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Analisis Kualitatif 

1. IRRBB ( Interest Rate Risk In The Banking Book) adalah risiko suku bunga ( Pillar 2 Basel II ) atas 

eksposur banking book dan off balanced sheet yang sensitive terhadap perubahan suku bunga. Risiko 

IRRBB terdiri dari Gap Risk, Basis Risk, dan Optinality Risk. Untuk mengukur IRRBB digunakan 

pendekatan dengan Delta EVE dan Delta NII. 

Untuk pengendalian risiko pasar yaitu perubahan suku bunga pada Portofolio Banking Book 

ditetapkan hard limit sebesar 15% dari modal inti bank sesuai dengan SEOJK no. 12/SOJK.03/2018. 
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5. 

Strategi manajemen risiko pada risiko pasar yaitu eksposur terkait suku bunga terhadap portofolio 

Banking Book yang dihitung secara periodik, selain itu perhitungan IRRBB ini dapat digunakan untuk 

mensimulasikan perubahan suku bunga untuk mengetahui dampak terhadap pendapatan bunga, nilai 

ekonomis dari ekuitas Bank dan. Untuk memitigasi risiko perubahan suku bunga naik dan suku bunga 

turun.  

Bank menggunakan perhitungan IRRBB sebagai monitoring dampak yang terjadi pada nilai ekonomis 

dari ekuitas Bank dan terhadap rentabilitas (Earning), apabila ternyata eksposure perubahan suku 

bunga menimbulkan risiko kerugian yang signifikan, maka bank akan melakukan mitigasi dengan 

(memperkecil Gap RSA dan RSL), dan melakukan repricing terhadap aset dan liabilitas yang 

berdampak signifikan jika terjadi perubahan suku bunga. 

Secara Internal, mengingat bank menggunakan Internal Measurment System (IMS) untuk menghitung 

IRRBB berguna untuk monitoring portofolio secara keseluruhan yang material dan menilai dampak 

yang ditimbulkan dari perubahan pasar terhadap cakupan produk dan aktivitas bank, mengakomodasi 

perhitungan dampak IRRBB terhadap EVE dan NII berdasarkan scenario yang telah dilengkapi dengan 

shock suku bunga berdasarakan stress condition. 

Sesuai peraturan OJK, Bank menggunakan pendakatan standar dalam mengukur IRBB dengan 6 

Skenario shock suku bunga yang berbeda-beda untuk setiap kurs mata uang. 

Berdasarkan ketentuan regulator, untuk ΔEVE, Bank menerapkan scenario : 

- Shock suku bunga yang paralel ke atas (parallel shock up); 

- Shock suku bunga yang paralel ke bawah (parallel shock down); 

- Shock suku bunga yang melandai (steepener shock); 

- Shock suku bunga yang mendatar (flattener shock); 

- Shock suku bunga jangka pendek yang meningkat (short rates shock up); dan 

- Shock suku bunga jangka pendek yang menurun (short rates shock down). 

Untuk ΔNII : 

- Shock suku bunga yang paralel ke atas (parallel shock up); 

- Shock suku bunga yang paralel ke bawah (parallel shock down). 

Perhitungan EVE menggunakan 19 skala periode waktu 

 

 

 

Asumsi permodelan yang berdampak signifikan dalam perhitungan IRRBB 

Dalam perhitungan IRRBB, Bank menggunakan asumsi permodelan dengan pendekatan standar 

maupun acuan yang ditetapkan oleh regulator. 
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8. 

 

Lindung nilai (hedging) terhadap IRRBB (apabila ada) dan perlakuan akuntansi terkait 

Bank belum menerapkan lindung nilai (hedging) terhadap portofolio Bank yang terpengaruh 

perubahan suku bunga. 

Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama pemodelan dan parametrik yang digunakan dalam 

menghitung ΔEVE dan ΔNII 

a. Dalam melaksanakan perhitungan dengan metode EVE, Bank menggunakan suku bunga acuan 

(base rate) Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) pada mata uang Rupiah (IDR) dan London 

Interbank Offered Rate (LIBOR) pada mata uang Dolar Amerika (USD), dan menggunakan suku 

bunga yang berlaku dalam menghitung arus kas (cash flow). 

b. Bank memperhatikan Risiko volatilitas rentabilitas (earnings) yang muncul akibat NMD dengan 

cara antara lain melakukan identifikasi atas core deposit. Bank memisahkan NMD berdasarkan 

kategori simpanan yang berasal dari nasabah perorangan, nasabah usaha mikro dan usaha kecil, 

serta simpanan dari nasabah korporasi, merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang 

mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (liquidity coverage ratio) 

bagi bank umum. 

c. Metodologi yang digunakan Bank untuk mengestimasi prepayment rate dari pinjaman Suku Bunga 

Tetap dengan Risiko Pelunasan Dipercepat (Fixed Rate Loan Subject to Prepayment Risk) adalah 

dengan menentukan nilai dasar (baseline) atas Conditional Prepayment Rate (CPR). Diasumsikan 

bahwa tidak terdapat batas tahunan untuk pelunasan dipercepat (prepayment). 

d. Asumsi yang digunakan oleh Bank dalam menghitung IRRBB merujuk kepada Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan yang mengatur Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan 

Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in the Banking Book) dan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio 

kecukupan likuiditas. 

Dalam upaya mengagregasi satuan mata uang yang berbeda, Bank menggunakan nilai kurs tengah 

Bank Indonesia untuk equivalen jumlah dalam mata uang asing ke dalam jumlah mata uang rupiah 

pada posisi akhir bulan Juni 2020. 

Informasi lainnya. 

Nilai EVE pada bulan juni 2020 adalah sebesar 13,59% dibawah ketentuan Hard Limit  yang ditetapkan 

oleh regulator 

 

Analisis Kuantitatif 

1. 

 

 

 

2. 

Rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga (repricing maturity) yang diterapkan untuk NMD 

Merujuk kepada peraturan dari regulator, maka rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga 

adalah 5 (lima) tahun untuk retail/transaksional, 4.5 (empat koma lima) tahun untuk retail/non-

transaksional, dan 4 (empat) tahun untuk wholesale. 

Jangka waktu penyesuaian suku bunga (repricing maturity) terlama yang diterapkan untuk NMD 

Jangka waktu penyesuaian suku bunga (repricing maturity) terlama yang diterapkan untuk core 

deposit NMD adalah 5 (lima) tahun. 

 



 

 

 

LAPORAN HASIL PERHITUNGAN IRRBB 

     

Nama Bank  : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk (Individu) 

Posisi Laporan  : Juni / 2020 

Mata Uang  : IDR dan USD 

   

Dalam Juta Rupiah ∆ EVE  ∆ NII 

 

Skenario Shock 

Posisi 

Laporan  

Posisi  

Laporan  

Sebelumnya 

Posisi 

Laporan 

Posisi  

Laporan  

Sebelumnya 

Parallel Up  652.62 975.85 (192.69) (12.49) 

Parallel Down (5,645.34) (4,383.36) 183.62 80.64 

Steepener (279.44) 399.70   

Flattener (3,103.35) (2,331.76)   

Short Rate Up (1,574.37) (913.14)   

Short Rate Down (2,324.22) (1,422.91)   

Nilai Maksimum Negatif (Absolut) 652.62 975.85 183.62 80.64 

Modal Tier 1 (untuk ∆EVE) atau  

Projected Income (untuk ∆NII) 
4,803.69 4,711.90 500.15 500.15 

Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk ∆EVE) 

atau Projected Income (untuk  ∆NII) 13.59% 20.71% 29.51% 16.12% 

 

 

 

 


