
INFORMASI DASAR 
1 Nama Data : Kewajiban Komitmen 
2 Penyelenggara 

Statistik 
: Departemen Perbankan Syariah 

3 Alamat : Menara Radius Prawiro Lt.2, Jl M.H. Thamrin No.2, Jakarta  
4 Nomor Telepon : 62-21-3816644, 62-21-3815146  
5 Nomor Fax : 62-21-3444026 
6 Email : TimInformasiPerbankanSyariah@bi.go.id 

DEFINISI DATA 
Kewajiban yang timbul dari perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat di batalkan 
secara sepihak dan harus dilaksanakaan apabila persyaratan yang disepakati bersama terpenuhi 

CAKUPAN DATA 
Terdiri dari Fasilitas piutang qardh yang belum ditarik; Fasilitas pembiayaan kepada nasabah 
yang belum ditarik; Fasilitas pembiayaan kepada bank syariah lain yang belum ditarik; Irrevocable 
L/C yang masih berjalan;Posisi penjualan spot yang masih berjalan; Posisi penjualan forward 
yang masih berjalan; dan kewajiban komitmen lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut: 

- Fasilitas piutang qardh yang belum ditarik adalah seluruh piutang qardh kepada nasabah 
yang belum ditarik 

- Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik yaitu seluruh fasilitas 
pembiayaan yang masih disediakan bank kepada nasabah dan belum ditari 

- Fasilitas pembiayaan kepada bank syariah lain yang belum ditarik yaitu fasilitas 
pembiayaan yang masih disediakan bank kepada bank syariah lainnya yang belum ditarik 

- Irrevocable L/C yang masih berjalan yaitu seluruh irrecovable L/C yang telah 
diterbitkan/dibuka oleh bank untuk kepentingan nasabah namun belum direalisasikan 

- Posisi penjualan spot yang masih berjalan seluruh nilai transaksi penjualan tunai valuta 
asing yang pada tanggal pelaporan belum diselesaikan 

- Posisi penjualan forward yang masih berjalan yaitu seluruh nilai transaksi penjualanan 
berjangka valuta asing yang pada tanggal pelaporan belum direalisasikan 

- Kewajiban komitmen lainnya yaitu seluruh kewajiban komitmen bank yang tidak dapat 
digolongkan dalam Fasilitas piutang qardh yang belum ditarik; Fasilitas pembiayaan 
kepada nasabah yang belum ditarik; Fasilitas pembiayaan kepada bank syariah lain yang 
belum ditarik; Irrevocable L/C yang masih berjalan;Posisi penjualan spot yang masih 
berjalan; dan Posisi penjualan forward yang masih berjalan 
 

Data Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dinyatakan dalam miliar rupiah sedangkan 
data Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan dalam jutaan rupiah. 

PERIODISASI PUBLIKASI 
Bulanan 

KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI 
Dua bulan setelah berakhirnya periode data 

JADWAL PUBLIKASI KEDEPAN 
Setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari libur maka terbit pada 
hari kerjasebelumnya 

SUMBER DATA 
Bank Indonesia : Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS)  

METODOLOGI 
Data disusun berdasarkan gabungan LBUS dari seluruh kantor bank pelapor di Indonesia 
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INTEGRITAS DATA 
Data merupakan data final pada saat dipublikasikan. Revisi data dilakukan apabila terdapat 
kekeliruan pada publikasi berikutnya  

AKSES DATA 
DataKewajiban Komitmendapat diaksesdi website BI (www.bi.go.id) dan Statistik Perbankan 
Syariah 
 


