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etelah melalui tahapan persiapan sejak 2015, Enhance-
ment Architecture e-CLEARS (EAE) akhirnya diimple-
mentasikan pada 18 Mei 2018. Selanjutnya, EAE dires-

mikan oleh Fakhri Hilmi selaku Deputi Komisioner Pengawas 
Pasar Modal II OJK dan Bapak Hasan Fawzi selaku Direktur 
Utama KPEI yang disaksikan oleh Direksi BEI, Direksi KSEI 
dan Dewan Komisaris KPEI di Mainhall BEI pada 31 Mei 2018. 
Peresmian dan implementasi EAE ini menandai babak baru 
pengembangan sistem pasar modal Indonesia yang modern, 
yang siap mengakomodasi berbagai inovasi untuk pengem-
bangan pasar ke depan.

Lebih berwarna, fresh dan terkesan dinamis, inilah wa-
jah baru EAE, yang merupakan sistem utama KPEI dalam 
menjalan kan proses kliring untuk transaksi efek bersifat 
ekuitas dan pinjam meminjam 
efek. Sesuai masterplan sektor jasa 
keuangan Indonesia, dalam men-
gantisipasi peningkatan transaksi 
di BEI, maka KPEI perlu memper-
baharui sistem kliring dan penjam-
inan. Sistem EAE dibangun dengan 
dasar pertimbangan yang matang. 
Sebab, sistem lama yang dibangun 

S

Sistem e-CLEARS baru telah resmi 
diimplementasikan pertengahan 
Mei 2018. Implementasi sistem 
ini akan menjadi babak baru 
perkembangan pasar modal 
Indonesia, karena memberi ruang 
untuk mengakomodasi peningkatan 
transaksi maupun inovasi produk 
pasar modal.

Enhancement e-CLeARs, 
Babak Baru Pasar Modal indonesia
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sekitar tahun 2000 punya keterbatasan mengakomoda-
si berbagai kebutuhan yang terus berkembang. 

Adanya target bisnis BEI terkait dengan peningkat-
an transaksi, tentu saja harus dikuti dengan kesiap-
an sistem KPEI yang sejalan dengan target tersebut. 
Sehingga perlu ada perencanaan dan pengembangan 
agar tidak terjadi bottle neck, termasuk di sisi KPEI se-
bagai penanggung jawab tugas kliring dan penjami-
nan penyelesaian transaksi bursa. “Menyi kapi kondisi 

Peresmian dan 
implementasi 

EAE ini menandai 
babak baru 

pengembangan 
sistem pasar modal 

Indonesia yang 
modern.
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seperti ini, tentu ada kebutuhan un-
tuk pengembangan sistem sebagai 
langkah antisipatif. Di sisi lain, main-
tenance untuk sistem lama yang juga 
cenderung mahal” ujar Direktur Uta-
ma KPEI, Sunandar.

Ada 3 alasan mengapa e-CLEARS 
diperbaharui ketika menyusun EAE ini. 
Pertama, transaksi di BEI yang terus 
meningkat, seiring dengan pencanang-
an BEI atas kapasitas sistem untuk me-
layani data trade hingga 2,5juta kali, 
lima kali lebih besar dibandingkan 
dengan sistem lama yang kapasitas-
nya 500ribu kali transaksi. Adanya pe-
ningkatan kapasitas tran-
saksi, menurut Sunan dar, 
punya kompleksitas pro-
ses pada sisi KPEI. Sebab, 
sebagai Lembaga Kliring 
dan Penjaminan (LKP), 
KPEI harus menghitung 
secara cermat hak dan 
kewajiban masing-ma-
sing broker dan nasabah-
nya untuk diselesaikan 
secara tepat waktu. Kompleksitas ini 
akan meningkat jika jumlah instruksi 
settlement yang diproses KPEI terus 
meningkat dari waktu ke waktu. Pada 
prinsipnya, jumlah instruksi settlement 
akan meningkat jika efek yang ditran-
saksikan maupun jumlah broker dan 
nasabahnya yang bertransaksi juga 
meningkat. Dengan EAE ini, kapasitas 
settlement jadi bisa ditingkatkan men-
jadi sekitar 1,25juta instruksi, dengan 
penyesuaian sebanyak delapan kali li-
pat dari sistem lama yang hanya men-
gakomodasi hingga 150ribu instruksi.

Kedua, sistem EAE terlihat pada 
Graphical User Interface (GUI) yang 
lebih menarik dan user friendly. Sistem 
ini juga mendukung ketersediaan fi-
tur-fitur baru tampilan yang lebih baik 
seperti sorting kolom, filter, pemilihan 
kolom, notifikasi, e-mail dan tampilan 
yang lebih berwarna. Secara fung-
sional, perubahan dari sistem lama ke 
sistem baru tidak mengganggu irama 
kerja para AK, karena tidak ada peru-
bahan pada GUI atau tampilan layar 
komputernya. Yang banyak berubah 
sebenarnya pada sisi back office yang 
menjadi bagian KPEI, sementara AK 
tidak butuh effort besar untuk penye-
suaian dengan sistem baru.

Ketiga, EAE dibuat scalable. Scal-
ability merupakan kemampuan sistem 

A R T I K E L  U TA M A

yang memungkinkan penambahan kapa-
sitas sistem menjadi lebih mudah. Kemu-
dahannya terdapat pada sisi fleksibilitas, 
jika ada penambahan kapasitas cukup 
dengan menambah server tambahan, 
bukan mengganti server lama secara ke-
seluruhan dan tanpa harus mematikan 
sistem. “Misalnya karena ada tambahan 
instrument baru yang diperdagangkan, 
cukup dipenuhi dengan server yang baru, 
tidak perlu membeli server besar untuk 
mengganti server lama,” tegasnya. Selain 
itu, keamanan sistem EAE juga dibuat 
berlapis (multilayer).

Apalagi, sebelum diimplementasikan, 
sejumlah tahap penge-
nalan sudah dilewati. 
Diawali dengan tahapan 
pengujian yang melibat-
kan 9 AK, sebagai peser-
ta pilot project. Dilanjut-
kan dengan sosialisasi 
dan pengujian yang me-
libatkan semua AK pada 
tahap mock trading. 

Pengembangan
Seiring berjalannya waktu, kebutuh-

an akan je nis efek selain saham untuk 
ditransaksikan di bursa akan meningkat. 
Sistem EAE ini punya fleksibili tas untuk 
mengakomodasi pe ningkatan kapasitas 
yang juga datang dari penambahan jenis 
efek yang ditransaksikan. Penambahan 
produk baru, menurut Sunandar, dapat 
membuka kemungkinan penambahan 
AK di luar Anggota Bursa (AB) saat ini. 
Misalnya untuk mengakomodasi tran-
saksi di luar bursa seperti electronic trad-
ing platform. Ini merupakan sarana dan 
prasarana yang disediakan bagi pelaku, 
bisa saja AB, bank, atau pihak lain yang 
disetujui se perti money broker. Pihak-pi-
hak tersebut melakukan transaksi ob-
ligasi yang kemudian proses kliringnya 
dikerjakan KPEI. Dengan demikian, ada-
nya AK di luar AB dimungkinkan, sejalan 
dengan pengembangan transaksi surat 
utang maupun produk derivatif lainnya 
yang disediakan BEI. 

Pada prinsipnya, dengan dukungan 
sistem yang memadai, KPEI punya kesem-
patan menjalankan usaha lain yang dise-
tujui OJK, di luar tugas utama sebagai 
LKP. Misalnya transaksi REPO yang saat ini 
sedang dkembangkan KPEI, memfasilitasi 
electronic book building, maupun SBL Bi-
lateral.F 

 [TiM RedAksi]

KPEI senantiasa melakukan 
pengembangan infrastruktur 
untuk mendukung pertumbuh-
an pasar modal Indonesia. Salah 
satunya, dengan meluncur-
kan Enhancement Architec-
ture e-CLEARS, tentang upaya 
pemutakhiran sistem kliring 
utama dengan mengedepankan 
security, efficiency dan flexibility 
yang le bih meningkat. Informasi 
ini dapat dilihat pada bagian 
headline.

Artikel lainnya yang menghias 
edisi ini, yakni diraihnya kembali 
Sertifikat ISO 27001-2013 dengan 
ruang lingkup yang lebih luas 
serta pencapaian nilai “Excellent” 
oleh KPEI atas penilaian praktik 
GCG 2017. Profil Direksi KPEI 
periode 2018-2021 yang telah 
ditetap kan dalam RUPST bulan 
Juni dan artikel rutin seperti 
kegiatan KLIK serta foto kegiatan 
KPEI selama triwulan II 2018 juga 
mengisi edisi kali ini. 

Akhir kata, semoga Newslet-
ter edisi III ini dapat memperkaya 
wawasan dan selalu bermanfaat 
bagi para pembaca.  

Salam Semangat,
Redaksi
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Ada 3 alasan 
mengapa e-CLEARS 
diperbaharui, yakni 
flexibility, scalability 
dan graphical user 
interface yang lebih 
menarik dan user 
friendly.
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kPei telah membuktikan kemampuannya sebagai 
Lembaga kliring dan Penjaminan yang andal 

dengan meraih sertifikat isO 27001 untuk seluruh 
divisi dan unit di lembaga ini, sekaligus untuk 

mendukung tujuan kPei sebagai Qualifying Central 
Counterparty.

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

PEI berhasil memenuhi target 
mendapatkan Sertifikat ISO 
27001:2013 sesuai waktu yang 

ditetapkan pada 13 April 2018. ISO 
27001 merupakan standar internasio-
nal dalam menerapkan Sistem Mana-
jemen Keamanan Informasi (SMKI) 
atau lebih dikenal dengan Information 
Security Management Systems. Suatu 
perusahaan perlu menerapkan standar 
ISO 27001, karena dapat melindungi 
dan memelihara ke rahasiaan, 
integritas dan ketersediaan in-
formasi serta untuk mengelola 
dan me ngendalikan risiko kea-
manan informasi pada organi-
sasi atau perusahaan. 

Dengan menerapkan stan-
dar ISO 27001, KPEI memiliki 
kontrol dan tata kelola yang 
baik dalam penanganan dan 
pe ngamanan informasi, serta 
parameter untuk mengukur berha-
sil atau tidaknya kontrol pengaman-
an tersebut. Manfaat lainnya adalah 
adanya penilaian terkait SMKI dengan 
adanya audit setiap tahun oleh asses-
sor independen. Selain itu, juga mem-
bantu perusahaan dalam menjalan kan 
perbaikan yang berkesinambungan 
dalam pengelolaan keamanan infor-
masi, dan meningkatkan efektivitas 
serta keandalan pengamanan infor-
masi. “Langkah ini sejalan dengan tu-
juan KPEI menjadi Qualifying CCP, yang 
pengakuannya berasal dari ESMA atas 
pemenuhan peraturan EMIR dan prin-
sip PFMI yang dikeluarkan IOSCO,” ujar 
Kepala Divisi Pengembangan Teknolo-
gi Informasi, Aditya Gadiri. 

Sertifikasi ISO 27001:2013 yang 
diperoleh KPEI pada April 2018 me-
rupakan perluasan ruang lingkup dari 
sertifikasi sebelumnya, yakni pada Ma-
ret 2017 dengan lingkup terbatas pada 

disya ratkan memiliki prosedur opera-
sional, kebijakan dan panduan. “Pada-
hal kami belum punya panduan dan 
kebijakan baku. Sehingga kami harus 
membuat kebijakan dan panduan le-
bih dahulu,” kata Aditya. Setelah fase 
pendampingan, tim ad-hoc dibantu 
de ngan konsultan independen mela-
kukan assessment internal, yang meng-
hasilkan gap position dari masing-ma-
sing divisi dan unit. Kami juga membuat 
skor persentase kesesuaian tiap fungsi 
dengan standar ISO 27001. Hasilnya, 
kami sampaikan ke divisi dan unit, se-
lanjutnya bersama-sama melakukan 
monitoring hingga sesuai standar.

Berikutnya, di akhir Desember 
2017, KPEI berhasil melewati pre-asses-
ment yang dilakukan oleh audit inter-

nal KPEI. Dilanjutkan pre-as-
sessment oleh asses sor dari 
British Standard Institution 
pada Januari 2018 dan final 
assessment de ngan assessor 
yang sama pada April 2018. 
“Bersyukur kerja keras kami 
selama setahun membuahkan 
hasil dan tepat waktu, KPEI 
berhasil mengantongi ser-
tifikat ISO 27001:2013” tutur 

Aditya de ngan puas. 
Dengan telah diperoleh nya ISO 

27001, pengawasan penerapan sert-
ifikasi ini berpindah, tidak lagi di 
bawah tim ad-hoc, melainkan bera-
da di bawah Divisi Manajemen Risiko 
Korporat (MRK) per 1 Juni 2018. Divisi 
MRK membawahi tiga unit, yaitu Unit 
Pemantauan dan Pe laporan Risiko 
Korporasi, Unit Pemenuh an Standar 
dan Tata Kelola Perusahaan, serta Unit 
Riset dan Pengembangan. Kepala Divi-
si MRK, Listyarini Hikmaning rum me-
ngatakan, dengan ISO 27001 semua 
aktivitas Divisi/unit di KPEI harus ber-
basis risiko. “Harus punya risk register, 
dan memiliki mitigasi. Prosedur berba-
sis risiko ini yang berat penerapannya 
sehingga awareness dari karyawan 
harus dibangun. Kami tengah memba-
ngun culture kerja yang baru. Tetapi 
buat saya, where there is a will, there is 
a way,” ucapnya.F [TiM RedAksi]

K fungsi manajemen jaringan. Menurut 
Aditya, yang menjadi pertimbangan 
Perusahaan mendapatkan ISO 27001 
karena SRO lainnya juga telah meng-
gunakan standar ISO yang sama. Selain 
itu, adanya Peraturan Menteri Komu-
nikasi dan Informatika No. 4 Tahun 
2016 mengenai Sistem Manajemen 
Pengamanan Informasi (SMPI), yang 
mensyaratkan penyelenggara sistem 
elektronik strategis dan penyeleng-

gara sistem elektronik tinggi harus 
menerapkan ISO 27001, berlaku bagi 
seluruh instansi baik pemerintah mau-
pun swasta, termasuk KPEI. 

Persiapan penerapan ISO 27001, 
kata Aditya, dimulai sejak April 2017 
atau setahun sebelum batas waktu 
target penerapan ISO ini. “Kami mu-
lai dengan melakukan pendamping an 
pada tiap unit, menggunakan meto-
dologi yang sama ketika kami mem-
persiapkan ISO sebelumnya,” paparn-
ya. Ternyata, lanjut Aditya, karena 
ling kup ISO 27001 yang akan diterap-
kan melibatkan seluruh fungsi, divisi 
dan unit yang ada di KPEI, persiapan 
dan penerap an standar aktivitas ma-
sing-masing bagian tidak sesederha-
na yang dibayangkan. Perlu banyak 
penyelarasan di sana sini, antara fung-
si-fungsi yang terkait.  

Pada ISO 27001, untuk setiap fung-
si pekerjaan di seluruh divisi dan unit 

isO 27001 Langkah Besar kPei 
Menuju Qualifying CCP
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ing dan Penyelesaian Transaksi Bursa, 
General Manager, dan General Man-
ager Operasional. Terakhir, bapak tiga 
anak ini tercatat menjabat sebagai Di-
rektur I KPEI.

Dengan bekal pengalaman sela-
ma 25 tahun di KPEI (termasuk KDEI), 

Sunandar berencana 
melanjutkan rencana 
kerja strategis yang su-
dah dilakukan Direksi 
sebelumnya. Pengala-
man yang panjang itu, 
menurut Sunandar, 
membuat ia sudah pa-
ham benar dengan visi 
dan misi KPEI. “Den-
gan begitu, tidak ada 
visi dan misi lain diluar 

itu selain menyukseskan visi dan misi 
KPEI,” tegas Sunandar.   

Dalam memimpin KPEI, Sunandar 
didampingi oleh Iding Pardi. Pria yang 
terpilih sebagai Direktur II KPEI ini juga 
bukanlah sosok baru di KPEI. Iding Par-
di tercatat sudah bergabung di KPEI se-
jak 1999 atau 19 tahun yang lalu. Pria 
lulusan FISIP UI jurusan Administrasi Ni-

P R O F I L

sunandar dan iding Pardi terpilih menjadi direktur 
utama dan direktur kPei periode 2018-2021 dalam 

RuPsT 22 Juni 2018.

er Juni 2018, PT Kliring Penjami-
nan Efek Indonesia (KPEI) memili-
ki nahkoda baru. Pemimpin KPEI 

periode 2018-2021 ini sebenarnya bu-
kanlah sosok yang baru bagi Lembaga 
Kliring dan Penjaminan (LKP) ini. Jajar-
an pimpinan KPEI kali ini adalah sosok 
yang sudah cukup lama 
mengabdi di Perusahaan. 
Adalah Sunandar dan Iding 
Pardi yang terpilih menjadi 
Direktur Utama dan Direk-
tur II KPEI tiga tahun ke 
depan. 

Melalui Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan 
KPEI tanggal 22 Juni 2018 
memutuskan mengangkat 
Sunandar menjadi Direktur 
Utama KPEI yang baru. Su-
nandar menggantikan Di-
rektur Utama sebelumnya, 
Hasan Fawzi, yang telah 
selesai masa jabatannya.

Ditunjuk sebagai na-
hkoda baru, dalam suatu 
kesempatan Sunandar 
mengatakan akan terus 
meningkatkan kinerja Per-
usahaan. Pengembangan 
layanan/produk KPEI yang 
mendukung produk-pro-
duk yang akan dikeluarkan 
oleh bursa maupun produk 
di luar bursa, menjadi upa-
yanya untuk memperluas 
peranan KPEI sebagai LKP 
di pasar mo dal Indonesia. 

Sunandar telah menja-
di bagian dari keluarga be-
sar KPEI sejak 1993. Bahkan 
kala itu, KPEI masih bernama PT Kliring 
Depositori Efek Indonesia (KDEI). Pria 
lulusan Institut Pertanian Bogor juru-
san Teknologi Pertanian ini, awalnya 
bergabung sebagai Risk Ma nagement 
Officer dan meningkat menjadi Kepala 
Bagian Pengendalian Risiko. Berawal 
dari situ, karier Sunandar di KPEI terus 
menanjak mulai dari Kepala Divisi Klir-

P

Para nahkoda Baru kPei
aga ini awalnya tergabung sebagai Staf 
Pemantauan Risiko KPEI. 

Seperti halnya Sunandar, karier Id-
ing Pardi juga terus menanjak. Setelah 
ia menyelesaikan studi di Magister 
Management UI pada 2006, Iding di-
tunjuk sebagai Kepala Unit Pengkajian 
dan Pengembangan Bisnis KPEI selama 
periode 2005-2013. Di situ, ia bertugas 
menyusun rencana strategis, menyu-
sun, dan memantau key performance 
indicator (KPI) serta memonitor kinerja 
organisasi melalui pelaksanaan rencana 

kerja dan pencapaian 
KPI. Ia juga bertang-
gung jawab menyusun 
business requirement 
sesuai kebutuhan user 
terkait pengembangan 
sistem.

Sebelum terpi-
lih sebagai Direktur 
II KPEI, pria 43 tahun 
ini menjabat sebagai 
Kepala Divisi Riset dan 
Pengembangan Bisnis 
KPEI (SMO dan PMO). Di 
divisi tersebut, ia bertu-
gas menyusun rencana 
bisnis, mengkoordina-
sikan dan melakukan 
alignment pelaksanaan 
strategi melalui rencana 
kerja tahunan dan pen-
ganggaranya. Ia juga 

bertanggung jawab atas beberapa tu-
gas seperti penyusunan KPI organi sasi, 
memantau kinerja organisasi, mengim-
plementasikan dan memastikan pene-
rapan metodologi, dan melakukan 
kajian untuk pengembangan bisnis 
per usahaan. Ia menjabat posisi tersebut 
dari 2013 hingga akhir nya Iding terpi-
lih mendampingi Direktur Utama pada 
2018 ini.

Sunandar mengaku puas dengan 
proses pembentukan SDM yang ber-
jalan sangat baik. Hal itu dibuktikan 
dengan kepercayaan pemegang saham 
yang mempercayakan pucuk pimpinan 
KPEI pada kader-kader internal dalam 
beberapa periode terakhir. “Ini menjadi 
tanggung jawab saya ke depan untuk 
melanjutkan tradisi positif dalam pem-
bentukan SDM profesional di KPEI,” tu-
tup Sunandar. F  [TiM RedAksi]

Sunandar berencana 
melanjutkan 
rencana kerja 
strategis yang 

sudah dilakukan 
Direksi sebelumnya. 

Dengan begitu, 
tidak ada visi 
dan misi lain 

diluar itu selain 
menyukseskan visi 

dan misi KPEI.

sunandar iding Pardi
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KPEI melakukan 
GCG Assessment 
and Compliance 
secara berkala, 

sehingga 
diharapkan 

akan terpetakan 
kendala serta 

langkah-langkah 
strategis untuk 
mengatasinya.

Principles for Financial 
Market Infrastructure 
(PFMI). Instrumen terse-
but kemudian dimodi-
fi kasi sesuai dengan 
karakeristik khusus KPEI 
yang mengacu pada 
peraturan dan ketentu-
an OJK. 

Disampaikan Sekre-
taris Perusahaan KPEI 
Reynant Hadi, ada 396 
parameter serta 16 aspek yang dijad-
ikan tolok ukur penilaian. “Parameter 
tersebut jauh lebih banyak dibanding 
yang digunakan oleh Forum for Cor-
porate Governance in Indonesia (FCGI) 
dan jauh lebih komprehensif karena 
UI memakai beberapa parameter,” 
jelas Reynant. Setelah masa penilaian 
kurang lebih selama dua bulan, KPEI 
memperoleh skor 88,65%. Skor terse-
but menempatkan implentasi GCG KPEI 
berada pada level “sangat baik”. 

Ditambahkan Ketua Tim PPA FEB UI 
Siti Nuryanah, penyusunan instrumen 
penilaian untuk KPEI tidak bisa disa-

Memastikan penerapan GCG berjalan pada jalurnya, 
kPei melakukan GCG Assessment and Compliance. 

Bekerjasama dengan konsultan independen sekaligus 
assessor GCG yaitu PPA FeB ui, kPei mendapatkan skor 

“sangat baik”.

enjaga kepercayaan investor 
pasar modal beserta seluruh 
stakeholder-nya merupakan 

dasar utama untuk membesarkan pa sar 
modal suatu negara. KPEI menyadari 
pentingnya menjaga kepercayaan 
tersebut terutama untuk mewujudkan 
pertumbuhan pasar modal Indonesia. 
Sehingga sebagai salah satu Self-Regu-
latory Organization (SRO), KPEI terus 
berupaya menerapkan praktik terbaik 
sesuai standar internasional dalam 
menjalankan fungsinya sebagai Central 
Counterparty (CCP). Tentunya untuk 
sampai ke sana KPEI harus menerapkan 
tata kelola perusahaan yang baik atau 
Good Corporate Governance (GCG). 
Prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, 
akuntabilitas, responsibilitas, indepen-
densi, serta kewajaran dan kesetaraan 
diyakini merupakan perangkat vital 
bagi KPEI untuk menjaga kesinambung-
an bisnis dan operasional Perusahaan. 

Untuk memastikan penerapan CG 
berjalan baik, KPEI melakukan GCG 
Assessment and Compliance secara ber-
kala, sehingga diharapkan akan terpe-
takan kendala serta langkah-langkah 
strategis untuk mengatasinya. Memas-
tikan implementasi GCG berjalan pada 
jalurnya, pada akhir 2017 sampai awal 
tahun 2018, KPEI melibatkan lemba-
ga independen untuk melakukan pe-
nilaian. 

Pusat Pengembangan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Indonesia (PPA FEB UI) dipilih sebagai 
pihak independen untuk melakukan 
penilaian implementasi GCG tersebut. 
Dalam melakukan Assessment and Com-
pliance, PPA FEB UI mengunakan instru-
men penilaian berdasarkan Association 
of South East Asia Nations (ASEAN) CG 
Scorecard yang diturunkan dari Organi-
zation for Economic Cooperation and 
Development (OECD) GCG Principles 
dan best practices yang berlaku seperti 

makan dengan penilaian praktik GCG 
pada perusahaan umumnya. Pasalnya, 
posisi KPEI sebagai SRO memiliki fungsi 
khusus di pasar modal yang tidak dimi-
liki perusahaan lain. Oleh karenanya, 
parameter penilaian untuk KPEI juga 
disesuaikan dengan aturan pasar mo-
dal yang berlaku global. 

Sebelumnya, KPEI telah melakukan 
Assessment and Compliance GCG secara 
internal. Namun KPEI menilai perlu ada 
lembaga independen yang berkom-
peten di bidang GCG serta pihak yang 
dianggap netral dalam melakukan pe-
nilaian. Keseriusan KPEI dalam melaku-
kan penilaian praktik GCG secara ob-
jektif ini merupakan wujud komitmen 
Perusahaan untuk selalu meningkatkan 
pelayanan kepada para stakeholder.

Dengan penilaian ini, KPEI dapat 
mengidentifikasi kekuatan dan kele-
mahan penerapan GCG-nya. Diharap-
kan, hasil usulan rekomendasi per-
baikan yang telah diperoleh, dapat 
memperbaiki celah yang muncul se-
hingga dapat disesuaikan dengan best 

practices GCG. Berikutnya,  
perlu monitoring kon-
sistensi penerapan GCG 
serta sosialisasi kebijakan 
corporate governance di 
lingkungan KPEI.

“Saat ini sudah ba nyak 
broker asing yang masuk 
sebagai AK. De ngan hasil 
penilaian GCG yang baik, 
membuktikan metode 
yang KPEI gunakan sudah 
sesuai de ngan standar 

internasional. Dengan begitu, akan 
meningkatkan kepercayaan AK bahwa 
KPEI sudah dikelola dengan baik,” jelas 
Reynant. 

Ditambahkan Kepala Unit Kesekre-
ta riatan dan Relasi Media Arie Budie-
ningsih, Assessment and Complian-
ce GCG ini merupakan bagian dari 
pertanggung jawaban KPEI kepada 
stakeholder. “Karena selama ini kami 
melakukan Assessment and Complian-
ce GCG sendiri dan ternyata lembaga 
independen mengakui bahwa GCG KPEI 
sudah berjalan di relnya,” tutur Arie.F 

[TiM RedAksi]

M

skor “sangat Baik” bagi kPei 
untuk implementasi GCG 

E D U K A S I
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juga menghadirkan tarian seru dan 
ener gik yaitu Zumba yang mengkombi-
nasikan tari salsa, perut dan bollywood 
untuk meningkatkan kebugaran para 
KLIK’ers. 

Kegiatan rutin CoP Hobby lainnya 
adalah Futsal oleh CoP Olahraga. La-
tihan pada 26 April 2018 berbeda de-
ngan latihan biasanya, tim Futsal KPEI 
bertanding dengan beberapa tim Per-
usahaan Efek di Lapangan Kick Sport 
Blok M. Kegiatan ini bertujuan untuk 
meningkatkan kerjasama KPEI selaku 
SRO dengan Perusahaan Efek selaku 
Anggota Kliring. Selain Futsal, latihan 
rutin Tenis Meja dan Tenis juga tetap 
diadakan sesuai dengan jadwalnya

Meski pekerjaan dan meeting selalu 
berdatangan, sebaiknya olahraga tetap 
diperlukan. Badan jadi sehat dan bugar, 
yang akhirnya pikiran juga jadi jernih 
dan lebih mudah untuk menerima 
tambahan ilmu maupun informasi. Pe-
san ini yang selalu disampaikan Direk-
si kepada seluruh karyawan agar aktif 
mengikuti kegiatan olahraga maupun 
kegiatan lainnya yang sudah tersedia.F 

[TiM RedAksi]

kegiatan kLik 
Triwulan ii 2018

ulan Ramadhan dan libur pan-
jang Idul Fitri 1439 H di Mei-Juni 
2018 membuat kegiatan KLIK 

selama 2 bulan tersebut dihentikan se-
mentara. Memasuki triwulan II 2018, 
KLIK team mengawali kegiatan dengan 
drafting perubahan struktur organisasi 
KLIK. Hal ini dilakukan sejalan dengan 
adanya perubahan struktur organisasi 
Perusahaan sekaligus untuk regenerasi 
pengurus. Perubahan juga dilakukan 
pada PIC Community of Practice (CoP) 
sebagai bagian dari KLIK team. De-
ngan memberikan kesempatan kepada 
karyawan baru sebagai PIC, diharapkan 
kegiatan-kegiatan KLIK selanjutnya 
akan lebih fresh dan berwarna, teruta-
ma dalam menjalankan seluruh kegiat-
an yang sudah terdaftar dalam Rencana 
Kerja KLIK tahun 2018.

Salah satu kegiatan yang telah 
menunjukan warna dari karyawan baru 
adalah kegiatan yang diadakan oleh CoP 
Bahasa. Pada tanggal 20 April 2018, CoP 
Bahasa mengadakan kegiatan KPEI’S 
Fun Corner dengan narasumber tiga 
karyawan muda KPEI yang tergabung 
dalam grup The Chillis dengan me ng-
usung tema “How to Stay Happy No 
Matter What”. Kegiatan ini bertujuan 
untuk memberikan motivasi kepada 
seluruh karyawan untuk tetap bahagia 
dalam menghadapi kesibukan kantor 
maupun di luar kantor. Acara dimulai 

B

dua bulan kegiatan kLik ditiadakan, tak menurunkan 
semangat kLik team dan PiC COP untuk menggiatkan 

program rutinnya yang selalu ditunggu-tunggu 
kLik’ers.

E D U K A S I

dengan perkenalan masing-masing 
personil The Chillis yang dilanjutkan 
dengan sharing tips bagaimana kaum 
millennial bisa tetap bahagia meskipun 
dihadapkan segudang pekerjaan atau 
aktivitas lainnya. Sesuai tema sharing, 
selama acara berlangsung, gaya baha-
sa dan tanya jawab antara The Chillis 
dengan KLIK’ers sangat mengundang 
perhatian dan suasananya penuh kece-
riaan.

Selain CoP Bahasa, CoP Hobby juga 
selalu menampilkan kegiatan yang 
menarik perhatian. Salah satunya ada-
lah CoP seni, pada acara Buka Pua-
sa Bersama KPEI, Band COPAS telah 
menampilkan nyanyian yang memukau 
dihadapan Dewan Komisaris, Direk-
si, dan seluruh karyawan KPEI di The 
Dharmawangsa Hotel pada 25 Mei 
2018. Sebagai kegiatan rutin, CoP Seni 
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kunjungan kPei ke sMBC nikko securities inc.
Pada 17 April 2018, Direktur Utama KPEI Hasan Fawzi bersama dengan Ko-
misaris Utama BEI John A Prasetio dan Direktur BEI Nicky Hogan mengunjungi 
SMBC Nikko Securities Inc di Jepang, dilanjutkan kunjungan ke Japan FSA, Ja-
pan Securities Dealer Association dan Fidelity Investor Education Institute.

Pertemuan Akbar Pelaku industri Pengelolaan investasi
Pada 20-22 April 2018, Direktur KPEI Sunandar bersama dengan Kepala Divisi 
Keuangan dan Akuntansi KPEI Wening Kusharjani, menghadiri Pertemuan Ak-
bar Pelaku Industri Pengelolaan Investasi yang diselenggarakan oleh Asosiasi 
Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI) di the Alana Yogyakarta 
Hotel & Convention Center, Yogyakarta. 

Pertemuan kPei dan Bei dengan Japan 
securities Finance
Direktur Utama KPEI Hasan Fawzi bersama dengan Di-
rektur BEI Nicky Hogan melakukan pertemuan dengan 
CEO dan General Manager Japan Securities Finance 
(JSF) pada tanggal 17 April 2018 di kantor JSF, Jepang. 

Forum Group Discussion “Settlement Cycle 
T+2”
Pada 25 April 2018, KPEI bersama dengan BEI dan 
KSEI mengadakan Forum Group Discussion (FGD) ten-
tang Settlement Cycle T+2 di Financial Club, Jakarta 
dengan mengundang perwakilan dari AK, Bank Pem-
bayaran, Bank Kustodian, vendor sistem back office 
AK serta OJK. 

kPei Menghadiri Peluncuran AseAn 3 Government Bond Index
Pada 26 April 2018, Direktur Utama KPEI Hasan Fawzi menghadiri peluncu-
ran ASEAN 3 Government Bond Index (A3GBI) yang merupakan kerjasama 
perhitungan dan penerbitan indeks obligasi 3 Negara ASEAN yaitu Indonesia 
Bond Pricing Agency (IBPA), Bond Pricing Agency Malaysia (BPAM) dan The 
Thai Bond Market Association (ThaiBMA). 

Kegiatan DhawaFest Pesona 2018
Pada tanggal 2 Mei 2018, KPEI bersama dengan BEI 
dan KSEI menerima penghargaan Menteri Keuangan 
RI atas partisipasinya mendukung acara DhawaFest Pe-
sona 2018 yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita 
Persatuan Kementerian Keuangan (DWP Kemenkeu) di 
Gedung Dhanapala, Jakarta.

edukasi kepada Mahasiswa iAin Bengkulu – 30 April 2018

KPEI meraih skor 88,65% dalam penerapan 
GCG dari PPA FEB Universitas Indonesia
Pada 4 Mei 2018, Hasan Fawzi, Direktur Utama KPEI me-
nerima sertifikat dari Pusat Pengembangan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atas 
penerapan praktik Good Corporate Governance (GCG) 
tahun 2017 dengan skor 88,65% atau dengan kategori 
“Sangat Baik”. Capital Market Internship Program Fair, 18-19 Mei 2018

K I L A S  P E R I S T I W A
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Penggunaan (Rp) Biaya (Rp)

Total Penggunaan 120,346,806,203,000.00 2,597,231,498.64

Rata-Rata Bulanan 20,057,801,033,833.30 432,871,916.44

Rata-Rata Harian 994,601,704,157.03 21,464,723.13

FAsiLiTAs IntrADAy

Data sampai dengan 29 Juni 2018

Tipe Produk Frekuensi 
(kali)

Volume 
(lembar) nilai (Rp)

Index Futures - - -
Indonesia Government 
Bond Futures - - -

TRAnsAksi deRiVATiF

Data sampai dengan 29 Juni 2018

Data sampai dengan 29 Juni 2018

PenYeLesAiAn TRAnsAksi BuRsA

POsisi dAnA JAMinAn
Jenis Pasar nilai (Rp) Persentase

Ekuiti 2,694,359,483,634.00 64.31%

Derivatif-Kontrak Berjangka 597,604,567.00 0.01%

Surat Utang 1,087,103.00 0.01%

Hasil Pengelolaan Dana Jami-
nan Ekuiti, KBIE dan Obligasi 1,494,508,515,467.43 35.67%

Total 4,189,466,690,771.43 100.00%

nilai (Rp)

Cadangan Jaminan 148,569,268,411

POsisi CAdAnGAn JAMinAn

Data sampai dengan 29 Juni 2018

Jenis instrumen nilai Agunan (Rp) Persentase

Bank Garansi 4,236,663,700,000 59.01%

Deposito 2,328,667,615,028 32.43%

Dana Minimum Kas 604,184,305,026 8.41%

Saham Bursa 10,600,000,000 0.15%
 
Total 7,180,115,620,054 100.00%

kOMPOsisi AGunAn OFFLInE

Data sampai dengan 29 Juni 2018

Jenis instrumen nilai Agunan (Rp) Persentase 

Uang 244,373,274,953 1.47%

Saham 16,185,967,652,048 97.47%

Obligasi 176,180,564,996 1.06%

Total 16,606,521,491,998 100.00%

kOMPOsisi AGunAn OnLInE 

Data sampai dengan 29 Juni 2018

Transaksi Bursa Penyelesaian Transaksi Bursa Efisiensi

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

Total 2018 46,318,628 1,652,846,254,107 1,047,818,174,499,930 359,019,407,700 404,540,368,405,200 60.78 48.09

Tertinggi harian 559,769 342,349,012,015 38,849,679,547,622 5,116,417,300 7,688,714,677,100 71.55 54.31

Rata-rata harian 399,299 14,248,674,604 9,032,915,297,413 3,094,994,894 3,487,416,969,010 60.16 47.92

Terendah harian 268,264 6,711,273,342 4,987,788,938,762 2,053,545,100 2,188,351,271,700 43.32 42.36

Data sampai dengan 29 Juni 2018

TRAnsAksi PinJAM MeMinJAM eFek

Bulan
Total  Rata-Rata Harian Jumlah 

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

Januari 7,843,572,500.00 5,897,200.00 11 253,018,467.74 190,232.26 31
Februari 7,434,246,600.00 1,577,800.00 20 265,508,807.14 56,350.00 28
Maret 1,551,170,100.00 1,239,300.00 11 50,037,745.16 39,977.42 31
April 17,866,523,500.00 12,000,500.00 9 595,550,783.33 400,016.67 30
Mei 3,451,751,500.00 1,191,000.00 5 111,346,822.58 38,419.35 31
Juni 11,144,520,700.00 1,466,100.00 13 371,484,023.33 48,870.00 30
Total 49,291,784,900.00 23,371,900.00 69 272,330,303.31 129,126.52 181

ACs JuMLAh Ak
(ACS)

Volume (Lembar) nilai (Rp) Ak 
serah

Ak 
Terima

Total 54,506,400 25,282,036,475 26 67

Tertinggi harian 50,401,200 17,350,389,850 10 29

Rata-rata harian 9,084,400 4,213,672,746 4 11

Terendah harian - - - -

ALtErnAtE CASh SEttLEMEnt (ACs)

Data sampai dengan 29 Juni 2018

S TAT I S T I K


