












Triwulan I Triwulan II

1 Total aset di neraca pada laporan keuangan publikasi (nilai gross sebelum
dikurangi CKPN). 19,449,898             

2

Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada bank, lembaga keuangan,
perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang berdasarkan standar
akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun diluar cakupan konsolidasi
berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

N/A N/A

3

Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang
mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi
persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan OJK mengenai Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset
bagi Bank Umum.
Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari
total aset  pada laporan posisi  keuangan maka baris ini adalah 0 (nol).

-                                -                                

4
Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada
Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika
ada).

N/A N/A

5
Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi
keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari
perhitungan total eksposur dalam Rasio Pengungkit.

-                                -                                

6
Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara
reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan. -                                -                                

7
Penyesuaian untuk nilai transaksi cash pooling yang memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. -                                -                                

8 Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif. (3,418) (22,818)

9 Penyesuaian untuk nilai eksposur Securitities Financing Transaction (SFT)
sebagai contoh transaksi reverse repo. -                                -                                

10 Penyesuaian untuk nilai eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) yang
telah dikalikan dengan Faktor Konversi Kredit (FKK). 546,626                   545,501                   

11
Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). (282,830) (298,289)

12 Penyesuaian lainnya. -                                -                                

13 Total Eksposur dalam Perhitungan Rasio Leverage 19,710,276             21,525,140             

No Keterangan

Analisa Kualitatif

Tahun 2022

Berdasarkan Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit posisi 30 Juni 2022 Bank Shinhan Indonesia memiliki rasio leverage sebesar
21,10%, masih berada diatas ketetapan Otoritas Jasa Keuangan yaitu paling rendah 3%. 



Triwulan I Triwulan II

1
Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan termasuk aset jaminan, namun
tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT.
( Nilai gross sebelum dikurangi CKPN )

19,383,524             21,229,575             

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 cash variation margin  yang diberikan dalam 
transaksi derivatif). -                                -                                

4 (Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga yang diterima dalam eksposur
SFT yang diakui sebagai aset ). -                                -                                

5 (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset tersebut sesuai standar
akuntansi keuangan). (259,280) (276,743)

6
(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang
mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum).

(23,551) (21,545)

7 Total Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan 
(Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6) 19,100,693             20,931,287             

8
Nilai Replacement Cost (RC) untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal
terdapat variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian
saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu.

22,844                     952                          

9 Nilai penambahan yang merupakan Potential Futures Exposures (PFE) untuk
seluruh transaksi derivatif. 40,113                     47,400                     

10 (Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui
central clearing counterparty  (CCP)) N/A N/A

11 Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit -                                -                                

12 (Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan
pengurangan add-on  untuk transaksi penjualan  derivatif kredit ) -                                -                                

13 Total Eksposur Transaksi Derivatif
(Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12) 62,957                     48,352                     

14 Nilai tercatat aset SFT secara gross. -                                -                                
15 (Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas) -                                -                                

16
Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu
perhitungan Current Exposure sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan ini.

-                                -                                

17 Eksposur sebagai agen SFT -                                -                                

Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Eksposur Transaksi Derivatif

Eksposur Securities Financing Transaction  (SFT)

Keterangan Tahun 2022



18 Total Eksposur SFT
(Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17) -                                -                                

19 Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi.
Nilai gross sebelum dikurangi CKPN 6,124,935               6,201,883               

20
(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau
kewajiban kontijensi dan Faktor Konversi Kredit (FKK)kemudian dikurangi
CKPN)

(5,572,294) (5,650,936)

21 (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas TRA tersebut sesuai standar
akuntansi yang berlaku). (6,016) (5,446)

22
Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)
(Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21) 546,625                  545,501                  

23 Modal Inti (Tier 1) 4,525,655               4,542,416               
24 Total Eksposur (Penjumlahan baris 7, 13, 18, dan 22) 19,710,275             21,525,140             

25
Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap
pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam
rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada) 

22.96% 21.10%

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 (jika ada )

22.96% 21.10%

26 Nilai Minimum Rasio Pengungkit 3.00% 3.00%
27 Bantalan terhadap nilai Rasio Leverage N/A N/A

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 tagihan 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 (jika ada), yang telah memasukkan
nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud
dalam baris 28

19,710,275             21,525,140             

30a

Total Eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap
pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam
rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah
memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross
sebagaimana dimaksud dalam baris 28

19,710,275             21,525,140             

Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)

Modal dan Total Ekposur

Rasio Pengungkit ( Leverage )

Pengungkapan Nilai Rata-Rata



31

Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap
pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam
rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah
memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross
sebagaimana dimaksud dalam baris 28

22.96% 21.10%

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 (jika ada), yang telah
memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross
sebagaimana dimaksud dalam baris 28

22.96% 21.10%

Rasio pengungkit PT Bank Shinhan Indonesia pada Juni 2022 adalah 21,10%, menurun 1,86% dari posisi Maret 2022. Penurunan
rasio pengungkit tersebut disebabkan dari adanya peningkatan total eksposure sebesar Rp. 1.814.865 juta.

Analisis Kualitatif
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Nilai Tercatat Nilai Tercatat Nilai Tercatat Nilai Tercatat Nilai Tercatat Nilai Tercatat Nilai Tercatat Nilai Tercatat
1 -                           -                           -                           -                           -                                 -                           -                           -                           -                           -                           
2 4,860,416           -                           -                           -                           4,860,416                 4,907,642           -                           -                           -                           4,907,642           
3 -                           -                           -                           -                           -                                 -                           -                           -                           -                           -                           

4 -                           -                           -                           -                           -                                 -                           -                           -                           -                           -                           

5 62,895                 394                      -                           -                           60,125                      67,562                 944                      149                      -                           65,223                 
6 740,535              1,436,777           402,820              7,822                   2,329,942                 672,868              1,599,498           338,757              3,150                   2,353,160           
7 -                           -                           -                           -                           -                                 
8 1,562,477           -                           -                           -                           781,239                    1,586,365           -                           -                           -                           793,183              
9 1,403,298           3,468,533           3,879,187           1,011,541           4,313,810                 899,212              5,590,574           4,476,479           521,413              4,262,464           

10 -                           -                           -                           -                           -                                 -                           -                           -                           -                           -                           
11 -                           -                           -                           -                           -                                 -                           -                           -                           -                           -                           
12 -                           -                           -                           -                           -                                 -                           -                           -                           -                           -                           

13 1,310,798           243,373              2,648                   811                      2,135                        1,102,811           563,925              5,833                   46                        2,962                   

14 12,347,666              12,384,634         

15 595,242              1,406,807           -                           1,502,006           114,220                    694,683              1,891,871           202,280              1,273,864           87,976                 

16 248,305              427,101              -                           -                           337,703                    200,400              297,608              -                           -                           249,004              

17 -                           -                           -                           -                           -                                 -                           -                           -                           -                           -                           

18 -                           -                           -                           -                           -                                 -                           -                           -                           -                           -                           

19 -                           258,040              -                           -                           38,706                      -                           45,050                 200,000              -                           106,757              

20 -                           6,000,484           3,580,759           3,079,847           7,408,491                 -                           6,825,310           3,261,591           3,752,104           8,232,738           

21 -                           15,026                 5,623                   13,824                 19,310                      -                           14,004                 5,007                   18,325                 21,417                 

22 -                           162                      165                      2,485                   2,276                        -                           97                        78                        1,640                   1,481                   

23 -                           521                      315                      2,719                   2,186                        -                           372                      400                      3,340                   2,557                   

24 -                           141,566              59,963                 165,678              241,591                    -                           161,388              39,957                 310,318              364,442              

25 -                           -                           -                           -                           -                                 -                           -                           -                           -                           -                           

26 -                           -                           -                           -                           -                                 -                           -                           -                           -                           -                           
27 -                           -                           -                           -                           -                                 -                           -                           -                           -                           -                           

28 -                           -                           -                           -                           -                                 -                           -                           -                           -                           -                           

29 -                           -                           -                           1,586                   1,586                        -                           -                           -                           -                           -                           

30 -                           -                           -                           12,948                 12,948                      -                           -                           -                           15,360                 15,360                 

31 1,227,973           373,826              13,996                 1,149,161           2,764,955                 1,055,537           746,629              12,274                 1,175,872           2,990,312           
32 1,210,006           2,236,074           3,459,691           324,904                    1,890,661           1,495,775           2,390,633           271,836              
33 11,268,876              12,343,883         
34 109.57% 100.33%

100.330%

≥ 6 bulan - < 1 
tahun

Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))

Posisi Triwulan I - 2022 Posisi Triwulan II - 2022
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)

Total Nilai 
Tertimbang

Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
Total Nilai 

Tertimbang
Tanpa Jangka 

Waktu
≥ 6 bulan - < 1 

tahun
Tanpa Jangka 

Waktu

Modal sesuai POJK KPMM
Instrumen modal lainnya

Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas**)

kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1

kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA
Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan

nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil,
Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, Bank Indonesia,
bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang
diantaranya:

memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau
kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit

Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang
diantaranya:

memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau
kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit

Aset lainnya:

NSFR aset derivatif

Surat Berharga yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar ,
dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang
diperdagangkan di bursa

Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung

Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas

Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial
margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang
diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)

NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation
margin

Liabilitas dan ekuitas lainnya:
NSFR liabilitas derivatif

Total ASF

Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR

Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan Pendanaan
yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil

Simpanan dan Pendanaan kurang stabil

Rekening Administratif
Total RSF

≥ 1 tahun< 6 bulan≥ 1 tahun< 6 bulan

Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus
(performing) dan surat berharga

Komponen ASF

Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung

ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori di
atas

Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional

Modal:

Simpanan dan Pendanaan stabil

Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:
Simpanan operasional
Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi





82,126.73            



Laporan Fitur Utama Instrumen Permodalan Bank dan Instrumen TLAC - Eligible (CCA)
Posisi Juni 2022

Indonesia Informasi
Kuantitatif/Kualitatif Pedoman Pengisian

1 Penerbit N/A Diisi dengan penerbit dari 
instrumen.

2

Nomor identifikasi N/A Diisi dengan nomor unik identifikasi 
atas penerbitan instrumen tersebut 
(misalnya no. yang tercatat di 
bursa,ISIN, dll)

3

Hukum yang digunakan N/A Diisi dengan hukum yang 
digunakan, misalnya: hukum 
Indonesia

3a

Sarana yang 
memungkinkan 
kewajiban pelaksanaan 
pada
Bagian 13 dari Lembar 
Istilah TLAC tercapai 
(untuk instrumen TLAC 
sah lainnya yang diatur 
oleh hukum asing)

N/A  

Perlakuan Instrumen 
berdasarkan ketentuan 
KPMM

N/A

4

Pada saat masa transisi N/A Ketentuan OJK mengenai KPMM 
tidak mengadopsi masa transisi

5
setelah masa transisi N/A Diisi dengan pilihan: CET 1, AT 1,  

Tier 2,  atau Tidak Eligible

6

Apakah instrumen 
eligible  untuk 
Individu/Konsolidasi 
atau Konsolidasi dan 
Individu

N/A Diisi dengan pilihan: Individu; 
Konsolidasi; atau Konsolidasi dan 
Individu



7

Jenis Instrumen N/A Diisi dengan jenis instrumen dengan 
pilihan:
Saham Biasa,  Saham Preferen, 
Surat berharga subordinasi, 
Pinjaman Subordinasi, Surat 
berharga, atau pinjaman lainnya 

8
Jumlah yang diakui 
dalam perhitungan 

N/A Diisi dalam Jutaan Rupiah

9 Nilai par dari instrumen N/A Diisi dalam Jutaan Rupiah

10

Klasifikasi sesuai 
standar akuntansi 
keuangan

N/A Diisi dengan pilihan: 
Ekuitas; Liabilitas –Biaya perolehan 
amortisasi; Liabilitas – Opsi Nilai 
Wajar; Non-Pengendali 

11
Tanggal penerbitan N/A Diisi:

dd/mm/yyyy 

12

Tidak ada jatuh tempo 
(perpetual ) atau dengan 
jatuh tempo

N/A Diisi dengan pilihan:
Perpetual atau Dengan Jatuh Tempo

13

Tanggal jatuh tempo N/A Untuk instrumen dengan jatuh 
tempo, diisi tanggal jatuh tempo: 
dd/mm/yyyy.
Untuk instrumen perpetual diisi: 
Tidak ada tanggal jatuh tempo

14

Eksekusi call option atas 
persetujuan Otoritas 
Jasa Keuangan

N/A Diisi dengan pilihan: Ya; Tidak



15

Tanggal call option , 
jumlah penarikan dan 
persyaratan call option 
lainnya (bila ada)

N/A Diisi dengan tanggal call option 
(dd/mm/yyyy), persyaratan Call 
Option lainnya dan jumlah 
penarikan (dalam jutaan rupiah) 

16

Subsequent call option N/A Diisi bila ada fitur jumlah 
subsequent call option (berapa kali 
Call Option dapat dilakukan).

Kupon / dividen N/A

17

Dividen/ kupon dengan 
bunga tetap atau 
floating

N/A Diisi dengan pilihan: 
- Fixed: bila kupon atau dividen 
adalah fixed selama jangka waktu 
instrumen; 
- Floating: bila kupon atau dividen 
adalah floating selama jangka waktu 
instrumen; 
- Fixed to floating: bila 
kupon/dividen saat ini adalah fixed, 
namun bisa berubah menjadi 
floating di masa mendatang; atau
- Floating to fixed: bila 
kupon/dividen saat ini adalah 
floating, namun bisa berubah 
menjadi fixed di masa mendatang

18

Tingkat dari coupon rate 
atau index lain yang 
menjadi acuan

N/A Diisi dengan tingkat dari kupon atau 
index yang menjadi acuan dari 
tingkat kupon atau dividen.

19 Ada atau tidaknya 
dividend stopper

N/A Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak



20

Fully discretionary; 
partial  atau mandatory

N/A Apakah Bank memiliki hak penuh 
atau partial untuk membatalkan 
kupon atau dividen, atau tidak dapat 
membatalkan kupon/dividen.
Diisi dengan pilihan: Fully 
discretionary, Partially Discretionary, 
atau  Mandatory

21
Apakah terdapat fitur 
step up atau insentif lain

N/A Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak

22
Non-kumulatif atau 
kumulatif

N/A Diisi dengan pilihan: Non-kumulatif 
atau kumulatif

23

Dapat dikonversi atau 
tidak dapat dikonversi

N/A Diisi dengan pilihan: dapat 
dikonversi atau tidak dapat 
dikonversi

24

Jika dapat dikonversi, 
sebutkan trigger point-
nya

N/A Diisi dengan kondisi (trigger point ) 
kapan instrumen dikonversi, 
termasuk point of non-viability.

25

Jika dapat dikonversi, 
apakah seluruh atau 
sebagian

N/A Diisi dengan penjelasan untuk setiap 
trigger point apakah instrumen 
akan: (i) pasti dikonversi secara 
penuh; (ii) kemungkinan dikonversi 
secara penuh atau sebagian; atau 
(iii) pasti dikonversi sebagian.

26

Jika dapat dikonversi, 
bagaimana rate 
konversinya

N/A Diisi dengan penjelasan rate 
konversi atas instrumen.



27
Jika dapat dikonversi; 
apakah mandatory atau 
optional

N/A Diisi dengan pilihan: Mandatory, 
Optional, atau N/A

28

Jika dapat dikonversi, 
sebutkan jenis 
instrumen konversinya

N/A Diisi dengan pilihan: CET 1, AT 1, 
Tier  2, atau N/A

29

Jika dapat dikonversi, 
sebutkan issuer of 
instrument it converts 
into

N/A Diisi dengan penjelasan issuer of 
instrument it converts into

30 Fitur write-down N/A Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak

31

Jika terjadi write-down, 
sebutkan trigger-nya

N/A Diisi dengan penjelasan kondisi atau 
trigger point fitur write-down, 
termasuk point of non-viability.

32

Jika terjadi write-down, 
apakah penuh atau 
sebagian

N/A Untuk setiap trigger point untuk 
fitur write down, jelaskan apakah 
instrumen akan di write down: (i) 
akan selalu di write down penuh; (ii) 
kemungkinan di write down 
sebagian; (iii) akan selalu di write 
down sebagian.

33

Jika terjadi write down; 
permanen atau temporer

N/A Diisi dengan pilihan: Permanen atau 
Temporer

34

Jika terjadi write down 
temporer, jelaskan 
mekanisme write-up

N/A Diisi dengan penjelasan mekanisme 
write-up.

34a Tipe subordinasi N/A Diisi dengan tipe subordinasi

35

Hierarki instrumen pada 
saat likuidasi

N/A Diisi dengan penjelasan hirarki 
instrumen pada saat likuidasi.



36 Apakah terdapat fitur 
yang non-compliant

N/A Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak

37
Jika Ya, jelaskan fitur 
yang non-compliant

N/A Diisi dengan penjelasan fitur yang 
non-compliant.

Analisis Kualitatif
Bank Shinhan Indonesia saat ini belum menerbitkan surat berharga terkait Permodalan



Template: Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book  SEC1
Posisi Juni 2022

a b c e f g i j k

Traditional Sintetis Sub-total Traditional Sintetis Sub-total Traditional Sintetis Sub-total

1 Retail (total) –antara lain
2 Kredit perumahan
3 Kartu kredit
4 Eksposur ritel lainnya
5 Re-sekuritisasi

6 Non-retail (total) – antara lain
7 Kredit korporasi
8 Kredit komersil
9 Sewa dan piutang

10 Non-retail lainnya
11 Re-sekuritisasi

Bank sebagai sponsor Bank sebagai investor

Analisis Kualitatif
Bank Shinhan Indonesia saat ini tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada Banking Book (Tabel SEC1)



Laporan : Eksposur Sekuritisasi pada Trading Book SEC2

a b c e f g i j k

Indonesia Sintetis Subtotal Tradisional Sintetis Subtotal Tradisional Sintetis Sub-total

1 Retail (total) – antara lain 
2 pinjaman perumahan
3 kartu kredit
4 eksposur ritel lainnya
5 re-sekuritisasi

6  Non-retail(total) – antara lain
7 kredit korporasi
8 kredit komersil
9 sewa dan piutang

10 non-retail lainnya
11 re-sekuritisasi

Analisis Kualitatif
Bank tidak memiliki Eksposur Sekuritisasi pada Trading Book (Tabel SEC 2)

Bank sebagai originator Bank sebagai sponsor Bank sebagai investor



 Laporan Eksposur sekuritisasi pada banking book dan terkait persyaratan Permodalannnya  SEC3

a b c d e f g h i j k l m n o p q

Indonesia >20% 
to 50%
Bobot 
Risiko

>50% 
to 

100%
Bobot 
Risiko

>100% 
to 

<1250
%

Bobot 
Risiko

1250% 
Bobot 
Risiko

IRB RBA
(termasuk 

IAA)

IRB SFA SA/SSFA 1250% IRB RBA
(termasuk 

IAA)

IRB SFA SA/SSFA 1250% IRB RBA
(termasuk 

IAA)

IRB SFA SA/SSFA 1250%

1 Total eksposur
2 Sekuritisasi tradisional
3 Dimana underlying  sekuritisasi
4 ritel
5 non-ritel
6 Dimana re-sekuritisasi
7 Senior
8 Non-senior
9 Sekuritisasi sintetis

10 Dimana underlying sekuritisasi
11 ritel
12 non-ritel
13 Dimana re-sekuritisasi
14 Senior
15 Non-senior

Nilai eksposur Nilai eksposur ATMR Capital charge after cap

Analisis Kualitatif
Bank Shinhan Indonesia tidak memiliki Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book dan terkait Modalnya (Tabel SEC3)



Laporan :  Aset Terikat ENC (Encumbrance)
Posisi Juni 2022

a b d

Aset Terikat 
(Encumbered )

aset yang
disimpan atau 
diperjanjikan 
dengan bank 

sentral namun 
belum digunakan 

untuk 
menghasilkan 

likuiditas

Aset tidak 
terikat 

(unencumbere
d )

Total

Encumbered assets
Optional

Central bank 
facilities

Unencumbere
d assets

Total

 The assets on the balance sheet would be 
disaggregated; there can be as much disaggregation 

as desired
Analisis Kualitatif

Bank Shinhan Indonesia tidak memiliki Eksposur Aset Terikat ENC (Encumbrance)



 Laporan Eksposur Sekuritisasi pada banking book dan persyaratan permodalannya - Bank sebagai investor  SEC4

a b c d e f g h i j k l m n o p

Indonesia
≤20%

Bobot Risiko

>50% 
to 

100%
Bobot 
Risiko

>100% 
to 

<1250
%

Bobot 
Risiko

1250% 
Bobot 
Risiko IRB RBA

IRB 
SFA

SA/SS
FA 1250%

IRB 
RBA

IRB 
SFA

SA/SS
FA 1250%

IRB 
RBA

IRB 
SFA

SA/SS
FA 1250%

1 Total eksposur
2 Sekuritisasi tradisional
3 Dimana underlying sekuritisasi
4 ritel
5 non-retail
6 Dimana re-sekuritisasi
7 Senior
8 Non-senior
9 Sekuritisasi sintetis

10 Dimana underlying sekuritisasi
11 ritel
12 non-retail
13 Dimana re-sekuritisasi
14 Senior
15 Non-senior

Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada Banking Book dan persyaratan permodalannya - Bank sebagai investor (SEC4)

Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko) Exposure Values ATMR Capital charge after cap

Analisis Kualitatif


