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Soal !  

1.  A.   PBI No : 13 / 1 / PBI / 2011 Tentang Penilaian kesehatan Bank Umum, disebutkan  

        pada Pasal 4 tentang peran Bank Indonesia. Diskusikan pada kelompok anda  

        Bagaimana dengan peran Otoritas Jasa Keuangan ? 

B.    Pada Pasal 6 disebutkan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan  

        dengan RBBR , Bagaimana dengan metode Camels ! 

2. PBI No : 12 / 23 / PBI / 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum 

Syariah dan Unit-Unit usaha syariah. Diskusikan persamaan dan perbedaan risk 

management bank umum konvensional dengan bank umum syariah termasuk unit-unit 

usaha syariah ?  

Peran BI dan OJK 

Sebagaimana yang diamanatkan dalam PBI No: 13/1/PBI/2011, peran Bank Indonesia 

dalam penilaian kesehatan bank. Namun, sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

tugas BI  pun berkurang dengan diserahkannya kewenangan pengaturan dan pengawasan 

perbankan ke OJK. Selama ini, fungsi pengawasan sektor keuangan dijalankan sendiri-sendiri 

oleh Bank I ndonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). D 

engan integrasi fungsi pengawasan sector keuangan di OJK, tentu publik berharap ada 

peningkatan koordinasi antara kedua belah pihak dalam rangka menciptakan sistem perbankan 

yang sehat. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur 

tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, 

pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. 

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan 

stabil diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, 



transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, 

sehingga diperlukan OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan 

pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan 

akuntabel. 

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan 

kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 

Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal 

dan Lembaga Keuangan - Kementerian Keuangan ke OJK. 

Sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan 

kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari BI ke OJK.Pengaturan dan pengawasan 

mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan 

lingkup pengaturan dan pengawasan microprudentialyang menjadi tugas dan wewenang OJK. 

Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential merupakan tugas dan wewenang 

BI. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, OJK berkoordinasi dengan BI 

untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada Perbankan 

 

Penilaian dengan RBBR dan CAMELS 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/24/PBI/2011menyatakan bahwa sistem penilaian 

analisis kesehatan bank  diubah dari CAMELS menjadi RGEC (Risk profile, Good corporate 

governance, Earnings, & Capital), sekaligus menggantikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

6/10/PBI/2004 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/24/PBI/2011. 

Tingkat kesehatan bank berdasarkan CAMELS, selama ini telah efektif dalam memberikan 

gambaran kesehatan bank namun perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan 

kompleksitas bisnis bank dan memenuhi ekspektasi stakeholders yang semakin tinggi. Untuk 

lebih memahami apa fokus penyempurnaan CAMELS, berikut disajikan diagram Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan metode CAMELS, sebagai berikut  : 

 



 

 

Dari diagram tersebut terlihat, bahwa keterkaitan antara faktor-faktor dalam CAMELS 

belum terhubung sehingga belum memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana bank 

dikelola. Masing-masing komponen dan faktor dalam diagram masih dianalisis secara terpisah, 

dan belum mempehatikan adanya keterkaitan antara satu parameter dengan parameter lainnya. 

Berikut uraian tentang hal dimaksud : 

Faktor Manajemen tentunya sangat terkait dengan faktor lainnya, karena faktor-faktor lain 

merupakan hasil (resultan) dari apa yang dilakukan manajemen. Dengan demikian terdapat 

keterkaitan yang erat antara penilaian penilaian faktor Manajemen dengan faktor lainnya. 

Faktor Capital dan Earnings sangat dipengaruhi oleh faktor Asset Quality, karena Asset 

Quality yang buruk akan menyebabkan kecukupan permodalan terganggu  untuk mengantisipasi 

kerugian dimasa depan. 

Selain dari belum adanya keterkaitan antara faktor dan komponen, CAMELS juga belum 

memperhitungkan kinerja masa depan serta perbandingan bank dengan bank sejenis (peer 

analysis). Misal dalam penilaian faktor Asset Quality, CAMELS belum memperhitungkan 

potensi penurunan kualitas kredit / potensi peningkatan NPL. Hal-hal tersebut, menjadi alasan 

mengapa perlu penyesuaian metode Penilaian Tingkat Kesehatan dari CAMELS ke RBBR. 



Konsep Risk Based Bank Rating (RBBR) Diuraikan pada bagian sebelumnya, evaluasi 

kinerja yang dilakukan bank selama ini lebih banyak terfokus sisi upside bisnis (pencapaian laba 

dan pertumbuhan), tetapi hanya sedikit membahas sisi downside (risiko). Evaluasi yang hanya 

fokus pada sisi upside cenderung bias dan tidak berorientasi pencapaian jangka panjang sehingga 

penilaian tingkat kesehatan bank (mencakup sisi upside dan downside) menjadi solusi penilaian 

kinerja yang lebih komprehensif. 

Penilaian RBBR mencakup empat faktor yaitu :  

i). Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG),  

ii). Profil Risiko,  

iii). Earning (pendapatan) & iv). Capital (permodalan).  

Diagram berikut mengilustrasikan hubungan antara masing-masing faktor dalam RBBR, 

yaitu : 

 

Dari diagram di atas, terlihat bahwa Peringkat Komposit TKB berdasarkan RBBR adalah 

dilakukan berdasarkan penilaian kualitas manajemen bank yang diukur dari penerapan GCG dan 



manajemen risiko. Dengan kata lain, penilaian faktor Pendapatan dan faktor Permodalan hanya 

merupakan dampak (impact) dari strategi yang telah dilakukan manajemen. 

Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan harus senantiasa 

berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (transparency), yaitu keterbukaan 

dalam mengemukakan informasi informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam 

proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan 

pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. 

Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. 

Keempat, independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa 

pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan 

kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



Perbedaan dan persamaan risk management bank umum konvensional dan bank umum syari’ah 

 

Penjelasan Syari’ah Konvensional 

Tujuan Mengakomodasi karakteristik kegiatan 

usaha Bank Umum Syariah (BUS) dan 

Unit Usaha Syariah (UUS) yang tidak 

sepenuhnya sama dengan perbankan 

konvensional dan dalam rangka 

memenuhi amanah Pasal 38 UU No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

untuk mengendalikan risiko yang 

dihadapi Bank sehingga kualitas 

penerapan manajemen risiko di Bank 

juga menjadi semakin meningkat. 

Upaya peningkatan kualitas 

penerapan manajemen risiko tidak 

hanya ditujukan bagi kepentingan 

Bank tetapi juga bagi kepentingan 

nasabah. Salah satu aspek penting 

dalam melindungi kepentingan 

nasabah dan dalam rangka 

pengendalian risiko adalah 

transparansi informasi terkait produk 

atau aktivitas Bank. 

Pokok 

Pengaturan 

Bank wajib menerapkan Manajemen 

Risiko secara efektif, untuk BUS 

dilakukan secara individual maupun 

konsolidasi dengan perusahaan anak,  

 

Sedangkan untuk UUS dilakukan 

terhadap seluruh kegiatan usaha UUS 

yang merupakan satu kesatuan dengan 

penerapan Manajemen Risiko pada 

Bank Umum Konvensional yang 

memiliki UUS (BUK induk). 

Bank wajib menerapkan Manajemen 

Risiko secara efektif, baik untuk 

Bank secara individual maupun 

untuk Bank secara konsolidasi 

dengan Perusahaan Anak 

Penerapan 

Manj. Resiko 

Memiliki pengawasan aktif Dewan 

komisaris, Direksi, dan Dewan 

pengawasan syariah 

 

Klasifikasi 

risiko 

a) Risiko Kredit 

b) Risiko Pasar 

c) Risiko Likuiditas 

d) Risiko Operasional 

e) Risiko Hukum 

f) Risiko Reputasi 

g) Risiko Stratejik 

h) Risiko Kepatuhan 

i) Risiko Imbal Hasil (Rate of Return 

Risk) 

j) Risiko Investasi (equity Investment 

Risk) 

 

a) Risiko Kredit 

b) Risiko Pasar 

c) Risiko Likuiditas 

d) Risiko Operasional 

e) Risiko Hukum 

f) Risiko Reputasi 

g) Risiko Stratejik, dan 

Risiko Kepatuhan 



Kategori 

Penilaian 

Risiko 

1. (Low) 

2. (Low to Moderate) 

3. (Moderate) 

4. (Moderate to High) 

5. 5 (High).  

 

Bagi Bank Umum Syariah, peringkat 

risiko dikategorikan menjadi 3 peringkat, 

yaitu  

1. (Low) 

2. (Moderate) 

3. (High) 

1. (Low) 

2. (Low to Moderate) 

3. (Moderate) 

4. (Moderate to High) 

5. (High).  

 

Implementasi Implementasi dan pelaksanaan 

management dilakukan dengan cara yang 

tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah 

 

Penetapan Dengan diberlakukannya PBI nomor 

13/23/PBI/2011, maka Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank 

Umum, dan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 11/25/PBI/2009 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank 

Umum dinyatakan tidak berlaku bagi BUS 

dan UUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sumber:  

Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014 

 

 

 


