
MANAJEMEN RESIKO 

PERBANKAN SYARIAH



PENGERTIAN RESIKO

 GALLATI (2003) mendefinisikan resiko sebagai:
“A CONDITION IN WHICH THERE EXIST AN EXPOSURE 

TO ADVERSITY”
(Suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya 

kerugian)

 WORKBOOK LEVEL 1 GLOBAL ASSOCIATION OF 
RISK PROFESSIONALS (2005)-BADAN 
SERTIFIKASI MANAJEMEN RESIKO 
mendefinisikan RESIKO sebagai:
“CHANCE OF A BAD OUTCOME”
(kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak 

diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila 
tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya)



SHARIAH PRINCIPLES FOR ISLAMIC 

FINANCIAL TRANSACTIONS

 Principle #1 : Prohibition of interest as riba

 Principle #2: Application of al-bay’ (trade 
and commerce)

 Principle #3: Avoidance of gharar (ambiguities) in 
contractual agreements

 Principle #4: Prohibition of maisir (gambling)

 Principle #5: Disengagement from production of 
prohibited commodities – pork, liqour.



SHARIAH PRINCIPLES

FOR RISK MANAGEMENT

#1 RISK AVOIDANCE

 Principle #1
Prohibition of interest as riba

 Principle #2: 

Application of al-bay’ (trade and commerce)

 Principle #3:

Avoidance of gharar (ambiguities) in contractual agreements

 Principle #4: 
Prohibition of maisir (gambling)



SHARIAH PRINCIPLES

FOR RISK MANAGEMENT

#2 Risk Reduction

 Principle #1
Prohibition of interest as riba

 Principle #2: 

Application of al-bay’ (trade and commerce)

 Principle #3:

Avoidance of gharar (ambiguities) in contractual agreements

 Principle #4: 
Prohibition of maisir (gambling)



SHARIAH PRINCIPLES

FOR RISK MANAGEMENT

#3 Risk Transfer
Insurance & Financial Derivatives

 Principle #1
Prohibition of interest as riba

 Principle #3:

Avoidance of gharar (ambiguities) in contractual agreements

 Principle #4: 
Prohibition of maisir (gambling)



KESEPAKATAN BASEL

 Komite Basel (The Basel Committee) untuk pengawasan 
Perbankan dicetuskan pada tahun 1974 yang diprakarsai 
oleh para gubernur Bank Sentral the Group of ten (G10) 
yang terdiri dari US, Belanda, Belgia, Inggris, Italia, 
Jepang, Jerman, Kanada, Perancis, Swedia dan Swiss 
dengan fokus pada regulasi dan praktek pengawasan 
Perbankan. 

 Nama Basel adalah sebuah kota di Swiss tempat para 
gubernur Bank Sentral tersebut berkumpul.

 Telah melahirkan:
 Kesepakatan Basel telah menjadi tolak ukur bagi Bank 

Sentral seluruh dunia dalam merancang regulasi 
MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN yang berlaku di 
negara masing-masing termasuk Indonesia.



JENIS-JENIS RESIKO BANK 

SYARIAH

 Secara garis besar dibagi 2:

 RESIKO MURNI (PURE RISK)

 Adalah resiko di mana kemungkinan kerugian ada, 
tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada

 Contoh: kecelakaan, kebakaran, dll

 RESIKO BISNIS (BUSSINESS RISK)

 Adalah resiko di mana kemungkinan kerugian 
ada,tetapi kemungkinan keuntungan juga ada

 Contoh : resiko bisnis



RESIKO BISNIS BANK SYARIAH

1. RESIKO KREDIT/PEMBIYAAN : resiko yang timbul 
sebagai akibat kegagalan debitur dan/atau lawan 
transaksi (couterparty) dalam memenuhi kewajiban

2. RESIKO PASAR : resiko yang timbul karena pergerakan 
variabel pasar dari portfolio yang dimiliki oleh bank 
yang merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku 
bunga dan nilai tukar.

3. RESIKO OPERASIONAL: resiko adanya ketidakcukupan 
dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan 
manusia, kegagalan sistem atau problem eksternal yang 
mempengaruhi operasional Bank.

4. RESIKO LIKUIDITAS : resiko yang disebabkan Bank 
tidak mampu memenuhi kewajibannya yang jatuh 
tempo.



TAMBAHAN RESIKO BANK 

SYARIAH
Jika Bank memiliki model bisnis yang lebih rumit maka 

Bank Indonesia akan meminta Bank tersebut untuk 
mengatur:

1. RESIKO HUKUM : resiko yang disebabkan karena 
adanya kelemahan aspek yuridis.

2. RESIKO REPUTASI : resiko karena adanya publikasi 
negatif atau persepsi negatif terhadap Bank.

3. RESIKO STRATEGIK : disebabkan karena adanya 
penetapan strategi dan pelaksanaan strategi yang tidak 
tepat.

4. RESIKO KEPATUHAN : resiko yang disebabkan Bank 
tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.



RESIKO KREDIT/PEMBIYAAN

Terdiri dari :
1. RESIKO KREDIT PEMERINTAHAN (SOVEREIGN CREDIT 

RISK) : resiko yang terkait dengan Pemerintah suatu 
Negara yang tidak mampu membayar pokok dan bunga 
pijamannya pada saat jatuh tempo.

2. RESIKO KREDIT KORPORAT (CORPORATE CREDIT 
RISK) : adalah resiko gagal bayar dari perusahaan yang 
menerbitkan surat utang, gagal bayar dari perusahaan 
yang telah memperoleh kredit, serta gagal bayar 
perusahaan yang telah memperoleh penyertaaan 
modal.

3. RESIKO KREDIT KONSUMEN (RETAIL CREDIT RISK) : 
adalah resiko yang terkait dengan ketidakmampuan 
debitur perorangan dalam menyelesaian pembayaran 
keditnya.



MITIGASI RESIKO 

KREDIT/PEMBIYAAN

Terdiri dari langkah-langkah:

a) MODEL PEMERINGKATAN UNTUK PEMINJAMAN 
PERORANGAN (GRADING MODEL FOR 
INDIVIDUAL LOANS)

b) MANAJEMEN PORTFOLIO PINJAMAN (LOAN 
PORTFOLIO MANAGEMENT)

c) SEKURITISASI (SECURITIZATION)

d) AGUNAN (COLLATERAL)

e) PEMANTAUAN ALIRAN DANA (CASH FLOW 
MONITORING)



MITIGASI RESIKO 

KREDIT/PEMBIYAAN…Lanjutan
 MODEL PEMERINGKATAN UNTUK PEMINJAMAN 

PERORANGAN (GRADING MODEL FOR INDIVIDUAL 
LOANS)

 Tiap bank syariah perlu membuat CREDIT GRADING 
MODEL berdasarkan jenis pinjaman, jumlah 
pinjaman, agunan, jangka waktu, kinerja keuangan 
debitur, usia debitur, dll.

 Hasilnya adalah mirip dengan peringkat yang 
dihasilkan oleh lembaga pemeringkat seperti S&P 
atau Moody’s.

 Penting untuk memberikan informasi kepada bank 
untuk tidak menkonsentrasikan kepada pinjaman 
yang berkualitas buruk dengan probabilitas kegagalan 
yang tinggi.



MITIGASI RESIKO 

KREDIT/PEMBIYAAN..Lanjutan

 MANAJEMEN PORTFOLIO PINJAMAN 
(LOAN PORTFOLIO MANAGEMENT)

 Bank syariah harus mengukur portofolio 
pinjaman untuk memastikan bahwa alokasi 
pinjaman tidak terkonsentrasi pada satu 
industri atau dalam satu area geografis.

 Penyebaran portofolio untuk memastikan 
bahwa portofolio telah terdiversifikasi dengan 
baik (well diversified)



MITIGASI RESIKO 

KREDIT/PEMBIYAAN..Lanjutan

 SEKURITISASI (SECURITIZATION)

 Suatu teknik untuk mengemas sebagian atau 
keseluruhan dari portofolio pinjaman 
terutama aktiva yang bermasalah, lalu 
menjual kepada investor sebagai sekuritas. 

 Resiko dari aktiva bermasalah beralih kepada 
perusahaan penjamin emisi yang membeli 
aktiva tersebut.(contohnya di Korea Selatan). 



MITIGASI RESIKO 

KREDIT/PEMBIYAAN..Lanjutan

 AGUNAN (COLLATERAL)

 Adalah aktiva debitur yang diserahkan hak 
penguasaannya kepada kreditur (Bank) sepanjang 
masa pinjaman, dan akan menjadi subyek untuk 
disita dalam kejadian tidak bayar utang.

 Agunan terdiri dari :

1. Aktiva nyata (tangible assets)

2. Aktiva tidak nyata (intagible assets)

 Kesepakatan Bassel II:

 Mengatur mengenai pemeringkatan internal agunan 
yang dikenal dengan Internal Rating Based (IRB)



MITIGASI RESIKO 

KREDIT/PEMBIYAAN..Lanjutan

 PEMANTAUAN ALIRAN DANA (CASH FLOW 
MONITORING)

 Bank Syariah perlu memantau aliran dana 
nasabah di masa depan untuk mengurangi 
resiko kredit macet

 ASPEK SYARIAH DALAM MITIGASI RESIKO 
KREDIT:
 Sekuritisasi aktiva bermasalah adalah hal yang masih 

diperdebatkan di kalangan ulama terutama dalam hal 
adanya penjualan hutang dan penjualan aktiva 
dengan kualitas yang jelek. 



RESIKO PASAR

 Adalah resiko yang timbul karena pergerakan 
variabel pasar dari portfolio yang dimiliki oleh 
bank yang merugikan bank. Variabel pasar 
antara lain suku bunga dan nilai tukar.
 SPREAD RISK: selisih spread antara 2 instrumen 

misalnya antara obligasi korporat dan pemerintah

 SPESIFIC RISK : selisih harga surat berharga yang 
dipegang yang disebabkan karena faktor-faktor 
yang terjadi pada saat penerbitan dan penjualan.

 VOLATILITY RISK : kerugian karena faktor 
volatilitas 



MITIGASI RESIKO PASAR

 DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO 
 “don’t put your all eggs in one basket”
 HEDGING (LINDUNG NILAI)

 Suatu transaksi yang dirancang untuk mengurangi resiko portofolio 
dengan melakukan posisi yang tepat dalam underlying instrumen
(biasanya dengan instrumen derivarif)

 ASPEK SYARIAH:
 Resiko pasar terjadi karena Bank menyalurkan likuiditasnya untuk 

mendapatkan keuntungan di luar aktivitas utamanya yaitu 
INTERMEDIASI. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip syariah yang 
memposisikan Bank sebagai lembaga INTERMEDIASI dan lembaga 
penguatan ekonomi keumatan.

 Aktivitas hedging untuk mengurangi resiko pasar masih menjadi 
perdebatan di kalangan ulama karena mekanisme ini lebih banyak 
digunakan untuk praktek perjudian dan spekulasi daripada untuk 
lindung nilai



RESIKO STRATEGIK

 Adalah resiko yang disebabkan karena 
adanya penetapan strategi dan 
pelaksanaan strategi yang tidak tepat.

 Dibagi menjadi:
 Resiko proses internal (internal process risk)

 Resiko sumber daya manusia (people risk)

 Resiko sistem (systems risk)

 Resiko eksternal (external risk)

 Resiko hukum (legal risk)



MITIGASI RESIKO STRATEGIK

 Penerapan tata kelola perusahaan yang baik 
(good corporate Governance) pada bank syariah 
melalui serangkaian langkah:
 Menentukan tujuan strategik dan nilai-nilai 

perusahaan

 Menentukan lini tanggung jawab dan akuntabilitas 
yang jelas

 Tanggung jawab dewan direksi

 Peran auditor internal dan eksternal

 Kebijakan kompensasi dan renumerasi

 transparansi




