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Rasionalitas Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025

TRANSFORMASI

SINERGI

INOVASI

Digitalisasi ekonomi dan keuangan meningkat 

pesat

Teknologi digital mengubah perilaku manusia, baik 
sebagai konsumen maupun tenaga kerja 

Jumlah Pengguna Aktif Big TechJenis Jasa Keuangan Big Tech 

Persentase Pengguna 

Telepon Seluler (%) 

Tujuan Penggunaan Akses Internet 

Generasi Milenial Indonesia (%) 
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Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan di era digital



4

Visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025
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Konfigurasi Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia

SPI 2025 mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses 
peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan.

*Interface Pembayaran Terintegrasi
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INDUSTRIAL

APPROACH

REGULATORY

APPROACH

COLLABORATIVE

APPROACH

Blueprint SPI 2025 membutuhkan dukungan dan 

kolaborasi dengan Industri



7
Framework Open API di Indonesia

 Inisiatif  Open Banking 
bertujuan untuk 
mendorong transformasi 
digital di perbankan 
untuk menjamin bank 
sebagai lembaga utama 
dalam ekonomi keuangan 
digital 

 Implementasi Open 
Banking dilakukan 
melalui standardisasi
Open API yang 
mencakup standar data, 
teknis, keamanan, & 
governance

KONTEKS KEBIJAKAN
Mendukung ekonomi keuangan

digital melalui interlink antara bank

dengan fintech untuk meningkatkan

efisiensi sistem pembayaran dan 

mendorong inklusi keuangan

termasuk pembiayaan UMKM
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Konfigurasi Sistem Pembayaran Ritel

• Infrastruktur sistem pembayaran ritel diarahkan pada modernisasi infrastruktur yang lebih efisien dan aman dengan memanfaatkan teknologi terkini
• Dukungan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan metode pembayaran digital yang serba mobile, cepat, 

aman dan murah 
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Konfigurasi Data Hub

Pengembangan infrastruktur publik untuk menjamin keterbukaan terhadap akses data dan informasi dengan tetap
memperhatikan proteksi data pribadi konsumen dan prinsip persaingan usaha yang sehat

*Interface pembayaran terintegrasi
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Konfigurasi Pengaturan, Perizinan, Pengawasan & Pelaporan

Pengaturan sistem pembayaran ke depan juga akan mencakup penguatan entry policy dan integrasi perizinan yang lebih
sederhana tanpa mengurangi aspek kehati-hatian. Regulasi dan ketentuan sistem pembayaran akan ditata secara lebih terstruktur, 

proporsional, forward looking, serta agile 
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Roadmap dan Timetable Blueprint SPI 2025

Implementasi Open API di 

Ekosistem Pembayaran

Digital

BI-SSSS
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Terhadap BSPI 2025

Implementasi BSPI 2025 memerlukan dukungan dan kolaborasi intensif  stakeholder terkait…

Melakukan kerjasama dan kolaborasi produktif antara perbankan dan 
fintech yang resiprokal, termasuk pertukaran data transaksi pembayaran
berbasis customer consent.

Mendukung implementasi standar API melalui proses harmonisasi dengan 

seluruh industri perbankan

1

Melakukan transformasi digital secara end to end sehingga mampu 
memiliki daya saing yang tinggi 

Melakukan perencanaan investasi kedepan sesuai rencana pengembangan 
infrastruktur di Bank Indonesia
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Sinergi dan kolaborasi yang efektif seluruh pelaku industri untuk

mewujudkan deliverables BSPI 2025 secara efisien dengan kompleksitas 

yang minimal

Komitmen yang kuat seluruh pelaku industri untuk mendukung 

implementasi BSPI 2025 khususnya implementasi standardisasi Open API, BI-

FAST dan Interface Pembayaran Terintegrasi
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Terima kasih


