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KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 

Bank BTN sebagai Bank yang fokus utamanya di bidang pemberian kredit dan pembiayaan perumahan, maka portofolio 
aset Bank didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipengaruhi oleh perubahan iklim bisnis eksternal seperti 
inflasi dan tingkat suku bunga. Upaya meminimalkan dampak negatif tersebut perlu dilakukan pengelolaan risiko secara 
berkelanjutan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Untuk memastikan proses bisnis mencapai tujuan 
perusahaan dan mencegah terjadinya penyimpangan serta risiko yang dapat menimbulkan kegagalan dalam mencapai 
tujuan perusahaan, maka perlu  berlandaskan pada prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang 
sehat, maka Manajemen Risiko turut berperan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur 
risiko di seluruh proses bisnis Bank. 

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan manajemen risiko, Bank BTN memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang secara 
umum meliputi empat pilar, yaitu: 

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi 

Dalam penerapan manajemen risiko, Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, 
mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang telah disusun, 
mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan 
Komisaris, dan memastikan kebijakan dan proses manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam 
proses manajemen risiko secara keseluruhan. 

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (KOPAR) yang bertugas dan bertanggung jawab dalam 
memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko Bank, 
melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya dan melakukan 
pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya, Komite Pemantau Risiko berkoordinasi dengan Risk Management Division.  

Direksi menerapkan manajemen risiko dengan menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan 
komprehensif, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh 
Bank secara keseluruhan, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, 
mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, memastikan peningkatan kompetensi sumber 
daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara 
independen, dan melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, 
kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko serta ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko 
serta penetapan limit risiko. 

Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut di atas, Direksi dilengkapi dengan Komite 
Manajemen Risiko yang berperan aktif dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, antara 
lain meliputi evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko, serta merekomendasikan mitigasi risiko yang 
diperlukan sesuai dengan Profil Risiko Bank.  

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit  

a. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko 
Penerapan manajemen risiko didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko 
serta limit risiko yang ditetapkan sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Kebijakan dan Prosedur 
manajemen risiko diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat 
risiko yang akan diambil (Risk Appetite) dan toleransi risiko (Risk Tolerance), profil risiko serta peraturan yang 
ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat. Bank memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan 
kebijakan manajemen risiko. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko tersebut dituangkan dalam pedoman 
pelaksanaan yang  direview dan dikinikan secara berkala untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi. Dalam 
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menetapkan kerangka manajemen risiko termasuk kebijakan, prosedur dan limit, Bank BTN memperhatikan tingkat 
risiko yang akan diambil (Risk Appetite) dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance), strategi dan tujuan bisnis Bank serta 
kemampuan Bank dalam mengambil risiko (risk bearing capacity).  

 
b. Penetapan Limit 

Limit risiko ditetapkan dengan mengacu kepada tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi Bank 
secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau 
kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan sumber daya manusia, dan kepatuhan 
terhadap ketentuan eksternal yang berlaku. Prosedur dan penetapan limit mencakup akuntabilitas dan jenjang 
delegasi wewenang yang jelas, dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai, pelaksanaan kaji ulang 
terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala. Penetapan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh 
aspek yang terkait dengan risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per risiko, dan limit per aktivitas 
bisnis bank yang memiliki eksposur risiko.  

 
3. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manjemen Risiko 

Proses manajemen risiko terdiri dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. 
Dalam rangka mendukung proses manajemen risiko, Bank mengembangkan sistem informasi manajemen risiko sesuai 
dengan kebutuhan Bank. Sistem informasi manajemen risiko dikembangkan untuk dapat memastikan tersedianya 
informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Dewan Komisaris, 
Direksi, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko untuk menilai, memantau, dan memitigasi 
risiko yang dihadapi Bank baik risiko keseluruhan/komposit maupun per risiko dan/atau dalam rangka proses 
pengambilan keputusan oleh Direksi. Sistem informasi manajemen risiko dan informasi yang dihasilkan disesuaikan 
dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta adaptif terhadap perubahan. Kecukupan cakupan 
informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko direview secara berkala untuk memastikan bahwa 
cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha. 
Sistem informasi manajemen risiko yang diaplikasikan antara lain : Loss Event Database (LED), Risk & Control Self 
Assessment (RCSA), Credit Scoring Model (CSM), Internal Credit Rating (ICR) dan Sistem Monitoring Risiko Likuiditas. 

 
4. Sistem Pengendalian Intern Manajemen Risiko 

Sistem pengendalian intern dilaksanakan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada 
seluruh jenjang organisasi. Terselenggaranya sistem pengendalian intern yang efektif menjadi tanggung jawab dari 
seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Internal Audit Division (IAD). 
Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko mencakup kesesuaian sistem pengendalian intern 
dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank, penetapan wewenang dan tanggung jawab 
untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko, penetapan jalur 
pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan 
fungsi pengendalian. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank, pelaporan keuangan 
dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank 
terhadap ketentuan dan perundang-undangan, kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur 
penilaian kegiatan operasional Bank serta pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi 
manajemen risiko. 


