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Kepala Kantor Regional 8 OJK Bali dan Nusa Tenggara 
Jl. WR. Supratman No.1 , Dangin Puri Kangin 
Peraturan Denpasar Timur 

Denpasar, 11 ktober 2021 

Menunjuk Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor tanggal 
2 Desember 2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi ank Umum, 

dan memperhatikan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-13/D.03/2 20 tanggal 
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COVID-19, yang memberikan relaksasi terhadap pelaporan sebanyak hari keija 
dari waktu yang seharusnya, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Rasi Pengungkit 
PT Bank Pembangunan Daerah Bali posisi September 2021 sebagaimana terl pir. 

Laporan Rasio Pengungkit PT Bank Pembangunan Daerah Bali posisi Sep ember 2021 

masih berada diatas ketentuan minimal 3% yang ditetapkan oleh Otoritas J a Keuangan 
yaitu sebesar 11 ,02% dan mengalami peningkatan dari sebelumnya posisi J · 2021 yaitu 

sebesar 10,71%, yang diakibatkan oleh adanya kenaikan Laba Tahun Beijal dan Modal 
Disetor sehingga meningkatkan Modal Inti apabila dibandingkan dengan ke aikan Total 
Eksposur, sesuai arahan dari OJK pada saat sosialisasi (total eksposur pada perhitungan 

rasio pengungkit sama dengan keseluruhan tagihan bersih pada perhitungan MR Risiko 
Kredit). Apabila terdapat koreksi dari OJK mohon diinformasikan sehingg 

tindak lanjuti. 

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, s perhatian 
dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih. 

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI 

{ 

kantor pusat : ja lan raya puputan, niti mandala, denpasar (bali) , Indonesia, tip/phone: 223301-5 (5 sal uran), fax : 235 06 te lex: 35168 bpd dpr ia 

Model : SA I 
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LAPORAN TOTAL EKSPOSUR DALAM RASIO PENGUNGKIT 

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Bali 

Periode Laporan : Juni 2021 

MODEL: SA2 

-

Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi. 

CKPN 

Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari yang 

telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jua 

putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keua 
ml'>nal'>n::li nrinc:in k~'>h:~ti-h:~ti:~n rhl::~m :~kti\/it::~c: c:l'>kllritic::~c: i :~c:l'>t h:=~ai h:~n 
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umum. Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah 

dikurangkan dari total aset pada laporan posisi keuangan maka angka 

3 pada baris ini adalah 0 (nol). 

Penyesua1an terhadap pengecualian sementara atas penempatan g1ro 

pada Bank Indonesia dalam rangka memenuh1 ketentuan giro wajib 

Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebaga i komponen laporan 

posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan namun 

5 dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasia Pengungkit. 

Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara 

6 reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan. 

Penyesuaian untuk nilai transaksi cash pooling yang memenuh 

persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa 

9 

Penyesuaian untuk nilai eksposur SFT sebagai contoh transaksi ro\Jor<OOI 

repo. 

10 Penvesuaian untuk nilai eksoosur TRA vane: telah dikalikan dene:an FKK. · - -- , --·· ··· -··· · ··· ···-------- - --- ,------ ---- - , ---u -~---· ------------ -----u -·· · -----

Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan 

11 CKPN. 

(individual) 

(O) 

(O) 

0 

0 

730 
10~ 171 ___ , __ _ 
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lAPORAN TOTAL EKSPOSUR DAlAM RASIO PENGUNGKIT 

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Bali (individual) 

Periode Laporan : September 2021 

MODEL : SA2 

Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi. 

Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari ya 

h dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual 
putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi ban 
umum. Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah 

dikurangkan dari total aset pada laporan posisi keuangan maka a 
3 pada baris ini adalah 0 (nol). 

f'~ _terh~_Q~rJgecual1ar1__s~m~ntara ata~_~ata1~ __ 

pada Bank lndones1a dalam rangka memenuh1 ketentuan giro waJib 

(O) 

.J m1n1mum (Jika ada). N/A 

Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan 

posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan namun 
5 ikeluarkan dari rhitu r dalam Rasio Pe 

Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara 

6 reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan. 

Penyesuaian untuk nilai transaksi cash pooling yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa 

0 

0 



MODEL : SA2 

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI-----------------+----------..... 

Lampiran Surat Nomor B-0441/DIR/MR0/2021 tanggall1 Oktober 2021. 

LAPORAN PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT 

Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Bali 

Periode Laporan :September 2021 

Keteransan 

1 Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk 

aminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan 

eksposur SFT. 
(Nilai CKPN). 

2 Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan 

kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur 

aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi 

keuangan. 

3 (Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam 
nr;m<;.;oJ<<;i derivatif). 

8 Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat 
variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat 

perjanjian sa ling hapus memenuhi persyaratan tertentu. 

9 Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transa 

25,320,529 

0 

0 

25,479,967 

0 

0 
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Eksposur securities Financing Transaction (SFT) 
14 Nilai tercatat aset SFT secara gross. 0 0 

15 (Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas) . (O (O) 

16 Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang 

mengacu pada perhitungan current exposure sebagaimana diatur 

dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 4,703,541 3,859,730 

17 Eksposur sebagai agen SFT. 0 0 

18 Total Eksposur SFT. 4,703,541 3,859,730 

Eksposur Transaksl Rekenlng Administratif (TRA) 
19 Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi. Nilai 

gross sebelum dikurangi CKPN. 786,396 701,298 

20 (Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban 

komitmen atau kewajiban kontinjensi dan FKK kemudian dikurangi 
CKPN). (624,207 (588,048) 

21 (CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan). (5,648 j (5,129) 

22 Total Eksposur TRA. 156,541 108,121 

Modal dan Total Ekposur 
23 Modal Inti. 3,199,191 3,034,554 

24 Total Eksposur. 29,040,620 28,327,784 

Raslo Pengungklt (Leverace) 
25 Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian 

terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada 

Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib 

minimum Uika ada). 11.02')j 10.71% 
25a Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian 

terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada 

Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib 

minimum Uika ada). 11.0291 10.71% 

26 Nilai Minimum Rasio Pengungklt. 391 3% 

27 Bantalan terhaclap nllal Raslo Penaun1klt. ( 0 

,r~( 

MODEL: SA2 
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MODEL : SA2 

Penaunakapan Nllai Rata-Rata 
28 Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah 

penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting 
transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas 

dalam SFT dan ta~ihan kas dalam SFT. 

29 Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara gross, 
setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale 

accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan 
liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT. 

30 Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap 
pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank 

Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum 

Uika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat 

aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28. 

30a Total Eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap 

pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank 
Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum 

Uika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat 

aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28. 
31 Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian 

terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada 
Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib 

minimum Uika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari 

nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam 
baris 28. 

31a Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian 

terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada 

Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib 
minimum Uika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari 

nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam 
baris 28. 

c 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

~( 


