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AGUSTUS 2021

Uang Beredar Tumbuh Positif

Kredit yang diberikan terbatas hanya dalam bentuk pinjaman (loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan 
dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (Banker’s Acceptances), dan tagihan repo. Selain itu, kredit 
yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang 
disalurkan kepada Pemerintah Pusat dan bukan penduduk.

1

Kredit1

0,3% 1,0%

JUL ‘21 AGT ‘21

(yoy)

Aktiva luar negeri bersih

4,3%
6,0%

JUL ‘21 AGT ‘21

(yoy)

M1
Terdiri dari uang kartal yang dipegang 
masyarakat dan uang giral, termasuk 
uang elektronik yang diterbitkan bank. JUL 2021 14,9% (yoy) | Rp1.933,4 T

AGT 2021 9,8% (yoy) | Rp1.938,5 T

Terdiri dari uang beredar sempit (M1) 
ditambah uang kuasi dan surat berharga 
selain saham yang diterbitkan bank. JUL 2021 8,9% (yoy) | Rp7.149,2 T

AGT 2021 6,9% (yoy) | Rp7.198,9 T
M2

Terdiri dari simpanan berjangka 
dan tabungan (Rupiah dan valas) 
serta simpanan giro valuta asing. JUL 2021 6,8% (yoy) | Rp5.198,7 T

AGT 2021 5,9% (yoy) | Rp5.239,8 TUANG
KUASI

Dinamika pertumbuhan M2 pada Agustus 2021 terutama 
dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat.

Terhitung Agustus 2021, BI melakukan reklasifikasi komponen uang beredar.
Sebagai masa transisi, data dipublikasikan dalam 2 (dua) versi yaitu uang beredar existing 

dan uang beredar reklasifikasi (M1+ dan uang kuasi+).

September 2021

Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Agustus 2021 
tercatat tumbuh positif.

Tagihan bersih
kepada pemerintah pusat
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Reklasifikasi

Tabungan Rupiah yang 
dapat ditarik sewaktu-waktu, 
semula pada komponen 
uang kuasi menjadi bagian 
dari komponen M1.

Tujuan

Menyempurnakan pengelompokan komponen uang beredar sesuai perkembangan 
terkini dan menjaga relevansi besaran-besaran komponen dalam Uang Beredar Indonesia, 
mengacu kepada standar internasional Monetary and Financial Statistics Manual and 
Compilation Guide.
Meningkatkan akurasi analisis yang dilakukan karena pengklasifikasian yang lebih sesuai.

Uang kuasi setelah dilakukannya 
reklasifikasi tabungan Rupiah yang 
dapat ditarik sewaktu-waktu 
menjadi M1.

UANG
KUASI+M1+

M1 setelah dilakukannya reklasifikasi 
tabungan Rupiah yang dapat ditarik 
sewaktu-waktu dari komponen 
uang kuasi menjadi komponen M1.


