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Introduction  
• Bank adalah sebuah institusi yang memiliki surat izin 

bank, menerima tabungan dan deposito, memberikan 
pinjaman, dan menerima serta menerbitkan check. 

• Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadi bad 
outcome (hasil yang buruk), dan besarnya peluang 
dapat diestimasikan. 

• Risk event (kejadian risiko) adalah terjadinya suatu 
peristiwa yang menciptakan potensi terjadinya 
kerugian (hasil buruk). 

• Risk loss (risiko kerugian) adalah kerugian yang terjadi 
sebagai dampak langsung atau tidak langsung dari 
kejadian risiko. Kerugian tersebut dapat bersifat 
finansial atau non-finansial. 



Risiko Perbankan 

Risiko Perbankan adalah risiko yang dialami oleh 
sektor bisnis berbankan sebagai bentuk dari 
berbagai keputusan yang dilakukan dalam 
berbagai bidang seperti penyaluran kredit, 
penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso 
dan berbagai bentuk keputusan finacial 
lainnya.  



Jenis Risiko dalam Perbankan 
1. Risiko Murni 

Resiko murni adalah risiko yang terjadi pasti akan menimbulkan kerugian 
dan terjadinya tanpa sengaja. 
Misal : resiko kematian, gugatan hukum, kerusakan aset, kecelakaan, 
kebakaran dll. 

2. Risiko Spekulasi 
Risiko spekulasi adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang 
bersangkutan agar memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. 
Misal: utang piutang, perdagangan berjangka, dan sebagainya. 

3. Risiko intern 
Yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti 
kerusakan aktiva karena kesalahan karyawan, kecelakaan kerja dll. 

4. Risiko Hukum 
Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung 
kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam 
aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh 
ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau 
kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat syahnya 
kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. 



1. Risiko Murni 
a. Risiko Operasional 

Risiko operasional didefenisikan dalam Basel II sebagai risiko 
kerugian yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidakcukupan 
karena tidak memadainya proses internal, manusia, dan sistem 
atau dari kejadian eksternal. Risiko ini akan memberikan dampak 
kepada seluruh bisnis bank karena risiko operasional adalah risiko 
yang melekat di dalam bank ketika melakukan proses operasional 
sehari-hari. 

b. Risiko Likuiditas 
Risiko likuiditas pasar dimana risiko yang timbul karena bank tidak 
mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena 
kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan 
dipasar. Risiko likuiditas pendanaan dimana risiko yang timbul 
karena bank tidak mampu mencairkan assetnya atau memperoleh 
pendanaan dari sumber dana lain. 
 



2. Risiko Spekulasi 

Terdiri dari 

a. Risiko Pasar 

b. Risiko Kredit 

c. Risiko Reputasi 



Risiko Pasar (Market Risk) 
• Risiko pasar adalah risiko kerugian dari posisi on dan off-balance 

sheet yang ditimbulkan dari pergerakan harga pasar. 
• Risiko ini menimbulkan dampak pada bank yang memiliki posisi 

instrumen keuangan pada neracanya. Namun, risiko ini tidak 
menimbulkan dampak jika bank hanya bertindak sebagai 
intermediaries dalam suatu transaksi. 

• Risiko Pasar Terdiri Atas: 
 a. Risiko spesifik (specific risk) 
  Risiko spesifik adalah risiko yang timbul karena adanya 

 perubahan pergerakan harga pada pasar sekuritas yang hanya 
 dialami oleh penerbit dari sekuritas tersebut. 
b. Risiko pasar umum (general market risk) 

  Risiko pasar umum adalah risiko yang timbul karena adanya 
 perubahan pergerakan harga pasar sehingga berdampak pada 
 seluruh pasar dan pada sejumlah instrumen. 
 



Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang terjadi sebagai akibat dari 
tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur 
maupun counterparty lainnya pada saat jatuh tempo. Dengan kata 
lain, risiko kredit adalah risiko karena peminjam tidak membayar 
utangnya. Misalnya bank mengalami kerugian akibat terjadinya 
kredit macet. Bagi kebanyakan bank, porsi kerugian yang 
ditimbulkan oleh credit risk merupakan unsur resiko kerugian yang 
terbesar. Resiko kredit merupakan unsur yang paling memiliki 
potensi tercepat dalam menggerogoti modal bank. 

Risiko kredit timbul dari beberapa kemungkinan sebagai berikut: 
– Debitur tidak dapat melunasi utangnya; 
– Obligasi yang dibeli bank, tidak membayar kupon dan/atau pokok 

utang; 
– Terjadinya gagal bayar (non-performance) dari semua kewajiban 

antara bank dengan pihak lain. Misalnya, kegagalan untuk membayar 
kontrak derivatif. 



Risiko Reputasi 

Risiko reputasi adalah risiko terjadinya potensi 
kerusakan pada sebuah perusahaan sebagai 
akibat dari opini publik yang negatif. Risiko 
reputasi memiliki dampak kerugian yang semakin 
besar Selain itu, dampak risiko tersebut semakin 
cepat terjadi. Meningkatnya risiko reputasi 
disebabkan oleh pasar finansial telah bersifat 
global dan trading dilakukan 24 jam sehari. Jadi, 
dampak kerusakan reputasi bank internasional 
dapat terjadi setiap saat dan di mana pun berada 
karena dapat dilaporkan secara real time di 
seluruh dunia. 



3. Risiko Intern 
Yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti 

kerusakan aktiva karena kesalahan karyawan, kecelakaan kerja dll. 
Contoh risiko intern pada industri perbankan : 

a. Risiko Kepatuhan, timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau 
tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuan-
ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan baik ketentuan 
internal maupun eksternal. 

b. Risiko Bisnis, dalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif dan 
prospek perkembangan bank dalam menghadapi pasar yang 
dinamis, penuh perubahan. Risiko bisnis meliputi risiko yang terkait 
dengan prospek dari produk dan layanan. 

c. Risiko Strategis, Risiko yang timbul karena adanya penetapan dan 
pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan 
keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank 
terhadap perubahan-perubahan eksternal. 
Risiko strategis umumnya terkait dengan kebijakan sebagai berikut : 
-Investasi pada suatu bisnis; 
-Jenis bisnis yang akan diakuisisi; 
-Pemilihan bisnis yang akan dipangkas atau dijual; 



4. Risiko Hukum 

Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank 
yang menanggung kerugian sebagai akibat 
adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam 
aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini 
diakibatkan antara lain oleh ketiadaan 
peraturan perundang-undangan yang 
mendukung atau kelemahan perikatan seperti 
tidak terpenuhinya syarat-syarat syahnya 
kontrak dan pengikatan agunan yang tidak 
sempurna. 



Bank Swasta Nasional  dapat Dibedakan : 
Berdasarkan kemampuan taransaksi 
Internasional dan Valas 

1. Bank Devisa adalah bank yang dapat 
mengadakan transaksi internasional seperti 
ekspor dan impor, jual beli valas, dan segala 
aktivitas lain yang sejenis 

2. Bank Non Devisa adalah bank yang dalam 
aktivitasnya tidak dapat mengadakan transaksi 
internasional, namun bisa mengubah status 
bank devisa asal memenuhi persyaratan 



Tindakan Pemerintah dalam 
Mengatasi Perbankan Bermasalah 

Otoritas pengawas perbankan (supervisor) menetapkan: 
a) Struktur Modal, adalah cara bank untuk mendanai bisnisnya, 

biasanya melalui kombinasi pemberian saham, obligasi, dan 
penerimaan pinjaman. 

b) Persyaratan Modal Minimum. Sebuah bank dikatakan memiliki 
modal yang cukup jika bank tersebut memiliki sumber daya 
finansial yang memadai untuk mengantisipasi potensi 
kerugianna. 

c) Tingkat Likuiditas Minimum. Bank dikatakan memiliki likuiditas 
yang cukup jika bank tersebut memiliki sumber daya finansial 
yang memadai untuk mendanai aktivanya (asetnya) dan 
memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. 

d) Jenis dan Struktur Pemberian Kredit 



Pengawasan Perbankan sebagai Cara  
Menghindari Risiko yaitu : 

1. Pengawasan yang dilakukan oleh internal 
perbankan. 

      Pengawasan internal dilakukan oleh Direktur 
kepatuhan, satuan kerja audit intern dan 
sistem pengawasan melekat 

2. Pengawasan yang dilakukan oleh eksternal 
perbankan. 

      pengawasan eksternal dilakukan oleh bank 
sentral 



DAMPAK POTENSIAL DARI KEGAGALAN 
PENGELOLAAN RISIKO 

Risk event akan berdampak pada bank (berupa 
kerugian finansial), stakholder bank tersebut 
(pemegang sham, karyawan, nasabah) dan 
perekonomian. 

1. Dampak pada Pemegang Saham 

2. Dampak pada Pegawai 

3. Dampak pada Nasabah 

 



1. Dampak pada Pemegang Saham 

Kegagalan dalam mengelolaa risiko selain merugikan bank 
juga berdampak langsung pada para pemegang saham, 
dalam bentuk antara antara lain: 

a. hilangnya seluruh investasi mereka – bangkrutnya 
perusahaan; 

b. penurunan nilai investasi – harga saham yang turun 
karena reputasi yang buruk atau penurunan laba, 

c. hilangnya dividen sebagai akibat dari penurunan laba 
perusahaan, 

d. pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian 
yang terjadi pada perusahaan. 
 



2. Dampak pada Pegawai 

Baik pegawai yang terlibat maupun yang tidak 
terlibat risk event tetap akan terkena dampaknya, 
seperti: 

1) Tindakan indisipliner karena kesengajaan atau 
kealpaan. 

2) Kehilangan pendapatan, misalnya penurunan 
bonus ata penundaan peningkatan upah, karena 
dampak pada pendapatan perusahaan. 

3) Kehilangan pekerjaan. 



3. Dampak pada Nasabah 

Dampak terhadap nasabah memang tidak 
langsung dan tidak terlihat jelas namun tetap 
dirasakan, seperti: 
· Penuruan kualitas layanan konsumen, 
· Penurunan ketersediaan produk, 
· Krisis likuiditas 
· Perubahan peraturan. 



Biaya Risiko  (risk cost)  

Biaya Risiko adalah biaya yang harus ditanggung 
oleh pihak manajemen perusahaan terhadap 
risiko yang ditimbulkan oleh keputusan yang 
diambil. Jadi perusahaan yang melakukan 
penyaluran kredit harus mempelajari hal-hal 
yang berhubungan dengan biaya risiko yang 
akan timbul karena faktor terjadinya piutang 
tak tertagih (bad debt) 

 

 

 



Memperhitungkan Biaya Risiko yang 
Ditanggung Perusahaan ada dua cara : 

1. Biaya risiko dihitung dengan cara mengkaji 
dan menaksir berapa angka kredit macet yang 
secara fakta terjadi, yaitu dengan cara 
mengumpulkan seluruh debitur yang 
mengalami tunggakan kredit 

2. Biaya risiko dihitung dengan cara melihat 
berapa total angka pinjaman yang dihapus 
bukukan terhadap rata-rata angka residu 
pinjamannya 



Manajemen risiko perbankan diatur melalui 
Peraturan Bank Indonesia. Bank diharuskan 
mengelolah risiko perbankan melalui kegiatan :  

1. Identifikasi Risiko 

2. Pengukuran Risiko 

3. Monitoring Risiko 

4. Pengendalian Risiko 


