
METADATA 

 

INFORMASI DASAR 

1 Nama Data : Indikator Kinerja Pasar Uang Rupiah 

2 Penyelenggara Statistik : Departemen Statistik, Bank Indonesia 

3 Alamat : Jl. M.H. Thamrin No. 2 

Jakarta    

4 Contact : Divisi Statistik Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran 

5 Nomor Telp : +62-21-2981-7815 / +62-21-2981-5237 

6 Nomor Fax : +6221-386-4932 

7 Email : DSta-DSKP@bi.go.id 

DEFINISI DATA 

 Pasar Uang Antar Bank (PUAB) Rupiah adalah transaksi pinjam-meminjam dana 

antarbank dalam negeri dalam rupiah tanpa menggunakan agunan (unsecured). 

 Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) Rupiah adalah kegiatan transaksi keuangan 

jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah. 

 Spread suku bunga tertinggi dan terendah PUAB Rupiah adalah selisih antara suku 

bunga tertinggi dan terendah transaksi di PUAB rupiah tenor overnight. 

 Jumlah Pelaku PUAB/S adalah jumlah bank yang melakukan transaksi selama periode 

laporan (bulanan). 

 Repurchase Agreement (Repo) adalah transaksi jual atau beli surat berharga dengan janji 

beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (secured transaction). 

 Suku bunga PUAB (Rupiah) adalah rata-rata tertimbang suku bunga transaksi PUAB 

dalam mata uang rupiah yang dilakukan antarbank dalam negeri. 

CAKUPAN DATA 

Cakupan: 

 Data PUAB/PUAS disajikan mencakup data-data transaksi yang terjadi di Pasar Uang Antar 

Bank dalam negeri, baik konvensional maupun bank syariah yang dilaporkan kepada Bank 

Indonesia melalui sistem aplikasi pelaporan LHBU dan/atau LBUT. 

 Data Repo disajikan mencakup data-data transaksi yang terjadi antar pelaku (tidak 

termasuk transaksi repo Operasi Moneter Bank Indonesia) yang diperoleh melalui sistem 

penatausahaan transaksi surat berharga BI-SSSS atau sistem aplikasi pelaporan LHBU 

dan/atau LBUT. 

 Untuk Indikator Kinerja Pasar Uang Rupiah, data yang disajikan merupakan rata-rata 

harian (RRH) transaksi selama periode laporan (bulanan). 

  

Satuan:  

- Satuan spread suku bunga adalah bps (1bps = 
1

100
%) 

- Satuan tingkat suku bunga adalah persentase (%) 

- Satuan volume PUAB rupiah adalah miliar rupiah  

- Satuan volume Repo adalah miliar rupiah 

PERIODISASI PUBLIKASI 

Triwulanan untuk publikasi Q1 2015 s.d. Q3 2015 dan Bulanan mulai edisi Maret 2016. 

KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI 

Satu bulan tiga minggu setelah akhir bulan laporan. 

JADWAL PUBLIKASI KEDEPAN/ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC) 

ARC terlampir 



SUMBER DATA 

Laporan Harian Bank Umum (LHBU) dan/atau Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) 

Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) 

METODOLOGI 

 RRH Volume PUAB/PUAS/Repo adalah jumlah volume transaksi dibagi dengan jumlah hari 

kerja, pada periode laporan. 

 RRH Frekuensi PUAB/PUAS adalah jumlah frekuensi transaksi dibagi dengan jumlah hari 

kerja, pada periode laporan. 

 Frekuensi Repo adalah jumlah frekuensi transaksi Repo selama periode laporan.  

 RRH Suku Bunga PUAB/Repo atau RRH Imbal Hasil PUAS adalah rata-rata harian dari rata-

rata tertimbang suku bunga atau imbal hasil pada hari transaksi dalam periode laporan. 

INTEGRITAS DATA 

Data merupakan data final pada saat dipublikasikan, kecuali disebutkan lain. Revisi data 

dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.  

Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru 

tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya. 

AKSES DATA 

Data dapat dilihat pada Website BI ( https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-

keuangan/sski/default.aspx)  

 

  

https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/sski/default.aspx
https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/sski/default.aspx


INFORMASI DASAR 

1 Nama Data : Indikator Kinerja Pasar Uang Valas 

2 Penyelenggara Statistik : Departemen Statistik, Bank Indonesia 

3 Alamat : Jl. M.H. Thamrin No. 2 

Jakarta    

4 Contact : Divisi Statistik Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran 

5 Nomor Telp : +62-21-2981-7815 / +62-21-2981-5237 

6 Nomor Fax : +6221-386-4932 

7 Email : DSta-DSKP@bi.go.id 

DEFINISI DATA 

 Pasar Uang Antar Bank Valas Dalam Negeri (PUAB Valas DN) adalah transaksi pinjam-

meminjam dana antarbank dalam negeri dalam mata uang USD tanpa menggunakan 

agunan (unsecured). 

 Pasar Uang Antar Bank Valas Luar Negeri (PUAB Valas LN) adalah transaksi pinjam-

meminjam dana antara bank dalam negeri dengan bank luar negeri dalam mata uang USD 

tanpa menggunakan agunan (unsecured). 

 Pasar Uang Antar Bank Syariah dalam Valas (PUAS Valas) adalah kegiatan transaksi 

keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang valas. 

 Jumlah Pelaku PUAB/PUAS Valas adalah jumlah bank yang melakukan transaksi PUAB / 

PUAS dalam Valas selama periode laporan. 

CAKUPAN DATA 

Cakupan: 

 Data PUAB Valas DN disajikan mencakup data-data transaksi yang terjadi di Pasar Uang 

Antar Bank dalam negeri dalam mata uang USD yang dilaporkan kepada Bank Indonesia 

melalui sistem aplikasi pelaporan LHBU dan/atau LBUT. 

 Data PUAB Valas LN disajikan mencakup data-data transaksi yang terjadi di Pasar Uang 

Antar Bank antara bank dalam negeri dengan bank luar negeri dalam mata uang USD 

yang dilaporkan kepada Bank Indonesia melalui sistem aplikasi pelaporan LHBU dan/atau 

LBUT. 

 Data PUAS Valas disajikan mencakup data-data kegiatan transaksi keuangan jangka 

pendek yang terjadi di pasar uang antar bank syariah/unit syariah dalam negeri yang 

dilaporkan kepada Bank Indonesia melalui sistem aplikasi pelaporan LHBU dan/atau LBUT. 

 Untuk Indikator Kinerja Pasar Uang Valas, data yang disajikan merupakan rata-rata harian 

(RRH) transaksi selama periode laporan (bulanan). 

 

 Satuan:  
- Satuan volume PUAB/S Valas adalah ribu USD (thousands of USD) 

PERIODISASI PUBLIKASI 

Bulanan 

KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI 

Satu bulan dua minggu setelah akhir bulan laporan 

JADWAL PUBLIKASI KEDEPAN/ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC) 

ARC terlampir 

SUMBER DATA 

Laporan Harian Bank Umum (LHBU) dan/atau Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) 

METODOLOGI 

 RRH Volume PUAB/PUAS Valas adalah jumlah volume transaksi dibagi dengan jumlah hari 

kerja, pada periode laporan. 

 RRH Frekuensi PUAB/PUAS Valas adalah jumlah frekuensi transaksi dibagi dengan jumlah 

hari kerja, pada periode laporan. 



. 

INTEGRITAS DATA 

Data merupakan data final pada saat dipublikasikan, kecuali disebutkan lain. Revisi data 

dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.  

Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru 

tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya. 

AKSES DATA 

Data dapat dilihat pada Website BI (https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-

keuangan/sski/default.aspx) 

 
 

 

 
 

 

https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/sski/default.aspx
https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/sski/default.aspx


INFORMASI DASAR 

1 Nama Data : Indikator Kinerja Pasar Valas 

2 Penyelenggara Statistik : Departemen Statistik, Bank Indonesia 

3 Alamat : Jl. M.H. Thamrin No. 2 

Jakarta    

4 Contact : Divisi Statistik Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran 

5 Nomor Telp : +62-21-2981-7815 / +62-21-2981-5237 

6 Nomor Fax : +6221-386-4932 

7 Email : DSta-DSKP@bi.go.id 

DEFINISI DATA 

 Transaksi Spot adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dan terhadap 

valuta asing lainnya dengan penyerahan dana (settlement) dilakukan 2 (dua) hari kerja 

setelah tanggal transaksi, termasuk transaksi dengan penyerahan dana pada hari yang 

sama (today) serta transaksi dengan penyerahan dana 1 (satu) hari kerja setelah tanggal 

transaksi (tomorrow). 

 Transaksi Forward adalah transaksi derivatif yang didasari oleh suatu kontrak untuk 

melakukan pembelian atau penjualan valuta asing terhadap rupiah atau terhadap valuta 

asing lainnya dengan penyerahan dana (settlement) dilakukan dalam waktu lebih dari 2 

(dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. 

 Transaksi Swap adalah transaksi derivatif yang didasari oleh suatu kontrak untuk 

melakukan pertukaran valuta asing terhadap rupiah atau terhadap valuta asing lainnya 

melalui pembelian secara tunai atau berjangka dengan penjualan kembali secara 

berjangka, atau penjualan secara tunai atau berjangka dengan pembelian kembali secara 

berjangka, yang dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama dan pada tingkat 

harga yang disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.  

 Transaksi Option adalah transaksi yang didasari oleh suatu perjanjian yang memberikan 

hak (bukan kewajiban) kepada pembeli untuk membeli (call option) atau menjual (put 

option) atas valuta asing terhadap Rupiah dan terhadap valuta asing lainnya dengan harga 

tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode 

perjanjian transaksi. Termasuk dalam transaksi ini adalah option lain diluar call dan put 

option, seperti exotic option. 

CAKUPAN DATA 

Cakupan: 

 Data Pasar Valas disajikan mencakup data-data transaksi yang terjadi antara bank dengan 

bank atau nonbank dalam negeri maupun luar negeri yang dilaporkan kepada Bank 

Indonesia melalui sistem aplikasi pelaporan LHBU dan/atau LBUT. 

 Untuk Indikator Pasar Valas, data yang disajikan merupakan rata-rata harian (RRH) 

transaksi selama periode laporan (bulanan). 

 

 Satuan:  

Satuan volume transaksi Pasar Valas adalah ribu USD (thousands of USD) 

PERIODISASI PUBLIKASI 

Bulanan 

KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI 

Satu bulan dua minggu setelah akhir bulan laporan. 

JADWAL PUBLIKASI KEDEPAN/ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC) 

ARC terlampir 

SUMBER DATA 

Laporan Harian Bank Umum (LHBU) dan/atau Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) 

METODOLOGI 



- RRH Transaksi Pasar Valas dihitung menggunakan metode rata-rata harian yang dirata-

ratakan selama periodisasi laporan.  

INTEGRITAS DATA 

Data merupakan data final pada saat dipublikasikan, kecuali disebutkan lain. Revisi data 

dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.  

Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru 

tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya. 

AKSES DATA 

Data dapat dilihat pada Website BI (https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-

keuangan/sski/default.aspx)  

 

https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/sski/default.aspx
https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/sski/default.aspx

