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ANALISIS PERHITUNGAN 

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN 

Nama Bank  : Bank CIMB Niaga 

Posisi Laporan : Maret 2019 
 

Analisa secara Individual 

Bank CIMB Niaga selalu menjaga angka LCR diatas batasan yang ditetapkan oleh Regulator (OJK) dan mengacu kepada 

ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Pemantauan atas rasio likuiditas ini dilakukan secara intensif, baik melalui 

laporan yang disiapkan oleh tim SKMR kepada Manajemen secara harian maupun pembahasan dalam rapat ALCO. Untuk 

perhitungan rata-rata kuartal I 2019 Individual, kami menggunakan data rata-rata dari 62 angka LCR harian. Dalam kuartal 

I 2019, angka rata-rata LCR Individual naik dibandingkan rata-rata kuartal IV 2018. Dimana pada kuartal IV 2018, angka 

rata-rata LCR berada di 131,40% sedangkan pada kuartal I 2019 menjadi 134,41%. Kenaikan LCR secara rata-rata ini 

dipengaruhi oleh penurunan rata-rata net cash outflow selama periode kuartal I 2019 yang disebabkan oleh perubahan 

komposisi Simpanan Non-Operasional dan Simpanan Operasional. Rata-rata arus kas keluar dari Simpanan Non-

Operasional yang tidak dijamin oleh LPS turun sebesar eq. Rp 4,4 Triliun atau eq. Rp 1,7 Triliun setelah run off 40% dan 

Simpanan Non-Operasional dari entitas lainnya turun sebesar eq. Rp 396 Milyar dengan run off 100%. Sedangkan rata-rata 

arus kas keluar dari Simpanan Operasional yang tidak dijamin oleh LPS naik sebesar eq. Rp 1,7 Triliun atau eq. Rp 415 

Milyar setelah run off 25%. Penurunan rata-rata arus kas keluar tersebut didukung oleh penurunan HQLA Level 1. 

Rata-rata HQLA Level 1  turun sebesar eq. Rp 1,6 Triliun dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan tersebut sebagian 

besar disebabkan naiknya rata-rata transaksi Repo sebesar eq. Rp 2 Triliun. Dikuartal I 2019, Repo dilakukan lebih banyak 
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diakhir periode kuartal I atau dibulan Maret 2019. Hal ini lebih untuk mengoptimalkan Selain itu, rata-rata Penempatan 

pada Bank Indonesia juga turun sebesar eq. Rp 673 Milyar.  

Bank terus meningkatkan deposit stabil dengan tenor panjang melalui program-program produk deposito berjangka 

konvensional dengan tenor diatas 1 tahun diluar produk turunan atau structured deposit. Deposito berjangka 

konvensional jangka panjang ini menitikberatkan pertumbuhan pada deposan-deposan retail dengan nominal relatif kecil. 

Hal ini merupakan langkah strategis untuk memperkaya struktur pendanaan konvensional yang dimiliki Bank serta 

merupakan langkah edukasi kepada deposan untuk mempanjang jangka waktu investasi nya dengan imbal hasil yang lebih 

baik namun tetap dalam konsep yang mudah dimengerti. Mengingat, produk jangka panjang yang sudah dimiliki yaitu 

Structured Deposit merupakan produk turunan yang tidak semua nasabah dapat memahami karakteristik nya.  

Pengelolaan Aset dan Liabilities yang optimal dilakukan dengan tetap mengacu kepada kerangka Manajemen Risiko 

Likuiditas yang telah diterapkan oleh Manajemen melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan prinsip kehati-hatian. 

Hal ini sejalan dengan pedoman yang selalu Bank jaga, bahwa kepentingan nasabah selalu menjadi prioritas dan 

kepercayaan yang diberikan merupakan aset yang utama. Pengembangkan produk dan jasa unggulan yang dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat tetap terus dilakukan. Hal ini bertujuan agar Bank CIMB Niaga dapat menjadi bank 

pilihan masyarakat. Bank CIMB Niaga juga terus berusaha menyempurnakan dan melengkapi fitur-fitur e-channel yang 

dimiliki sehingga mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi secara mandiri namun tetap terjaga keamanannya.  

 

Analisa secara Konsolidasi 
Perhitungan rata-rata kuartal I 2019 secara konsolidasi, menggunakan rata-rata 3 posisi perhitungan LCR akhir bulan, 

dikarenakan data anak perusahaan tidak melakukan perhitungan LCR secara harian. Secara konsolidasi, angka LCR rata-
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rata kuartal I 2019 sebesar 127.02% atau naik 2.58% dibanding kuartal sebelumnya (posisi kuartal IV 2018 sebesar 

124.45%).  

Secara anak perusahaan, CNAF memiliki perhitungan LCR rata-rata 3 bulan untuk posisi Triwulan 1 2019 diangka 874.8%, 

hal ini meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya dikarenakan HQLA naik IDR 34Milyar sedangkan Net Cash Outflow 

turun IDR 22Milyar. Nilai ini memang relative kecil bila dibandingkan dengan kondisi LCR Bank, mengingat ukuran arus 

keluar dan jumlah aset yang ada untuk anak perusahaan jauh lebih kecil dibandingkan Bank.  

Manajemen likuditas CNAF (CIMB Niaga Auto Finance) selaku anak perusahaan telah dilengkapi dan dimonitor melalui 

beberapa indikator rasio kecukupan likuiditas sesuai dengan ketentuan internal dan Regulator.  

 



Nama Bank: PT Bank CIMB Niaga

Posisi Laporan: Mar-19 (dalam jutaan rupiah)

Nilai outstanding kewajiban 

dan komitmen/ nilai tagihan 

kontraktual

Nilai HQLA setelah pengurangan nilai 

(haircut) atau Outstanding kewajiban 

dan komitmen dikalikan tingkat 

penarikan (run-off rate) atau Nilai 

tagihan kontraktual dikalikan tingkat 

penerimaan (inflow rate)

Nilai outstanding kewajiban 

dan komitmen/ nilai tagihan 

kontraktual

Nilai HQLA setelah pengurangan nilai 

(haircut) atau Outstanding kewajiban 

dan komitmen dikalikan tingkat 

penarikan (run-off rate) atau Nilai 

tagihan kontraktual dikalikan tingkat 

penerimaan (inflow rate)

Nilai outstanding kewajiban 

dan komitmen/ nilai tagihan 

kontraktual

Nilai HQLA setelah pengurangan nilai 

(haircut) atau Outstanding kewajiban 

dan komitmen dikalikan tingkat 

penarikan (run-off rate) atau Nilai 

tagihan kontraktual dikalikan tingkat 

penerimaan (inflow rate)

Nilai outstanding kewajiban 

dan komitmen/ nilai tagihan 

kontraktual

Nilai HQLA setelah pengurangan nilai 

(haircut) atau Outstanding kewajiban 

dan komitmen dikalikan tingkat 

penarikan (run-off rate) atau Nilai 

tagihan kontraktual dikalikan tingkat 

penerimaan (inflow rate)

1 Jumlah data Poin yang digunakan dalam 

perhitungan LCR

62 titik data perhitungan harian 

(tidak termasuk sabtu dan minggu)

63 titik data perhitungan harian 

(tidak termasuk sabtu dan minggu)

3 Titik data posisi akhir bulan 3 Titik data posisi akhir bulan

HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)

2
Total High Quality Liquid Asset 

(HQLA)                                      48,303,675                                      49,988,876                                     45,130,857                                      46,329,912 

ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)

3

Simpanan nasabah perorangan dan 

Pendanaan yang berasal dari nasabah 

Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri 

dari:

a. Simpanan/ Pendanaan stabil 55,145,642 2,757,282 54,780,498                                   2,739,024.88 56,301,675                                  2,815,083.76 55,197,510                                   2,759,875.52 

b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil 22,600,928 2,260,093 22,352,379                                   2,235,237.85 22,712,444                                  2,271,244.45 22,435,310                                   2,243,530.98 

4
Pendanaan yang berasal dari nasabah 

korporasi, terdiri dari:

a. Simpanan operasional 27,793,086 6,316,598 26,086,958 5,899,624 24,900,152 5,611,419 23,464,991 5,251,961

b. Simpanan non-operasional dan/atau 

kewajiban lainnya yang bersifat non-

operasional 47,085,295 25,582,426 51,916,742 27,739,303 47,491,925 25,827,218 51,100,473 27,600,320

c. surat berharga berupa surat utang 

yang diterbitkan oleh bank (unsecured                                        -                                                       -                       442,063.49                                      442,063.49 0 0                       450,000.00                                      450,000.00 

5
Pendanaan dengan agunan (secured 

funding) 4,735,328 0 0 0 5,650,420 0 0 0

6
Arus kas keluar lainnya (additional 

requirement), terdiri dari:

a. arus kas keluar atas transaksi derivatif 9,908,695 9,908,695 8,885,416 8,885,416 11,312,541 11,312,541 7,752,120 7,752,120

b. arus kas keluar atas peningkatan 

kebutuhan likuiditas 0 0 0 0 0 0 0 0
c. arus kas keluar atas kehilangan 

pendanaan 0 0 0 0 0 0 0 0

d. arus kas keluar atas penarikan 

komitmen fasilitas kredit dan fasilitas 

likuiditas 17,846,867 1,993,513 17,850,886 2,040,795 18,668,492 2,081,743 17,220,051 1,989,880

e. arus kas keluar atas kewajiban 

kontraktual lainnya terkait penyaluran 

dana 0 0 0                             65,008                                             65,008 0 0
f. arus kas keluar atas kewajiban 

kontijensi pendanaan lainnya                        66,914,185                                           303,938                     67,584,658                                           335,926                     66,357,103                                          300,657                       64,624,738                                           321,573 

g. arus kas keluar kontraktual lainnya 1,320,880 1,320,880 1,309,183 1,309,183 1,400,294 1,400,294 1,300,109 1,300,109 

7
TOTAL ARUS KAS KELUAR 

(CASH OUTFLOWS)                                      50,443,426                                      51,626,573                                     51,685,208                                      49,781,584 

ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)

8
Pinjaman dengan agunan Secured 

lending 842,412 0 1,223,824 0 1,174,129 0 788,012 0

9

Tagihan berasal dari pihak lawan 

(counterparty) yang bersifat lancar 

(inflows from fully performing 

exposures) 7,650,661 3,477,266 6,570,752 3,529,799 8,505,181 3,725,431 6,845,292 3,649,464

10 Arus kas masuk lainnya 11,682,872 11,027,355 10,724,397 10,052,135 13,108,607 12,430,337 9,562,877 8,903,052

11
TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH 

INFLOWS) 20,175,945 14,504,621 18,518,973 13,581,934 22,787,917 16,155,767 17,196,181 12,552,515

TOTAL ADJUSTED VALUE
1 TOTAL ADJUSTED VALUE1 TOTAL ADJUSTED VALUE

1 TOTAL ADJUSTED VALUE1

12 TOTAL HQLA                                      48,303,675                                      49,988,876                                     45,130,857                                      46,329,912 

13 TOTAL ARUS KAS KELUAR 

BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)                                      35,938,805                                      38,044,639                                     35,529,441                                      37,229,069 

14 LCR (%) 134.41% 131.40% 127.02% 124.45%

Keterangan: 
1
Adjusted value dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat penerimaan (inflow rate) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

KomponenNo:

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Posisi Tanggal Laporan (Q1 2019) Posisi Tanggal Laporan (Q4 2018) Posisi Tanggal Laporan (Q1 2019) Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Q4 2018)

INDIVIDUAL KONSOLIDASI


