
ahun 2020 tentunya menjadi tahun yang berat bagi 
perekonomian dunia. Pandemi Covid-19 membawa 
dampak bagi seluruh industri bisnis, termasuk KPEI. Tak 

hanya berdampak pada cara kerja, namun pandemi juga ber-
dampak pada catatan kinerja operasional pasar modal Indo-
nesia. Pada kuartal I dan II 2020, terjadi penurunan Rata-Rata 
Nilai Transaksi Bursa Harian (RNTH) yang cukup tajam di Bursa 
Efek Indonesia (BEI), yang tentunya berdampak pada catatan 
nilai operasional KPEI. 

Menurut Sunandar, Direktur 
Utama KPEI, dalam menganti-
sipasi penurunan nilai transaksi 
yang cukup tajam, KPEI menco-
ba melakukan berbagai strategi 
pemulihan dengan melakukan 
penyesuaian secara internal 
dan eksternal. Salah satu upa-
ya yang dilakukan KPEI adalah 
dengan melakukan efisiensi 
atau penghematan biaya ope-
rasional Perusahaan secara sig-

T

Tahun 2020 yang penuh tantangan 
berhasil dilalui KPEI dengan catatan 
kinerja cemerlang. Tekanan situasi 
pandemi Covid-19 tak menghalangi 
pencapaian kinerja keuangan dan 
operasional Perusahaan. Kini, tahun 
2021 dihadapi KPEI dengan optimis 
untuk menjalankan serangkaian 
program kerja utama.
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Dalam mengantisipasi 
penurunan nilai 

transaksi yang cukup 
tajam, KPEI mencoba 
melakukan berbagai 

strategi pemulihan 
dengan melakukan 

penyesuaian 
secara internal dan 

eksternal.

sunandar
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pemotongan kutipan Dana Jaminan se-
besar 50%, dari 0,01% menjadi  0,005% 
per transaksi.

Sunandar menambahkan, keber-
hasilan upaya pemulihan yang dilaku-
kan oleh regulator juga tak lepas dari 
terjadinya peningkatan jumlah investor 
pasar modal yang sangat signifikan.  
Banyak investor baru, khususnya in-
vestor retail pada basis domestik yang 
mencari peluang investasi di pasar 
modal, karena industri lain sedang ti-
dak bertumbuh. Per akhir Desember 
2020 tercatat bahwa jumlah investor 
naik lebih dari 50% menjadi 3.880.753 
dari sebelumnya 2.484.354 pada akhir 
tahun 2019. 

Kenaikan jumlah investor ini ten-
tunya berdampak pada peningkatan 
jumlah transaksi di kuartal III dan IV, 
dan membuat realisasi 
RNTH secara keseluruhan 
sepanjang 2020 mampu 
mencapai Rp9,2 triliun 
lebih tinggi dari target 
sebesar Rp8 triliun. Hal 
ini tentunya memberikan 
kontribusi yang positif 
bagi kinerja operasio-
nal dan keuangan KPEI 
sepanjang 2020. KPEI 
berhasil mencatatkan Ra-
ta-Rata Nilai dan Volume 
Penyelesaian Transaksi 
Bursa Harian hingga akhir 
2020  sebesar  Rp 3,27 triliun dan 3,31 
miliar lembar saham, serta Rata-Rata 
Efisiensi Nilai dan Volume Penyelesaian 
Transaksi Bursa Harian tercatat 55,01% 
dan 61,42%. 

Di tengah suasana new normal, 
KPEI juga berhasil melaksanakan pro-
gram kerja yang telah ditetapkan, 
baik program internal KPEI, maupun 
bersama OJK dan SRO, di antara nya 
pengembangan sistem kliring dan 
penyelesaian untuk mendukung imple-
mentasi sistem e-IPO, pengembangan 
sistem kliring obligasi, pengembangan 
kliring structured warrant, pengem-
bangan sistem Integrasi Collateral 
Management, pengembangan layanan 
Pinjam Meminjam Efek (PME) Bilateral, 
penyempurnaan sistem Triparty Repo 
dan peningkatan layanan kepada AK 
melalui peluncuran aplikasi m-CLEARS. 

Selain itu, pada tahun 2020, KPEI 
juga mampu mencatatkan serangkaian 
pencapaian, seperti peningkatan mo-

A R T I K E L  U TA M A

dal disetor menjadi Rp200 miliar, pening-
katan kepemilikan saham KPEI di Kusto-
dian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebesar 
1% menjadi 12,5%, serta perolehan per-
setujuan prinsip untuk menjadi lembaga 
Central Counterparty (CCP) untuk tran-
saksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar 
Over-the-Counter (SBNT-OTC) dari Bank 
Indonesia. KPEI juga berhasil meningkat-
kan kualitas mutu pelayanan perusahaan, 
dengan meraih sertifikat Sistem Manaje-
men Kelangsungan Usaha (Business Con-
tinuity Management System/BCMS) ISO 
22301:2012 dan melakukan renewal serti-
fikasi Sistem Manajemen Keamanan Infor-
masi (SMKI) ISO 27001.

OPTIMIsME KPEI dI TAHun 2021
Memasuki tahun 2021, KPEI menya-

dari bahwa dunia masih dihadapkan 
pada situasi pandemi 
yang belum usai. Namun, 
Sunandar mengatakan, 
bahwa KPEI tetap optimis 
menjalankan tahun 2021 
yang penuh tan tangan ini 
dengan melanjutkan pro-
gram kerja utama yang 
telah dilakukan di tahun 
sebelumnya untuk men-
dukung kinerja KPEI dan 
pengembangan pasar 
modal Indonesia. 

Menindaklajuti per-
setujuan prinsip yang te-

lah diberikan BI, KPEI akan fokus dalam 
upaya selanjutnya untuk mendapatkan 
izin usaha atas peran KPEI sebagai CCP 
untuk transaksi Derivatif SBNT-OTC. Selain 
itu, KPEI juga akan melakukan program 
pe ningkatan kinerja sistem e-CLEARS se-
cara berkesinambungan, de ngan kapasi-
tas menjadi tiga kali lipat dari kapasitas 
tahun sebelumnya. “Peningkatan kapa-
sitas sistem e-CLEARS  dilakukan untuk 
meng antisipasi lonjakan transaksi perda-
gangan ke depan, yang sudah terlihat se-
jak akhir tahun lalu,” ujar Sunandar. 

Sunandar optimis kondisi pasar mo-
dal Indonesia pada 2021 akan membaik. 
“Harapannya, gambaran kondisi market 
sekarang, yang terus meningkat dari ak hir 
tahun hingga awal 2021 ini, merupakan 
suatu new normal, sehingga kita dapat 
harapkan pertumbuhan ke depannya dan 
tentunya dapat memberi ruang bagi KPEI 
untuk melakukan pengembangan lebih 
lanjut,” ujar Sunandar. F

 [TIM REdAKsI] 
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Harapannya, 
gambaran 
kondisi market 
sekarang, yang 
terus meningkat 
dari akhir tahun 
hingga awal 2021 
ini, merupakan 
suatu new normal, 
sehingga kita 
dapat harapkan 
pertumbuhan ke 
depannya.

Memasuki tahun 2021, pan-
demi beserta segala tantangannya 
memang belum usai. Namun, KPEI 
berkeyakinan bahwa pandemi 
bukanlah halangan untuk tetap 
dapat menunjukkan kinerja dan 
pengembangan Perusahaan. Hal 
ini dibuktikan dengan berbagai 
pencapaian dan rencana kerja Per-
usahaan, yang akan dibahas dalam 
KPEI Newsletter Edisi ini.

Headline kali ini akan menya-
jikan informasi atas Kinerja KPEI 
2020 dan Program Strategis KPEI 
2021. Kemudian, pada Artikel Khu-
sus, akan dikupas mengenai Hasil 
Customer Satisfaction Survey (CSS) 
AK 2020, Penerapan SBP KPEI 2021-
2025, Peluncuran Produk Derivatif 
Baru, Pengembangan PME Bila-
teral dan Penyesuaian Fee PME, 
serta Update Informasi M-CLEARS. 
Sementara itu, pada bagian Pro-
fil akan dibahas me nge nai Satgas 
Covid-19 KPEI, dan pada bagian 
Edukasi mengenai Pen tingnya Pe-
menuhan Standar Perusahaan.

Akhir kata, Redaksi mengucap-
kan selamat membaca dan semoga 
KPEI Newsletter ini dapat berman-
faat untuk pembaca. Jangan lupa 
tetap jaga kesehatan dan patuhi 
protokol kesehatan yang berlaku

Salam Semangat,
Redaksi
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sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan Perusahaan, KPEI secara rutin melakukan 

survei kepuasan kepada para Anggota Kliring (AK). Tahun 
2020, di tengah suasana pandemi, kegiatan ini menjadi 

kian penting mengingat banyaknya penyesuaian layanan 
operasional yang dilakukan. 

A R T I K E L  K H U S U S

enyelenggaraan kegiatan Cus-
tomer Satisfaction Survey (CSS) 
2020 untuk periode penilaian 

Oktober 2019 hingga September 
2020 dilakukan KPEI secara online de-
ngan periode waktu pengisian pada 
2-13 November 2020. Kuesioner yang 
dibagikan kepada AK sebagai respon-
den, terdiri atas 2 bagian. Bagian 
pertama merupakan penilaian ting-
kat kepuasan AK terhadap layanan 
jasa ope rasional KPEI, terdiri dari 14 
pernyataan terkait fungsi Kliring dan 
Penyelesaian, Securities Borrowing & 
Lending, Penjaminan dan Pe-
ngelolaan Risiko, Teknologi In-
formasi, Hukum, Keanggotaan, 
Informasi dan Media Komuni-
kasi, serta 1 pernyataan terkait 
layanan KPEI secara umum. 

Selain itu, berisi pula 3 per-
nyataan tambahan terkait de-
ngan dukungan yang diberikan 
KPEI kepada AK pada kondisi 
pandemi, yaitu relaksasi pe-
ngurangan nilai haircut saham, 
pengurangan Risk Charge sa-
ham dan AK, serta pengurangan 
kutipan Dana Jaminan atas Efek 
Bersifat Ekuitas. Menurut Diah 
Sugiretno, Kepala Unit Keang-
gotaan KPEI, tambahan pernyataan 
baru terkait kebijakan KPEI saat pan-
demi sengaja diberikan untuk dapat 
menilai respon AK dan efektivitasnya 
terhadap upaya KPEI dalam memberi-
kan keringanan berupa stimu lus kepa-
da AK di saat pandemi. 

Sementara itu, pada bagian kedua, 
terdapat 2 pertanyaan yang terdiri dari 
saran dan pendapat dari AK terhadap 
layanan KPEI secara umum dan per-
tanyaan yang baru muncul di CSS 2020, 

terkait pernyataan seputar pandemi. 
Lebih dari 50% responden selalu me-
nyatakan kepuasannya atas kebijakan 
yang diberikan oleh KPEI.

Adapun terkait hasil lainnya, 
KPEI mencatat beberapa saran dan 
pendapat penting dari AK terhadap 
layanan KPEI secara umum, di antara-
nya mengenai kestabilan sistem, per-
ubahan fitur sistem, sosialisasi, serta 
informasi, komunikasi dan respon tim 
KPEI. “Sebagai respon atas masukan 
yang diberikan, Unit Keanggotaan te-
lah menyampaikan dan berkoordinasi 
dengan unit-unit terkait agar dapat 
segera ditindaklanjuti,” ujar Dinda.

JAdwAL Css 2021
Di tahun 2021, KPEI akan memper-

cepat jadwal pelaksanaan kegiatan 
CSS, yaitu pada triwulan kedua setiap 
tahunnya. Tujuannya agar KPEI dapat 
lebih cepat merespons ber bagai ke-

butuhan dan masukan yang 
didapatkan dari hasil survei 
kepada AK.  Diah menjelaskan 
bahwa tahun ini, CSS akan dilak-
sanakan pada bulan Mei 2021, 
de ngan periode penilaian pada 
Oktober 2020 – April 2021. Se-
mentara untuk tahun berikut-
nya, periode survei akan ber-
langsung sejak Mei 2021 hingga 
April 2022, dan akan dinilai pada 
bulan Mei 2022. “Dengan peng-
aturan waktu yang baru ini, 
diharapkan berbagai masukan 
AK dapat segera ditindaklanjuti 
dengan penyusunan program 
kerja yang dilakukan di semester 

kedua setiap tahunnya,” jelas Diah.
Diah menambahkan bahwa peru-

bahan waktu ini telah disosialisasikan 
KPEI kepada AK, sehingga diharap-
kan masing-masing AK telah siap un-
tuk menunjuk perwakilannya dalam 
mengisi CSS 2021 yang dilaksanakan 
tidak lama lagi. Sementara itu, KPEI 
berharap bahwa hasil skor CSS 2021 
dapat lebih baik lagi dengan upaya 
perbaikan dan pengembangan yang 
telah dilakukan. F [TIM REdAKsI] 

P

Hasil  CSS 2020

Pengukuran Kualitas Layanan melalui 
survei Kepuasan Pelanggan

yaitu terkait tingkat pemahaman AK 
mengenai Pinjam Meminjam Efek, Tri-
party Repo, dan e-IPO. 

Dari pengembalian kuisioner yang 
dilakukan oleh AK, didapatkan data 
bahwa pada tahun 2020 terdapat 109 
responden yang mengisi CSS, dengan 
total qualified responden sebanyak 98, 
lebih sedikit dibanding responden ta-
hun sebelumnya yang berjumlah 116. 
Hal ini dikarenakan pada tahun 2020, 
terdapat 7 AK yang sudah berstatus 
Cabut Keanggotaan KPEI dan adanya 
kebijakan baru bahwa setiap AK hanya 

dapat diwakili oleh 1 responden. 
Sementara untuk hasilnya,  CSS 

2020 menunjukkan nilai persentase 
dan indeks skor yang sedikit menurun. 
Secara umum,  tingkat kepuasan atas 
layanan KPEI di tahun 2020 mencapai 
80,61% dengan indeks sebesar 4,03 
dari skala 5, menurun 2,15% diban ding 
tahun 2019 yang mencapai 82,76% 
dengan indeks 4,14. Menurut Dinda 
Mutiara, tim Unit Keanggotaan KPEI, 
hal menarik dapat dilihat pada hasil 
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Rumusan strategi Baru KPEI 
Menuju CCP Berkelas Global 

KPEI telah menetapkan Strategic Business Plan untuk 
pengembangan bisnis untuk periode 2021-2025. dua 

pilar pengembangan dan sebelas inisiatif akan menjadi 
acuan perjalanan KPEI dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan menuju CCP dengan standar internasional, 
serta memiliki kompetensi sdM, budaya inovatif, dan 

sistem infrastruktur yang handal.

emasuki tahun 2021, KPEI 
bertekad untuk terus mem-
perkuat perannya menja-

di Central Counterparty (CCP) yang 
dapat diandalkan, tak hanya di pasar 
modal Indonesia namun juga di pasar 
keuangan. Komitmen ini ditunjukkan 
KPEI dalam perumusan Strategic Busi-
ness Plan (SBP) 2021-2025, termasuk 
penyesuaian visi misi KPEI di dalamnya. 
Penyu sunan SBP baru KPEI ini dilaku-
kan bersamaan dengan penyusunan 
Master Plan Self-Regulatory Organi-
zation (SRO) 2021-2025. Hal ini ber-
tujuan agar terjadi sinergi dan koor-
dinasi yang baik dalam menjalankan 
berbagai rencana kerja strategis untuk 
pengembang an pasar modal Indone-
sia, yang tetap menjadi bisnis inti KPEI 
saat ini.

Menurut Jerri Parulian, Kepala 
Divisi Perencanaan Strategis dan Ma-
najemen Proyek KPEI, SBP baru KPEI  
merupakan cerminan dari upaya KPEI 
untuk dapat menjadi CCP terpercaya, 
baik untuk transaksi Bursa maupun 
transaksi untuk perdagangan Over the 
Counter (OTC), melalui penyediaan 
infrastruktur kliring dan penjaminan 
penyelesai an yang aman dan efisien.

Untuk mewujudkan KPEI menjadi 
CCP terpercaya dengan kualitas glo bal, 
dalam SBP KPEI 2021-2025, terdapat 
dua pilar bisnis yang menjadi acuan 
pengembangan. Pilar pertama, yaitu 
meningkatkan keandalan dan keta-
hanan, sekaligus membangun CCP de-
ngan standar kepatuhan yang umum 
berlaku di pasar keuangan global. 
Untuk memenuhi tujuan tersebut, 
KPEI telah menetapkan dua inisiatif 
utama, yaitu (1) menjadi CCP mene-
rapkan kualitas kepatuhan berskala  

kan layanan kliring untuk produk 
dan layanan baru yang diluncurkan 
Bursa Efek Indonesia (BEI), memba-
ngun kapabilitas seiring dengan perlu-
asan peran KPEI sebagai CCP di pasar 
keuang an, dan  pengembangan infra-
struktur dan kapabilitas untuk kebu-
tuhan yang akan muncul pada pasar 
keuang an yang lebih luas lagi di masa 
mendatang.

Untuk mengoptimalkan pencapai-
an pilar kedua ini, KPEI telah menetap-
kan sembilan inisiatif strategis, meli-
puti pengembangan jasa kliring untuk 
transaksi produk baru derivatif yang 
diperdagangkan di Bursa, pengem-
bangan sistem kliring terpusat untuk 
obligasi ETP, dukungan KPEI dalam 
pelaksanaan e-IPO, pengembangan 
fasilitas Pinjam Meminjam Efek (PME) 
bilateral dan Triparty Repo. Tak ha nya 
untuk produk ekuiti, pengem bangan 
PME dan Triparty Repo juga akan 
dilakukan untuk obligasi bilateral.

Sebagai inisiatif strategis lain-
nya, KPEI juga akan mengembangkan 
layanan kliring pada produk OTC Suku 
Bunga dan Nilai Tukar (SBNT), serta kli-
ring produk OTC yang diperdagangkan 
di BEI sebagai Penyelenggara Pasar Al-
ternatif (PPA). Selanjutnya KPEI juga 
akan menyediakan jasa pengelolaan 
agunan secara terintegrasi bagi parti-
sipan dengan multi market, serta tran-
saksi bilateral dan OTC dalam rangka 
peningkatan efisiensi.  Kemudian, KPEI 
juga menetapkan inisiatif terkait de-
ngan pemanfaatan data sebagai upaya 
untuk memperluas layanan informasi, 
dan inisiatif terkait pengembangan 
General Clearing Member. 

Jerri menambahkan, selain penera-
pan pilar beserta inisiatif strategis yang 
telah ditetapkan, Ia meyakini bahwa 
keberhasilan seluruh rencana besar 
KPEI tersebut tentunya tak akan le pas 
dari kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang kompeten dan penggu-
naan teknologi untuk pengembangan 
ekosistem pasar yang kuat. “Ini akan 
menjadi kunci keberhasilan KPEI, se-
hingga harus dipersiapkan sebaik 
mung kin,” jelas Jerri. F [TIM REdAKsI]

M global dan (2) menerapkan kerangka 
kerja manajemen risiko yang kokoh 
dan operasional bisnis dengan stan-
dar internasional yang mengacu pada 
standar Principles for Financial Market 
Infrastructures (PFMI) yang ditetapkan 
oleh International Organization of Se-
curities Commissions (IOSCO). 

Menurut Doni Irawan, Kepala 
Unit Perencanaan Strategis KPEI, de-
ngan penerapan ini, diharapkan KPEI 
dapat memberikan transparansi dan 
mendapatkan kepercayaan dari pelaku 
pasar domestik dan internasional. 

Sementara itu, pilar kedua dari SBP 
KPEI adalah memperluas payung ma-
najemen risiko untuk memenuhi kebu-
tuhan saat ini dan masa mendatang, 
seiring dengan pemenuhan layanan 
kliring dan penyelesaian yang opti-
mal dalam peran utama KPEI sebagai 
CCP. Tujuan utama dalam perwujudan 
pilar kedua ini adalah mengembang-

Visi
“Menjadi Lembaga Kliring dan Penjaminan 

yang andal untuk menyediakan layanan terbaik 
di pasar modal dan pasar keuangan lainnya di 

Indonesia.”

Misi
“Membuat pasar Modal dan Pasar Keuangan 

Indonesia lebih menarik dengan menyediakan 
infrastruktur kliring dan penjaminan 

penyelesaian yang aman dan e�sien serta 
memberikan layanan dengan nilai tambah 

lainnya.” 

A R T I K E L  K H U S U S
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diharapkan bisa menjadi alternatif in-
vestasi sekaligus sarana hedging bagi 
pelaku yang memiliki portofolio sa-
ham yang masuk dalam deretan indeks 
IDX30. “Jadi ketika investor punya 30 
saham itu, saat ada risiko pasar seper-
ti harga turun, maka dia mempunyai 
alternatif untuk menjaga nilai porto-
folionya agar tidak ikut turun dengan 
produk turunan derivatif indeks IDX30 
Futures ini,” jelas Ari. 

Sebagaimana dengan produk deri-
vatif lainnya, KPEI tentunya 
juga hadir untuk memfa si-
litasi mekanisme kliring, 
penyelesaian, dan penja-
minan kedua produk deri-
vatif ini. KPEI akan meng-
gunakan sistem kli ring 
derivatif dalam menentu-
kan hak dan kewajiban, 
yang berupa keuntungan 
atau kerugian dari mark-
to-market atas kontrak 
yang dimiliki setiap inves-
tor. Sementara penyele-
saian dilakukan dengan 
model penyelesaian tunai 
(cash settlement) hingga 
periode kontrak berak-
hir melalui rekening yang 
diadmi nistrasikan KPEI di bank pemba-
yaran. Terkait mekanisme penja minan, 
KPEI juga menerapkan per sya ratan 
penem patan agunan sebagai bagian 
dari manajemen risiko. “Untuk kontrak 
derivatif ini, KPEI menetapkan jaminan 
hanya berupa kas atau uang tunai 
yang ditempatkan di rekening jaminan 
pada bank pembayaran,” jelas Ari. 

Saat ini, baru terdapat delapan 
Ang gota Kliring (AK) yang memiliki izin 
untuk bisa bertransaksi produk deriva-
tif ini. Menurut Ari, masih minim nya 
minat AK di transaksi derivatif disebab-
kan oleh belum berkembangnya pasar 

Pasar derivatif akan diramaikan dengan dua produk 
baru, Basket Bond Futures dan IDX30 Futures. Hadirnya 

produk baru derivatif ini diharapkan dapat membuat 
pasar modal semakin semarak dan atraktif. 

enjelang akhir tahun 2020 
lalu, Self-Regulatory Organi-
zation (SRO) mengeluarkan 

dua varian produk derivatif baru, me-
lengkapi dua ragam produk berjangka 
yang telah ada sebelum nya. Hadirnya 
produk bernama Basket Bond Futures 
dan IDX30 Futures yang secara resmi 
diluncurkan pada 7 Desember 2020 
ini, diharapkan bisa menjadi alternatif 
baru instrumen lindung nilai (hedging) 
bagi pelaku pasar atas portofolio yang 
dimilikinya. 

Menurut Ari Tristianto, Kepala Unit 
Surat Utang dan Derivatif KPEI, Basket 
Bond Futures sedikit berbeda dengan 
produk derivatif Bond Futures yang 
ada sebelumnya yang biasanya meng-
acu ke satu underlying obligasi. Pro-
duk ini merupakan kontrak berjangka 
dari sekumpulan Surat Utang Negara 
(SUN) yang berada dalam satu keran-
jang/basket dan dijadikan underlying 
dengan rentang waktu tertentu. Bas-
ket Bond Futures memiliki dua tipe 
periode jatuh tempo dalam pemilihan 
underlying obligasinya, yaitu lima dan 
sepuluh tahun, serta tiga periode kon-
trak berjangka yang berlaku, yaitu 
tiga, enam, dan sembilan bulan. Setiap 
basket terdiri dari tiga seri SUN yang 
dipilih dengan outstanding terbesar se-
suai dengan ketentuan Bursa. “Terkait 
perhitungan harga wajar, Basket Bond 
Futures menggunakan metode rata-ra-
ta (averaging) dari data harga wajar 
yang dihasilkan oleh Penilai Harga Efek 
Indonesia (PHEI), dengan penyelesaian 
kontrak berjangka menggunakan me-
tode cash settlement melalui KPEI, ” 
papar Ari.

Sementara itu, IDX30 Futures me-
rupakan produk berjangka dengan 
underlying indeks IDX30. Sesuai nama-
nya, indeks IDX30 berisi 30 saham yang 
menjadi penggerak indeks. Produk ini 

derivatif di Indonesia serta literasi yang 
masih rendah soal produk ini. “Oleh 
karena itu, butuh edukasi dan sosialisa-
si di tingkat masyarakat. Apalagi mar-
ket derivatif ini bukan market yang se-
derhana karena tingkat risikonya lebih 
tinggi dari saham,” jelasnya. 

KPEI bersama SRO lainnya tetap 
mengupayakan berbagai program un-
tuk meningkatkan likuiditas melalui 
peningkatan jumlah AK dan inves-
tor yang dapat bertransaksi derivatif. 
Salah satunya, dengan memberikan 
sejumlah insentif, seperti pembebasan 
biaya transaksi dan kliring sampai de-
ngan Desember 2021. Ari menambah-
kan, selain pembebasan biaya, telah 
ada keringanan atas besaran nilai dana 
pe ngaman untuk transaksi derivatif 

ini yang akan dievaluasi 
setiap 3 bulan setelah 
melakukan serangkaian 
simulasi atas potensi 
risiko terkait penurunan 
ini dan penurunan dana 
pengaman tersebut juga 
sudah melalui kajian 
tim pengendalian risiko 
KPEI. “Jika sebelumnya 
dana pengaman yang 
berlaku minimum sejum-
lah Rp200 juta, saat ini, 
Anggota Kli ring cukup 
menyediakan separuh-
nya atau mini mum sebe-
sar Rp100 juta,” jelas Ari. 

Ditambahkan oleh 
Wening Kusharjani se-

laku Kepala Divisi Kliring Penyele saian 
dan Pinjam Meminjam Efek, bahwa 
KPEI juga sedang meng upayakan 
penambahan bank pemba yaran bagi 
kegiatan penyelesaian derivatif un-
tuk memenuhi kebutuhan nasabah 
dan Anggota Kliring yang saat ini da-
lam tahapan diskusi detail teknis bagi 
persiapan implementasinya. “Untuk 
mempersiap kan produk baru ke de-
pan, KPEI melakukan enhancement 
pada Sistem Kliring Derivatif agar bisa 
lebih fleksibel.” tambahnya.F 

[TIM REdAKsI] 
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KPEI Fasilitasi Mekanisme Kliring 
Produk derivatif Baru  
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Membuat Fasilitas PME Lebih Atraktif

Melakukan pengembangan fasilitas bilateral dan 
penyesuaian fee menjadi upaya yang dilakukan 

KPEI untuk terus membuat fasilitas Pinjam 
Meminjam Efek yang ditawarkan semakin menarik 

bagi pelaku pasar. 

ehadiran fasilitas Pinjam 
Meminjam Efek (PME) yang di-
tawarkan KPEI menjadi salah 

satu bentuk kontribusi KPEI dalam 
mendorong likuiditas transaksi di pa-
sar modal Indonesia. Untuk melengkapi 
mekanisme PME reguler dan PME front 
end yang telah ada, pada tahun 2021 ini 
KPEI akan meluncurkan PME bilateral. 

Terdapat beberapa perbedaan 
mendasar dari PME bilateral dengan 
dua mekanisme PME sebelum-
nya, yang sekaligus menjadi 
latar belakang KPEI mengi-
nisiasi fasi litas baru ini. Jika 
perhitungan fee pada PME 
reguler menggunakan metode 
fixed rate yang ditetapkan 
KPEI, dan pada PME front end 
dapat dilakukan proses tawar 
menawar dengan memanfaat-
kan fitur bid dan offer, namun 
dengan batasan fee yang juga 
ditetapkan KPEI, maka pada 
fasilitas PME Bilateral, per-
hitungan fee akan lebih fleksi-
bel. Hal ini dikarenakan lender 
dan borrower dapat melaku-
kan negosiasi sendiri terkait 
fee, periode peminjaman, ko-
lateral beserta rasio kolate ralnya, tan-
pa harus memikirkan aspek administra-
si dan penggunaan sistem, karena akan 
dilakukan oleh KPEI. 

Menurut Rachmadewi Sjahesti, 
Kepala Unit Pinjam Meminjam Efek dan 
Repo KPEI, saat ini PME bilateral sudah 
berkembang di regional maupun glo-
bal karena cukup aktif disosialisasikan 
dalam forum PME internasio nal. “Meli-
hat keberhasilan implementasi PME bi-
lateral di negara-negara lain, KPEI pun 
berinisiatif untuk turut me nerapkan 
PME bilateral ini sebagai pilihan yang 
lebih fleksibel bagi pengguna jasa da-

lam memanfaatkan fasilitas PME ini. 
KPEI benar-benar hanya akan berpe-
ran sebagai fasilitator, tidak berperan 
sebagai lender atau borrower seper-
ti pada mekanisme PME reguler dan 
front end,” jelas Rachmadewi.

Selain masalah fleksibilitas, PME Bi-
lateral juga menawarkan keunggulan 
lain, yaitu peluang untuk mendapat-
kan pendanaan (securities financing) 
dengan pemanfaatan efek sebagai ko-

lateral, dan sebaliknya. Pengguna jasa 
PME bilateral dapat membuat perjan-
jian antara partisipan untuk meman-
faatkan fasilitas PME ini sebagai ba-
gian dari securities financing. “Hal ini 
dimungkinkan karena pada dasarnya 
PME dan Repo merupakan bagian dari 
mekanisme securities financing,” tam-
bah Rachmadewi. 

Saat ini, KPEI sedang melakukan 
pengembangan sistem dan persiapan 
peraturan dengan proses rule making 
rule untuk implementasi PME Bila-
teral. “Jika persiapan berjalan sesuai 
rencana, maka live sistem ditargetkan 

akan dilakukan pada bulan Juni 2021. 
Setelah itu, dalam waktu yang tidak 
terlalu lama, diharapkan bisa live se-
cara bisnis” jelas Rachmadewi.

Penyesuaian Fee PME
Dalam rangka membuat fasilitas 

PME semakin menarik, sejak 4 Januari 
2021 lalu, KPEI secara resmi melakukan 
penyesuaian fee PME pada mekanisme 
PME regular. Penyesuaian ini dilaku-
kan dengan menurunkan borrowing 
fee dari 15% menjadi 9% dan lend-
ing fee dari 12% menjadi 8%. Dengan 
ada nya penurunan ini, diharapkan 
fasilitas PME tidak hanya dapat digu-
nakan untuk mengantisipasi kegagal-
an penyelesaian transaksi bursa, tapi 
juga dapat lebih banyak digunakan 
oleh borrower untuk transaksi lainnya, 

seperti transaksi derivatif, short 
selling, dan Exchange Traded 
Fund (ETF). “Dengan harga yang 
lebih reasonable, diharapkan 
jumlah borrower akan semakin 
banyak, dan lender pun akan 
semakin tertarik untuk memin-
jamkan sahamnya, se hingga 
transaksi akan lebih ramai,” jelas 
Rachmadewi.

 Pada sisi lain, Rachmadewi 
menyadari, tentunya penurunan 
fee juga berdampak pendapat-
an yang diterima oleh lender. 
Untuk mengantisipasi hal ini, 
sebelum dilakukan penurunan 
fee, pada Desember 2020, KPEI 
melakukan FGD dengan lend-
er yang selama ini aktif men-

dukung KPEI. Pada kesempatan terse-
but, KPEI juga menjelaskan adanya 
alternatif PME front end yang dapat 
mengakomodir harapan lender un-
tuk bisa mendapatkan fee yang lebih 
tinggi dari yang telah diturunkan saat 
ini. “Sesuai fungsinya sebagai price 
discovery, PME front end bisa menjadi 
alternatif bagi lender untuk memper-
oleh lending fee di atas 8% dan juga 
untuk borrower yang masih merasa 
nilai fee 9% masih terlalu tinggi, ten-
tunya dilakukan dengan proses tawar 
me nawar,” tutup Rachmadewi.F

[TIM REdAKsI]
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Kini KPEI hadir semakin dekat dengan Anggota Kliring 
sebagai pengguna jasa utamanya. Melalui aplikasi 

mobile m-CLEARs, akses terhadap informasi KPEI dapat 
dilakukan dimana saja dan kapan saja.

ika ditanya, benda apa yang saat 
ini selalu ada di dekat kita, mudah 
dibawa, dan bisa menyelesaikan 

berbagai masalah dengan cepat, pasti 
kita semua de ngan lantang akan sepa-
kat menjawab “smartphone”, benda 
kecil dengan teknologi pintar dan sela-
lu ada dalam genggaman ini, kini men-
jadi solusi untuk membantu berbagai 
aktivitas kita, termasuk urusan peker-
jaan”.

Peluang ini yang coba dimanfaat-
kan KPEI untuk dapat menyediakan 
informasi layanan operasionalnya agar 
dapat diakses dengan mudah dan 
praktis oleh Anggota Kliring (AK). Ap-
likasi m-CLEARS yang menggunakan 
platform Android dan iOS ini hadir 
untuk memudahkan pekerjaan AK da-
lam mengakses data operasional dan 
memudahkan untuk pe ngambilan 
keputusan. “Cukup sekali klik,” begi-
tu istilah Diah Sugiretno, Kepala Unit 
Keanggotaan KPEI dalam menggam-
barkan kepraktisan yang ditawarkan 
oleh m-CLEARS. 

Menurut Diah, informasi dan data 
operasional yang ditampilkan dalam 
m-CLEARS sudah sangat lengkap. Menu-
menu tersebut di antaranya, Broadcast 
dan Pengumuman KPEI, Peraturan KPEI, 
Penjelasan terkait Layanan Umum KPEI, 
Risk Charge Saham dan AK, Nilai Trad-
ing Limit, Nilai Collateral, MKBD, Nilai 
Kewajiban Penyelesaian AK, Lendable 
Pool Information, Borrowing Informa-
tion, Nilai Harga Penyelesaian untuk 
Kontrak Derivatif, dan lainnya.

Selain itu, ada lima menu pada ap-
likasi m-CLEARS yang menyajikan data 
opera sional yang bersifat penting yang 
dapat diakses dengan berlangganan se-
cara premium. Menu-menu tersebut di 
antaranya, Menu Equity Clearing and 
Settlement yang menyajikan informasi 
kewajiban penyelesaian, Nilai Alter-

J

Informasi Layanan KPEI dalam 
satu Genggaman 

nate Cash Settlement, 
dan Informasi Gagal 
Bayar. Menu Risk Mana-
gement yang menya-
jikan informasi Nilai 
Tra ding Limit, Collateral 
yang meliputi nilai of-
fline dan online colla-
teral, status pengiriman 
dan pelaporan MKBD, 
status pengiriman dan 
Laporan Portofolio Harian, Risk Charge 
AK dan Kombinasi, Informasi Nilai Min-
imum Cash Collateral (MCC) dan status 
pemenuh an kekurangan Nilai MCC. 
Lalu, ada Menu Derivatif yang menya-
jikan Margin Call dan Nilai Trading Lim-
it Derivatif, serta Hasil Kliring Derivatif. 
Kemudian, Menu Haircut dan Menu 
Lending Revenue and Borrowing Fee. 

Sejak peluncurannya di tahun 2020 
lalu, respon AK terhadap layanan ap-
likasi ini sudah cukup baik. Menurut 
Diah, terdapat menu-menu yang men-
jadi favorit para AK, yang ditandai de-
ngan banyak nya jumlah akses terhadap 
menu tersebut. Sepanjang tahun lalu, 
menu paling ba nyak dilihat oleh peng-
guna, di antara nya menu kewajiban 

settlement sebanyak 7000 kali, diikuti 
Trading Limit sebanyak 5600 kali, Col-
lateral 5200 kali, Laporan Portofolio 
Harian 3600 kali, dan terakhir menu 
untuk melihat Laporan MKBD seba-
nyak 3300 kali.

Meskipun respon yang didapatkan 
sudah cukup baik, namun, menurut 
Diah layanan ini belum dimanfaat-
kan secara maksimal oleh semua AK. 
Ia menjelaskan bahwa masih terdapat 
AK yang belum mengetahui adanya 
layanan m-CLEARS untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan. Apalagi 
dengan adanya kebiasaan baru akibat 
pandemi yang mengharuskan peker-
jaan dilakukan secara remote dari ru-
mah dan dilakukan de ngan serba dig-
ital, sehingga penggunaan m-CLEARS 
akan sangat membantu. “Tapi, mung-
kin ini hanya masalah kebiasaan dan 
menjadi tantangan kami untuk selalu 

mensosialisasikan penggunaan 
m-CLEARS kepada seluruh 
AK. Kami yakin, dengan ber-
jalannya waktu, pembiasaan 
penggunaan m-CLEARS akan 
berubah seiring dengan man-
faat yang dirasakan oleh AK,” 
paparnya.

Terlebih, berbagai upa-
ya peningkatan kualitas 
m-CLEARS terus dilakukan 
oleh KPEI demi memberikan 
kenyamanan maksimal kepada 

AK. Anya Ferlita, tim Unit Keanggota-
an KPEI, menjelaskan bahwa di tahun 
2021 ini, KPEI juga akan melakukan be-
berapa pengembangan pada aplikasi 
m-CLEARS, seperti penambahan infor-
masi terkait e-IPO (electronic Indonesia 
Public Offering), penambahan notifika-
si nilai kolateral pada menu Offline Col-
lateral yang dapat menginformasikan 
kepada AK jika terdapat deposito yang 
diagun kan di KPEI sudah jatuh tempo, 
informasi collateral disallowance, infor-
masi nilai haircut MKBD, dan lainnya.

Begitu banyaknya kemudahan yang 
akan didapatkan AK melalui layanan 
m-CLEARS ini. Jadi, tunggu apalagi, 
segera unduh aplikasi m-CLEARS dan 
rasakan manfaatnya! F [TIM REdAKsI] 

Berbagai upaya  
peningkatan 
kualitas 
m-CLEARS 
terus dilakukan 
oleh KPEI demi 
memberikan 
kenyamanan 
maksimal kepada 
AK.
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Menurut Yossy Oktoviany, Kepala Unit SDM yang juga 
anggota tim Satgas, memantau pelaksanaan WFO tentunya 
lebih menantang. Meskipun ada kebijakan hanya 25% yang 
masuk setiap harinya, namun potensi penularan tetap dapat 
terjadi. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, KPEI menye-
diakan infrastruktur dan fasilitas kesehatan seperti absensi 
digital, masker, face shield, penyediaan vitamin, serta meng-
adakan tes Covid-19 secara rutin. “Selama berada di kantor, 
kami juga mewajibkan karyawan untuk selalu menjaga ja-
rak satu sama lain, termasuk larangan makan siang secara 
berkelompok.” Jelas Yossy. Sementara itu, terkait pemantau-
an WFH, meskipun dirasa karyawan berada dalam lingkung-
an yang lebih aman karena berada di rumah, namun peng-
awasan Satgas sangat terbatas. “Untuk itu, kami hanya 
dapat memberikan edukasi dan mengharapkan kesadaran 
karyawan untuk dapat menerapkan protokol kesehatan se-
cara disiplin,” tambah Yossy.

Apabila terdapat karyawan yang terkonfirmasi positif 
Covid-19, Satgas akan langsung melakukan prosedur pena-

nganan, seperti memastikan pasien 
karyawan positif telah mendapat-
kan penanganan medis terbaik dan 
melakukan contact tracing kepa-
da karyawan lainnya yang memi-
liki riwayat kontak erat dengan 
karyawan positif tersebut. Melalui 
Divisi SPE, Satgas akan menyam-
paikan informasi status positif terse-
but kepada internal Perusahaan. 
Menurut Reynant Hadi, Sekretaris 
Perusahaan dan juga Wakil Ketua 
Satgas, penyampaian informasi di-
harapkan dapat menjadi perhatian 
bagi seluruh karyawan, agar dapat 

proaktif melaporkan jika memiliki riwayat kontak dan juga 
untuk meningkatkan kewaspadaan. 

Ditambahkan Iding Pardi, hingga saat ini belum ada ka-
sus penularan Covid-19 di KPEI yang disebabkan karena ak-
tivitas perkantoran. Rata-rata karyawan yang terkonfirmasi 
positif tertular saat berada di luar kantor. Oleh karenanya, 
kami sebagai Satgas berharap agar semua karyawan lebih 
proaktif melaporkan kondisi kesehatannya, terlebih apabila 
ada gejala yang mengarah ke Covid-19, sehingga Satgas bisa 
segera sigap bertindak. 

Listyarini juga menambahkan bahwa awareness men jadi 
tantangan utama bagi tim. Ia menghimbau agar setiap indivi-
du wajib mentaati protokol kesehatan demi kebaikan dirinya 
sendiri dan orang lain di sekitarnya. “Saat menjalani kegiat-
an dan tugas, kadang awareness ini yang kami lihat masih 
kurang, sehingga, perlu diingatkan lagi secara kon sisten, 
bahwa ada ancaman Covid-19 yang mengintai,” papar nya. F 

[TIM REdAKsI]

P R O F I L

luster perkantoran menjadi salah satu kluster 
penyumbang yang cukup besar bagi angka positif 
Covid-19 di Indonesia. Tak heran, jika Pemerintah 

Daerah menindaklanjutinya dengan menerbitkan aturan 
pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 
internal perusahaan, sebagai upaya mencegah penyebaran 
Covid-19 di lingkungan perkantoran. KPEI pun turut tang-
gap dalam merespon aturan ini dengan membentuk Tim Sat-
gas Covid-19 secara resmi pada 22 
Juni 2020. Upaya ini juga menjadi 
wujud komitmen Perusahaan da-
lam melindungi karyawan beser-
ta keluarganya dari penyebaran 
Covid-19. 

Tim Satgas langsung diketuai 
oleh Direktur KPEI, Iding Pardi, dan 
melibatkan beberapa Divisi ker-
ja terkait sebagai wakil dan ang-
gotanya, yaitu Divisi Sumber Daya 
Manusia dan Umum (SUM), Divisi 
Sekretaris Perusahan (SPE), dan 
Divisi Manajemen Risiko Korpora-
si (MRK). Menurut Roni Gunardi, 
Kepala Divisi SUM yang juga menjadi Wakil Ketua Satgas, 
tergabungnya beberapa divisi dalam tim ini dipilih berdasar-
kan relevansi tugas dan tanggung jawabnya. 

Hal ini disepakati Listyarini Hikmaningrum, Kepala Divisi 
MRK yang juga menjadi Wakil Ketua Satgas. Ia menjelaskan 
bahwa salah satu tugas Divisinya, membantu memberikan 
rekomendasi terkait pemberlakukan kebijakan pembagian 
kerja Working from Office (WFO) dan Working from Home 
(WFH). “Kami terus memberikan update mengenai proporsi 
WFO dan WFH berdasarkan arahan pemerintah, seperti ke-
bijakan WFO saat ini, maksimal hanya 25%,” jelas Listyarini.

Sementara itu, Divisi SUM bertugas untuk memastikan pe-
menuhan protokol kesehatan berjalan maksimal dan secara 
disiplin diikuti oleh segenap karyawan. Langkah-langkah yang 
dilakukan diantaranya, memantau pelaksanaan kebijakan 
WFO dan WFH berjalan sesuai standar kesehatan, memantau 
pelaporan status kesehatan karyawan dan keluarganya setiap 
harinya, serta memberikan edukasi intensif dalam mengkam-
panyekan gaya hidup sehat dan penerapan 5M.

K

sebagai bentuk partisipasi aktif 
dalam mencegah dan menanggulangi 

penyebaran virus Covid-19, KPEI 
membentuk Tim satgas internal. Tugas 

utama tim ini memastikan agar protokol 
pencegahan dan pengendalian Covid-19 

di lingkungan Perusahaan berjalan 
optimal.

sATGAs COVId-19 KPEI 

siap sedia Cegah Penyebaran 
Covid-19 di KPEI



9KPEI Newsletter

Edisi 1 l 2021

E D U K A S I

Meningkatkan kepercayaan pelanggan dan menjaga 
kinerja perusahaan dalam memberikan layanan 

terbaiknya menjadi tujuan utama dalam pemenuhan 
standar perusahaan.

ersaingan dunia usaha yang 
semakin ketat dan kompetitif, 
menuntut pengelolaan perusa-

haan secara profesional yang mengacu 
pada standar-standar yang berlaku se-
cara umum, baik dalam taraf nasional 
maupun internasional. Terlebih bagi 
institusi finansial, dimana kepercayaan 
menjadi hal utama yang ha-
rus dijaga. Dengan memiliki 
standar, suatu perusahaan 
akan memiliki pedoman dan 
arah yang lebih jelas dalam 
mengembangkan usahanya. 
Selain itu, citra dan kredibilitas 
perusahaan juga akan terang-
kat seiring dengan banyaknya 
standar yang dapat dipenuhi.

Ada banyak standar yang 
dapat digunakan dalam meng-
ukur tingkat kredibilitas suatu perusa-
haan. Salah satunya adalah standar 
yang diterbitkan oleh International 
Organization for Standardization (ISO). 
ISO merupakan gabungan dari Lem-
baga Standarisasi Nasional dari setiap 
negara anggota nya. Menariknya, lem-
baga ini tidak menerbitkan aturan yang 
harus diikuti secara baku, melainkan 
pedoman-pedoman bagi perusahaan 
agar memiliki sistem operasional yang 
baik. Dengan demikian, standar-stan-
dar yang dikeluarkan oleh lembaga ini 
dapat berlaku dan diakui secara luas. 

Beberapa standar ISO yang sudah 
diterapkan dan tersertifikasi, yaitu ISO 
9001:2015 tentang Sistem Manajemen 
Mutu (SMM) yang berorientasi pada 
bagaimana suatu perusahaan menge-
lola aktivitas operasionalnya, sehingga 
produk dan jasa yang diberikan dapat 
memenuhi kepuasan pelanggannya. 
Selanjutnya, ISO/IEC 27001:2013 ten-
tang Sistem Manajemen Keamanan 
Informasi (SMKI), yang memberikan 
pedoman secara umum bagi perusa-

haan untuk memastikan bahwa data 
dan informasi yang dimiliki dapat 
tetap aman dan terjaga. Lalu, ISO 
22301:2012 tentang Sistem Manaje-
men Kelangsung an Usaha (SMKU), 
yang memberikan panduan bagi pe-
rusahaan untuk dapat membangun se-
buah sistem kelangsung an bisnis yang 

dapat merespons secara efektif dan 
melakukan pemulihan ketika terjadi 
gangguan dalam perusahaan. Selain 
itu penerapan juga dilakukan terhadap 
ISO 31000:2018 tentang Enterprise Risk 
Management (ERM), yang memberi-
kan gambaran ideal tentang bagaima-
na suatu perusahaan mengelola risiko 
yang mungkin dihadapinya.

Untuk meraih sertifikasi atas ber-
bagai standar ISO tersebut, perusahaan 
dituntut melakukan persiapan matang 
dan menyeluruh. Hal ini mengingat 
terdapat beberapa proses yang harus 
dilewati, mulai dari pemenuhan doku-
men-dokumen terkait, koordinasi in-
ternal sebagai bagian dari implemen-
tasi dan penyesuaian prosedur, hingga 
kunjungan auditor dalam bentuk au-
dit certification untuk memvalidasi 
semua pelaksanaan implementasi yang 
dilakukan. Proses sertifikasi ini dilaku-
kan oleh badan sertifikasi bertaraf in-
ternasional. Setelah sertifikasi terbit, 
perusahaan juga perlu menjaga kuali-
tas penerapan standar de ngan melaku-

Tingkatkan Kredibilitas dengan 
Pemenuhan standar Perusahaan 

kan Surveillance Visit dan Re-Certifica-
tion secara berkala sesuai masa efektif 
sertifikasi yang berlaku.  

Sementara itu terkait industri fi-
nansial dan pasar modal, salah satu 
standar umum yang berlaku secara 
luas adalah standar Principles for Fi-
nancial Market Infrastructure (PFMI) 
yang di terbitkan oleh International 
Organization of Securities Commission 
(IOSCO). IOSCO sendiri adalah orga-
nisasi internasional para regulator pa-
sar modal di dunia. PFMI memberikan 
acuan dalam penetapan kebijakan, 
implementasi, dan pengembangan 

sistem serta operasional 
dengan tujuan untuk men-
jadi institusi keuangan yang 
bertaraf Internasio nal. Pro-
ses pemenuhan PFMI dapat 
dilakukan dengan melaku-
kan self-assessment terha-
dap Principles dan Key Con-
siderations yang ditetapkan 
IOSCO sebagai standar untuk 
membentuk institusi keuang-
an atau Financial Market In-

frastructures (FMI) yang kuat, stabil, 
dan terpercaya. KPEI sebagai salah satu 
FMI terkait peran nya sebagai Central 
Counterparty (CCP) di pasar modal dan 
pasar keuangan lainnya di Indonesia 
menjaga kualitas penerapan standar 
PFMI dengan melakukan assessment 
secara rutin dan mempublikasikan pe-
menuhan terhadap PFMI dalam media 
informasi perusahaan. 

Pemenuhan standar-standar inter-
nasional tersebut sangat efektif dalam 
meningkatkan kinerja suatu perusa-
haan serta menambah kepercayaan 
semua pemangku kepentingan. Da-
lam konteks KPEI, sebagai CCP di pa-
sar modal dan pasar keuangan lainnya 
di Indonesia, upaya untuk terus me-
menuhi standar yang berlaku akan te-
rus dilakukan demi peningkatan kredi-
bilitas Perusahaan sebagai Lembaga 
Kliring dan Penjaminan yang andal 
untuk menyediakan layanan terbaik di 
pasar modal dan pasar keuangan lain-
nya di Indonesia.F  

[unIT PEMEnuHAn sTAndAR 
dAn TATA KELOLA PERusAHAAn] 

P
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Penyerahan CsR kepada Korban 
Gempa Bumi di Lombok
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Industri Pasar 
Modal, dan Industri Jasa Keuangan (IJK) 
lainnya melakukan penyerahan CSR berupa 
bantuan fisik pembangunan / renovasi fasilitas 
umum kepada korban Gempa Bumi di Lombok 
yang dilaksanakan bersamaan dengan Acara 
Peresmian Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara 
Barat pada tanggal 9 November 2020 di 
Mataram.

CEO networking 2020
Sebagai rangkaian kegiatan HUT Pasar Modal ke-43, pada 
24 November 2020, OJK bersama BEI, KPEI, dan KSEI kembali 
menyelenggarakan CEO Networking 2020 yang mengangkat 
tema “Building Resilience to Economic Recovery”. Kegiatan yang 
ditujukan kepada CEO dari Stakeholders di pasar modal, diharapkan 
dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kompetensi dan 
wawasan, serta meningkatkan optimisme dalam menghadapi 
tantangan di tengah ketidakstabilan ekonomi yang terjadi.

Media Gathering 2020
Pada 1 Desember 2020, KPEI bersama dengan OJK, BEI dan KSEI 
mengadakan kegiatan Media Gathering 2020 sebagai rangkaian 
peringatan 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal 
Indonesia. Pada acara yang diselenggarakan di Main Hall BEI, 
Jakarta serta secara virtual tersebut, dihadiri oleh Luthfy Zain 
Fuady selaku Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A 
OJK dan Direktur Utama SRO sebagai pembicara, serta  wartawan 
pasar modal sebagai peserta acara. 

Rapat umum Pemegang 
saham Luar Biasa KPEI 2020

Pada 20 Oktober 2020, KPEI 
menyelenggarakan Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa (RUPSLB) dengan agenda 
Persetujuan Rencana Kerja dan 
Anggaran Tahunan (RKAT) KPEI 
tahun 2021. RUPSLB tersebut 
diselenggarakan dengan 
mekanisme video konferensi 
yang dihadiri oleh seluruh 
Direksi dan Dewan Komisaris 
KPEI, perwakilan Komite Audit 
KPEI Ibu Irina Justina Zega, serta 
perwakilan pemegang saham 
dari Bursa Efek Indonesia (BEI), 
yaitu Ibu Risa Effennita Rustam selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia BEI dan Bapak Hasan Fawzi selaku Direktur 
Pengembangan BEI. Meskipun dilangsungkan secara virtual, namun untuk Pimpinan Rapat, Direktur Utama KPEI, dan Notaris 
tetap hadir di kantor KPEI.
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KPEI Raih Fatwa syariah dari dsn-MuI
Sebagai salah satu upaya KPEI dalam menjalankan 
operasional bisnis yang dapat diterima secara luas 
oleh berbagai kalangan masyarakat, KPEI secara 
resmi telah memperoleh fatwa dari Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 

Adapun perolehan fatwa tersebut diperoleh melalui Fatwa DSN-
MUI nomor 138/DSN-MUI/IXI2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah 
dalam Mekanisme Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi 
Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek. Fatwa syariah yang 
diterima KPEI ini melengkapi fatwa syariah yang juga telah lebih 
dahulu diterima oleh BEI dan KSEI.

Penyerahan Bantuan 
43 unit Ventilator 
Indonesia (Vent-I) 
kepada 20 Rs swasta

Pada 10 November 2020, 
KPEI bersama OJK dan 
SRO lainnya melaksanakan 
Seremoni Penyerahan 
Bantuan 43 unit Ventilator 
Indonesia (Vent-I) kepada 
20 Rumah Sakit (RS) Swasta 
sebagai rangkaian kegiatan 
43 Tahun Diaktifkannya 
kembali Pasar Modal 
Indonesia. Bantuan yang 
diberikan bertepatan 
dengan hari Pahlawan ini, 

merupakan bentuk penghormatan Pasar Modal Indonesia atas kerja keras serta pengorbanan para pahlawan medis yang terus 
berjuang melawan pandemi COVID-19 di Indonesia, dan menekankan pentingnya kolaborasi antar institusi dalam memerangi 
pandemi ini.

Program Gerobak Tangguh bersama daarut Tauhid
Pada 3 Februari 2021, KPEI melakukan program CSR bekerjasama 
dengan Daarut Tauhid Peduli melalui peluncuran program Gerobak 
Tangguh secara virtual. Peluncuran program yang dihadiri oleh 
Reynant Hadi selaku Sekretaris Perusahaan KPEI, serta Nurhayati 
selaku Direktur Yayasan Daarut Tauhid ini bertujuan untuk 
mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang 
mampu untuk mendapatkan bantuan modal dan alat usaha, serta 
pembinaan.  

Penutupan Perdagangan Bursa 2020
Pada 30 Desember 2020 diselenggarakan penutupan perdagangan 
di bursa oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, 
Airlangga Hartanto, didampingi oleh Ketua DK OJK dan Anggota 
DK OJK serta Direksi SRO. Kegiatan yang dilaksanakan di Main 
Hall BEI, Jakarta dan secara virtual ini dihadiri oleh seluruh 
stakeholders pasar modal Indonesia.

Penyerahan CsR Bencana Banjir dan Gempa Bumi
Pada 21 dan 22 Januari 2021, KPEI bersama SRO melaksanakan 
kegiatan CSR berupa pemberian donasi kepada korban bencana 
banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan dan korban gempa bumi 
di Sulawesi Barat. Donasi diserahkan melalui Kantor Perwakilan 
Bursa di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara.
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Penggunaan (Rp) Biaya (Rp)
Total Penggunaan 291.434.911.310.300 4.909.885.075

Rata-rata Bulanan 24.286.242.609.192 409.157.090

Rata-rata Harian 1.204.276.493.018 20.288.781

FAsILITAs IntraDay

Data sampai dengan 30 Desember 2020

Tipe Produk Frekuensi 
(kali)

Volume 
(kontrak) nilai (Rp)

LQ45 Futures 200 224 91.641.350.000

IDX30 Futures 221 392 20.022.970.000

Index Futures (Total) 421 616 111.664.320.000
Indonesia Government Bond 
Futures 0 0 0

TRAnsAKsI dERIVATIF

Data sampai dengan 30 Desember 2020

POsIsI dAnA JAMInAn
Jenis Pasar nilai (Rp) Persentase

Ekuiti 3.407.618.705.884 62,30%

Derivatif-Kontrak Berjangka 598.757.811 0,01%

Surat Utang 1.087.103 0,00%

Hasil Pengelolaan Dana Jaminan 
Ekuiti, KBIE dan Obligasi 2.061.799.031.379 37,69%

Total 5.470.017.582.177 100,00%

nilai (Rp)

Cadangan Jaminan 158.371.226.643

POsIsI CAdAnGAn JAMInAn

Data per 30 Desember 2020

Jenis Instrumen nilai Agunan (Rp) Persentase

Bank Garansi 2.038.311.450.000 38,29%

Deposito 2.501.027.814.277 46,98%

Dana Minimum Kas 773.510.172.624 14,53%

Saham Bursa 10.300.000.000 0,19%
 
Total 5.323.149.436.901 100,00%

KOMPOsIsI AGunAn OFFLInE

Data per 30 Desember 2020

Jenis Instrumen nilai Agunan (Rp) Persentase 

Uang 1.031.288.419.784 4,76%

Saham 20.193.304.699.367 93,22%

Obligasi 436.580.376.730 2,02%

Total 21.661.173.495.881 100,00%

KOMPOsIsI AGunAn OnLInE 

Data per 30 Desember 2020

TRAnsAKsI PInJAM MEMInJAM EFEK 

Bulan
Total  Rata-Rata Harian Jumlah 

HariNilai (Rp)  Volume (lembar)  Frekuensi (kali) Nilai (Rp)  Volume (lembar)

Januari 878.012.600     523.100 8  28.322.987   16.874 31
Februari 684.203.600    7.128.000 6  23.593.228   245.793 29
Maret 9.218.272.400    6.139.100 43  297.363.626   198.035 31
April 10.586.734.000    3.433.600 16  352.891.133   114.453 30
Mei 11.924.953.400    4.618.600 11  384.675.916   148.987 31
Juni 3.000.189.600    1.279.900 16  100.006.320   42.663 30
Juli 420.384.200     470.100 11  13.560.781   15.165 31

Agustus 10.524.930.000    2.120.700 13  339.513.871   68.410 31
September 843.166.000     148.400 10  28.105.533    4.947 30

Oktober 1.297.311.000     371.700 6  41.848.742   11.990 31
November 7.995.630.700    47.517.000 8  266.521.023   1.583.900 30
Desember 7.876.420.500    22.138.500 11  254.078.081   714.145 31

Total   65.250.208.000 95.888.700 159 178.279.257 261.991 366

ACs JuMLAH AK
(ACS)

Volume (Lembar) nilai (Rp) AK 
serah

AK 
Terima

Total 53.425.500 83.084.793.250 58 237

Tertinggi 19.819.800 40.618.599.500  5  29 

Rata-rata 1.272.036 1.978.209.363  1  6 

Terendah  100  25.000  1  1 

aLtErnatE CaSh SEttLEmEnt (ACs)

Data sampai dengan 30 Desember 2020

Data sampai dengan 30 Desember 2020

PEnYELEsAIAn TRAnsAKsI BuRsA
Transaksi Bursa Penyelesaian Transaksi Bursa Efisiensi

Frekuensi (kali) Volume (lembar) Nilai (Rp) Volume (lembar) Nilai (Rp) Volume (%) Nilai (%)

Total 2020 166.507.509 2.871.220.488.464 2.231.483.246.475.690 801.870.777.500 792.545.140.236.300 64,30 57,03

Tertinggi harian 1.699.457 40.838.796.142 40.418.496.532.116 11.022.952.400 12.916.150.022.800 75,49 71,46

Rata-rata harian 688.048 11.864.547.473 9.221.005.150.726 3.313.515.610 3.274.979.918.332 61,42 55,01

Terendah harian 244.073 5.066.686.965 4.173.936.847.583 1.384.018.400 1.613.736.434.300 39,68 37,91
Data sampai dengan 30 Desember 2020


