
 

M E T A D A T A 

 

INFORMASI DASAR 

1 Nama Data : Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) 

2 Penyelenggara Statistik : 

Departemen Statistik (DSta) - Bank Indonesia dan  

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko - 

Kementerian Keuangan 

3 Alamat : 

Bank Indonesia, 

Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 14 

Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 

Kementerian Keuangan,  

Gedung Frans Seda Lt. 7 

Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710 

4 Contact : BICARA 

5 Nomor Telp : 

Bank Indonesia 

131 (Pulsa Lokal), 1500131 (Luar Negeri) 

Kementerian Keuangan 

62-21-3864778 

6 Nomor Fax : 

Bank Indonesia 

- 

Kementerian Keuangan 

62-21-3843712 

7 Email : 

Bank Indonesia 

bicara@bi.go.id   

Kementerian Keuangan 

deas@kemenkeu.go.id 

DEFINISI DATA 

Utang luar negeri Indonesia adalah posisi kewajiban aktual penduduk Indonesia kepada bukan 

penduduk pada suatu waktu, tidak termasuk kontinjen, yang membutuhkan pembayaran 

kembali bunga dan/atau pokok pada waktu yang akan datang. 

CAKUPAN DATA  

Secara umum data yang disajikan meliputi data posisi, dan realisasi pembayaran pokok dan 

bunga ULN. 

Utang luar negeri pemerintah mencakup utang berdasarkan jenis/instrumen utang, sektor 

ekonomi, mata uang, jangka waktu, negara/lembaga kreditor, penggunaan, dan kategori 
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kreditor dan persyaratan kredit.  Selain itu juga disajikan utang luar negeri hasil Paris Club, Debt 

Swap, dan penerbitan obligasi pemerintah.  

Utang luar negeri Bank Sentral mencakup utang berdasarkan jenis/instrumen utang, mata uang, 

jangka waktu, negara/lembaga kreditor, dan kategori kreditor dan persyaratan kredit. 

Utang luar negeri Swasta mencakup utang berdasarkan kelompok peminjam, sektor ekonomi, 

mata uang, negara kreditor, kelompok kreditor, instrumen, jangka waktu, dan  penggunaan. 

PERIODISASI PUBLIKASI 

Bulanan    

KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI 

Minggu ke-8 dari periode data (Web) 

JADWAL PUBLIKASI KEDEPAN/ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC) 

ARC (terlampir) akan dikeluarkan pada bulan Desember setiap tahun. 

SUMBER DATA 

Kementerian Keuangan: DMFAS untuk data utang luar negeri pemerintah. 

Bank Indonesia: DMFAS untuk data utang luar negeri bank sentral dan Sistem Informasi Utang 

Luar Negeri (SIUL) untuk data utang luar negeri sektor swasta. 

METODOLOGI 

1. Konsep, definisi, dan klasifikasi 

 Konsep dan terminologi utang luar negeri mengacu pada 

Guide for Compilers and Users (2014), beberapa ketentuan pemerintah Republik 

Indonesia antara lain: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang 

Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah 

Negara, Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman 

dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, 

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang No. PER-04/PU/2009 tentang Klasifikasi 

Pinjaman Luar Negeri Pemerintah, dan ketentuan Bank Indonesia.  

 Pengklasifikasian utang berdasarkan sektor dilakukan menurut sektor debitur, bukan 

sektor penjamin utang (guarantor).  Sektor institusi debitur terdiri dari pemerintah, bank 

sentral, dan swasta (Lembaga Keuangan  dan Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan). 

 Utang luar negeri pemerintah adalah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri 

dari utang bilateral, utang multilateral, fasilitas kredit ekspor (FKE) (supplier/pemasok), 

utang komersial, dan credit supplier, termasuk pula Surat Berharga Negara (SBN) (yang 



 

diterbitkan di luar maupun di dalam negeri) yang dimiliki oleh bukan penduduk.  SBN 

terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).  SUN 

terdiri dari Obligasi Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan 

Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua 

belas) bulan.  SBSN terdiri dari SBSN jangka panjang (Ijarah Fixed Rate/IFR) dan Global 

Sukuk. 

 Utang luar negeri bank sentral adalah utang yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang 

diperuntukkan dalam rangka mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa.  

Selain itu juga terdapat utang kepada pihak bukan penduduk yang telah 

menempatkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), utang dalam bentuk kas 

dan simpanan, dan alokasi SDR serta kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. 

 Utang luar negeri swasta adalah utang luar negeri penduduk (selain pemerintah dan 

bank sentral) kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan atau rupiah berdasarkan 

perjanjian utang (loan agreement) atau perjanjian lainnya, simpanan, dan kewajiban 

lainnya.  Termasuk dalam komponen utang luar negeri swasta adalah kewajiban 

berupa surat utang yang diterbitkan di dalam negeri dan dimiliki oleh bukan 

penduduk.  Swasta meliputi Lembaga Keuangan dan Perusahaan Bukan Lembaga 

Keuangan.  

 Pinjaman luar negeri pemerintah adalah setiap penerimaan negara baik dalam 

bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk 

barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus 

dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 

 Pinjaman Bilateral  Pemerintah merupakan pinjaman luar negeri yang berasal dari 

pemerintah suatu negara melalui suatu lembaga keuangan dan/atau lembaga 

nonkeuangan yang ditunjuk oleh pemerintah negara yang bersangkutan untuk 

melaksanakan pemberian pinjaman. 

 Pinjaman Komersial  Pemerintah merupakan pinjaman luar negeri yang diperoleh 

dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjaminan dari lembaga 

penjamin kredit ekspor. 

 Pinjaman Multilateral  Pemerintah merupakan pinjaman luar negeri pemerintah 

yang berasal dari lembaga multilateral. 

 Pinjaman Official Development Assistence (ODA) atau Concessional loan 

merupakan pinjaman luar negeri yang berasal dari suatu negara atau lembaga 

multilateral, yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi atau untuk peningkatan 

kesejahteraan sosial bagi negara penerima dan memiliki komponen hibah. Pinjaman 



 

oleh lembaga ekspor kredit yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor tidak 

termasuk dalam pengertian ODA. 

 Pinjaman Program merupakan pinjaman luar negeri dalam valuta asing yang dapat 

dirupiahkan (in cash) dan digunakan untuk pembiayaan suatu program pembangunan/ 

reformasi yang terkait APBN. 

 Pinjaman Proyek merupakan pinjaman luar negeri pemerintah yang digunakan untuk 

membiayai kegiatan pembangunan tertentu dan umumnya ditarik dalam bentuk 

barang (in kind). 

 Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) merupakan pinjaman luar negeri untuk membiayai 

pembelian barang atau jasa tertentu dari negara kreditor yang dijamin oleh lembaga 

penjamin resmi.  Kredit ekspor terdiri dari dua, yaitu: credits dan 

credits. Kredit ekspor yang diberikan oleh pemasok untuk pembelian barang misalnya 

ketika importir barang dan jasa diijinkan untuk menunda pembayaran disebut 

supplier's credit.  Kredit ekspor yang diberikan oleh institusi keuangan atau lembaga 

kredit ekspor di negara eksportir disebut buyer's credits. 

 Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) merupakan naskah perjanjian atau naskah 

lain yang disamakan dengan itu, yang memuat kesepakatan mengenai utang luar 

negeri antara penduduk dengan bukan penduduk. 

 Obligasi merupakan surat berharga jangka panjang bersifat utang yang dikeluarkan 

oleh pihak penerbit (emiten) kepada pemegang obligasi, dengan kewajiban membayar 

bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo kepada 

pemegang obligasi.  

berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

 Obligasi Syariah merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip 

syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan 

Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi 

hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.  

Adapun akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain 

akad: 

dan ijarah. 

 Fixed Rate Notes merupakan surat utang jangka panjang yang dibebani bunga tetap 

dan dapat diperjualbelikan. 

 Floating Rate Notes (FRN) merupakan surat utang jangka panjang dengan suku 

bunga mengambang dan dapat diperjualbelikan. 



 

 Promissory Notes merupakan surat pengakuan utang atas nama yang diterbitkan oleh 

debitor sebagai bukti utang, yang dapat dipindahtangankan melalui endorsemen. 

 Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah 

yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu 

pendek. 

 Special Drawing Rights (SDR) merupakan cadangan devisa internasional 

(international reserve assets) yang diciptakan IMF dan berfungsi sebagai tambahan 

cadangan devisa negara-negara anggota IMF. Pada saat IMF mengalokasikan SDR, 

negara anggota akan menerima likuiditas dalam bentuk cadangan devisa (SDR 

holding) yang sekaligus menambah kewajiban jangka panjangnya (SDR allocation) 

dalam jumlah yang sama. Alokasi SDR termasuk ke dalam kewajiban jangka panjang, 

yang pembayaran kembalinya akan terjadi apabila negara anggota memutuskan keluar 

dari keanggotaan IMF atau terjadi likuidasi dari Departemen SDR-IMF. 

 Surat Utang Domestik yang Dimiliki Bukan Penduduk merupakan surat utang yang 

diterbitkan di dalam negeri baik oleh pemerintah, bank sentral atau perusahaan yang 

berdomisili di dalam negeri, yang dimiliki bukan penduduk. 

 Surat Berharga Negara (SBN) terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat 

Berharga Syariah Negara (SBSN). 

 Surat Utang Negara (SUN) merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang 

rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok dan bunganya oleh 

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. 

 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara adalah surat berharga 

negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian 

penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. 

 Surat-surat Berharga Lainnya berupa surat berharga selain Obligasi, Promisory Notes, 

Fixed Rate Notes, Floating Rate Notes, Commercial Paper dan Asset Back Securities. 

 Utang Dagang (Trade Credits) merupakan utang yang timbul dalam rangka kredit 

yang diberikan oleh supplier atas transaksi barang dan atau jasa. 

 Utang Lainnya (Other Debts) merupakan utang yang tidak termasuk utang 

berdasarkan perjanjian pinjaman (loan agreement), surat utang (debt securities) dan 

utang dagang (trade credit), antara lain berupa pembayaran klaim asuransi dan dividen 

yang sudah ditetapkan namun belum dibayar. 

 Simpanan merupakan giro, tabungan, atau deposito milik bukan penduduk yang 

terdapat pada bank sentral dan bank di dalam negeri. 



 

 Forum Paris Club merupakan forum pertemuan formal pemerintah negara-negara 

yang sebagian besar adalah anggota OECD yang secara rutin bertemu di Paris sejak 

tahun 1956 untuk melakukan penjadwalan kembali utang bilateral. Penjadwalan 

kembali utang dilakukan sebagai bagian dari dukungan internasional untuk negara 

yang mengalami kesulitan pembayaran utang dan sedang menjalani program 

penyesuaian dari IMF.  Penjadwalan tersebut dapat berupa perpanjangan tenggang 

waktu pengembalian, pengurangan tingkat bunga utang, dan pengunduran waktu 

pengembalian. 

 Debt Swap merupakan pertukaran atau konversi utang, baik dalam bentuk perjanjian 

pinjaman maupun surat berharga, dengan kontrak utang baru. 

 Pencatatan utang luar negeri menurut sektor ekonomi disusun atas dasar sektor 

ekonomi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mencatat Produk 

Domestik Bruto. 

 Pencatatan utang luar negeri pemerintah menurut sektor ekonomi, yang bersumber 

dari instrumen Pinjaman Program dan Surat Berharga Negara disusun dengan 

mengacu kepada realisasi dan/atau pagu belanja negara dan investasi pemerintah 

berdasarkan fungsi dan tema pembangunan yang telah diamanatkan dalam dokumen 

Nota Keuangan.  

 Belanja negara dan investasi pemerintah terdiri dari 24 fungsi dan sub fungsi yang 

terdapat dalam Nota Keuangan yang selanjutnya diklasifikasikan ke dalam sektor 

ekonomi. 

 Pencatatan utang luar negeri pemerintah menurut sektor ekonomi, yang bersumber 

dari instrumen pinjaman proyek disusun dengan berdasarkan sektor ekonomi yang 

telah diamanatkan dalam dokumen perjanjian pinjaman. 

2. Dasar pencatatan 

 Data disajikan dalam satuan juta US dolar.  Data penarikan/pembayaran utang luar 

negeri pemerintah dan bank sentral diperoleh melalui proses konversi dari valuta asal ke 

US dolar dengan menggunakan kurs transaksi 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal 

transaksi.  Sedangkan data posisi utang luar negeri pemerintah, bank sentral, dan swasta 

diperoleh melalui proses konversi dari valuta asal ke dalam US dolar dengan 

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode laporan. 

 Data utang luar negeri disajikan secara gross, yaitu dengan tidak menggunakan sisi aset 

sebagai pengurang. 

3. Praktik kompilasi 



 

 Data utang luar negeri pemerintah bersumber dari Kementerian Keuangan sedangkan 

data utang luar negeri bank sentral bersumber dari Bank Indonesia. Kedua jenis data 

utang tersebut merupakan hasil penatausahaan utang luar negeri yang dilakukan oleh 

kedua instansi dengan menggunakan sistem DMFAS. 

 Data utang luar negeri swasta (dalam bentuk pinjaman, utang dagang, surat utang 

yang diterbitkan di luar negeri, dan utang lainnya) diperoleh dari pelaporan utang luar 

negeri pihak swasta (bank dan korporasi) ke Bank Indonesia yang ditatausahakan 

dengan menggunakan sistem informasi utang luar negeri (SIUL). Ketentuan mengenai 

kewajiban pelaporan tersebut diatur pada Peraturan Bank Indonesia 

No.16/22/PBI/2014 tanggal 31 Desember 2014.  Sementara data utang luar negeri 

swasta dalam bentuk surat utang yang diterbitkan di dalam negeri dan dimiliki oleh 

bukan penduduk bersumber dari Laporan Kantor Pusat Bank Umum (laporan Bank 

Kustodian) yang ditatausahakan oleh Departemen Statistik - BI.  

 

Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru 

tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya. 

Ringkasan metodologi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia tersedia pula di IMF webpage: 

http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/BaseSMReport.aspx?ctycode=IDN&catcode=EXD00&ctyType=S

DDS.  

INTEGRITAS DATA 

 Data yang dipublikasikan pertama kali merupakan data sangat sementara (**) dan setelah 

diperbaharui pada bulan berikutnya menjadi data sementara (*). Data bulanan tersebut 

akan menjadi data final dua belas bulan setelah akhir periode laporan. 

 Revisi terhadap data yang telah final akan ditandai dengan simbol (r) yang berarti data 

revisi.  

AKSES DATA 

Data dapat dilihat pada: Website BI (https://www.bi.go.id/) dan Website DJPPR Kementerian 

Keuangan (https://www.djppr.kemenkeu.go.id). 

Data utang luar negeri Indonesia juga dapat dilihat pada: 

 National Summary Data Page (NSDP)  Special Data Dissemination Standard (SDDS) di 

https://www.bi.go.id/id/statistik/sdds/ 

 Publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia di 

https://www.bi.go.id/en/statistik/ekonomi-keuangan/sulni/ 

https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/33 
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