
Keputusan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) konsisten dengan prakiraan inflasi yang 
tetap rendah, serta upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mempercepat upaya pemulihan 
ekonomi. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif 
serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia untuk memperkuat upaya pemulihan ekonomi 
nasional lebih lanjut melalui berbagai langkah kebijakan.

SINERGI MENJAGA STABILITAS, MEMPERCEPAT PEMULIHAN
BI 7-Day Reverse Repo Rate Tetap 3,50%

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 24-25 Mei 2021 memutuskan untuk mempertahankan : 

3,50%BI 7-Day Reverse Repo 
Rate (BI7DRR) sebesar 2,75%Suku Bunga Deposit 

Facility (DF) sebesar 4,25%Suku Bunga Lending 
Facility (LF) sebesar

PROSPEK 2021 Kisaran 4,1%-5,1%
PERTUMBUHAN EKONOMI

Defisit sekitar 1,0%-2,0% dari PDB
TRANSAKSI BERJALAN

Terkendali dalam sasaran 3,0% ± 1%
INFLASI

EKONOMI GLOBAL
Perbaikan perekonomian dunia berlanjut 
sebagaimana prakiraan sebelumnya, di 
tengah ketidakpastian pasar keuangan global 
yang belum sepenuhnya mereda.

1. 
ASESMEN

$

EKONOMI DOMESTIK
Pertumbuhan ekonomi domestik membaik 
pada triwulan II 2021 sesuai prakiraan.

2.

NERACA PEMBAYARAN INDONESIA (NPI)
Ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap 
terjaga, didukung oleh perbaikan kinerja NPI. 

3.

NILAI TUKAR RUPIAH
Terkendali didukung langkah stabilisasi
Bank Indonesia.

4.

INFLASI
Inflasi tetap rendah sejalan pasokan yang 
memadai di tengah peningkatan permintaan 
musiman Ramadan. 

5. 

LIKUIDITAS
Kondisi likuiditas tercatat longgar didorong 
kebijakan moneter yang akomodatif dan 
dampak sinergi Bank Indonesia dengan 
Pemerintah dalam mendorong pemulihan 
ekonomi.

6. 

SUKU BUNGA
Suku bunga kebijakan moneter yang tetap 
rendah dan likuiditas yang masih longgar 
mendorong suku bunga kredit perbankan terus 
menurun walaupun masih terbatas.

7. 

STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga, 
meskipun fungsi intermediasi perbankan masih 
perlu didorong. 

8. 

SISTEM PEMBAYARAN
Kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia 
terus diarahkan untuk mempercepat digitalisasi 
sistem pembayaran dan akselerasi transaksi 
ekonomi dan keuangan digital.

9. 

0,63% (ptp) 
1,42% (rerata)

dibandingkan
level April

Quantitative
Easing 2021

Rp88,91 triliun
hingga 21 Mei 2021

Pembelian SBN
di Pasar Perdana 2021 

Rp108,43 triliun
hingga 21 Mei 2021

Uang Elektronik

Rp22,8 triliun
(30,17%) (yoy)

Digital Banking

Rp3.114,1 triliun
(46,36%) (yoy)

155 bps
PUAB Overnight

(yoy) Maret 2021

174 bps
SBDK

(yoy) Maret 2021

196 bps
Suku Bunga Deposito

(yoy) Maret 2021

hingga 24 Mei 2021

MEI 2021
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BAURAN KEBIJAKAN
Melanjutkan kebijakan 
nilai tukar Rupiah untuk 
menjaga stabilitas nilai 
tukar sejalan dengan 
fundamental dan 
mekanisme pasar.

1. Memperkuat kebijakan 
makroprudensial akomodatif 
melalui penyempurnaan 
kebijakan rasio kredit UMKM 
menjadi kebijakan Rasio 
Pembiayaan Inklusif 
Makroprudensial (RPIM). 

4. Memfasilitasi 
penyelenggaraan promosi 
perdagangan dan investasi 
serta melanjutkan sosialisasi 
penggunaan Local Currency 
Settlement (LCS) bekerja 
sama dengan instansi terkait.

7.

Melanjutkan penguatan 
strategi operasi moneter 
untuk memperkuat 
efektivitas stance 
kebijakan moneter 
akomodatif.

2.

Melanjutkan kebijakan 
transparansi Suku Bunga 
Dasar Kredit (SBDK) 
perbankan dengan 
penekanan pada 
komponen-komponen 
SBDK dan masih 
lambatnya penurunan 
suku bunga kredit baru.

3.

Memperluas pendalaman pasar 
uang melalui percepatan 
pendirian Central Counterparty 
(CCP) dan standardisasi 
transaksi repo yang dapat 
dikliringkan melalui CCP.

6.

Menurunkan batas maksimum 
suku bunga Kartu Kredit dari 2% 
menjadi 1,75% per bulan dalam 
rangka mendukung transmisi 
kebijakan suku bunga dan 
efisiensi transaksi nontunai, 
berlaku sejak 1 Juli 2021. 

5.


