
Dalam satu dekade terakhir, perubahan tatanan perekonomian 
domestik dan global terasa begitu cepat. Perkembangan ini 
menuntut bank sentral yang lebih proaktif dan terus beradaptasi 
dalam memperkuat serta mempertajam efektivitas kebijakan dan 
kelembagaannya. 

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas 
dalam kepemimpinan ekonomi nasional menjadi jawaban yang 
tepat untuk menjawab tantangan di atas. Pengelolaan SDM harus 
mampu membentuk manusia yang profesional, berwawasan 
ekonomi, dan memiliki karakter kepemimpinan yang kuat serta 
mampu menghadapi tantangan ke depan. Hal ini dapat dicapai 
apabila bank sentral memperoleh dukungan yang kuat dari center 
of advancement di bidang riset, pendidikan, dan pengembangan 
kepemimpinan. 

Untuk menghadapi tantangan yang ada, pada tahun 2016, Dewan 
Gubernur Bank Indonesia mendirikan Bank Indonesia Institute (BI 
Institute) sebagai langkah penting transformasi Bank Indonesia 
menjadi  Bank Sentral yang berkontribusi nyata dan terbaik di 
emerging market.

Visit us at:
www.bi.go.id/id/institute www.bmeb-bi.org www.

jimf-bi.org www.spektro-bi.org

‘Nam et ipsa Scientia Potesta Est” (Francis 
Bacon) atau Pengetahuan itu adalah kekuatan 
adalah  ungkapan yang dikenal untuk menggambarkan 
pentingnya ilmu pengetahuan. Untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dan pegawai akan pengetahuan, 
Bank Indonesia menghadirkan Perpustakaan Bank 
Indonesia.

Koleksi utama mencakup berbagai referensi pengetahuan 
di bidang ekonomi seperti moneter, perbankan, dan 
sistem pembayaran,  yang tentunya sangat terkait 
dengan tugas utama Bank Indonesia. Tidak terbatas di 
bidang ekonomi, Perpustakaan BI juga menyediakan 
koleksi populer lainnya seperti agama, psikologi, 
kesehatan, fiksi, dan sebagainya. 

Saat ini, jumlah koleksi Perpustakaan BI mencapai lebih 
dari 48.000 buku, 400 majalah, dan beberapa jurnal 
online (JSTOR, Proquest, Science Direct, dan Emerald). 
Melengkapi koleksi, terdapat publikasi Bank Indonesia 
dan publikasi lain dari pemerintah serta lembaga 
internasional yang dapat dibaca.

Secara rutin, perpustakaan Bank Indonesia juga 
menyediakan kliping koran dengan topik-topik yang 
terkait Bank Indonesia sebagai salah bentuk layanan 
informasi berita.
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Publikasi Jurnal
BMEB
Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) 
adalah jurnal terakreditasi internasional yang 
dikelola BI Institute. BMEB menyajikan studi empiris, 
metodologi, dan teori mengenai ekonomi makro dan 
moneter, perbankan, stabilitas sistem keuangan, dan 
sistem pembayaran yang berkualitas. Pertama kali 
dicetak pada tahun 1998, saat ini BMEB terbit 4 kali 
dalam setahun.

JIMF
Journal of Islamic Monetary Economics and Finance 
(JIMF) adalah jurnal terakreditasi internasional yang 
dikelola BI Institute dan terbit dua kali dalam setahun 
(Februari dan Agustus). JIMF mempublikasikan 
kontribusi penelitian yang penting untuk ekonomi 
islam, moneter, dan keuangan bersama dengan garis 
empiris, metodologi dan teorinya.  

Kegiatan
Pembelajaran / Learning
BI Institute menyediakan program pembelajaran untuk 
meningkatkan kompetensi dari aspek kebanksentralan, 
managerial, dan kepemimpinan.

Penelitian / Research
BI Institute mengembangkan riset dan memperbarui 
kurikulum agar sejalan dengan tantangan ekonomi 
domestik dan global.

Kemitraan / Partnership
BI Institute menjalin kemitraan dengan institusi ternama 
baik lokal maupun internasional untuk mendukung 
kualitas program pembelajaran dan riset.

Public Exposure
BI Institute menyelenggarakan rangkaian seminar, 
workshop, konferensi, dan flagship program dengan 
menghadirkan pembicara ternama dari lokal dan 
internasional. 
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Visi
Menjadi lembaga pembelajaran, studi, dan riset terkemuka 
tingkat dunia yang memberikan kontribusi strategis bagi 
terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, 
berintegritas, dan mampu mewujudkan bangsa yang makmur, 
sejahtera, dan berkeadilan.

Misi
Menghadirkan lingkungan pembelajaran, studi, dan riset 
yang kondusif bagi penciptaan sumber daya manusia yang 
handal di bidang ekonomi dan keuangan melalui pengelolaan 
fakulti terbaik, menjalin kemitraan strategis yang bermanfaat, 
dan didukung dengan prasarana yang unggul.
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