
PT. Bank BTPN Tbk dan Entitas Anak

Rasio Leverage

31 Desember 2018 dan 30 September 2018

dalam jutaan Rupiah

Bank Konsolidasian Bank Konsolidasian

Modal Inti (Tier 1) 13.687.808              16.476.615              13.587.623              16.199.814              

Total eksposur 89.806.338              101.783.880            86.852.213              98.092.703              

Rasio Leverage 15,24% 16,19% 15,64% 16,51%

Catatan :

31 Desember 2018
Deskripsi

Perhitungan Rasio Leverage tersebut diatas dibuat berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Consultative 

Paper Kerangka Basel III yang diterbitkan pada bulan Januari 2019.

30 September 2018



PT. Bank BTPN Tbk dan Entitas Anak

Rasio Leverage

31 Desember 2018 and 30 September 2018

Dalam jutaan rupiah

Ringkasan perbandingan aset akuntansi vs pengukuran rasio leverage 

Item Bank Konsolidasian Bank Konsolidasian

1 Total aset konsolidasi per laporan keuangan publikasi 91.129.570                  101.919.301               88.010.091                  98.055.035                  

2 Penyesuaian untuk investasi di perbankan, keuangan, asuransi atau entitas komersial yang dikonsolidasikan 

untuk tujuan akuntansi tetapi di luar lingkup konsolidasian regulator -                                -                                -                                -                                

3 Penyesuaian untuk eksposur sekuritisasi yang memenuhi persyaratan operasional untuk pengakuan pemindahan 

risiko -                                -                                -                                -                                

4 Penyesuaian untuk pembebasan sementara cadangan bank sentral (jika berlaku) -                                -                                -                                -                                

5 Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui di neraca sesuai dengan kerangka kerja akuntansi tetapi tidak 

termasuk dalam ukuran paparan rasio leverage -                                -                                -                                -                                

6 Penyesuaian untuk pembelian dan penjualan aset keuangan reguler yang tunduk pada akuntansi tanggal 

perdagangan -                                -                                -                                -                                

7 Penyesuaian untuk transaksi pengumpulan uang tunai yang memenuhi syarat -                                -                                -                                -                                

8 Penyesuaian untuk instrumen keuangan derivatif 49.002                         49.002                         39.591                         39.591                         

9 Penyesuaian untuk transaksi pembiayaan efek (yaitu perjanjian pembelian kembali dan pinjaman yang dijamin 

serupa) -                                -                                -                                -                                

10 Penyesuaian untuk item pada off -balance sheet  (yaitu kredit dalam jumlah setara dengan eksposur off-balance 

sheet ) 616.076                       616.076                       659.806                       659.806                       

11 Penyesuaian untuk penyesuaian penilaian yang hati-hati dan ketentuan khusus dan umum yang telah mengurangi 

Modal Tier 1 -                                -                                -                                -                                

12 Penyesuaian lainnya (1.988.310)                  (800.499)                      (1.857.275)                  (661.729)                      

13 Eksposur rasio leverage 89.806.338                 101.783.880               86.852.213                 98.092.703                 

Template pengungkapan umum rasio leverage 

Item Bank Konsolidasian Bank Konsolidasian

Eksposur On-balance sheet

1 Item On-balance sheet  (tidak termasuk derivatif dan SFTS , tapi termasuk agunan) 90.047.214                  100.836.945               82.795.536                  92.840.480                  

2 Gross-up untuk derivatif agunan yang tersedia di mana dikurangi dari neraca aset sesuai dengan kerangka 

akuntansi operasi -                                -                                -                                -                                

3 (Pengurangan aset piutang untuk margin variasi kas yang tersedia di transaksi derivatif) -                                -                                -                                -                                

4 (Penyesuaian untuk efek yang diterima berdasarkan transaksi pembiayaan efek yang diakui sebagai aset)

-                                -                                -                                -                                

5 (Provisi khusus dan umum yang terkait dengan eksposur di neraca yang dikurangkan dari Basel III Tier 1 Capital)

-                                -                                -                                -                                

6 (Jumlah Asset dikurangi dalam menentukan Modal Basel III Tier 1 dan penyesuaian) (2.505.909)                  (1.318.098)                  (2.365.091)                  (1.169.545)                  

7 Total eksposur on-balance sheet  (tidak termasuk derivatif dan SFTS) (jumlah baris 1 sampai 6) 87.541.305                 99.518.847                 80.430.445                 91.670.935                 

Eksposur Derivatif

8 Biaya penggantian yang terkait antara dengan semua transaksi derivatif (ie net of eligible cash variation margin )

-                                -                                10.997                         10.997                         

9 Add-on jumlah untuk PFE terkait dengan semua transaksi derivatif 49.002                         49.002                         39.591                         39.591                         

10 (Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures) -                                -                                -                                -                                

11 Penyesuaian nilai nosional yang efektif dari written credit derivatives -                                -                                -                                -                                

12 (Penyesuaian offset  nosional yang efektif dan add-on pengurangan untuk written credit derivatives) -                                -                                -                                -                                

13 Total eksposur derivatif (jumlah baris 8 sampai 12) 49.002                         49.002                         50.588                         50.588                         

Eksposur securities financing transaction -                                -                                

14 Aset SFT kotor (tanpa pengakuan netting ), setelah penyesuaian dari transaksi penjualan akuntansi 1.599.955                    1.599.955                    5.711.374                    5.711.374                    

15 (Total bersih dari  hutang kas dan piutang kas dari aset SFT kotor) -                                -                                -                                -                                

16 eksposur CCR exposure untuk aset SFT -                                -                                -                                -                                

17 Eksposure transaksi agen -                                -                                -                                -                                

18 Total eksposur securities financing transaction (jumlah baris 14 sampai 17) 1.599.955                    1.599.955                    5.711.374                    5.711.374                    

Eksposur off-balance sheet  lainnya -                                -                                

19 Eksposure Off-balance sheet pada jumlah nosional kotor 6.160.762                    6.160.762                    6.548.061                    6.548.061                    

20 (Penyesuaian dari konversi terhadap jumlah kredit) (5.544.686)                  (5.544.686)                  (5.888.255)                  (5.888.255)                  

21 (Provisi khusus dan umum yang terkait dengan eksposur di luar neraca dikurangi dalam menentukan Modal Tier 

1) -                                -                                -                                -                                

22 Item Off-balance sheet  (jumlah baris 19 sampai 21) 616.076                       616.076                       659.806                       659.806                       

Modal dan Total Eksposur -                                -                                

23 Modal Tier 1 (CEMA) 13.687.808                 16.476.615                 13.587.623                 16.199.814                 

24 Total eksposur (jumlah dari 7, 13, 18 dan 22) 89.806.338                 101.783.880               86.852.213                 98.092.703                 

RASIO LEVERAGE -                                -                                

25 Rasio Leverage Basel III (termasuk dampak dari pembebasan sementara cadangan bank sentral yang berlaku)

15,24% 16,19% 15,64% 16,51%

25a Rasio Leverage Basel III (tidak termasuk dampak dari pembebasan sementara cadangan bank sentral yang 

berlaku) 15,24% 16,19% 15,64% 16,51%

26 Persyaratan Rasio Leverage Minimum Nasional 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

27 Buffer Leverage yang Berlaku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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