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Latar Belakang

Definisi risiko likuiditas:

Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban
yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari
aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa
mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

 Kekurangan likuiditas pada satu bank selain berdampak pada
bank tersebut dapat pula menimbulkan efek lebih luas pada
sistem perbankan secara keseluruhan.
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Risiko Likuiditas Vs Profitabilitas

 Analisa risiko likuiditas dan keuntungan difokuskan untuk mencapai

keseimbangan di antara keduanya.

 Cadangan likuiditas yang tinggi (berlimpah) akan menurunkan risiko

likuiditas bank di satu sisi namun disisi yang lain berpotensi mengurangai

profitabilitas. Dengan demikian, bank hanya akan memelihara likuiditas

pada tingkatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional

pada keadaan normal.

LIQUIDITY DEPOSIT LIQUIDITY RISK PROFITABILITY

Minimum ↑ ↑

Maximum ↓ ↓
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Kaitan Dampak & Probabilita Terhadap Likuiditas

Dampak signifikan/

catastrophic

Dampak rendah

Probabilitas rendah

↓

Kebutuhan likuditas mudah diatasi oleh

bank (telah dicadangkan)

Probabilitas tinggi

↓

Kebutuhan likuiditas besar dan mahal

(tidak dicadangkan secara langsung). 

Bank memiliki liquidity contingency 

plan, yaitu cara memperoleh sumber

likuiditas tambahan di saat krisis.

Peristiwa/ 

Kejadian
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Liquidity Contingency Plan

 Definisi:

Rencana pendanaan darurat untuk penanganan kondisi krisis likuiditas

yang dialami bank.

 Ruang lingkup LCP meliputi:

1. Penetapan indikator dan peristiwa untuk identifikasi kondisi krisis

2. Mekanisme pemantauan dan pelaporan internal mengenai krisis

secara berkala

3. Strategi dalam menghadapi krisis dan prosedur pengambilan

keputusan

4. Strategi untuk memperoleh dukungan dana dalam kondisi krisis

5. Koordinasi manajerial
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Cakupan Koordinasi Manajerial

 Penetapan pihak yang berwenang dan bertanggung

jawab untuk melakukan identifikasi terjadinya kondisi

krisis

 Pembentukan tim khusus sebagai pelaksana LCP

 Penetapan dan pembagian wewenang serta tanggung

jawab yang jelas dalam pelaksanaan LCP sehingga

setiap anggota memahami peran masing-masing dalam

kondisi krisis

 Penetapan strategi dan prosedur komunikasi kepada

pihak internal yang meliputi komunikasi antar satuan

kerja dan kepada pihak eksternal bank termasuk pihak

media dan nasabah bila terdapat publikasi negatif
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Stress Test Likuiditas

Definisi:

Suatu metode untuk mengetahui posisi likuiditas/arus kas

bank pada kondisi tidak normal maupun ekstrim (krisis)

Stress test likuiditas menggunakan dua skenario, yaitu:

1. Bank specific stress scenario

2. General market stress scenario



STIE DEWANTARA

Bank Specific Stress Scenario

• Skenario yang dikembangkan dengan asumsi bank berada dalam

kesulitan likuiditas akibat hilangnya kepercayaan investor/deposan pada

bank

• Skenario stress secara spesifik pada bank minimal dilakukan 1 kali dalam

3 bulan, atau dalam rentang waktu yang lebih pendek jika bank

mengalami potensi peningkatan risiko likuiditas yang signifikan dan/atau

atas pemintaan lembaga pengawas bank.

• Beberapa contoh skenario bank specific stress:

a. Penurunan peringkat bank oleh lembaga pemeringkat

b. Penarikan dana besar-besaran

c. Peningkatan kredit bermasalah
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General Market Stress Scenario

Skenario yang dikembangkan dengan asumsi terjadi gangguan

padapasar/sistem keuangan secara menyeluruh yang

mengakibatkan terganggunya operasional bank.

Contoh gangguan misalnya:

• Gangguan sistem ekonomi makro

• Perubahan indikator ekonomi

• Perubahan kondisi pasar
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Pengukuran Risiko

Metode pengukuran Risiko Likuiditas dibagi menjadi sebagai berikut:

 Pengukuran berdasarkan ukuran nominal Stock Based

 Pengukuran berdasarkan arus Flow Based
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Nominal Stock Based

Pengukurannya menggunakan berbagai macam rasio keuangan sebagai
indikator tingkat risiko likuiditas. Bank Indonesia, melalui Surat Edaran
Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang “Sistem
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum” telah memberikan acuan
kepada industri perbankan Indonesia dalam melakukan pengukuran
risiko likuiditas dengan menggunakan metode Stock Based, diantaranya
sebagai berikut:
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Flow Based

 Pengukuran risiko likuiditas berdasarkan pada neraca bank pada
tanggal tertentu menurut maturity profile pos-pos on dan off balance
sheet ditambah dengan perkiraan arus kas akibat adanya berbagai
rencana kegiatan usaha berdasarkan proyeksi dari unit bisnis.

 Metode pengukuran Flow Based menggunakan Liquidity Gap Analysis.
Dalam Analisis Gap Likuiditas, Gap yang dimaksud adalah selisih
antara jumlah aset dan kewajiban yang jatuh tempo pada periode
tertentu.

 Gap Positif berarti aset lebih besar dari kewajiban pada periode Maturity
tersebut.

 Gap Negatif berarti Kewajiban lebih besar dari Aset pada periode
Maturity tersebut (menimbulkan risiko bagi bank dan membutuhkan
pengelolaan lebih lanjut).
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Pengendalian Risiko

Pemenuhan likuiditas dilakukan melalui berbagai strategi berikut:

1. Strategi pendanaan (pemenuhan sumber likuiditas di luar pendaaan

dari dana pihak ketiga), meliputi:

a. Pendanaan jangka pendek, mis: pinjaman pasar uang

b. Pendanaan jangka panjang, mis: penerbitan surat berharga jangka

menengah/panjang

2. Stretegi pricing (pemenuhan kebutuhan likuiditas melalui peningkatan

dana pihak ketiga) → dengan cara menaikkan tingkat bunga deposito

3. Penjualan aset

4. Diversifikasi sumber pendanaan (menyesuaiakan periode jatuh tempo 

aset terhadap proyeksi kebutuhan likuiditas).

5. Penempatan kelebihan likuiditas melalui penempatan pada bank lain
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