
Sepanjang 2021, pasar modal 
Indonesia menorehkan sejumlah 
pencapaian yang positif meskipun 

berada di tengah pandemi Covid-19 
yang masih saja merebak hingga saat 
ini. Aktivitas pasar modal sepanjang 
2021 terus bertumbuh, tercermin dari 
kinerja Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) yang ditutup di level 6.581 pada 
akhir 2021 dengan kapitalisasi pasar 
Rp8.284 triliun atau naik lebih dari 18% 
dibandingkan dengan posisi akhir 2020 
sebesar Rp6.970 triliun. 

Sementara itu, aktivitas perdagangan 
turut membukukan kenaikan yang 

signifikan dengan Rata-rata Nilai Transaksi 
Harian (RNTH) Rp13,39 triliun, naik 
lebih dari 45% dibandingkan dengan 
posisi tahun sebelumnya Rp9,2 triliun. 
Meningkatnya nilai transaksi ini tak lepas 
dari peningkatan minat masyarakat untuk 
berinvestasi di pasar modal Indonesia, 
yang tercatat  tumbuh 92,7% menjadi 7,48 
juta investor dari sebelumnya 3,88 juta 
investor per akhir Desember 2020. 

Berbagai pencapaian di pasar modal 
tersebut tentunya juga berdampak 
positif bagi kinerja operasional  Self-
Regulatory Organization (SRO) di industri 
pasar modal, termasuk KPEI. Kinerja 
operasional KPEI di tahun 2021 turut 
mencatatkan pencapaian yang gemilang. 

Pada aspek penyelesaian kliring 
transaksi bursa, misalnya, pada tahun 
2021, KPEI mencatatkan Rata-Rata Nilai 
Penyelesaian dan Volume Penyelesaian 

Transaksi Bursa Harian 
sebesar Rp4,55 triliun serta 

6,25 miliar lembar 
saham, meningkat 
dari tahun 2020 
y a n g 

tercatat masing-masing Rp3,27 triliun dan 
3,31 miliar lembar saham.  Untuk Rata-rata 
Efisiensi Nilai Penyelesaian dan Volume 
Penyelesaian Transaksi Bursa Harian 
tercatat 61,31% dan 68,06%, meningkat 
dari tahun sebelumnya masing-masing 
55,01% dan 61,41%. 

Sementara itu, total penyelesaian 
transaksi bursa yang diselesaikan melalui 
mekanisme Alternate Cash Settlement 
(ACS) tercatat Rp97,12 miliar.  Untuk 
nilai transaksi Pinjam Meminjam 
Efek (PME) tercatat sebesar 
Rp1,24 triliun, dengan 
volume 4,20 miliar 
lembar saham.

Direktur Utama 
KPEI, Sunandar, 
m e n y e b u t 
k i n e r j a 
o p e r a s i o n a l 

Terus Berlari di Tengah Pandemi

Terus Berlari di Tengah 
Pandemi

Pandemi Covid-19 masih 
berlangsung dengan 

merebaknya varian ketiga 
Omicron. Meski demikian, 

rasanya Indonesia tidak bisa 
berlama-lama menahan diri 

di balik pandemi. Begitu juga 
dengan KPEI yang menatap 

penuh optimistis tahun 2022, 
seiring dengan pencapaian 
yang cemerlang pada 2021.
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yang sangat baik ini mampu 
mendongkrak kinerja keuangan KPEI, 
di mana laba bersih mencapai Rp225,56 
miliar pada 2021, naik 83,6% dari laba 
tahun sebelumnya sebesar Rp122,8 
miliar.

Terus Berinovasi
Pandemi Covid-19 terbukti tak 

mampu membendung kinerja KPEI 
di pasar modal sehingga sepanjang 
2021 sejumlah insiatif dan kebijakan 
pengembangan tetap gencar 
dilakukan. Menurut Sunandar, meski 
pandemi terus berlangsung, Perusahan 
tetap harus menyesuaikan diri dan 
melakukan pengembangan dan inovasi 
secara terus menerus “Ini penting agar 
organisasi tetap bisa sustain,” ujarnya.

 Pada 2021, misalnya, KPEI telah 
menyelesaikan pengembangan sistem kli-
ring dan penyelesaian untuk mendukung 
e-IPO, yang telah diimplementasikan 
pertama kali pada Maret 2021 dan 
kemudian dilanjutkan lagi dengan 
peningkatan kapasitas sistem e-IPO pada 
Oktober 2021. 

Selanjutnya, KPEI juga melakukan 
peningkatan kapasitas pada sistem 
utama KPEI, yaitu e-CLEARS. Beberapa 
inisiatif yang dilaksanakan sepanjang 
2021, diantaranya  penerapan arsitektur 
scale out sistem tahap-1 pada April 
2021, reengineering proses bisnis pada 
Agustus 2021, dan upgrade komponen 
sistem pada Desember 2021.

Dalam perannya sebagai penyeleng-
gara kliring untuk transaksi Efek Bersifat 
Utang dan Sukuk, KPEI juga telah di-
tunjuk oleh Bank Indonesia sebagai pe-
nyelenggara kliring atas transaksi semua 
instrumen Surat Berharga Negara (SBN) 
serta mengimplementasikan sistem 
kliring (e-BOCS) yang terhubung (inter-
koneksi) dengan sistem BI-SSSS pada 
Oktober 2021.

Tak hanya dari pengembangan ope-
rasional, KPEI juga terus memperkuat 
kualitas layanan Perusahaan  melalui 
keberhasilan mendapatkan fatwa sya-
riah dari 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. Selain itu, KPEI juga telah berhasil 
memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 
Sistem Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP), berdasarkan audit yang dilak-

sanakan pada November dan Desem-
ber 2021 oleh Lembaga Sertifikasi 
British Standards Institution (BSI).

Seiring dengan upaya KPEI untuk 
mendapatkan peran baru sebagai 
CCP di pasar keuangan Indonesia, 
KPEI berinovasi dengan meluncurkan 
logo baru ID Clear pada April 2021. 
Rebranding logo baru ini diharapkan 
dapat memperkuat identitas dan 
meningkatkan citra positif Perusahaan 
sebagai lembaga yang berperan penting 
di pasar modal dan pasar keuangan di 
Indonesia. Disamping itu keberadaan 
logo baru juga sebagai bentuk komitmen 
KPEI yang kuat dalam memperluas 
perannya sebagai CCP di pasar modal 
dan juga pasar keuangan lainnya.

Terkait perannya di pasar keuangan,  
KPEI, yang secara resmi telah menerima 
persetujuan prinsip dari Bank Indonesia 
sebagai Central Counterparty untuk 
Transaksi Derivatif Suku Bunga dan 
Nilai Tukar Over-the Counter (CCP SBNT 
OTC) pada 2020 lalu, telah melakukan 
berbagai persiapan administrasi, hukum 
dan operasional, serta  melanjutkan 
proses dengan mengajukan izin usaha 
sebagai CCP SBNT OTC pada Desember 
2021.

Terus Berlari di 2022
Memasuki tahun 2022, optimisme 

KPEI untuk tetap berprestasi terus 
terjaga. Sunandar mengatakan berbagai 
inisiatif strategis telah disusun agar KPEI 
dapat mencapai tujuannya di tahun 
2022. Sejumlah program tersebut 
diantaranya implementasi CCP SBNT 
OTC, pengembangan kliring untuk 
perdagangan karbon, pengembangan 
sistem collateral management terintegrasi, 
penyesuaian sistem operasional terhadap 
perubahan client code, pengembangan 
dan implementasi shortcut settlement, 
peningkatan kapasitas sistem e-CLEARS 
tahap-2, hingga pengembangan CCP 
REPO dan kajian konsep Recovery dan 
Resolution CCP.

Sunandar  menambahkan,  pen-
dalaman pasar keuangan tetap menjadi 
fokus utama yang harus diikuti dengan 
penguatan dan penyesuaian proses bis-
nis melalui transformasi teknologi yang 
akan semakin memudahkan dan men-
jadi pintu masuk utama. “Namun, tentu 
saja harus diimbangi aspek perlindung-
an bagi investor melalui peningkatan 
literasi ,” tandasnya.

Tahun 2022 dihadapi KPEI dengan 
penuh optimisme. Serangkaian program 
pengembangan telah dicanangkan dan siap 
untuk dijalankan. Meskipun pandemi masih 
melingkupi, namun KPEI siap berlari untuk 
mewujudkan berbagai tujuan Perusahaan.

Pada edisi kali ini, Headline akan 
menyajikan informasi atas Kinerja KPEI 2021 
dan Program Strategis KPEI 2022. Kemudian, 
pada Artikel Khusus, akan dikupas mengenai 
Hasil Customer Satisfaction Survey (CSS) AK 
2021, Persiapan KPEI Menjadi CCP SBNT 
OTC, Inisiatif Shortcut Settlement, Rencana 
Pengembangan Transaksi Repo, serta 
Inisiatif Pengembangan Kapasitas Sistem 
KPEI. Sementara itu, pada bagian Profil akan 
dibahas mengenai Komite Audit KPEI, dan 
pada bagian Edukasi, ada insight dari Bisnis 
Indonesia mengenai peran CCP Derivatif.

Akhir kata, Redaksi mengucapkan 
selamat membaca dan semoga IDClear 
News ini dapat bermanfaat untuk pembaca. 
Pada edisi kali ini, kami juga memberikan 
tampilan baru pada IDClear News. 

Selamat Menikmati. 
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Pada Survei Kepuasan Pelanggan 
atau Customer Satisfaction 
Survey (CSS) tahun 2021 yang 

diselenggarakan oleh PT Kliring 
Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) 
secara online terhadap layanan jasa 
operasionalnya periode Oktober 
2020 - Oktober 2021, secara umum 
memperoleh nilai indeks 4,16 atau 
meningkat 0,13 dibandingkan tahun 
sebelumnya dengan nilai 4,03. 
Kepala Unit Keanggotaan KPEI, Diah 
Sugiretno, mengatakan dengan 
kenaikan nilai CSS ini menggambarkan 
komitmen KPEI untuk terus 
menyediakan layanan terbaik bagi 
seluruh pengguna jasanya.

Secara umum, kuesioner CSS tahun 
2021 terdiri atas 2 bagian. Pada bagian 
pertama berisi 16 pernyataan tentang 
tingkat kepuasan Anggota Kliring (AK) 
terhadap layanan jasa operasional 
KPEI, diantaranya menyangkut fungsi 
kliring dan penyelesaian, pinjam 
meminjam efek (PME), penjaminan dan 
pengelolaan risiko, teknologi informasi, 
hukum dan keanggotaan, hingga 
soal informasi dan media komunikasi. 
Selanjutnya, pada bagian kedua, terdiri 
dari 1 pertanyaan tentang layanan 
KPEI secara umum serta permintaan 

saran dan pendapat dari AK terhadap 
layanan KPEI yang sifatnya open answer. 
Tim Unit Keanggotaan KPEI, Anya Felita 
menambahkan khusus di tahun 2021, 
terdapat 6 pernyataan tambahan yang 
ditanyakan terkait dukungan KPEI 
terhadap pengembangan pasar bagi 
AK. 

“Tambahan enam pernyataan 
baru diberikan untuk menilai respons 
AK dan mengukur efektivitasnya 
terhadap sejumlah kebijakan dan 
program inisiatif pengembangan 
pasar yang dilakukan oleh KPEI di 
tahun 2021 seiring dengan kondisi 
pandemi Covid-19 yang masih 
berlangsung,” ujar Diah.

Adapun, pernyataan pertama yaitu 
perihal pemberian akses m-CLEARS 
kepada seluruh AK untuk kebutuhan 
pemantauan aktivitas operasional 
kliring dan penyelesaian transaksi 
bursa untuk periode berlangganan 
1 tahun, survei mencatat 22,58% 
responden menyatakan sangat 
puas dan 67,74% mengaku puas. 
Selanjutnya, pernyataan kedua 
menyangkut pembebasan borrowing 
fee untuk aktivitas peminjaman 
saham melalui fasilitas PME bagi AK 
sebagai pihak peminjam (borrower), 

sebanyak 17,20% responden sangat 
puas dan 70,97% puas.

Pada pernyataan ketiga, sebanyak 
16,13% responden menyatakan 
sangat puas dan  75,27% puas 
terkait penggantian biaya kepada 
seluruh AK atas penyelenggaraan 
kegiatan sosialisasi tentang fasilitas 
PME yang dilakukan oleh AK kepada 
nasabahnya. Berikutnya, dalam 
pernyataan keempat tentang 
penggantian biaya kepada seluruh 
AK atas upayanya mendapatkan 
nasabah baru menjadi pihak pemberi 
pinjaman (lender), sebanyak 13,98% 
responden menyatakan sangat puas 
dan 73,12% puas.

Pada pernyataan kelima mengenai 
penyelenggaraan program edukasi 
KPEI terkait Bond Market Analysis 
kepada seluruh AK, tercatat 17,20% 
responden sangat puas dan 73,12% 
lainnya puas. Terakhir atau pernyataan 
keenam tentang pembebasan biaya 
fasilitas Triparty Repo kepada seluruh 
AK yang telah menjadi Partisipan 
KPEI dan bertransaksi Repo melalui 
fasilitas Triparty Repo, sebanyak 
12,90% responden sangat puas dan 
70,97% puas.

[TIM REDAKSI]

Sebanyak 83,23% dari 93 responden 
qualified yang disurvei mengaku puas 
terhadap layanan jasa operasional 
KPEI sepanjang 2021, naik 2,62% 
dibandingkan dengan  tahun sebelumnya 
sebanyak 80,61%.

ARTIKEL KHUSUS

Hasil CSS 2021Hasil CSS 2021

Peningkatan Peningkatan 
Kualitas Layanan Kualitas Layanan 
Jasa Operasional Jasa Operasional 
KPEI di Tengah KPEI di Tengah 
PandemiPandemi
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Pada 20 Desember 2021, KPEI 
telah secara resmi mengajukan 
izin usaha sebagai CCP SBNT 

ke Bank Indonesia. Sesuai ketentuan 
yang tertera pada Peraturan 
Anggota Dewan Gubernur (PADG), 
Bank Indonesia dapat melakukan 
kunjungan ke lokasi calon CCP SBNT 
(on-site visit) untuk memastikan 
persiapan operasional. Namun 
dikarenakan masih kondisi pandemic, 
on-site visit dilakukan secara virtual. 
Kegiatan ini telah dilaksanakan pada 
2-3 Februari 2022.

Menurut Direktur KPEI, Iding 
Pardi, pembentukan CCP sejalan 
dengan Indonesia sebagai salah 
satu negara G20 yang pada tahun 
2009 telah berkomitmen untuk 
melakukan reformasi keuangan. 
Bahkan pada tahun ini, Indonesia 
memegang tampuk kepemimpinan/
presidensi G20. Sebagai tindak lanjut 
komitmen tersebut, Bank Indonesia 
telah menerbitkan Peraturan Bank 
Indonesia (PBI) No 21/11/PBI/2019 
tentang Penyelenggaraan Central 
Counterparty untuk Transaksi Derivatif 
Suku Bunga dan Nilai Tukar Over 
the Counter. Berdasarkan ketentuan 
tersebut, KPEI telah mengajukan 
menjadi CCP SBNT OTC dan saat 
ini telah memasuki fase persiapan 
implementasi.  “KPEI telah melakukan 
berbagai kegiatan dan persiapan, 
antara lain penyediaan infrastruktur, 
pengembangan sistem, penyusunan 
peraturan, dan juga berkoordinasi 
secara intensif dengan berbagai 
pihak, baik dengan regulator (BI dan 
OJK), maupun perbankan sebagai 
pelaku pasar. Kegiatan on-site visit BI 
merupakan salah satu dari rangkaian 
kegiatan tersebut”, ungkapnya.

Kepala Satuan Pemeriksa Internal 
KPEI, Lucia Sintha Sari, menjelaskan, 
dalam kunjungannya, BI memastikan 
persiapan KPEI atas sejumlah 
area, antara lain menyangkut 

proses pendaftaran keanggotaan, 
proses novasi kontrak, pengalihan 
kontrak, dan wanprestasi terhadap 
kontrak CCP SBNT OTC, serta proses 
pembukuan transaksi.

BI juga mendalami persiapan 
KPEI dalam pelaksanaan kliring, ter-
utama menyangkut proses rekon-
siliasi terhadap transaksi yang di-
kliringkan, proses penetapan initial 
margin dan variation margin, ke-
cukup an agunan (collateral) untuk 
setiap transaksi hingga penetapan 
trading limit setiap member. Pelaksa-
naan penyelesaian (settlement) juga 
tidak luput dari perhatian, diantara-
nya menyangkut alur proses pe-
nyelesaian di sistem kliring derivatif, 
prosedur ketika anggota mengalami 
kesulitan likuiditas maupun prose-
dur penanganan hingga mekanisme 
lelang ketika terdapat anggota yang 
default. Terkait topik aspek manaje-
men risiko, BI juga memastikan lebih 
rinci terkait sistemnya, proses perhi-
tungan margin, dan metode stress 
testing dalam menghasilkan initial 
margin dan default fund contribution. 
Selanjutnya, BI juga memastikan per-
siapan operasional terkait recovery 
and resolution planning (RRP) serta 
proses sistem informasi manajemen. 

Bank Pilot
KPEI menyadari bahwa implemen-

tasi CCP SBNT OTC tidak akan terlepas 
dari persiapan pelaku 
pasar, yaitu per-
b a n k a n . 
Untuk itu, 
KPEI telah 

berinisiatif melakukan koordinasi dan 
persiapan dengan beberapa bank 
yang diharapkan dapat bergabung di 
awal implementasi CCP (bank pilot). 
Hal ini juga sejalan dengan harapan 
BI, agar di awal implementasi ada 
bank-bank yang telah bergabung dan 
siap mengkliringkan transaksi deriva-
tifnya ke CCP SBNT. 

Menurut Kepala Unit Keanggota-
an KPEI, Diah Sugiretno, KPEI telah 
dan akan terus berkomunikasi secara 
intensif dengan sejumlah bank yang 
menjadi calon anggota CCP SBNT 
dalam program bank pilot. “Terdapat 
lima bank yang sudah berkomitmen 
untuk mengikuti program ini. KPEI 
akan melakukan pendampingan atas 
bank-bank tersebut dalam memper-
siapkan diri menjadi anggota CCP 
SBNT, mulai dari proses keanggota-
an, uji coba sistem,  hingga persiapan 
operasional saat implementasi. Se-
lain itu, KPEI juga telah menyiapkan 
skema insentif bagi bank-bank yang 
tergabung dalam bank pilot ini.” jelas 
Diah.

[TIM REDAKSI]

Bank Indonesia Pastikan Persiapan KPEI 
Menjadi CCP SBNT OTC

ARTIKEL KHUSUS

Bank Indonesia melakukan on-site visit untuk memastikan persiapan operasional KPEI sebagai CCP 
untuk pasar derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over the Counter (SBNT OTC).



Memangkas Alur Hak Terima 
Anggota Kliring

Shortcut Settlement

Salah satu penyesuaian yang kini 
tengah dilakukan KPEI adalah 
inisiatif Shortcut Settlement, 

yaitu perubahan rekening penerima 
hasil settlement yang didistribusikan 
oleh KPEI kepada Anggota Kliring 
(AK). Tujuan dari inisiatif ini adalah 
melakukan efisiensi proses settlement 
yang dilakukan dengan mempercepat 
alur penerimaan hasil settlement 
Anggota Kliring (AK). Efisiensi alur 
ini akan dilakukan saat proses 
penyelesaian pada hari settlement final.

Kepala Unit Ekuiti, Hanifah, 
menjelaskan, saat ini, KPEI 
mendistribusikan hasil settlement 
berupa hak terima efek dan hak terima 
dana dari rekening efek utama serah 
terima, yaitu Rekening Efek Utama 002 

(REU002) ke rekening jaminan yaitu 
Rekening Efek Utama 004 (REU004) 
atau Sub Rekening Efek 004 (SRE004). 
Kemudian, AK akan melakukan 
instruksi collateral withdrawal (COLW) 
dari REU004/SRE004 ke rekening 
depositori, yaitu Rekening Efek Utama 
001 (REU001) atau Sub Rekening Efek 
001 (SRE001).

Ke depannya, melalui inisiatif 
shortcut settlement, KPEI akan 
mendistribusikan hak terima efek 
dan hak terima dana langsung dari 
REU002 ke REU001/SRE001, tanpa ke 
REU004/SRE004, sehingga AK tidak 
perlu melakukan pemindahan hak 
terima melalui instruksi COLW.

Kepala Unit Manajemen Proyek, 
Wihartanto menjelaskan, proses 

settlement akan lebih efisien karena 
hanya perlu satu instruksi penerimaan, 
yaitu dari KPEI langsung ke rekening 
depositori. Hal ini juga akan 
memudahkan AK untuk memantau 
proses penerimaan hak terima. Selain 
itu, pemangkasan alur penerimaan 
hasil settlement ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi kelancaran 
seluruh proses settlement, khususnya 
terhadap efisiensi penggunaan 
kapasitas sistem. “Dengan berkurangnya 
jumlah instruksi tertentu yang harus 
diproses, sistem dapat memproses 
lebih banyak instruksi settlement yang 
lainnya,” jelas Wihartanto.

Sejumlah tahapan untuk mengim-
plementasikan shortcut settlement 
telah diinisiasi sejak Februari 2021. 
Aktifitas diskusi dan sharing proses 
bisnis dilakukan untuk mendapatkan 
masukan dari pihak-pihak terkait ter-
masuk mendapatkan informasi me-
lalui penyampaian kuesioner kepada 
AK. Beberapa tahapan lainnya juga 
telah dilakukan sejak 2021 dan masih 
berlangsung hingga saat ini. Tahapan 
tersebut seperti penyesuaian per-
aturan, kesiapan aspek teknis KPEI, dan 
proses penyesuaian di tingkat AK baik 
dari sisi aplikasi Brokerage Office System 
(BOFIS), yang meliputi sistem back of-
fice untuk AK dan pelaku lainnya di in-
dustri Pasar Modal Indonesia.

Kepala Divisi Perencanaan Stra tegis 
dan Manajemen Proyek KPEI, Jerri Paru-
lian, menyatakan KPEI akan lebih aktif 
melakukan pendamping an menjelang 
implementasi shortcut se t tle  ment yang 
ditargetkan akan dilakukan pada Mei 
2022. “Tantang annya adalah saat im-
plementasi Shortcut Settelement mem-
butuhkan komitmen bersama dari KPEI 
maupun AK,” ujarnya.

[TIM REDAKSI]

Peningkatan jumlah investor dan jumlah emiten turut mempengaruhi kenaikan transaksi bursa yang 
pesat, baik dari sisi volume, nilai, maupun frekuensi transaksi. Mengantisipasi hal ini, KPEI tentu perlu 
menyesuaikan performa sistem kliring dan penyelesaian, salah satunya melalui penyempurnaan 
proses bisnis agar lebih efisien.

ARTIKEL KHUSUS
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Sesuai Peraturan OJK (POJK) 
Nomor 09/ POJK.04/2015 
tentang Pedoman Transaksi 

Repurchase Agreement Bagi Lembaga 
Jasa Keuangan, perlu adanya regulasi 
atas transaksi Repo. Dalam POJK 
tersebut, disyaratkan penggunaan 
dokumen Global Master Repurchase 
Agreement (GMRA) Indonesia Annex 
dalam pelaksanaan transaksi Repo 
yang dilakukan oleh Lembaga Jasa 
Keuangan (LJK). KPEI menjawab 
tantangan tersebut dengan hadir 
sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi 
transaksi Repo di Indonesia, melalui 
layanan Triparty Repo. 

 Repurchase Agreement (Repo) 
adalah perjanjian antara dua belah 
pihak, di mana pihak pertama atau seller 
meminjam sejumlah dana dari pihak 
kedua atau buyer dengan jaminan 
instrumen efek tertentu, umumnya 
saham dan obligasi baik pada harga 
dan waktu yang telah ditentukan. 
Sementara Triparty Repo merupakan 
transaksi Repo yang melibatkan pihak 
ketiga, yaitu KPEI, dengan tujuan 
untuk menghadirkan layanan yang 
terstandar dan terpercaya. 

Menurut Kepala Unit Pinjam 
Meminjam Efek dan Repo KPEI, 
Rachmadewi Sjahesti, KPEI 
melakukan fungsi administrasi atas 
seluruh proses transaksi Repo yang 
dilakukan pelaku, sehingga transaksi 

dapat dilakukan secara efisien dan 
termonitor dengan baik.  Fasilitas 
Triparty Repo yang disediakan KPEI 
meliputi layanan terkait pemeliharaan 
kontrak Repo, proses penyelesaian, 
proses mark to market, pengelolaan 
marjin, penagihan dan pembayaran 
Repo rate serta income payment 
(dividen atau bunga obligasi). 

Rachmadewi menambahkan pada 
tahun ini, fasilitas Triparty Repo terus 
menunjukkan perkembangan positif, 
mulai dari penambahan partisipan 
hingga transaksi. “Untuk membuat 
fasi litas ini semakin menarik, saat ini 
KPEI memberikan stimulus berupa 
pembebasan atas pengenaan biaya 
penggunaan Fasilitas Triparty Repo, 
hingga 31 Desember 2022,” ujar Rach-
madewi.

Untuk mendukung layanan tran-
saksi Repo yang semakin andal, ber-
bagai inovasi terus dilakukan. Menu-
rut Kepala Unit Perencanaan Strategis 
KPEI, Doni Irawan,  layanan Triparty 
Repo akan terus dikembangkan, ter-
utama menyangkut penyempurnaan 
sistem. Saat ini sedang dilakukan 
modifikasi Sistem Triparty Repo agar 
dapat memenuhi market standard 
Ekuitas yang merupakan standard 
transaksi Repo Ekuitas, antara lain 
ada nya fitur securities margin dan inte-
grasi sistem dengan sistem pelaporan 
Penerima Laporan Transaksi Efek dan 

pelaporan Repo saham di KSEI. Selain 
itu, akan dilakukan pengembangan 
sistem agar transaksi Repo dapat di-
lakukan melalui Sistem Penyeleng-
gara Pasar Alternatif (SPPA). 

Lebih jauh, menurut Kepala 
Unit Riset dan Pengembangan KPEI, 
Alamnur Rahman, layanan Repo 
juga akan dikembangkan dengan 
pembentukan Central Counterparty 
(CCP) untuk transaksi Repo. Jika pada 
fasilitas Triparty Repo, kegagalan 
diantisipasi dengan pemutusan 
transaksi, maka pada CCP Repo, akan 
dilakukan fungsi penjaminan atas 
transaksi repo yang dilakukan.  “Saat 
ini KPEI sedang melakukan kajian 
dan assessment atas fungsi CCP Repo 
dan Triparty Repo,” ujar Alam.

Sementara itu, Kepala Divisi Mana-
jemen Risiko Korporasi, Listyarini Hik-
maningrum menambahkan, kajian 
CCP Repo dilakukan atas arahan yang 
diberikan oleh Bank Indonesia dan 
Otoritas Jasa Keuangan agar KPEI 
mempersiapkan layanan CCP Repo, 
sehingga pengembangan layanan 
CCP Repo menjadi program strategis 
KPEI pada tahun 2022. “KPEI akan me-
matangkan dan menyusun konsep 
bisnis CCP Repo, termasuk mema-
tangkan infrastruktur yang sudah ada, 
serta tentunya berkoordinasi dengan 
regulator,” ujar Listyarini.

[TIM REDAKSI]

Semakin Lengkap Fasilitasi Semakin Lengkap Fasilitasi 
Transaksi RepoTransaksi Repo
Sejak diluncurkan pada 2019 lalu, fasilitas Triparty Repo KPEI terus dikembangkan demi terwujudnya Sejak diluncurkan pada 2019 lalu, fasilitas Triparty Repo KPEI terus dikembangkan demi terwujudnya 
transaksi repo yang semakin lengkap, aman dan menarik.transaksi repo yang semakin lengkap, aman dan menarik.

ARTIKEL KHUSUS
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Menjaga Kelancaran Operasional 
dengan Peningkatan Performa 
Sistem Utama

Dalam menunjang perannya 
sebagai Lembaga Kliring dan 
Penjaminan, KPEI didukung 

oleh 2 (dua) sistem utama, yaitu 
e-CLEARS dan Razor.  e-CLEARS atau 
Electronic Clearing System, merupakan 
sistem utama KPEI dalam menjalankan 
proses kliring dan penyelesaian 
untuk transaksi efek bersifat ekuitas, 
pinjam meminjam efek, efek bersifat 
utang dan sukuk serta penyelesaian 
penawaran umum secara elektronik 
(e-IPO) yang dilakukan oleh 
Anggota Kliring (AK). Sementara 
itu, sistem Razor berperan dalam 
menjalankan fungsi manajemen 
risiko, dengan menghitung risiko 
atas transaksi AK tersebut. Razor 
melakukan perhitungan secara 
berkesinambungan selama jam 
perdagangan berlangsung di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) atas risiko transaksi 
yang dilakukan dari tingkat nasabah, 
perhitungan nilai agunan dari tingkat 
nasabah, dan perhitungan batasan 
transaksi (trading limit) sebagai syarat 
AK dapat bertransaksi di BEI.

Menurut Kepala Unit Ekuiti KPEI, 
Hanifah, seiring dengan peningkatan 
transaksi bursa, baik dari sisi volume, 
nilai, maupun frekuensi, maka sistem 
e-CLEARS juga harus siap untuk dapat 
menjalankan proses kliring dan 
penyelesaian dengan tepat waktu. 
“KPEI perlu meningkatkan performa 
sistem kliring dan penyelesaian, 
baik melalui peningkatan kapasitas 
maupun penyempurnaan proses 
bisnis sehingga lebih efisien,” 
ujarnya.

Dalam mendukung upaya terse-
but, Kepala Divisi Pengembangan 
Teknologi Informasi KPEI, Aditya 
Gadiri mengatakan, pada tahun 
2021 KPEI telah melakukan assess-
ment terhadap sistem e-CLEARS 

dengan bantuan pihak ketiga, un-
tuk melihat sejauh mana yang bisa 
ditingkatkan baik itu dari sisi per-
formance, capacity, dan reliability. 
Setelah assessment tersebut, dise-
pakati bahwa peningkatan kapasi-
tas sistem e-CLEARS dari sisi opera-
sional dilakukan dengan tiga cara, 
yaitu scale out dengan penggunaan 
virtual machine (VM), upgrade kom-
ponen, dan melakukan code review.

Sementara itu terkait sistem Ra-
zor, Aditya mengatakan, KPEI  telah 
mencanangkan peningkatan kapa-
sitas sistem Razor sejak 2018 de-
ngan proyek peningkatan area ca-
pacity serta performance. Selain dari 

sisi kapasitas dan performa, Kepala 
Divisi Penjaminan dan Pengelolaan 
Risiko KPEI, Satya Birawa, menam-
bahkan bahwa penyempurnaan 
sistem Razor juga dilakukan seiring 
dengan adanya perluasan peran 
KPEI sebagai Central Counterparty 
untuk transaksi derivatif Suku Bu-
nga dan Nilai Tukar Over the Counter 
(CCP SBNT OTC) di pasar keuangan. 
“Atas peran baru tersebut, diper-
lukan fitur-fitur baru yang dapat 
menunjang perhitungan risiko, nilai 
agunan, dan batasan transaksi atas 
transaksi yang akan terjadi di pasar 
OTC Derivatif sesuai dengan best 
practice,” jelas Satya. 

Aditya menambahkan, proses 
peningkatan kapasitas operasional 
dan penyesuaian sistem dilaku-
kan secara berkesinambungan dan 
berkelanjutan. “Harapannya, per-
baikan dan penyempurnaan dapat 
terus dilakukan sesuai dengan ke-
butuhan, baik itu dari sisi frekuen-
si transaksi yang terus bertambah 
maupun adanya peran-peran baru 
KPEI di masa mendatang, sehingga 
KPEI selalu siap dan dapat menjaga 
kelancaran operasional” ujar Aditya.

[TIM REDAKSI]

Lonjakan transaksi di pasar modal dan perluasan peran baru di pasar keuangan menuntut KPEI untuk 
mempersiapkan performa sistem kliring dan manajemen risiko dengan optimal. 

KPEI perlu 
meningkatkan 

performa sistem kliring 
dan penyelesaian, baik 
melalui peningkatan 
kapasitas maupun 
penyempurnaan proses 
bisnis sehingga lebih 
efisien.

[ Hanifah ]

ARTIKEL KHUSUS
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INSIGHT

Pada 2009, forum kerja sama 
multilateral yang terdiri dari 19 
negara dan satu kawasan, yaitu 

Uni Eropa, yang tergabung dalam 
kelompok G20 menginisiasi reformasi 
untuk mengurangi risiko sistemik dari 
transaksi derivatif over-the-counter 
(OTC), yang menjadi cikal bakal 
pendirian sebuah lembaga, yaitu 
Central Counterparty (CCP).

CCP adalah lembaga yang 
dibentuk untuk melakukan kliring 
atas transaksi derivatif OTC yang 
dilakukan oleh anggotanya. Manfaat 
CCP, diantaranya yaitu mendukung 
pengembangan pasar keuangan, 
menurunkan risiko kredit, dan 
meningkatkan efisiensi transaksi 
derivatif.

Meski sudah diinisiasi dunia 
internasional sejak 13 tahun silam, 
baru pada tiga tahun terakhir 
otoritas moneter di Indonesia 
mengaturnya secara lebih 
terperinci melalui Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 21/11/PBI/2019 

tentang Penyelenggaraan Central 
Counterparty untuk Transaksi 
Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar 
Over-The-Counter. Melalui aturan itu 
juga, kelembagaan CCP Derivatif 
mulai dipersiapkan secara lebih 
matang. 

Tentu saja keberadaan CCP ini me-
miliki arti tersendiri pada masa-masa 
saat ini, terutama pada 2022, di mana 
Indonesia juga tengah mengemban 
amanah sebagai Presidensi G20, yang 
menunjukan komitmen Indonesia 
memenuhi inisiatif bersama dari se-
luruh negara anggota G-20. Keber-
hasilan mengimplementasi CCP pada 
tahun ini rasanya bisa menjadi salah 
satu prestasi penting bagi Indonesia 
saat menjadi tuan rumah bagi pe-
nyelenggaraan pertemuan G20.

Sesuai manfaatnya, CCP memang 
rasanya tidak bisa tidak harus segera 
terbentuk. Pasalnya, pertumbuhan 
dan perkembangan pasar keuangan 
di Tanah Air demikian menjanjikan 
di tengah pandemi Covid-19, 

yang rasanya sangat disayangkan 
kalau sampai harus tercoreng 
oleh ketidakefisienan maupun 
terjadinya gagal bayar. Risiko-risiko 
tersebut apalagi yang bersifat 
sistemik tentunya sudah sejak awal 
segera dipagari agar investor, baik 
nasional maupun internasional bisa 
terlindungi dan merasa aman.

Selain itu, CCP juga dapat men-
jadi instrumen bagi otoritas mo-
neter, dalam hal ini Bank Indonesia, 
dalam memelihara kestabilan rupiah 
melalui kebijakan moneter, makro-
prudensial serta sistem pembayaran 
dan pengelolaan rupiah karena didu-
kung oleh pasar keuangan yang ber-
integritas dan efisien.

Melihat besarnya manfaat dari 
keberadaan CCP ini, maka rasanya 
implementasi kebijakan ini tidak bisa 
diperjuangkan sendiri oleh salah 
satu pihak, tetapi harus bersama-
sama, baik oleh pelaku usaha atau 
industri, regulator dan otoritas.

[TIM REDAKSI]

Keberadaan lembaga Central Counterparty diperlukan demi mendorong penguatan instrumen 
derivatif di Tanah Air. Hal itu jelas menjadi salah satu pekerjaan rumah besar dalam pendalaman pasar 
keuangan di Indonesia. 

Peran CCP untuk Transaksi Derivatif dalam 
Pendalaman Pasar Keuangan Indonesia

Insight by Bisnis Indonesia
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Mengawal dan Mendukung Dewan Komisaris

Fungsi Komite Audit tersebut saat 
ini dilakukan oleh Komite Audit 
KPEI yang terdiri dari Abraham 

Bastari selaku Komisaris dan juga Ketua, 
Margeret Mutiara Tang, Komisaris 
sekaligus anggota, serta Irina Justina 
Zega dan Togu Simanjuntak sebagai 
anggota. 

Lebih jauh, tugas dan tanggung 
jawab Komite Audit yaitu memberikan 
pendapat kepada Dewan Komisaris 
terhadap laporan atau hal-hal yang 
disampaikan oleh Direksi kepada 
Dewan Komisaris, dan melaksanakan 
tugas-tugas lain yang berkaitan dengan 
tugas Dewan Komisaris, terutama 
terkait dengan laporan keuangan dan 
pengendalian internal dan MRK.

Menurut Togu, dalam memban-
tu komisaris, Komite Audit biasanya 
melakukan rapat koordinasi dengan 
divisi terkait. “Contohnya untuk laporan 
keuangan, kami koordinasi dengan di-
visi keuangan dan akuntansi,” ujar Togu.

Seiring dengan adanya kewajiban 
penyampaian laporan keuangan secara 
berkala oleh KPEI kepada Otoritas 
Jasa Keuangan, maka Komite Audit 
memiliki tugas untuk memastikan 
kepada auditor independen perseroan 

untuk menerapkan standar audit sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.   Selain 
itu, Komite Audit juga memberikan 
masukan atas penggunaan jasa non 
audit yang akan ditugaskan kepada 
auditor independen perseroan, 
berdasarkan penugasan Dewan 
Komisaris serta melakukan penelaahan 
atas informasi keuangan yang akan 
dikeluarkan perseroan seperti laporan 
keuangan, proyeksi, dan informasi 
keuangan lainnya. 

Sementara itu dalam hal 
pengendalian internal, Irina 
menjelaskan bahwa Komite Audit 
berkomunikasi secara berkala dengan 
Satuan Pemeriksa Internal dan pihak 
terkait lainnya, dalam upaya menjaga  
efektivitas pengendalian internal, dan 
memastikan bahwa temuan-temuan 
audit dapat ditindaklanjuti dengan baik, 
serta memastikan bahwa operasional 
perseroan sesuai dengan peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penunjukan auditor in-
dependen, Komite Audit menyeleksi 
dan mengusulkan calon auditor inde-
penden untuk audit umum atas lapor-
an keuangan perseroan, mengusulkan 
nilai kompensasi jasa audit umum, serta 

mengawasi pekerjaan auditor inde-
penden. “Pengawasan tersebut meli-
puti Laporan keuangan, pengendalian 
internal dan MRK” tambah Irina.

Selanjutnya, Komite Audit juga ber-
tugas menganalisa dan mengevaluasi 
laporan yang diterima perihal keputusan 
manajemen di luar ketentuan yang telah 
ditetapkan. Komite Audit juga dapat 
menerima, menelaah dan meneruskan 
pengaduan yang berkaitan dengan per-
seroan kepada Dewan Komisaris, serta 
memantau tindak lanjutnya.

Togu menyadari seiring dengan me-
ningkatnya perkembangan pasar mo-
dal dan operasional KPEI, maka Komite 
Audit secara berkala melaksanakan 
peningkatan kompetensi dan kapabil-
i tas dengan mengikuti training yang 
dise lenggarakan oleh internal perusa-
haan maupun pihak eksternal.

Saat ini secara rutin komite audit 
SRO, berkoordinasi dalam rapat pe-
nyem purnaan piagam Dewan Komisa-
ris. “Hal ini tentunya sejalan dengan 
harapan Komite Audit untuk dapat 
mengawal dan memudahkan KPEI 
mencapai kesuksesannya,” tambah 
Togu.

[TIM REDAKSI]

Sebagai Self-Regulatory Organization dan sesuai dengan POJK No.55/POJK.04/2015 tentang 
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, KPEI wajib membentuk Komite Audit 
untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi sesuai 
dengan prinsip Good Corporate Governance atau GCG.

PROFIL

     IDClear News  |  Edisi 1 • 2022      9

Komite Audit



10      IDClear News  |  Edisi 1 • 2022

STATISTIK

Transaksi Bursa Penyelesaian Transaksi Bursa Efisiensi

Frekuensi (kali) Volume (lembar) Nilai (Rp) Volume (lembar) Nilai Volume (%) Nilai (%)
Total 2021 325.415.970 5.568.401.807.175 3.317.522.886.132.250 1.546.373.355.700 1.120.666.019.953.300 68,06 61,31 
Tertinggi Harian 2.156.971 51.931.816.008 31.384.771.665.920 10.002.367.800 8.299.570.449.600 78,80 76,20 
Rata-rata Harian 1.317.474 22.544.136.871 13.431.266.745.475 6.260..333.242 4.537.109.392.523 67,52 60,31
Terendah Harian 822.369 11.427.749.577 7.593.097.094.644 3.540.498.600 2.967.907.345.300 57,06 49,22 

PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA

ALTERNATE CASH SETTLEMENT (ACS)

POSISI DANA JAMINAN

KOMPOSISI AGUNAN OFFLINE

KOMPOSISI AGUNAN ONLINE

POSISI CADANGAN JAMINAN

FASILITAS INTRADAY

FASILITAS INTRADAY 

ACS Jumlah AK ACS

Volume Nilai AK Serah AK Terima
Total 184.445.400 97.115.455.875 53 171
Tertinggi Harian 60.000.000 26.809.640.000 5 32
Rata-rata Harian 4.098.786 2.158.121.242 1 4
Terendah Harian 100 12.750 1 1

Penggunaan (Rp) Biaya (Rp)

Total 474.895.336.852.416 7.982.656.423
Total Penggunaan 39.574.611.404.368 665.221.369
Rata-rata Bulanan 1.922.653.185.637 32.318.447

Data sampai dengan 30 Desember 2021

Data sampai dengan 30 Desember 2021

Data sampai dengan 30 Desember 2021

Data sampai dengan 30 Desember 2021

Data sampai dengan 30 Desember 2021

Data sampai dengan 30 Desember 2021

Data sampai dengan 30 Desember 2021

Data sampai dengan 30 Desember 2021

Data sampai dengan 30 Desember 2021

Jenis Pasar Nilai (Rp) Presentase

Ekuiti 3.984.690.736.724 64.13%
Derivatif-Kontrak Berjangka 600.115.803 0.01%
Surat Utang 1.087.103 0.00%
Hasil Pengelolaan Dana Jaminan 
Ekuiti, KBIE dan Obligasi

2.228.429.516.350 35.86%

Total 6.213.721.455.980 100.00%

Jenis Instrumen Nilai Agunan (Rp) Presentase

Bank Garansi 2.097.451.914.000 31.91%
Deposito 3.437.116.905.389 52.28%
Dana Minumum Kas 1.030.050.627.285 15.67%
Saham Bursa 9.400.000.000 0.14%
Total 6.574.019.446.674 100.00%

Jenis Instrumen Nilai Agunan (Rp) Presentase

Uang 5.898.189.716.249 20.56%
Saham 22.668.461.292.541 79.01%
Obligasi 123.941.526.098 0.43%
Total 28.690.592.534.888 100.00%

Nilai (Rp)

Cadangan Jaminan 164.513.797.391 

Tipe Produk
Frekuensi 

(kali)
Volume 

(kontrak)
Nilai (Rp)

LQ 45 - - -
IDX 30 2.094 4.149 199.809.350.000

Index Futures (Total) 2.094 4.149 199.809.350.000
Indonesia Government 
Bond Futures

- - -

Bulan
Total Rata-rata Harian Jumlah 

HariNilai Volume Frekuensi Nilai Volume

Januari 36.388.607.500 255.754.500 46 1.173.826.048.39 8.251.145 31
Februari 10.930.464.500 3.015.700 19 390.373.732 107.704 28
Maret 1.160.581.200 389.400 10 37.438.103 12.561 31
April 3.580.384.000 1.526.400 9 119.346.133 50.880 30
Mei 124.678.600 25.800 6 4.021.890 832 31
Juni 8.933.001.300 11.925.900 12 297.766.710 397.530 30
Juli 2.867.085.600 350.100 7 92.486.632 11.294 31
Agustus 7.459.567.900 16.845.200 17 240.631.223 543.394 31
September 7.968.149.000 1.669.000 11 265.604.967 55.633 30
Oktober 3.208.788.600 6.263.400 10 103.509.310 202.045 31
November 2.236.627.900 625.500 11 74.554.263 20.850 30
Desember 1.160.022.705.100 3.900.179.400 33 37.420.087.261 125.812.239 31
Total 1.244.880.641.200 4.198.570.300 191 3.410.631.894 11.502.932 365

PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA
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KILAS PERISTIWA

FGD Persiapan Implementasi CCP SBNT

Pembukaan Perdagangan 
Bursa Tahun 2022

Penutupan Perdagangan 
Bursa Tahun 2021

Dalam rangka persiapan implementasi CCP SBNT 
dalam pasar keuangan, Bank Indonesia bersama 

KPEI, otoritas, asosiasi dan pelaku pasar terkait 
menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion 
pada 15-17 Desember 2021 di Hotel Fairmont, Jakarta. 
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun komunikasi 

Pada 3 Januari 2022, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo 
didampingi dengan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian RI, Menteri Keuangan RI, Ketua Dewan 
Komisioner OJK dan Direktur Utama BEI secara resmi 
membuka perdagangan bursa tahun 2022 di Main Hall 
BEI, Jakarta. Seremoni pembukaan perdagangan tersebut 
dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, perwakilan pelaku 
pasar, Direksi dan Dewan Komisaris SRO serta para 
undangan lainnya.

Pada 30 Desember 2021, telah dilaksanakan penutupan 
perdagangan yang secara resmi telah ditutup oleh 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga 
Hartanto, didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, 
Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua DK OJK Wimboh 
Santoso, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK 
Hoesen, serta Direksi SRO yang dilaksanakan di Main Hall 
BEI, Jakarta.  Pada acara tersebut, IHSG ditutup pada angka 
6.581,48 atau menguat sebesar 10,07% dari penutupan 
indeks tahun 2020 pada posisi 5.979,07.

antara pihak-pihak terkait untuk mendiskusikan dan 
menindaklanjuti isu-isu yang muncul dalam persiapan 
penerapan CCP SBNT. Pada kesempatan tersebut, KPEI 
menyampaikan progress pengembangan yang telah 
dilakukan dalam rangka upaya KPEI menjadi calon 
penyelenggara CCP SBNT.
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Kolaborasi CSR KPEI dan 
Dompet Dhuafa Jawa Barat

PT Pendanaan Efek Indonesia 
bergabung menjadi Anggota 
PME dan Triparty Repo KPEI

Pada 20 Januari 2022, KPEI bekerjasama dengan Dompet 
Dhuafa Jawa Barat melakukan kegiatan peresmian 

Perbaikan Toilet dan Pipanisasi dalam rangka Program 
Kolaborasi “Air untuk Kehidupan” di Kampung Cikarwari, 
Desa Mekarmanik, Bandung, Jawa Barat. Kegiatan 
CSR ini merupakan salah satu bentuk komitmen KPEI 
dalam mendukung kegiatan di bidang pembangunan 
berkelanjutan (SDG).

Pada  tanggal  23 Februari 2022, telah 
dilaksanakan penandatanganan perjanjian PME Reguler 

dan Perjanjian Triparty REPO oleh PT Pendanaan Efek 
Indonesia (PEI) untuk menjadi Anggota PME dan Partisipan 
Triparty Repo  KPEI. PEI selaku Lembaga  Pendanaan  Efek 
telah diberikan kewenangan untuk memberikan 
pendanaan repo serta pinjam meminjam efek melalui 
POJK No.27/POJK.04/2021 tanggal 27  Desember  2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 25/POJK.04/2018 tentang Lembaga Pendanaan Efek.

KILAS PERISTIWA


