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Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdampak signifikan pada 
banyak aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga 
perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 mendapat tekanan 
cukup kuat, terutama pada semester I 2020, sejalan dampak perlambatan ekonomi 
dunia akibat Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
untuk memitigasi penyebaran Covid-19. Sinergi kebijakan antarotoritas melalui 
berbagai langkah penguatan segera dan luar biasa untuk mengatasi dampak 
Covid-19, mampu mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap pada semester 
II 2020 dengan stabilitas yang terjaga. Ke depan, prospek perekonomian Indonesia 
diprakirakan membaik pada 2021 didorong berlanjutnya sinergi kebijakan 
antarotoritas dan kembali pada lintasan meningkat dalam jangka menengah. 
Optimisme pemulihan ekonomi tersebut didukung berbagai upaya untuk 
mendorong percepatan transformasi struktural, termasuk akselerasi ekonomi dan 
keuangan digital, reformasi pasar uang, serta penguatan UMKM, dalam mendukung 
upaya menuju Indonesia Maju.



Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
memberikan pengaruh yang luar biasa kepada 
dinamika perekonomian dunia 2020, termasuk 
Indonesia. Covid-19 menyebar ke hampir 178 negara 
di dunia dan menginfeksi lebih dari 85 juta jiwa, 
dengan membawa lebih dari 1,8 juta jiwa kematian 
selama 2020. Kondisi ini kemudian tidak hanya 
menimbulkan krisis kesehatan dan kemanusiaan, 
tetapi juga mengakibatkan krisis ekonomi dan 
meningkatkan kemiskinan di berbagai negara. 
Perkembangan kurang menguntungkan kepada 
perekonomian global ini tidak dapat dihindari 
sebagai akibat penerapan kebijakan pembatasan 
mobilitas untuk mengurangi penyebaran Covid-19. 
Berbagai indikator menunjukkan aktivitas konsumsi, 
investasi, dan produksi di banyak negara tertekan 
tajam dan mengakibatkan penurunan perdagangan 
internasional. Tekanan berat juga sempat terjadi 
di pasar keuangan sejalan ketidakpastian prospek 
global, yang bila terus berlanjut akan berisiko 
memberikan dampak rambatan pada stabilitas sistem 
keuangan (Diagram 1).

Covid-19 juga memberikan tekanan kuat kepada 
perekonomian Indonesia 2020 dengan sumber 
gejolak yang belum pernah dialami sebelumnya. 
Sebagaimana kondisi dunia, gejolak bersumber dari 
permasalahan kesehatan dan kemanusiaan, yang 
kemudian merambat ke permasalahan ekonomi. 
Respons segera Pemerintah untuk mengurangi 
penyebaran Covid-19 melalui PSBB tidak dapat 
dihindari menurunkan kinerja perekonomian. 
Kebijakan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 
telah mengurangi mobilitas manusia serta aktivitas 
barang dan jasa. Konsumsi, investasi, transportasi, 
pariwisata, produksi, dan keyakinan pelaku ekonomi 
menurun signifikan, yang pada akhirnya membuat 
pertumbuhan ekonomi turun dengan tajam. 
Perekonomian yang lemah menjadi perhatian 
bersama karena bila tidak ditangani dengan segera 
akan berisiko mengganggu stabilitas perekonomian 
dan stabilitas sistem kuangan, dan menahan upaya 
percepatan menjadi negara maju.

Sinergi kebijakan ditempuh Pemerintah, Bank 
Indonesia, dan otoritas terkait untuk memitigasi 
dampak luar biasa dari Covid-19 tersebut dan 
terus membangun optimisme pemulihan ekonomi. 
Sinergi didukung landasan hukum yang kuat, yakni 

UU No. 2 Tahun 2020, sehingga respons untuk 
mengatasi kegentingan akibat Covid-19 tetap 
dilandasi prinsip kehati-hatian, penerapan tata kelola 
yang baik, serta transparan dan akuntabel. Dalam 
kaitan ini, Pemerintah menempuh kebijakan fiskal 
ekspansif melalui pemberian stimulus dalam jumlah 
besar yang mengakibatkan pelebaran defisit dan 
peningkatan pembiayaan APBN 2020. Di tengah 
inflasi yang rendah, Bank Indonesia menempuh 
bauran kebijakan akomodatif dengan pemberian 
stimulus moneter melalui penurunan suku bunga dan 
pelonggaran moneter (Quantitive Easing atau QE) 
dalam jumlah besar. Kebijakan itu didukung langkah 
stabilisasi nilai tukar Rupiah, pelonggaran kebijakan 
makroprudensial, dan digitalisasi sistem pembayaran. 
Penguatan koordinasi kebijakan juga dilakukan untuk 
menjaga stabilitas sistem keuangan melalui program 
restrukturisasi bagi UMKM dan korporasi, serta 
inisiatif lainnya untuk menjaga fungsi intermediasi 
pembiayaan yang ditempuh Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut 
merelaksasi kebijakan untuk mengurangi tekanan 
likuiditas perbankan. 

Sinergi kebijakan secara perlahan dapat 
mendorong perbaikan perekonomian domestik 
pada semester II, dengan berbagai penguatan 
kebijakan terus dilakukan. Sebelumnya, 
perekonomian Indonesia tertekan cukup dalam 
pada semester I 2020. Tekanan tidak hanya akibat 
penurunan ekspor seiring pelemahan ekonomi 
dan gangguan rantai pasokan dunia, tetapi juga 
dampak penurunan mobilitas sejalan penerapan 
PSBB. Kondisi ini mengakibatkan PDB terkontraksi 
cukup dalam pada triwulan II dan terjadi hampir di 
seluruh sektor ekonomi maupun berbagai wilayah 
di Indonesia. Aliran modal keluar yang meningkat 
pada periode awal pandemi sejalan ketidakpastian 
pasar keuangan global, menekan nilai tukar Rupiah. 
Tekanan terhadap perekonomian berangsur menurun 
pada semester II, sejalan respons bauran kebijakan 
nasional yang ditempuh. Kontraksi PDB berkurang 
pada triwulan III, sehingga secara keseluruhan 
2020 pertumbuhan ekonomi diprakirakan berada 
di kisaran -2% hingga -1%. Sementara itu, tekanan 
inflasi rendah seiring permintaan domestik yang 
lemah. Sistem keuangan yang berada dalam kondisi 
baik pada saat pandemi mulai merebak, memberikan 
bantalan kepada ketahanan sistem keuangan. Namun 
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demikian, pertumbuhan kredit masih terkontraksi 
sejalan permintaan domestik yang lemah dan kehati-
hatian perbankan dalam menyalurkan kredit.

Ke depan, prospek perekonomian Indonesia 
diprakirakan akan kembali menguat ditopang 
kemajuan penanganan Covid-19 termasuk 
vaksinasi, pemulihan ekonomi global, serta 
stimulus dan penguatan kebijakan. Pemulihan 
ekonomi Indonesia yang mulai terlihat pada semester 
II 2020 diprakirakan berlanjut pada 2021. Kemajuan 
penanganan Covid-19, termasuk penggunaan vaksin, 
pemulihan ekonomi global, stimulus kebijakan 
kebijakan makroekonomi, serta berbagai upaya 
penajaman strategi kebijakan mendukung optimisime 
penguatan ekonomi tersebut. Vaksinasi dan disiplin 
penerapan protokol Covid-19 menjadi prasyarat 
bagi proses pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, 
lima langkah kebijakan juga mendukung prospek 
tersebut yakni (i) pembukaan sektor-sektor produktif 
dan aman secara nasional maupun di masing-
masing daerah, (ii) percepatan realisasi fiskal, (iii) 
peningkatan kredit perbankan dari sisi permintaan 
dan penawaran, (iv) keberlanjutan stimulus 
moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan 
digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait 
pengembangan UMKM. Dengan dukungan berbagai 

faktor tersebut, ekonomi Indonesia diprakirakan 
tumbuh pada kisaran 4,8-5,8% pada 2021. Inflasi 
juga diprakirakan tetap terkendali berada di kisaran 
targetnya 3,0±1%. 

Di jangka menengah, ekonomi Indonesia 
diprakirakan kembali dalam lintasan meningkat. 
Prospek ini didukung perbaikan ekonomi global 
dan peningkatan produktivitas domestik sebagai 
dampak reformasi struktural, termasuk percepatan 
digitalisasi ekonomi dan keuangan, reformasi pasar 
uang, serta penguatan UMKM. Namun, upaya terus 
mendukung peningkatan ekonomi dalam jangka 
menengah perlu tetap mempertimbangkan potensi 
perubahan struktur ekonomi global. Dinamika 
ekonomi 2020 di periode Covid-19 mengangkat 
tiga pelajaran penting pada struktur perekonomian 
global yang patut menjadi perhatian. Pelajaran 
pertama terkait perilaku sejumlah negara yang 
makin mendahulukan kepentingan domestik (inward 
looking policy), di tengah sistem perdagangan 
internasional yang masih bertumpu pada negara 
tertentu. Kedua, ketergantungan pada mata uang 
dunia utama yang tinggi, yang menunjukkan potensi 
risiko sistemik pasar keuangan global ketika terjadi 
tekanan besar, dapat meningkatkan kerentanan 
eksternal negara berkembang. Ketiga, makin 
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Diagram 1. Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi
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besarnya pengaruh Non-Bank Financial Institutions 
(NBFIs) yang memanfaatkan perdagangan algoritma, 
turut meningkatkan kerentanan sistem keuangan 
global, terutama pada saat muncul tekanan. Ketiga 
faktor tersebut perlu mendapat perhatian dan 
diatasi dengan penguatan inisiatif baik di domestik, 
regional maupun global, sehingga kesinambungan 
pertumbuhan ekonomi dunia global ke depan 
dapat tetap terjaga. Inisiatif itu mencakup upaya 
mendorong pembentukan mata rantai yang 
multipolar dalam perdagangan internasional, 
meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam 
perdagangan dan investasi antarnegara, serta 
pengaturan dan pengawasan pada NBFIs. 

Tertekan Semester I,  
Menguat Kembali Semester II 2020

Dampak Covid-19 menekan cukup berat 
perekonomian Indonesia di semester I 2020. Satu 
sisi, upaya pembatasan mobilitas di Indonesia perlu 
dilakukan karena sejak pertama kali dinyatakan 
Indonesia mulai terjangkiti sejak awal Maret 2020, 
Covid-19 menyebar dengan sangat cepat ke seluruh 
wilayah Indonesia. Hingga akhir Desember 2020, 
jumlah kasus positif Covid-19 secara nasional 
mencapai 743.198 jiwa dengan jumlah kematian 
tercatat 22.138 jiwa. Namun sisi lain, kebijakan 
Pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 
melalui penerapan kebijakan pembatasan mobilitas, 
termasuk penerapan protokol kesehatan dan 
PSBB di beberapa daerah tidak dapat dihindari 
telah menurunkan secara tajam aktivitas ekonomi 
masyarakat. Pertumbuhan ekonomi melambat 
menjadi 2,97% (yoy) pada triwulan I 2020 dan 
terkontraksi 5,32% (yoy) pada triwulan II 2020 
(Tabel 1). Penurunan kinerja terjadi di seluruh 
komponen baik konsumsi rumah tangga maupun 
kegiatan investasi Pemerintah dan swasta. Kinerja 
hampir seluruh ekspor barang juga terdampak oleh 
pelemahan permintaan global, kecuali beberapa 
komoditas ekspor manufaktur sejalan pemulihan 
Tiongkok yang lebih cepat. Upaya mendorong 
pertumbuhan ekonomi pada semester I 2020 menjadi 
belum kuat karena belanja Pemerintah juga masih 
terbatas sejalan hambatan dalam realisasi.

Ketidakpastian terhadap perkembangan Covid-19 
dan dampaknya terhadap perekonomian sempat 
memicu tekanan kepada stabilitas eksternal. 

Ketidakpastian pasar keuangan global mendorong 
penyesuaian penempatan investasi portofolio global. 
Penanaman modal di negara berkembang, termasuk 
Indonesia menurun, dan beralih ke aset yang 
dianggap aman oleh investor. Akibatnya, transaksi 
modal dan finansial (TMF) di Neraca Pembayaran 
Indonesia (NPI) mencatat pembalikan aliran modal 
asing sehingga TMF pada triwulan I 2020 mencatat 
-3,1 miliar dollar AS. Penyesuaian aliran modal asing 
ini sempat menyebabkan Rupiah terdepresiasi hingga 
Rp16.575 per dolar AS pada 23 Maret 2020, diikuti 
volatilitas yang meningkat. Sejalan langkah stabilisasi 
nilai tukar Bank Indonesia disertai komunikasi 
intensif, tekanan nilai tukar Rupiah menurun. Dalam 
perkembangannya penyesuaian eksternal berjalan 
dengan baik sejalan dengan dampak fleksibilitas 
nilai tukar dan penurunan permintaan domestik 
menopang kinerja yang menurunkan defisit neraca 
transaksi berjalan semester I 2020 yakni 1,3% dari 
PDB pada triwulan I dan 1,2% dari PDB pada triwulan 
II 2020. Secara keseluruhan NPI semester I 2020 
tercatat surplus 700,5 juta dolar AS dan cadangan 
devisa meningkat menjadi 131,7 miliar dolar AS pada 
akhir semester I 2020 atau setara dengan 8,1 kali 
impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, 
serta berada di atas standar kecukupan internasional 
3 (tiga) bulan impor. 

Stabilitas harga tetap terkendali di tengah kuatnya 
dampak penurunan pertumbuhan ekonomi. Inflasi 
Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat rendah sejalan 
permintaan domestik yang lemah dan pasokan yang 
terjaga. Risiko terhadap gangguan sisi produksi dan 
distribusi tidak banyak mengemuka. Inflasi IHK pada 
Juni 2020 tercatat 1,96% (yoy), menurun tajam dari 
2,96% (yoy) di Februari 2020 sebelum merebaknya 
Covid-19. Inflasi inti menurun menjadi 2,26% 
(yoy) di Juni 2020, dipengaruhi oleh permintaan 
domestik yang lemah, harga komoditas global yang 
turun, pass-through nilai tukar yang terbatas, serta 
ekspektasi inflasi pelaku ekonomi yang terkendali. 
Inflasi kelompok volatile food (VF) tercatat rendah, 
didorong permintaan yang lemah dan pasokan yang 
memadai. Inflasi kelompok administered prices (AP) 
juga melambat dipengaruhi mobilitas dan permintaan 
yang menurun. 

Stabilitas sistem keuangan tetap baik ditopang 
bantalan solvabilitas dan likuiditas yang sebelum 
pandemi sudah kuat. Kondisi ini kemudian dapat 
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menyerap risiko yang dapat mengganggu ketahanan 
sistem keuangan dan menjaga transmisi kebijakan 
moneter melalui jalur suku bunga. Transmisi 
pelonggaran kebijakan moneter berlanjut, tercermin 
pada penurunan bunga Pasar Uang Antar Bank 
(PUAB) tenor overnight sebesar 81 bps sejak akhir 
2019 dan penurunan suku bunga perbankan yang 
berlanjut. Penurunan rerata tertimbang suku bunga 
deposito pada Juni 2020 sebesar 57 bps sejak 
Desember 2019 dan suku bunga kredit modal kerja 
sebesar 61 bps. Sementara itu, stabilitas sistem 
keuangan yang tetap terjaga tercermin pada Indeks 
Stabilitas Sistem Keuangan berada pada zona normal-
stabil dan di bawah threshold, kredit bermasalah (Non 
Performing Loan/NPL) yang rendah sebesar 3,11%, 
dan rasio AL/DPK yang meningkat menjadi 26,24% 
pada Juni 2020. Ketahanan sistem keuangan juga 
tetap kuat, tercermin pada rasio kecukupan modal 
(capital adequacy ratio atau CAR) yang meningkat 
ke level 22,50%. Namun demikian, kredit perbankan 
yang melambat terutama akibat terbatasnya 

aktivitas perekonomian, menjadi perhatian. 
Pertumbuhan DPK meningkat sejalan ekspansi fiskal 
dan perilaku berjaga-jaga sehingga meningkatkan 
pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) 
dan luas (M2) masing-masing 8,21% (yoy) pada Juni 
2020. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi, 
peningkatan M2 disebabkan ekspansi operasi 
keuangan pemerintah dan peningkatan aktiva luar 
negeri bersih. 

Perlambatan ekonomi akibat Covid-19 juga 
menurunkan aktivitas pembayaran. Pertumbuhan 
uang tunai terkontraksi sejalan penerapan PSBB yang 
menurunkan mobilitas dan kebutuhan transaksi tunai 
masyarakat. Sementara itu, nilai dan volume transaksi 
pembayaran nontunai menggunakan ATM, Kartu 
Debet, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik (UE) juga 
mengalami kontraksi. Demikian pula nilai dan volume 
digital banking yang juga melambat pada paruh 
pertama 2020. Perkembangan positif mengemuka di 
masa pandemi yakni meningkatnya preferensi dan 

Tabel 1. Indikator Perekonomian Domestik

Sumber: BPS, Bank Indonesia, Bloomberg, Reuters, OJK, Kementerian Keuangan dan BEI

Komponen 2018 2019
III III IV

2020

Pertumbuhan Ekonomi (Persen, yoy)

   Konsumsi Rumah Tangga (Persen, yoy)

   Konsumsi Pemerintah (Persen, yoy)

   PMTB (Persen, yoy)

     PMTB Bangunan (Persen, yoy)

     PMTB Non Bangunan (Persen, yoy)

  Ekspor Barang dan Jasa (Persen, yoy)

  Impor Barang dan Jasa (Persen, yoy)

Inflasi IHK (Persen, yoy)

   Inflasi Inti (Persen, yoy)

   Inflasi Volatile Food (Persen, yoy)

   Inflasi Administered Prices (Persen, yoy)

Neraca Pembayaran Indonesia

   Defisit Transaksi Berjalan (Persen PDB)

   Transaksi Modal dan Finansial (miliar Dolar AS)

   Overall Balance (miliar Dolar AS)

   Cadangan Devisa (miliar Dolar AS)

Nilai Tukar (rata-rata; Rp per Dolar AS)

IHSG (Indeks)

Yield SUN 10 Tahun (Persen)

Perbankan

   Kredit Total (Persen, yoy)

   CAR (akhir periode, persen)*

   NPL (akhir periode, persen)

APBN

   Pajak (Persen PDB)

   Keseimbangan Primer (Persen PDB)

   Defisit APBN (Persen PDB)

5,17 5,02 2,97 -5,32 -3,49

5,05 5,04 2,83 -5,52 -4,04

4,8 3,25 3,75 -6,9 9,76

6,67 4,45 1,7 -8,61 -6,48

5,45 5,37 2,76 -5,26 -5,6

10,31 1,8 -1,46 -18,62 -8,99

6,48 -0,87 0,23 -11,68 -10,82

12,04 -7,69 -2,18 -16,98 -21,86

3,13 2,72 2,96 1,96 1,42 1,68

3,07 3,02 2,87 2,26 1,86 1,60

3,39 4,3 6,48 2,32 0,55 3,62

3,36 0,51 0,16 0,52 0,63 0,25

2,94 -2,71 -1,34 -1,2 0,36

25,12 36,61 -3,07 10,63 1,04

-7,13 4,68 -8,54 9,25 2,05

120,65 129,18 121 131,7 135,2 135,9

14.246 14.139 14.219 14.893 14.669 14.339

6.194,5 6.299,54 4.538,93 4.905,39 4.870,04 5.979,07

7,98 7,04 7,85 7,18 6,93 5,86

11,75 6,08 7,95 1,49 0,12 -2,41

22,89 23,31 21,63 22,5 23,41 24,13

2,37 2,53 2,77 3,11 3,15 3,06

10,24 9,76 1,81 2,23 1,73 2,52**

-0,08 -0,46 -0,01 -0,63 -2,23 -1,26**

-1,82 -2,20 -0,49 -1,17 -2,73 -1,78**

Keterangan: *s.d. November 2020; **Angka sementara
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akseptasi masyarakat terhadap penggunaan platform 
dan instrumen digital, yang dilakukan dengan 
berbelanja melalui platform e-commerce untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nilai transaksi 
e-commerce pada semester I 2020 tumbuh positif, 
meskipun melambat dari 51,98% (yoy) pada triwulan I 
menjadi 7,28% (yoy) pada triwulan II.

Pada semester II, pertumbuhan ekonomi mulai 
membaik seiring pelonggaran PSBB, dampak 
peningkatan realisasi stimulus fiskal, dan 
perbaikan ekonomi global. Relaksasi PSBB 
dimungkinkan dilakukan sejalan dampak positif 
penanganan kesehatan dan implementasi protokol 
kesehatan yang kemudian meningkatkan mobilitas 
manusia, barang, dan jasa. Realisasi belanja 
Pemerintah yang meningkat memberikan stimulus 
fiskal dalam menopang konsumsi, terutama kelas 
bawah, dan memperbaiki penanganan Covid-19 
menjadi lebih cepat dan efektif. Kenaikan mobilitas 
juga mendukung pemulihan konsumsi rumah tangga, 
terutama konsumsi transportasi, restoran, serta 
hotel. Pemulihan konsumsi tersebut berdampak 
terhadap kinerja investasi yang membaik, terutama 
investasi nonbangunan. Sementara itu, permintaan 
global yang mulai membaik, terutama dari Tiongkok 
dan Amerika Serikat mendorong perbaikan ekspor 
pada beberapa komoditas, seperti besi dan baja, 
pulp and paper, pakaian, dan serat tekstil. Dengan 
perkembangan tersebut, kontraksi pertumbuhan 
ekonomi di triwulan III berkurang menjadi 3,49% 
dan diprakirakan membaik di triwulan IV, sehingga 
keseluruhan 2020 diprakirakan berada di kisaran -2% 

hingga -1%. Perbaikan ekonomi pada semester II juga 
tercermin dari kinerja LU yang terkait dengan ekspor 
dan mobilitas. Secara spasial, perbaikan permintaan 
eksternal dan domestik juga memengaruhi 
pemulihan ekonomi beberapa wilayah. 

Perbaikan perekonomian global dan domestik 
menopang stabilitas makroekonomi tetap terjaga. 
Pada semester II, kinerja NPI diprakirakan makin 
baik dengan mencatat surplus yang lebih tinggi 
dibandingkan semester I 2020. Dengan prakiraan 
ini maka secara keseluruhan 2020, NPI diprakirakan 
masih surplus, didukung defisit transaksi berjalan 
sekitar 0,5% dari PDB dan TMF yang akan tetap 
surplus. Cadangan devisa meningkat menjadi 135,9 
miliar dolar AS pada akhir 2020, setara pembiayaan 
9,8 bulan impor dan ULN Pemerintah, serta berada 
di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 
(tiga) bulan impor. Surplus TMF akibat aliran modal 
masuk mendorong apresiasi Rupiah pada semester 
II sebesar 1,46% (ptp) dan ditutup di level Rp14.050 
per dolar AS pada akhir 2020. Dari stabilitas internal, 
inflasi IHK pada Desember 2020 tercatat 1,68% 
(yoy), berada di bawah sasaran 3,0% ± 1% dan inflasi 
terendah dalam 20 tahun terakhir (Grafik 1). Inflasi 
inti tetap rendah sejalan permintaan yang belum 
kuat, kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong 
pembentukan inflasi, dan dampak nilai tukar ke inflasi 
yang menurun. Inflasi kelompok VF terkendali di 
tengah faktor musiman berlalunya panen, sedangkan 
inflasi kelompok AP melambat seiring permintaan 
yang belum kuat serta penyesuaian dan penundaan 
beberapa tarif oleh Pemerintah. 

Keterangan: Di tengah pembatasan mobilitas, aktivitas konsumsi masyarakat ditopang oleh transaksi digital
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Stabilitas sistem keuangan terus membaik 
seiring dampak positif pelonggaran kebijakan 
makroekonomi dan penurunan ketidakpastian 
pasar keuangan global. Transmisi pelonggaran 
moneter terus berlanjut, tercermin pada penurunan 
suku bunga dan volume transaksi antarbank yang 
lebih besar dari semester I. Secara keseluruhan 2020, 
suku bunga PUAB turun 184 bps, diikuti penurunan 
volume PUAB. Transmisi kepada suku bunga 
perbankan juga berlanjut, meskipun belum optimal, 
terutama suku bunga kredit. Total penurunan suku 
bunga deposito dan modal kerja pada semester II 
masing-masing 121 bps dan 27 bps. Sementara itu, 
Indeks Stabilitas Sistem Keuangan makin terjaga pada 
zona normal-stabil dan tetap di bawah threshold, 
ditopang implementasi program restrukturisasi 
kredit, sehingga rasio NPL tetap aman, yakni 3,06% 
(bruto) pada Desember 2020 dan 0,99% (neto) pada 
November 2020. Rasio kecukupan modal (CAR) 
bank berada pada level 24,13% dan rasio AL/DPK 
meningkat menjadi 31,67%. Meskipun demikian, 
intermediasi perbankan yang masih terkontraksi 
tetap menjadi perhatian. Berbeda dengan kredit, 
pertumbuhan DPK terus meningkat hingga 11,11% 
(yoy) pada Desember 2020, dan mendorong 
pertumbuhan uang beredar M1 dan M2 masing-
masing sebesar 18,54% (yoy) dan 12,44% (yoy). 

Transaksi pembayaran tunai dan nontunai 
membaik pada semester II seiring mulai pulihnya 
aktivitas ekonomi. Pada Desember 2020, Uang 
Kartal yang Diedarkan (UYD) kembali meningkat 
13,25% (yoy). Transaksi pembayaran menggunakan 

ATM, Kartu Debet, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik 
(UE) juga kembali tumbuh positif pada Desember 
2020. Nilai transaksi digital banking juga membaik 
sejak September 2020. Volume digital banking 
meningkat dan mencapai 513,7 juta transaksi atau 
tumbuh 41,53% (yoy) pada Desember 2020. Nominal 
transaksi e-commerce kembali meningkat 19,55% 
(yoy) pada triwulan III dan secara keseluruhan tahun 
2020 tumbuh 29,6% (yoy), didorong meningkatnya 
preferensi masyarakat dan strategi promosi sejumlah 
marketplace. Peningkatan transaksi juga ditopang 
metode pembayaran yang makin mudah, tercermin 
pada penggunaan UE sebagai metode pembayaran 
utama dengan pangsa 41,71% pada triwulan IV 
2020. Digitalisasi sistem pembayaran juga tercermin 
pada perluasan QRIS, khususnya untuk UMKM dan 
perdagangan ritel. Saat ini penggunaan QRIS telah 
menyambungkan sekitar 5,8 juta merchant ritel 
secara nasional. Sebagian besar merchant tersebut 
UMKM, khususnya lebih dari 3,6 juta merchant Usaha 
Mikro (UMI) dan sekitar 1,2 juta merchant Usaha Kecil 
(UKE). 

Sinergi Kebijakan Kunci Mengatasi  
Dampak Covid-19

Perkembangan positif perekonomian nasional 
pada semester II 2020 tidak terlepas dari pengaruh 
sinergi kebijakan yang ditempuh Pemerintah, Bank 
Indonesia, dan otoritas terkait. Sinergi kebijakan 
diarahkan untuk meminimalkan dampak pembatasan 
mobilitas masyarakat yang menimbulkan tekanan 
kepada perekonomian nasional. Dalam kaitan ini, 
stimulus kebijakan fiskal ditingkatkan bukan hanya 
untuk menangani kebutuhan terkait penanganan 
kesehatan akibat Covid-19, tetapi juga untuk 
mendorong pemulihan ekonomi yang tertekan. 
Kebijakan moneter diarahkan untuk mendukung 
pemulihan ekonomi, dengan tetap menjaga 
stabilitas perekonomian dan memastikan kecukupan 
likuiditas perbankan. Kebijakan makroprudensial dan 
mikroprudensial terus diperkuat untuk mendukung 
intermediasi perbankan dengan tetap menjaga 
stabilitas sistem keuangan. Berbagai kebijakan 
ini didukung kebijakan sistem pembayaran yang 
dapat memfasilitasi transaksi dengan lancar melalui 
mekanisme digitalisasi, serta kebijakan pendukung 
lainnya sehingga pemulihan ekonomi dapat berjalan 
baik dan cepat. 

Sumber: BPS
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Grafik 1. Inflasi Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Inti
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Sinergi kebijakan ditopang landasan hukum 
yang kuat, yakni UU No. 2 Tahun 2020. Landasan 
hukum ini akan membuat otoritas dapat mengambil 
langkah–langkah extraordinary secara cepat dan 
tetap akuntabel guna penanganan pandemi. UU 
No. 2 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada 
Pemerintah melakukan kebijakan terkait pelebaran 
defisit dan pembiayaan APBN 2020. Bank Indonesia 
diberi kewenangan antara lain untuk melakukan 
pembelian SBN berjangka panjang di pasar perdana 
dari Pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
diberi kewenangan terkait dengan penggabungan, 
peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi 
lembaga jasa keuangan. Sementara itu, Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS) juga diberi kewenangan 
untuk memperkuat peran dalam penanganan 
permasalahan bank dan penjaminan simpanan. 

Pemerintah menempuh kebijakan fiskal ekspansif 
guna mengatasi dampak pandemi baik dari 
sisi kesehatan dan kemanusiaan, maupun dari 
sisi dampaknya kepada perekonomian yang 
turun tajam. Pada awal pandemi, Pemerintah 
mengeluarkan stimulus untuk insentif perpajakan, 
nonfiskal, dan belanja, serta bantuan sosial dan 
jaminan ketersediaan pangan. Seiring dampak 
pandemi yang meluas, arah kebijakan fiskal ekspansi 
yang diperkuat UU No. 2 Tahun 2020, memberikan 
dasar bagi Pemerintah untuk memperlebar defisit 
fiskal di atas 3% dari PDB hingga 2022. Pemerintah 
kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden No. 
54 Tahun 2020 sebagai dasar pelebaran defisit 
APBN 2020 menjadi 5,07% dari PDB dengan fokus 
pada belanja kesehatan dan jaring pengaman 
sosial. Sejalan dampak pandemi yang makin dalam, 
Pemerintah kembali merevisi Perpres tersebut 
menjadi Perpres No. 72 Tahun 2020 dengan defisit 
APBN 2020 menjadi 6,34% dari PDB. Target belanja 
negara meningkat menjadi Rp2.739,2 triliun akibat 
tambahan belanja untuk program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. Program PEN 
mencakup belanja Public Goods sebesar Rp397,56 
triliun untuk kesehatan, perlindungan sosial, 
Kementerian/Lembaga dan Pemda, serta Non Public 
Goods sebesar Rp297,64 triliun untuk insentif usaha, 
dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi. Pada 
semester II, Pemerintah terus berupaya memperluas 
dan menyesuaikan PEN agar lebih implementatif, 
mudah dieksekusi, sehingga efektif mendukung 
pemulihan ekonomi. Realisasi belanja negara 

yang tumbuh tinggi di tengah penerimaan yang 
terkontraksi menyebabkan defisit fiskal mencapai 
6,09% dari PDB.

Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan 
akomodatif untuk mendukung pemulihan 
ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas 
makroekonomi dan sistem keuangan.  
Kondisi inflasi yang rendah dan stabilitas eksternal 
yang dalam perkembangannya kembali terkendali, 
menjadi pertimbangan Bank Indonesia untuk 
melakukan pelonggaran kebijakan moneter. 
Pelonggaran itu dilakukan dengan menurunkan 
suku bunga kebijakan BI7DRR dan injeksi likuiditas 
dalam jumlah besar baik berupa penurunan Giro 
Wajib Minimum (GWM) dan ekspansi moneter. 
Kebijakan ini didukung oleh langkah stabilisasi untuk 
menjaga nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya 
dengan tetap menjaga mekanisme pasar dan 
penguatan strategi operasi moneter. Kebijakan 
akomodatif makroprudensial juga ditempuh dengan 
mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan 
tetap terkendali dan siklus pembiayaan yang berada 
di bawah pola jangka panjangnya. Bank Indonesia 
melakukan pelonggaran sejumlah ketentuan 
makroprudensial untuk mendorong perbankan dalam 
pembiayaan dunia usaha dan ekonomi serta menjaga 
ketahanan sistem keuangan. Di sistem pembayaran, 
Bank Indonesia mempercepat digitalisasi sistem 
pembayaran berdasarkan Blueprint Sistem 
Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, merelaksasi 
ketentuan dan mendorong elektronifikasi 
pembayaran untuk menopang aktivitas ekonomi 
dan keuangan digital di periode pandemi sekaligus 
mendukung pemulihan ekonomi. 

Terkait pemenuhan kebutuhan pembiayaan 
APBN 2020, sinergi antara Pemerintah dan Bank 
Indonesia ditempuh dengan mengedepankan 
prinsip kehati-hatian, penerapan tata kelola yang 
baik, serta transparan dan akuntabel. Berdasarkan 
UU No. 2 Tahun 2020, Pemerintah diberi kewenangan 
untuk menerbitkan SBN dengan tujuan tertentu 
khususnya dalam rangka pandemi Covid-19. Dalam 
kaitan ini, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk 
dapat membeli SBN berjangka panjang di pasar 
perdana untuk penanganan permasalahan sistem 
keuangan yang membahayakan perekonomian 
nasional, termasuk untuk tujuan tertentu khususnya 
dalam rangka pandemi Covid-19. Skema dan 
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mekanisme koordinasi pembelian SBN itu dituangkan 
dalam Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan 
dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 
2020 (KB I) dan Keputusan Bersama antara Menteri 
Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 
7 Juli 2020 (KB II). KB I mengatur pembelian SUN/
SBSN berjangka panjang di pasar perdana oleh 
Bank Indonesia melalui mekanisme pasar untuk 
pendanaan APBN 2020. Sementara itu, berdasarkan 
KB II, Bank Indonesia melakukan pembelian SUN/
SBSN secara langsung untuk pembiayaan Public 
Goods dalam APBN 2020 sebesar Rp397,56 triliun, 
dan menanggung seluruh beban biaya penerbitan 
SBN tersebut. Selain itu, Bank Indonesia juga 
menanggung pembagian beban dengan Pemerintah 
atas penerbitan SBN untuk pendanaan Non Public 
Goods dalam APBN 2020 terkait UMKM dan korporasi 
berjumlah Rp177,03 triliun.

Untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan, 
OJK dan LPS menempuh berbagai langkah 
kebijakan. OJK telah mengeluarkan berbagai 
kebijakan forward looking dan countercyclical bagi 
perbankan, pasar modal, dan industri keuangan 
nonbank agar dampak pandemi Covid-19 tidak 
makin memberatkan kinerja industri jasa keuangan 
yang dapat membahayakan perekonomian 
nasional dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan juga 
diimplementasikan untuk mendukung langkah 
Pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi 
nasional, seperti restrukturisasi kredit UMKM dan 
korporasi. Sementara itu, selain kebijakan penurunan 
suku bunga penjaminan, LPS juga merelaksasi denda 
keterlambatan pembayaran premi untuk mengurangi 
tekanan likuiditas dan memitigasi dampak 
pemburukan stabilitas sistem keuangan di tengah 
pandemi. Guna mendukung program pemulihan 
ekonomi nasional, LPS juga mengutamakan 
pengembalian dana pemerintah yang ditempatkan 
pada bank peserta dalam bentuk simpanan. Selain 
itu, OJK, LPS, Bank Indonesia, bersama dengan 
Pemerintah juga memperkuat koordinasi dalam 
pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2020 terkait dengan 
pelaksanaan fungsi lender of the last resort (LoLR), 
membeli SUN dan/atau SBSN di pasar perdana, 
membeli/repo SBN milik LPS, mengatur kewajiban 
penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk, 
dan memberikan akses pendanaan korporasi/swasta 
melalui repo SBN.

Stimulus Bank Indonesia Mendukung 
Pemulihan Ekonomi

Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan 
untuk tetap memastikan stabilitas perekonomian 
dan mendorong pemulihan ekonomi yang tertekan 
akibat dampak pandemi Covid-19. Dalam konteks 
ini, arah kebijakan Bank Indonesia diletakkan pada 
konsepsi adanya hubungan erat yang bersifat 
saling melengkapi dan saling memperkuat antara 
pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, termasuk 
stabilitas sistem keuangan. Pada satu sisi, respon 
kebijakan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas 
perekonomian, khususnya stabilitas eksternal 
yang sempat mendapat tekanan cukup kuat akibat 
ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan 
juga diarahkan untuk memastikan stabilitas 
sistem keuangan tetap terjaga, termasuk menjaga 
ketahanan dan kecukupan likuiditas perbankan. 
Sementara itu, inflasi menurun akibat permintaan 
domestik yang lemah sejalan dengan dampak 
menurunnya mobilitas perekonomian di periode 
Covid-19. Upaya menjaga stabilitas perekonomian 
diharapkan akan mendukung dan menjadi basis 
pemulihan ekonomi. Pada sisi lain, bauran kebijakan 
diarahkan untuk secara seimbang mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang menurun tajam di 
periode Covid-19. Upaya mendorong kesinambungan 
pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian Bank 
Indonesia karena pertumbuhan ekonomi yang kuat 
akan dapat mendukung stabilitas perekonomian. 
Perbankan akan berdaya tahan dengan permodalan 
yang baik dan juga dibarengi dengan pertumbuhan 
dan kualitas kredit yang kuat. Pertumbuhan 
ekonomi yang baik juga akan meningkatkan persepsi 
positif terdapat prospek ekonomi Indonesia dan 
akhinya dapat mendorong aliran masuk modal 
asing dan memperkuat stabilitas eksternal. Secara 
keseluruhan, kedua hal ini saling melengkapi dan 
saling menguatkan sehingga dapat mempercepat 
pemulihan ekonomi. 

Arah kebijakan Bank Indonesia tersebut 
ditempuh melalui bauran kebijakan akomodatif 
yang mengoptimalkan berbagai instrumen yang 
dimiliki. Ruang akomodatif kebijakan Bank Indonesia 
ditempuh mempertimbangkan perekonomian 
Indonesia 2020 berada di bawah lintasan 
optimum siklus bisnis dan siklus keuangan. Dari 
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kebijakan moneter, di tengah tekanan inflasi yang 
rendah, Bank Indonesia menurunkan suku bunga 
kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) dan 
melakukan injeksi likuiditas (QE) guna mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan memastikan stabilitas 
sistem keuangan. Strategi operasi moneter yang 
mendukung arah kebijakan juga terus diperkuat. 
Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan 
dengan fundamental dan mekanisme pasar melalui 
strategi triple intervention, juga terus dilakukan 
untuk menjaga stabilitas eksternal dan mengelola 
penyesuaian ekonomi dapat berjalan baik di tengah 
tekanan eksternal dan domestik. Arah kebijakan 
makroprudensial akomodatif ditempuh melalui 
pelonggaran sejumlah ketentuan untuk mendorong 
perbankan dalam pembiayaan dunia usaha dan 
ekonomi serta menjaga ketahanan sistem keuangan. 
Kebijakan sistem pembayaran dilakukan dengan 
mempercepat digitalisasi sistem pembayaran 
melalui berbagai inisiatif transformasi digital 
sebagai implementasi Blueprint Sistem Pembayaran 
Indonesia (BSPI 2025). Selain ketiga kebijakan 
utama tersebut, Bank Indonesia juga menempuh 
kebijakan pendukung, seperti kebijakan pendalaman 
pasar keuangan, ekonomi dan keuangan syariah, 
pengembangan UMKM, serta kebijakan internasional, 
yang terus diperkuat untuk mendorong momentum 
pemulihan ekonomi nasional.

Secara lebih terperinci, Bank Indonesia 
menempuh pelonggaran kebijakan moneter 
untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional 
dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian. 
Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter 
longgar dengan menurunkan suku bunga kebijakan 
BI7DRR dan injeksi likuiditas (QE). Sepanjang 2020, 
Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan 
sebanyak 5 (lima) kali sebesar 125 bps menjadi 3,75% 
pada akhir 2020, level terendah sepanjang sejarah. 
Penurunan dilakukan pada Rapat Dewan Gubernur 
(RDG) Februari, Maret, Juni, Juli, dan November 2020 
masing-masing sebesar 25 bps. Keputusan penurunan 
suku bunga dilakukan secara terukur dan bertahap 
dengan mempertimbangkan inflasi dan menjaga 
daya saing aset keuangan domestik serta stabilitas 
eksternal, serta sebagai upaya untuk mendorong 
pemulihan ekonomi. Bank Indonesia juga telah 
melakukan injeksi likuiditas Rupiah sekitar Rp726,57 
triliun (sekitar 4,7% dari PDB), terutama penurunan 

Giro Wajib Minimum (GWM) sekitar Rp155 triliun dan 
ekspansi moneter sekitar Rp555,77 triliun hingga 30 
Desember 2020. 

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan 
stabilisasi untuk menjaga nilai tukar Rupiah dan 
memperkuat strategi operasi moneter. Kebijakan 
stabilisasi nilai tukar ditempuh sejalan dengan 
fundamental dan mekanisme pasar melalui triple 
intervention, baik di pasar spot, pasar Domestic Non-
Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN  
dari pasar sekunder. Kebijakan ini juga didukung 
cadangan devisa yang memadai dan kerja sama 
swap bilateral dengan beberapa otoritas keuangan, 
serta repo line, termasuk dengan the Fed New York 
AS dan BIS untuk penguatan second-line defense. 
Penguatan kerja sama Local Currency Settlement 
(LCS) juga dilakukan dengan negara kawasan. 
Untuk membangun optimisme dan mendukung 
kebijakan stabilisasi Rupiah, Bank Indonesia juga 
melakukan komunikasi intensif kepada para investor, 
lembaga rating, serta pelaku pasar domestik dan 
luar negeri dalam rangka membangun optimisme 
dan mendukung kebijakan stabilisasi nilai tukar. 
Upaya tersebut turut berdampak pada Sovereign 
Credit Rating Indonesia yang masih tetap dapat 
dipertahankan di tengah banyak negara yang 
mengalami downgrade. Untuk menjaga kecukupan 
likuiditas dan meningkatkan efisiensi pasar uang, 
Bank Indonesia melanjutkan implementasi operasi 
moneter pada dua sisi (two sided monetary operation), 
baik dari sisi absorbsi maupun injeksi. Bank Indonesia 
juga menyempurnakan strategi operasional 
instrumen DNDF, memperkuat instrumen Term 
Deposit, dan menyediakan lebih banyak instrumen 
lindung nilai. Penguatan operasi moneter dan 
pendalaman pasar keuangan syariah juga ditempuh 
melalui instrumen Fasilitas Likuiditas Berdasarkan 
Prinsip Syariah (FLiSBI) dan Pengelolaan Likuiditas 
Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI).

Bank Indonesia melanjutkan kebijakan 
makroprudensial akomodatif guna memitigasi 
meluasnya dampak Covid-19 dalam sistem 
keuangan dan mendukung pemulihan ekonomi. 
Kebijakan ini kembali ditempuh setelah 
mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan 
yang tetap terkendali dan siklus pembiayaan yang 
di bawah pola jangka panjangnya. Bank Indonesia 
melonggarkan GWM Rupiah insentif sebesar 50 
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bps bagi bank-bank yang melakukan pembiayaan 
ekspor impor produktif, UMKM, dan sektor-sektor 
prioritas yang ditetapkan dalam program PEN 
hingga 30 Juni 2021. Guna mendukung fungsi 
intermediasi, Bank Indonesia mempertahankan 
Countercyclical Capital Buffer (CCB) pada level 0% dan 
melonggarkan ketentuan RIM/RIM Syariah dengan 
tidak mengenakan pinalti atas bank yang memiliki 
RIM/RIM Syariah di luar kisaran target yang telah 
ditetapkan (84-94%). Besaran parameter disinsentif 
batas atas dan bawah RIM, diturunkan menjadi 0 
(nol). Bank Indonesia juga memperkuat likuiditas 
perbankan melalui penguatan ketentuan Penyangga 
Likuiditas Makroprudensial (PLM/PLM Syariah). 
Lebih lanjut, Bank Indonesia menurunkan batasan 
minimum uang muka pemberian Kredit Kendaraan 
Bermotor/ Pembiayaan Kendaraan Bermotor (KKB/
PKB) yang berwawasan lingkungan menjadi 0% untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Bank Indonesia menindaklanjuti kewenangan UU 
No. 2 Tahun 2020 sebagai bagian dari respons 
kebijakan nasional dalam kondisi kegentingan 
yang memaksa akibat pandemi. Sebagaimana 
dikemukakan pada bagian sebelumnya, komitmen 
Bank Indonesia dalam pendanaan dan pembagian 
beban APBN 2020 dilakukan dengan tetap mengacu 
kepada prinsip kehati-hatian untuk tetap menjaga 
stabilitas perekonomian, termasuk dampaknya 
terhadap inflasi. Sepanjang 2020, Bank Indonesia 
telah membeli SBN berjangka panjang dari pasar 
perdana sesuai KB I sebesar Rp75,86 triliun. Realisasi 
pendanaan dan pembagian beban untuk pendanaan 
Public Goods dalam APBN 2020 sesuai KB II berjumlah 
sekitar Rp397,56 triliun. Dengan demikian, secara 
keseluruhan Bank Indonesia telah melakukan 
pembelian SBN untuk pendanaan dan pembagian 
beban dalam APBN 2020 guna program pemulihan 
ekonomi nasional sekitar Rp473,42 triliun. Bank 
Indonesia juga merealisasikan pembagian beban 
dengan Pemerintah atas penerbitan SBN untuk 
pendanaan APBN 2020 Non Public Goods-UMKM 
sebesar Rp114,81 triliun dan Non Public Goods-
Korporasi sebesar Rp62,22 triliun sesuai dengan KB II. 

Bank Indonesia memperkuat fungsi lender of 
the last resort (LoLR) dan pengaturan lalu lintas 
devisa sebagai tindak lanjut UU No. 2 Tahun 
2020. Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan 
Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum 

Konvensional (PLJP) dan Pembiayaan Likuiditas 
Jangka Pendek bagi Bank Umum Syariah (PLJPS). 
Kebijakan ini diperkuat melalui Forum Koordinasi 
Pengawasan Makroprudensial-Mikroprudensial 
(FKMM) antara Bank Indonesia dengan OJK sesuai 
Kesepakatan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan 
Ketua Dewan Komisioner OJK tanggal 19 Oktober 
2020 untuk memperkuat pelaksanaan fungsi 
LoLR oleh Bank Indonesia dan fungsi pengawasan 
perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan oleh OJK. 
Bank Indonesia dan otoritas keuangan lain terus 
berkoordinasi untuk penyusunan ketentuan terkait 
Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) kepada bank 
sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan 
tidak memenuhi persyaratan pemberian PLJP/
PLJPS. Di sisi lalu lintas devisa, Bank Indonesia 
menindaklanjuti pengaturan kewajiban penerimaan 
dan penggunaan devisa bagi penduduk dengan 
rencana penerbitan PBI tentang kewajiban repatriasi 
devisa hasil ekspor Sumber Daya Alam (SDA) apabila 
diperlukan. 

Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi 
sistem pembayaran melalui implementasi BSPI 
2025, pelonggaran ketentuan dan perluasan 
akseptasi Quick Response Code Indonesia 
Standard (QRIS). Sejumlah kemajuan telah dicapai 
dalam implementasi BSPI 2025 dengan bersinergi 
bersama perbankan dan Asosiasi Sistem Pembayaran 
Indonesia (ASPI), OJK, serta Pemerintah (Pusat dan 
Daerah). Pada 2020, Bank Indonesia telah menyusun 
desain konseptual yang akan dilakukan pengujian 
dan diimplementasikan mulai 2021. Pada akhir 
2020, Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan 
Bank Indonesia No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem 
Pembayaran guna menata kembali industri sistem 
pembayaran nasional. Di sisi ketentuan, Bank 
Indonesia menurunkan capping biaya transfer dana 
melalui SKNBI untuk meningkatkan penggunaan 
transaksi nontunai di masa pandemi Covid-19 dan 
mendorong efisiensi transaksi nontunai. Bank 
Indonesia juga merelaksasi paket ketentuan kartu 
kredit termasuk mendukung penerbit kartu kredit 
untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran 
di periode pandemi. Di sisi QRIS, Bank Indonesia 
menetapkan penyesuaian Merchant Discount Rate 
(MDR) QRIS menjadi 0% khusus untuk merchant 
dengan kategori Usaha Mikro (UMI). Kebijakan ini 
untuk mendorong digitalisasi UMKM yang sejalan 
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas 
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BBI). Sementara itu, upaya memperluas akseptasi 
QRIS terus dilakukan melalui inovasi fitur QRIS Tanpa 
Tatap Muka (QRIS TTM) untuk pembayaran jarak jauh 
serta terus mengedukasi masyarakat baik konsumen 
maupun merchant. 

Sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam 
mendorong penggunaan transaksi nontunai 
terus diperkuat melalui program elektronifikasi 
pembayaran. Elektronifikasi pembayaran untuk 
mendukung penyaluran bantuan sosial Pemerintah 
terus diperkuat agar lebih tepat sasaran, tepat 
jumlah, tepat waktu, dan juga memiliki tata kelola 
yang lebih baik di tengah pandemi. Elektronifikasi 
transaksi keuangan Pemda juga terus berkembang 
hingga tercatat 542 Pemda, yaitu 34 provinsi, 93 
kota, dan 415 kabupaten. Elektronifikasi transaksi 
keuangan Pemda tersebut juga berlaku untuk 
penarikan pajak dan retribusi, serta belanja dan 
pengeluaran. Dengan elektronifikasi tersebut, 
penerimaan pajak diharapkan dapat ditingkatkan, 
pengeluaran dapat dilakukan lebih efisien dan 
optimal, serta tata kelola keuangan Pemda dapat 
diperkuat.

Beberapa kebijakan pendukung juga ditempuh 
untuk memperkuat efektivitas bauran kebijakan 
Bank Indonesia di tengah pandemi Covid-19. 
Kebijakan pendukung ini terdiri dari kebijakan 
pendalaman pasar keuangan, kebijakan ekonomi 
dan keuangan syariah, kebijakan UMKM, dan 
kebijakan internasional. Di sisi pendalaman pasar 
keuangan, Bank Indonesia telah meluncurkan 
Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 
pada 2020 yang diarahkan untuk mewujudkan 
kondisi pasar uang yang modern dan maju untuk 
mendukung stabilitas moneter, stabilitas sistem 
keuangan dan iklim pembiayaan pembangunan 
nasional yang kondusif. Di sisi kebijakan ekonomi 
dan keuangan syariah, pengembangan diarahkan 
pada pembangunan ekosistem mata rantai nilai 
halal (halal value chains) dan penguatan pembiayaan 
syariah melalui perbaikan manajemen likuiditas 
perbankan untuk meningkatkan perannya dalam 
pembiayaan perekonomian. Di sisi UMKM, program 
pengembangan terus ditingkatkan melalui 
kebijakan Korporatisasi, Kapasitas, dan Pembiayaan 
untuk mendorong UMKM sebagai kekuatan baru 
perekonomian di era digital. Di sisi kebijakan 
internasional, kerja sama internasional diarahkan 

untuk mendukung pemulihan ekonomi serta menjaga 
stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan baik 
global maupun Indonesia.

Ekonomi Indonesia Menguat dalam Jangka 
Menengah 

Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan 
perekonomian Indonesia pada 2021 terus 
membaik didukung pemulihan ekonomi global 
dan domestik. Prakiraan tersebut dipengaruhi oleh 
prospek pemulihan ekonomi global yang diprakirakan 
tumbuh di kisaran 5% pada 2021. Prospek tersebut 
sejalan dengan implementasi vaksinasi, pembukaan 
ekonomi, dan berlanjutnya stimulus kebijakan. 
Perbaikan tersebut mendorong kenaikan volume 
perdagangan dan harga komoditas global. Di sisi 
domestik, perkembangan sejumlah indikator dini 
hingga akhir Desember 2020 juga mendukung arah 
pemulihan ekonomi domestik yang berlanjut. Hal ini 
tercermin pada perbaikan Purchasing Managers’ Index 
(PMI) manufaktur, dan keyakinan serta ekspektasi 
konsumen yang menguat terhadap penghasilan, 
ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha. 
Prospek kecepatan pemulihan akan banyak 
dipengaruhi vaksinasi dan disiplin masyarakat dalam 
penerapan protokol Covid-19, yang menjadi prasyarat 
pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, berbagai 
langkah kebijakan untuk mendorong (i) pembukaan 
sektor-sektor produktif dan aman secara nasional 
maupun di masing-masing daerah, (ii) percepatan 
realisasi fiskal, (iii) peningkatan kredit perbankan dari 
sisi permintaan dan penawaran, (iv) keberlanjutan 
stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) 
percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, 
khususnya terkait transformasi UMKM, juga menjadi 
faktor yang mempengaruhi prospek pemulihan 
perekonomian domestik. Dengan berbagai faktor 
pendukung tersebut, pertumbuhan ekonomi 
Indonesia 2021 diprakirakan meningkat di kisaran 4,8-
5,8%.

Prospek pemulihan pertumbuhan ekonomi juga 
dibarengi stabilitas makroekonomi yang tetap 
terjaga. Stabilitas eksternal pada 2021 tetap terjaga 
didukung Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2021 
yang diprakirakan surplus. Kinerja NPI ditopang 
defisit transaksi berjalan diprakirakan berada di 
kisaran 1,0-2,0% dipengaruhi ekspor yang tumbuh 
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positif seiring dengan permintaan global yang 
mulai pulih dan impor yang diprakirakan naik untuk 
memenuhi permintaan domestik yang meningkat. 
Inflasi pada 2021 tetap terkendali dalam sasaran 
3,0±1%, ditopang inflasi inti yang diprakirakan 
tetap terkendali, meskipun meningkat sejalan 
dengan kenaikan permintaan domestik. Peningkatan 
inflasi inti bersumber dari permintaan domestik 
seiring mobilitas masyarakat yang makin naik dan 
harga komoditas global yang meningkat. Prospek 
inflasi di sebagian besar wilayah yang terkendali 
mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional 
3,0±1%. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan 
diprakirakan tetap kuat dengan intermediasi 
perbankan yang diharapkan meningkat sejalan 
dengan prospek pemulihan ekonomi domestik. Bank 
Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit dan 
dana pihak ketiga perbankan masing-masing berada 
di kisaran 7,0-9,0% pada 2021.

Bank Indonesia memprakirakan perekonomian 
Indonesia akan terus meningkat pada 2022, 
didorong perbaikan ekonomi global, penguatan 
berbagai faktor domestik dan stabilitas 
makroekonomi yang tetap terjaga. Pertumbuhan 
ekonomi global diprakirakan makin meningkat 
pada kisaran 3,8% pada 2022, seiring tekanan 
Covid-19 yang makin berkurang dan dampak 
stimulus kebijakan yang masih berlanjut baik fiskal 
maupun moneter. Aktivitas perdagangan dunia akan 
kembali meningkat sejalan prospek pertumbuhan 
ekonomi global yang membaik yang kemudian 
berdampak pada kenaikan harga komoditas 
dunia. Bersamaan dengan pengaruh positif 
perekonomian global, berbagai faktor domestik 
juga mendorong penguatan ekonomi nasional pada 
2022. Pertumbuhan ekonomi global yang makin 
baik akan menopang perbaikan ekspor Indonesia 
yang pada gilirannya akan meningkatkan aktivitas 
produksi dan investasi. Perbaikan iklim berusaha 
sebagai dampak implementasi UU Cipta Kerja juga 
akan mendukung perbaikan investasi domestik. 
Kinerja konsumsi swasta juga akan kembali pulih, 
ditopang oleh peningkatan pendapatan, terutama 
dari kinerja ekspor yang terus meningkat. Sinergi 
kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas 
terkait yang terus diperkuat, termasuk kebijakan 
reformasi struktural yang berlanjut, akan mendorong 
percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dengan 

perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 
domestik diprakirakan meningkat pada di kisaran 5,4-
5,9% pada 2022. 

Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia 
diprakirakan terus menguat sejalan dengan 
perbaikan perekonomian global dan dampak 
positif reformasi struktural. Dari sisi global, 
pemulihan ekonomi global mampu mendorong 
aktivitas perdagangan dunia sehingga menjadi 
peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan 
kinerja ekspor melalui peningkatan kerja sama 
pada negara mitra dagang utama dan diversifikasi 
ekspor pada pasar nontradisional. Dari sisi domestik, 
reformasi struktural memberikan dampak positif 
pada peningkatan produktivitas Indonesia. Bonus 
demografi yang saat ini masih menjadi keunggulan 
Indonesia perlu dimanfaatkan guna mendukung 
peningkatan produktivitas. Berdasarkan faktor di 
atas, prospek perekonomian Indonesia diprakirakan 
meningkat dalam kisaran 5,5-6,1% pada 2025. NPI 
membaik dalam jangka menengah, ditopang defisit 
transaksi berjalan yang menurun dan surplus TMF 
yang diprakirakan terus berlanjut. Inflasi dalam 
jangka menengah diprakirakan tetap berada pada 
kisaran sasaran inflasi, didukung oleh peningkatan 
efisiensi dan produktivitas perekonomian. Prospek 
pertumbuhan ekonomi jangka menengah akan diikuti 
dengan kenaikan pendapatan per kapita. Berdasarkan 
asesmen Bank Dunia terkini, GNI per kapita 
Indonesia tahun 2019 naik menjadi 4.050 dolar AS 
dari posisi sebelumnya 3.850 dolar AS. Peningkatan 
ini menaikkan peringkat Indonesia sebagai negara 
berpendapatan menengah ke atas (upper middle 
income). Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia 
dalam jangka menengah panjang akan terus menguat 
dan mampu menjadikan Indonesia menjadi negara 
maju berpendapatan tinggi pada 2045.

Kebijakan Struktural Kunci Prospek 
Jangka Menengah

Bank Indonesia meyakini kebijakan struktural 
akan menjadi kunci peningkatan ekonomi di 
jangka menengah dan mempercepat transformasi 
ekonomi Indonesia menjadi negara maju. 
Rangkaian kebijakan reformasi struktural penting 
untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas 
untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih 
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tinggi dan berkelanjutan, dengan stabilitas yang 
terjaga. Kebijakan reformasi struktural diperlukan 
untuk menciptakan sumber baru pertumbuhan, 
meningkatkan nilai tambah produksi dan integrasi 
antarsektor dan antarwilayah, serta mendorong 
pertumbuhan yang inklusif. Selain itu, kebijakan 
pembangunan infrastruktur untuk mengembangkan 
konektivitas industri dan pariwisata juga perlu 
terus diperkuat untuk menurunkan biaya logistik, 
meningkatkan daya saing, serta pemerataan 
ekonomi. Perbaikan iklim bisnis dan investasi melalui 
penyederhanaan regulasi dan birokrasi, seperti 
implementasi UU Cipta Kerja, juga dibutuhkan 
untuk mendorong investasi dan menambah sumber 
pembiayaan pembangunan. Strategi pengembangan 
ekonomi dan keuangan digital nasional juga 
perlu dilakukan untuk memperkuat digitalisasi 
sistem pembayaran. Hal itu pada gilirannya akan 
meningkatkan efisiensi ekonomi dan menambah 
jumlah pelaku ekonomi yang berpartisipasi sehingga 
mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. 
Kebijakan untuk memperkuat kualitas sumber daya 
manusia juga perlu ditingkatkan untuk mencapai 
tingkat produktivitas yang lebih tinggi.

Transformasi struktural tersebut perlu dibarengi 
dengan reformasi di pasar uang guna meningkatkan 
efektivitas transmisi kebijakan moneter sekaligus 
menopang kebutuhan pembiayaan ekonomi. 
Dalam kaitan ini, Bank Indonesia merumuskan 
upaya pendalaman pasar uang dalam Blueprint 
Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025. BPPU 2025 
berorientasi penuh untuk mewujudkan kondisi pasar 
keuangan yang likuid dan efisien, sehingga dapat 
mendukung stabilitas moneter, stabilitas sistem 
keuangan, dan iklim pembiayaan pembangunan 
nasional yang kondusif. Tiga inisiatif utama BPPU 
2025 dirumuskan sekaligus sebagai sasaran akhir 
(desired state) berupa pasar uang yang modern 
dan maju, serta berstandar internasional secara 
end-to-end yang mencakup aspek instrumen, basis 
pelaku pasar, benchmark rate yang kredibel, dan 
infrastruktur (market infrasctructure, regulatory 
framework, serta koordinasi dan edukasi). Tiga 
Inisiatif utama BPPU 2025 tersebut diarahkan untuk 
(i)mendorong digitalisasi dan penguatan infrastuktur 
pasar keuangan, (ii) memperkuat efektivitas 
kebijakan moneter, dan (iii) mengembangkan 
sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko. 
Inisiatif pertama terkait penguatan digitalisasi dan 

infrastruktur menjadi landasan utama dan katalis 
untuk inisiatif kedua dan ketiga. Aspek penguatan 
digitalisasi dan infrastruktur diimplementasikan 
sebagai respons terhadap transformasi digital yang 
tengah meningkat seiring dengan pengembangan 
industri 4.0. Penguatan itu sejalan dengan upaya 
Bank Indonesia dalam mendorong digitalisasi sistem 
pembayaran. 

Strategi untuk mempercepat transformasi 
ekonomi menuju Indonesia maju juga perlu 
didukung upaya mendorong pertumbuhan 
ekonomi yang lebih kuat dan inklusif. Upaya ini 
dapat ditempuh antara lain dengan optimalisasi 
potensi UMKM yang memiliki peran strategi 
dalam perekonomian Indonesia. Dalam kaitan ini, 
Bank Indonesia juga terus memperluas program 
pengembangan UMKM melalui korporatisasi, 
peningkatan kapasitas, dan pembiayaan untuk 
meningkatkan skala ekonomi UMKM khususnya 
pada sektor-sektor prioritas sehingga mampu 
meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB 
serta mendorong UMKM Go Export dan Go Digital. 
Program korporatisasi diarahkan untuk mendorong 
UMKM memasuki ekosistem digital melalui fasilitasi 
kemudahan perizinan, pembentukan klaster-
klaster produktif, dan infrastruktur digital UMKM. 
Program peningkatan kapasitas ditujukan untuk 
meningkatkan kemampuan UMKM secara end-to-end, 
mulai pengembangan produk, program pelatihan 
manajemen dan keuangan, sampai dengan penyiapan 
akses pasar, melalui Program on Boarding UMKM 
(e-payment, e-commerce, dan e-financing). Sementara 
itu, program pembiayaan ditempuh melalui 
implementasi ketentuan mengenai pencapaian 
pemenuhan kredit UMKM perbankan dan non-bank, 
serta perluasan akses UMKM dalam pemberdayaan 
kredit bersubsidi/KUR untuk mempercepat integrasi 
inklusi ekonomi dan keuangan digital secara nasional. 
Penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang 
makin sukses mengangkat UMKM Go Export dan Go 
Digital akan makin ditingkatkan dalam tahun 2021, 
sekaligus memperkuat sinergi dengan Pemerintah 
dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga 
Buatan Indonesia (GerNas BBI).

Akselerasi pengembangan UMKM perlu didukung 
tranformasi berbasis digital. Perkembangan 
ekonomi dan keuangan digital yang pesat telah 
menumbuhkan berbagai platform digital yang 
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menawarkan inovasi dalam kegiatan produksi, 
konsumsi, kolaborasi dan berbagi. Digitalisasi 
tersebut memberikan peluang kepada UMKM 
untuk beradaptasi dan bertransformasi untuk 
bisa bertahan dan bangkit serta tumbuh lebih 
tinggi, disertai dengan peningkatan korporatisasi, 
kapasitas, dan pembiayaan. Salah satu pelajaran 
penting dalam pandemi Covid-19 adalah terjadinya 
akselarasi penggunaan digital dalam memenuhi 
kebutuhan konsumsi, kegiatan produksi, maupun 
transaksi investasi. Dengan demikian, pemanfaatan 
platform digital dapat mendorong UMKM yang 
lebih kuat melalui peningkatan kapasitas yang lebih 
produktif dan inovatif, memfasilitasi perluasan 
akses UMKM baik pada marketplace, industri, dan 
lembaga keuangan. Perluasan akses UMKM terhadap 
digitalisasi proses produksi dan layanan, inovasi 
produksi dan layanan pembiayaan akan mendorong 
UMKM lebih maju dengan fasilitasi dan kemudahan 
untuk ekspansi usaha, sekaligus mampu berdaya 
saing di era kenormalan baru pascapandemi Covid-19. 
Ke depan, optimalisasi peran UMKM sebagai tulang 
punggung ekonomi perlu terus diarahkan pada 
upaya peningkatan produktivitas dan pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif, melalui adaptasi perubahan 
digital.
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