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1. EKONOMI GLOBAL
Pemulihan perekonomian global diprakirakan 
berlanjut pada 2021. Aktivitas ekonomi global 
diprakirakan terus meningkat, didorong oleh 
implementasi vaksinasi Covid-19 di banyak 
negara serta keberlanjutan stimulus kebijakan 
fiskal dan moneter.

3. NERACA PEMBAYARAN 
INDONESIA (NPI)
NPI Triwulan IV 2020 diprakirakan tetap 
baik, sehingga mendukung ketahanan 
sektor eksternal.

7. SINERGI PEMULIHAN 
EKONOMI NASIONAL
Sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia 
dengan akselerasi stimulus fiskal 
Pemerintah dalam mendorong pemulihan 
ekonomi nasional terus diperkuat.

2. EKONOMI DOMESTIK
Pertumbuhan ekonomi domestik yang 
membaik hingga akhir 2020, diprakirakan 
meningkat secara bertahap pada 2021.

4. NILAI TUKAR RUPIAH
Nilai tukar Rupiah menguat didukung 
langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia 
dan berlanjutnya aliran masuk modal asing 
ke pasar keuangan domestik.

8. STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga, 
meskipun risiko dari berlanjutnya dampak 
Covid-19 terhadap stabilitas sistem keuangan 
terus dicermati.

Keputusan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate  (BI7DRR) konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas eksternal 
yang terjaga, serta upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi. Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas 
terkait lainnya dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional, melalui pembukaan 
sektor-sektor ekonomi produktif dan aman, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, 
melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. 

Ke depan, Bank Indonesia terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap 
menjaga terkendalinya inflasi dan memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah, serta mendukung stabilitas sistem keuangan.

BERSINERGI MEMBANGUN OPTIMISME PEMULIHAN EKONOMI
BI 7-Day Reverse Repo Rate Tetap 3,75%

1. Melanjutkan kebijakan stabilisasi 
nilai tukar Rupiah agar sejalan 

dengan fundamental dan 
mekanisme pasar.

2. Melanjutkan penguatan strategi 
operasi moneter untuk 

mendukung stance kebijakan 
moneter akomodatif. 

3. Melanjutkan percepatan 
pendalaman pasar keuangan 

melalui penguatan Jakarta 
Interbank Spot Dollar Rate 

(JISDOR).

5. Mendorong transparansi suku 
bunga kredit perbankan dalam 
rangka mempercepat transmisi 

kebijakan moneter dan 
makroprudensial.

6. Memperkuat koordinasi 
pengawasan perbankan secara 
terpadu antara Bank Indonesia, 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan 
Lembaga Penjamin Simpanan 

(LPS).

7. Memperkuat peran kebijakan 
sistem pembayaran dan 

pengelolaan uang Rupiah dalam 
mendorong pembentukan 

ekosistem ekonomi dan keuangan 
digital.

4. Memperkuat kebijakan 
makroprudensial akomodatif 

untuk mendorong peningkatan 
kredit/pembiayaan kepada 

sektor-sektor prioritas.

9. SISTEM PEMBAYARAN
Transaksi Sistem Pembayaran baik tunai 
maupun nontunai meningkat sejalan 
dengan perbaikan ekonomi, disertai 
dengan percepatan digitalisasi ekonomi 
dan keuangan.

5. INFLASI
Inflasi 2020 tercatat rendah sejalan permintaan 
yang belum kuat dan pasokan yang memadai.

6. LIKUIDITAS
Sejalan dengan kebijakan moneter dan 
makroprudensial akomodatif yang 
ditempuh Bank Indonesia, kondisi likuiditas 
tetap longgar, sehingga mendorong suku 
bunga terus menurun dan mendukung 
pembiayaan perekonomian.
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ASESMEN

3,75%BI 7-Day Reverse Repo Rate 
(BI7DRR) tetap 3,00%Suku Bunga Deposit Facility 

(DF) tetap 4,50%Suku Bunga Lending 
Facility (LF) tetap

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Januari 2021 memutuskan untuk mempertahankan:

3,75%BI 7-Day Reverse Repo Rate 
(BI7DRR) tetap 3,00%Suku Bunga Deposit Facility 

(DF) tetap 4,50%Suku Bunga Lending 
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Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Januari 2021 memutuskan untuk mempertahankan:


