


Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan guna memitigasi 
dampak pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan dan stabilitas 
ekonomi. Respons ditempuh melalui bauran kebijakan moneter 
yang akomodatif dengan menurunkan BI7DRR, melakukan injeksi 
likuiditas, memperkuat strategi operasi moneter, dan mengarahkan 
nilai tukar sesuai dengan level fundamental. Pelonggaran kebijakan 
makroprudensial dan penguatan kebijakan sistem pembayaran 
untuk akselerasi ekonomi dan keuangan digital, serta kebijakan 
pendukung lain juga dilakukan. Bank Indonesia juga terus 
memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dalam 
menindaklanjuti seluruh kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2020 sebagai bagian dari respons kebijakan nasional dalam 
kondisi kegentingan yang memaksa akibat pandemi Covid-19.
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Covid-19 yang merebak di Indonesia sejak awal 
Maret 2020 memberikan tekanan cukup kuat 
kepada perekonomian domestik. Pengendalian 
penyebaran Covid-19 melalui Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) yang mengurangi mobilitas 
perekonomian, tidak dapat dielakkan membuat 
perekonomian Indonesia 2020 turun jauh di 
bawah lintasan optimum siklus bisnis dan siklus 
keuangan. Satu sisi, pertumbuhan ekonomi tahun 
2020 diprakirakan melemah tajam dari 5,02% (yoy) 
pada 2019 menjadi kisaran -2% hingga -1% (yoy). 
Stabilitas eksternal juga sempat mengalami tekanan 
pada semester I 2020 seiring ketidakpastian pasar 
keuangan global yang tinggi baik akibat penyebaran 
Covid-19 maupun prospek pelemahan ekonomi 
dunia. Aliran masuk modal asing berkurang cukup 
besar sehingga memicu pelemahan nilai tukar 
pada paruh pertama 2020. Sisi lain, tekanan inflasi 
tercatat rendah dipengaruhi lemahnya permintaan 
domestik. Sementara itu, sistem keuangan, termasuk 
perbankan, yang berada dalam kondisi baik pada 
saat pandemi mulai terjadi, telah memberikan 
bantalan untuk menjaga ketahanan sistem keuangan 
tercermin pada permodalan, kualitas kredit, dan 
likuiditas yang tetap baik. Namun demikian, lemahnya 
permintaan domestik dan kehati-hatian perbankan 
dalam menyalurkan kredit di periode Covid-19, 
mengakibatkan pertumbuhan kredit 2020 mengalami 
kontraksi 2,41% (yoy) pada Desember 2020. 

Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan 
yang diarahkan 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.17 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 

17 Warjiyo, Perry. (2016). Bauran Kebijakan Bank Sentral: Konsepsi Pokok dan 

Pengalaman Bank Indonesia. BI Institute Seri Kebanksentralan No. 25.

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 
akhirnya 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 ditempuh 
melalui bauran kebijakan akomodatif dengan 
mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan. 
Ruang akomodatif kebijakan Bank Indonesia 
ditempuh mempertimbangkan perekonomian 
Indonesia 2020 berada di bawah lintasan optimum 
siklus bisnis dan siklus keuangan. Dari kebijakan 
moneter, di tengah tekanan inflasi yang rendah, 
Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan 
BI7DRR dan melakukan injeksi likuiditas (quantitative 
easing) 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 

"Bank Indonesia memperkuat 
bauran kebijakan untuk 
memastikan stabilitas 

perekonomian dan mendorong 
pemulihan ekonomi"
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eksternal dan mengelola penyesuaian ekonomi 
dapat berjalan baik di tengah periode ketidakpastian 
pasar keuangan dunia dan pelemahan ekonomi 
domestik. Dari kebijakan makroprudensial, arah 
kebijakan akomodatif ditempuh melalui pelonggaran 
sejumlah ketentuan untuk mendorong perbankan 
dalam pembiayaan dunia usaha dan ekonomi serta 
menjaga ketahanan sistem keuangan. Arah kebijakan 
makroprudensial ditujukan agar stabilitas sistem 
keuangan tetap terpelihara baik, fungsi intermediasi 
terjadi dengan seimbang dan sehat, serta efisiensi 
dan peran sektor keuangan yang inklusif dapat 
berkembang dengan cepat2(Gambar 3.1).18 Kebijakan 
sistem pembayaran dilakukan dengan mempercepat 
digitalisasi sistem pembayaran melalui berbagai 
inisiatif transformasi digital sebagai implementasi 
dari 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, UMKM, dan 
internasional yang terus diperkuat untuk mendorong 
momentum pemulihan ekonomi nasional.

18 Warjiyo, P., & Juhro, S.M. (2016). Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik. PT. Raja 

Grafindo Persada.

Gambar 3.1. Kerangka Bauran Kebijakan

Bank Indonesia juga menindaklanjuti kewenangan 
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
sebagai bagian dari respons kebijakan nasional 
dalam kondisi kegentingan yang memaksa karena 
Covid-19. Respons kebijakan nasional dalam 
ketentuan dimaksud mencakup kebijakan keuangan 
negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan, 
yang ditempuh dengan tetap mempertimbangkan 
stabilitas perekonomian dalam jangka menengah 
panjang. Dalam hubungan ini, kewenangan Bank 
Indonesia terkait kebijakan keuangan negara untuk 
pembelian Surat Berharga Negara (SBN) berjangka 
panjang di pasar perdana dari Pemerintah. Sementara 
itu, kebijakan stabilitas sistem keuangan mencakup 
penyempurnaan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek/
Pembiayaan Likuditas Jangka Pendek Syariah (PLJP/
PLJPS), pembelian/repo SBN dengan LPS, pengaturan 
lalu lintas devisa, dan akses pendanaan kepada 
korporasi/swasta dengan cara repo Surat Utang 
Negara/Surat Berharga Syariah Negara (SUN/SBSN) 
melalui perbankan.
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Kebijakan Moneter Diperlonggar
3.1.

Bank Indonesia menempuh pelonggaran kebijakan 
moneter untuk mendukung pemulihan ekonomi 
nasional dengan tetap menjaga stabilitas 
perekonomian. Kondisi inflasi yang tetap rendah dan 
stabilitas eksternal yang dalam perkembangannya 
kembali terkendali, menjadi pertimbangan Bank 
Indonesia untuk melakukan pelonggaran kebijakan 
moneter. Pelonggaran kebijakan moneter juga 
merupakan upaya menjaga kecukupan likuiditas 
perekonomian yang mendukung stabilitas moneter 
dan sistem keuangan. Pelonggaran kebijakan 
moneter dilakukan dengan menurunkan suku bunga 
kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) dan 
melakukan injeksi likuiditas (quantitative easing) 
yang didukung oleh penguatan strategi operasi 
moneter. Dalam perkembangannya, strategi pilihan 
instrumen untuk mendukung arah kebijakan yang 
akomodatif memperhatikan kondisi kecukupan 
likuiditas perbankan dan ketidakpastian pasar 
keuangan global. Tekanan eksternal yang cukup 
kuat pada tahun 2020 menjadi pertimbangan dalam 
melakukan kalibrasi timing perubahan suku bunga 
dan intensitas kebijakan stabilisasi nilai tukar. 
Sementara itu, pelonggaran likuiditas dilakukan untuk 
menjaga kecukupan kondisi likuiditas perbankan 
sehingga tetap dapat mempertahankan stabilitas 
sistem keuangan dan mendorong fungsi intermediasi 
untuk mendukung pemulihan ekonomi dari dampak 
Covid-19.

Sepanjang tahun 2020, Bank Indonesia telah 
menurunkan suku bunga kebijakan BI7DRR 
sebanyak 5 (lima) kali. Penurunan BI7DRR pada 2020 
tercatat 125 bps, sehingga pada akhir 2020 menjadi 
3,75% dan merupakan level terendah sepanjang 
sejarah. Penurunan tersebut 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 

"Sepanjang 2020, Bank Indonesia 
menurunkan suku bunga 

kebijakan BI7DRR sebanyak 
5 (lima) kali menjadi 3,75%, 

terendah sepanjang sejarah"

domestik serta stabilitas eksternal. Pada Februari dan 
Maret 2020, Bank Indonesia menurunkan suku bunga 
kebijakan sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga 
momentum pertumbuhan ekonomi, konsisten dengan 
prakiraan inflasi yang terkendali. Pada Juni dan Juli 
2020, Bank Indonesia kembali memanfaatkan ruang 
penurunan suku bunga seiring rendahnya tekanan 
inflasi, terjaganya stabilitas eksternal, dan perlunya 
mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia 
melanjutkan penurunan BI7DRR pada November 2020 
seiring dengan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas 
eksternal yang membaik sejalan kondisi pasar 
keuangan global yang makin kondusif, serta sebagai 
langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan 
ekonomi nasional.

Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional 
dan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia 
juga melakukan stimulus moneter dalam bentuk 
kebijakan Quantitative Easing (QE). Hingga 30 
Desember 2020, Bank Indonesia telah melakukan 
injeksi likuiditas Rupiah sekitar Rp726,57 triliun 
atau sekitar 4,7% dari PDB, terutama bersumber 
dari penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sekitar 
Rp155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp555,77 
triliun. Besaran kebijakan QE tersebut lebih besar 
dibandingkan negara berkembang lainnya yang rata-
rata mencapai 1,7% dari PDB (Grafik 1.10).191Dalam 
kaitan dengan GWM, Bank Indonesia menurunkan 

19 Rata-rata negara berkembang Meksiko, Chile, Filipina, Thailand dan India. 
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GWM sebesar 300 bps,2termasuk pelonggaran GWM 
insentif sebesar 50 bps, pada tahun 2020.20 Penurunan 
GWM sebesar 50 bps berlaku efektif pada Januari 
2020 merupakan langkah pre-emptive mendukung 
perekonomian pascatekanan di 2019 akibat 
ketegangan perdagangan antara AS-Tiongkok. Pada 
Maret 2020, Bank Indonesia memberikan pelonggaran 
GWM insentif 50 bps kepada bank yang menyalurkan 
kredit ke UMKM dan kegiatan ekspor impor. Bank 
Indonesia juga menurunkan GWM valas sebesar 400 
bps berlaku mulai 16 Maret 2020. Pelonggaran GWM 
insentif merupakan salah satu langkah pre-emptive 
Bank Indonesia mengantisipasi perlambatan ekonomi 
di periode pandemi. Pertimbangan yang sama juga 
dilakukan saat penurunan GWM valas yakni guna 
meningkatkan likuiditas valas di perbankan dan 
mengurangi tekanan di pasar valas. GWM diturunkan 
kembali 200 bps pada Mei 2020 untuk memitigasi 
dampak Covid-19 yang makin dalam, termasuk 
upaya menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung 
stabilitas moneter dan sistem keuangan.213Selain 
berbagai penurunan GWM tersebut, Bank 
Indonesia juga tidak mengenakan tambahan giro 
dalam pemenuhan ketentuan Rasio Intermediasi 
Makroprudensial bank. Kebijakan tersebut 
memberikan tambahan likuiditas ke perbankan sekitar 
Rp15,8 triliun. Pada paruh kedua, Bank Indonesia 
memberikan jasa giro kepada bank yang memenuhi 
kewajiban GWM dalam Rupiah baik secara harian dan 
rata-rata sebesar 1,5% per tahun dengan bagian yang 
diperhitungkan untuk mendapat jasa giro sebesar 3% 
dari DPK, efektif berlaku 1 Agustus 2020.224

Di tengah ketidakpastian pasar keuangan 
global yang masih berlanjut, Bank Indonesia 
terus memperkuat kebijakan stabilisasi untuk 
menjaga nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan 
fundamental dan mekanisme pasar. Kebijakan 
stabilisasi Rupiah bertujuan untuk menopang 
ekspektasi dan memberikan kepastian kepada pelaku 
ekonomi sehingga penyesuaian ekonomi di periode 
ketidakpastian pasar keuangan dunia dan pelemahan 
ekonomi domestik tetap berjalan baik. Kebijakan ini 

20 Sebesar 300 bps untuk Bank Umum Konvensional dan sebesar 150 bps untuk Bank 

Umum Syariah/Unit Usaha Syariah masing-masing 50 bps pada Januari dan Mei 2020, 

dan pelonggaran GWM insentif sebesar 50 bps pada Maret 2020

21 Dilakukan bersama dengan kebijakan penguatan likuiditas melalui ketentuan PLM/

PLM Syariah sebagai bagian dari sinergi fiskal, moneter dan makroprudensial (lebih 

detail pada subbab 3.2)

22   Termasuk insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) kepada Bank Umum Syariah/Unit 

Usaha Syariah 

ditempuh melalui strategi triple intervention, baik di 
pasar spot, pasar Domestic Non-Deliverable Forward 
(DNDF), maupun pembelian Surat Berharga Negara 
(SBN) dari pasar sekunder. Intensitas kebijakan triple 
intervention cukup kuat pada semester I 2020, saat 
ketidakpastian global meningkat yang ditandai 
penarikan investasi portofolio asing, khususnya 
dari SBN, dan memberikan tekanan kepada Rupiah. 
Kebijakan stabilisasi nilai tukar juga didukung dengan 
cadangan devisa yang memadai. Bank Indonesia 
telah menjalin kerja sama swap bilateral dengan 
otoritas keuangan Tiongkok, Jepang, Singapura, 
dan Malaysia, serta memiliki kerja sama repo 
line dengan beberapa bank sentral dan lembaga 
internasional, termasuk dengan the Fed New York 
dan BIS untuk penguatan second-line defense. Bank 
Indonesia juga memperkuat kerja sama dengan bank 
sentral di kawasan untuk mendorong penggunaan 
mata uang lokal dalam setelmen (Local Currency 
Settlement) perdagangan dan investasi dalam rangka 
mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap 
hard currency, dengan menggunakan 2 (dua) skema, 
yaitu LCS berbasis Appointed Cross Currency Dealer 
(ACCD) dengan otoritas Jepang, Tiongkok, Malaysia, 
dan Thailand; serta LCS berbasis Bilateral Currency 
Swap Arrangement (BCSA) dengan Tiongkok, Korea 
Selatan, dan Australia. Selain itu, 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.

Bank Indonesia memperkuat strategi operasi 
moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas dan 
meningkatkan efisiensi pasar uang. Implementasi 
operasi moneter pada dua sisi (two sided monetary 
operation) dilanjutkan, baik dari sisi absorbsi maupun 
injeksi. Bank Indonesia juga menyempurnakan 
strategi operasional instrumen DNDF dengan 
penambahan frekuensi lelang DNDF sejak 2 Januari 
2020. Strategi operasi moneter saat dampak Covid-19 
merebak, juga diperkuat untuk menjaga kecukupan 
likuiditas perbankan. Hal tersebut dilakukan dengan 
implementasi lelang Repo hingga tenor 12 bulan 
dan pelaksanaan lelang dilakukan secara harian 
sejak 20 Maret 2020, serta menambah frekuensi 
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lelang FX swap menjadi setiap hari sejak 19 Maret 
2020.235Selain itu, Bank Indonesia memperkuat 
instrumen Term Deposit valuta asing (valas) guna 
meningkatkan pengelolaan likuiditas di pasar 
valas domestik, dan mendorong perbankan untuk 
menggunakan penurunan GWM valas untuk 
kebutuhan di dalam negeri. Pada semester II 2020, 
Bank Indonesia kembali memperkuat strategi operasi 
moneter guna meningkatkan efektivitas transmisi 
pelonggaran kebijakan moneter dalam mendukung 
pemulihan ekonomi. Di samping itu, Bank Indonesia 
juga memperkuat operasi moneter dan pendalaman 
pasar keuangan syariah melalui implementasi 
instrumen Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip 
Syariah (FLiSBI) dan Pengelolaan Likuiditas 
Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI) sejak 5 Oktober 
2020.

Pelonggaran kebijakan moneter yang ditempuh 
Bank Indonesia dapat tertransmisi dengan baik 
sehingga berkontribusi bagi upaya mendorong 
pemulihan ekonomi nasional dan menjaga 
stabilitas perekonomian. Penurunan suku 

23 FX swap tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dari 3 (tiga) kali seminggu 

menjadi setiap hari sejak 19 Maret 2020

bunga BI7DRR dan pelonggaran likuiditas yang 
dilakukan Bank Indonesia mendorong penurunan 
suku bunga serta menjaga kecukupan likuiditas di 
pasar uang dan perbankan. Penurunan suku bunga 
tertransmisikan dengan baik ke suku bunga pasar 
uang dan perbankan, meskipun penurunan suku 
bunga kredit belum optimal sejalan dengan kehati-
hatian perbankan merespon pelemahan ekonomi di 
periode Covid-19. Kebijakan stabilisasi nilai tukar yang 
ditempuh oleh Bank Indonesia berdampak positif 
pada pergerakan dan volatilitas nilai tukar Rupiah 
sehingga mendukung penyesuaian ekonomi dan 
menjaga ekspektasi terhadap pergerakan nilai tukar. 
Secara keseluruhan, kebijakan moneter akomodatif 
yang ditempuh Bank Indonesia berkontribusi dalam 
mendukung pemulihan ekonomi nasional dari dampak 
Covid-19 dan menjaga stabilitas makroekonomi serta 
sistem keuangan. Namun demikian, pelonggaran 
likuiditas yang besar belum mengalir kuat menjadi 
kredit ke sektor riil sejalan dengan permintaan yang 
masih rendah dan kehati-hatian perbankan dalam 
menyalurkan kredit. Kondisi likuiditas yang melimpah 
ini memberikan tantangan pada pengelolaan 
kebijakan moneter ke depan. 
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Kebijakan Makroprudensial 
Akomodatif Dilanjutkan

3.2.

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 
berada di bawah pola jangka panjangnya. Kondisi 
ini memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk 
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui 
penguatan peran intermediasi, tanpa mengganggu 
stabilitas sistem keuangan. Dalam kaitan ini, Bank 
Indonesia melonggarkan sejumlah kebijakan 
makroprudensial untuk menjaga ketahanan sistem 
keuangan dan menjaga intermediasi agar tetap 
seimbang dengan kapasitas perekonomian dan 
dengan tingkat risiko yang terkendali. Pada awal 
pandemi Maret 2020, Bank Indonesia melonggarkan 
GWM Rupiah sebesar 50 bps bagi bank-bank yang 
melakukan pembiayaan ekspor impor produktif, 
UMKM, dan sektor-sektor prioritas yang ditetapkan 
dalam program PEN. Kebijakan ini merupakan langkah 
pre-emptive untuk menjaga momentum pertumbuhan 
ekonomi dengan tujuan mempermudah kegiatan 
ekspor impor dan memperkuat usaha UMKM, dengan 
biaya yang lebih murah. Kebijakan diimplementasikan 
mulai 1 April 2020 untuk berlaku selama 9 bulan 
dan dapat dievaluasi kembali. Selanjutnya, guna 
mendukung fungsi intermediasi, pada evaluasi 
semester I 2020, Bank Indonesia menjaga ketahanan 
permodalan bank dengan mempertahankan 
Countercyclical Capital Buffer (CCB) pada level 0%.

Respons kebijakan makroprudensial dipertajam 
melalui pelonggaran ketentuan RIM/RIM Syariah 
dan penguatan likuiditas melalui ketentuan 
PLM/PLM Syariah. Bank Indonesia melonggarkan 
ketentuan RIM/RIM Syariah, yaitu rasio antara 
pembiayaan (financing) dengan pendanaan (funding) 
perbankan, dengan tidak mengenakan pinalti atas 

bank yang memiliki RIM/RIM Syariah di luar kisaran 
target yang telah ditetapkan sebesar 84-94% (Grafik 
3.1). Besaran parameter disinsentif batas atas dan 
batas bawah untuk RIM, diturunkan menjadi 0 (nol). 
Pelonggaran tersebut diimplementasikan sejalan 
dengan permintaan kredit yang masih terbatas. 
Pelonggaran berlaku sejak 1 Mei 2020 untuk periode 
1 (satu) tahun. Bank Indonesia juga memperkuat 
likuiditas perbankan melalui penguatan ketentuan 
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM/PLM 
Syariah). Sejalan dengan ekspansi kebijakan moneter 
melalui penurunan GWM yang berlaku pada 1 Mei 
2020, rasio PLM/PLM Syariah, yaitu rasio aset likuid 
dalam bentuk kepemilikan SBN dan SBI sebagai 
penyangga likuiditas dinaikkan sebesar 200 bps 
untuk BUK dan 50 bps untuk BUS/UUS. Rasio PLM 
diperkuat dari 4% menjadi 6% terhadap Dana Pihak 
Ketiga (DPK) Rupiah untuk BUK dan menjadi 4,5% 
terhadap DPK Rupiah untuk bank syariah. Kenaikan 
tersebut wajib dipenuhi melalui pembelian SUN/
SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah di pasar 
perdana. Selanjutnya, seluruh PLM yang dimiliki 
bank, dapat dijadikan underlying transaction untuk 
Repo dari bank ke Bank Indonesia. Melalui kebijakan 

Grafik 3.1. Parameter Disinsentif RIM
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Grafik 3.2. Rerata Uang Muka LTV/FTV Properti dan 
Kendaraan Bermotor Ramah Lingkungan
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PLM, Bank Indonesia berupaya untuk memperkuat 
manajemen likuiditas perbankan dan menjamin 
kecukupan likuiditas bank dengan kualitas yang 
baik. Kebijakan penguatan PLM juga merupakan 
salah satu bentuk sinergi kebijakan fiskal, moneter, 
dan makroprudensial dalam rangka mendukung 
pemulihan ekonomi nasional. Rangkaian kebijakan 
tersebut diharapkan dapat memberikan fleksibilitas 
bagi perbankan dalam penyaluran kredit untuk 
mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan 
tetap mengutamakan terjaganya stabilitas sistem 
keuangan. 

Bank Indonesia melanjutkan kebijakan 
makroprudensial akomodatif pada semester II 
2020 setelah mempertimbangkan perlunya terus 
mendorong pemulihan ekonomi nasional. Bank 
Indonesia menurunkan batasan minimum uang muka 
pemberian Kredit Kendaraan Bermotor/ Pembiayaan 
Kendaraan Bermotor (KKB/PKB) yang berwawasan 
lingkungan, dari kisaran 5%-10% menjadi 0% yang 
berlaku efektif 1 Oktober 2020. Pelonggaran 
dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
di tengah risiko kredit atau pembiayaan yang 
terjaga, sekaligus mendukung ekonomi berwawasan 
lingkungan. Hal ini sejalan dengan program 
Pemerintah untuk mendorong percepatan program 
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL BB), 
antara lain melalui insentif fiskal untuk menekan 
harga KBL BB. Selain itu, batasan waktu implementasi 
pelonggaran GWM sektor prioritas diperpanjang 
menjadi 30 Juni 2021. Pada November 2020, Bank 
Indonesia memutuskan melanjutkan kebijakan 
makroprudensial akomodatif, yaitu mempertahankan 
rasio CCB sebesar 0%, RIM pada kisaran 84-94% 
dengan parameter disinsentif sebesar 0%, rasio PLM 
sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, dan 
rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk 
kredit/pembiayaan properti sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku saat ini (Grafik 3.2). 

Pelonggaran kebijakan makroprudensial yang 
ditempuh bersamaan dengan kebijakan moneter 
yang akomodatif mendukung stabilitas sistem 
keuangan tetap terjaga. Kondisi likuiditas perbankan 
tercatat longgar dengan kondisi permodalan 
yang kuat serta efisiensi dan profitabilitas yang 
terjaga. Pertumbuhan DPK perbankan juga tinggi 
di tengah pertumbuhan kredit yang masih lemah. 
Pelonggaran likuiditas yang cukup besar oleh Bank 
Indonesia yang belum mengalir dalam bentuk kredit 
ke sektor riil menyisakan tantangan terkait peran 
intermediasi perbankan. Faktor permintaan yang 
lemah dan penawaran kredit yang menurun seiring 
kecenderungan risiko yang meningkat menjadi 
tantangan dalam mendorong intermediasi perbankan. 
Selain itu, upaya menjaga kualitas kredit tetap 
diperlukan, terutama setelah kebijakan restrukturisasi 
berakhir, sehingga kualitas kredit tetap baik.
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Peran Bank Indonesia Mendukung 
Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas 
Sistem Keuangan Diperkuat

3.3.

Bank Indonesia menindaklanjuti seluruh 
kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020 sebagai bagian dari respons kebijakan 
nasional dalam kondisi kegentingan yang memaksa 
karena pandemi Covid-19. Sebagaimana disampaikan 
pada bagian sebelumnya, respons kebijakan nasional 
dalam UU No. 2 Tahun 2020 mencakup kebijakan 
keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem 
keuangan. Dalam kaitan ini, kewenangan Bank 
Indonesia yang terkait kebijakan keuangan negara 
dalam UU No. 2 Tahun 2020 mencakup pembelian SBN 
berjangka panjang di pasar perdana dari Pemerintah, 
sementara terkait kebijakan stabilitas sistem 
keuangan mencakup pemberian Pinjaman Likuiditas 
Jangka Pendek/Pembiayaan Likuditas Jangka Pendek 
Syariah (PLJP/PLJPS), pemberian Pinjaman Likuiditas 
Khusus (PLK), pembelian/repo SBN dengan LPS, 
pengaturan lalu lintas devisa, dan akses pendanaan 
kepada korporasi/swasta dengan cara repo Surat 
Utang Negara/Surat Berharga Syariah Negara (SUN/
SBSN) melalui perbankan. 

Komitmen Bank Indonesia dalam pendanaan 
dan pembagian beban APBN Tahun 2020 
dilakukan dengan tetap mengacu kepada prinsip 
kehati-hatian untuk tetap menjaga stabilitas 
perekonomian, termasuk dampaknya terhadap 
inflasi. Pembelian SBN berjangka panjang oleh 
Bank Indonesia di pasar perdana dilakukan melalui 
mekanisme pasar dan diatur dalam Keputusan 
Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank 
Indonesia tanggal 16 April 2020 (yang selanjutnya 
disebut KB I). Pada KB tersebut, pembelian oleh Bank 
Indonesia di pasar perdana mengacu kepada empat 
prinsip utama (Gambar 3.2), yaitu (i) mengutamakan 
mekanisme pasar, (ii) mempertimbangkan 

dampaknya terhadap inflasi secara terukur, (iii) 
jenis SUN dan/atau SBSN yang dibeli bersifat 
tradable dan marketable, dan (iv) Bank Indonesia 
merupakan last resort dalam hal kapasitas pasar 
tidak mampu menyerap target lelang Pemerintah. 
Dalam KB tersebut juga diatur bahwa penerbitan 
SBN oleh Pemerintah dilakukan dengan sebelumnya 
mengutamakan sumber-sumber perbiayaan lain 

dengan memperhatikan kesinambungan keuangan 
negara. Pembelian yang dilakukan Bank Indonesia 
menggunakan urutan prioritas metode pembelian, 
yakni (i) lelang SBN dengan pengajuan penawaran 
pembelian nonkompetitif (noncompetitive bid), (ii) 
lelang tambahan (green shoe option) dalam hal target 
penjualan SBN belum terpenuhi melalui lelang, dan 
(iii) Private Placement dalam hal target penjualan 
SBN belum terpenuhi melalui lelang dan/atau lelang 
tambahan.

Gambar 3.2. Prinsip Pembelian SBN Berjangka Panjang oleh 
Bank Indonesia di Pasar Perdana
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Bank Indonesia berkomitmen penuh merealisasikan 
pendanaan dan pembagian beban APBN 2020 
untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional 
sesuai UU No. 2 Tahun 2020. Dengan komitmen Bank 
Indonesia dalam pembelian SBN berjangka panjang 
dari pasar perdana tersebut, Pemerintah dapat lebih 
memfokuskan pada upaya akselerasi realisasi APBN 
untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional. 
Sampai dengan akhir tahun 2020, Bank Indonesia 
telah membeli SBN berjangka panjang di pasar 
perdana melalui mekanisme pasar sesuai dengan 
Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur 
Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 sebesar 
Rp75,86 triliun. Sementara itu, realisasi pendanaan 
dan pembagian beban untuk pendanaan Public 
Goods dalam APBN 2020 oleh Bank Indonesia melalui 
mekanisme pembelian SBN berjangka panjang 
secara langsung sesuai dengan Keputusan Bersama 
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia 
tanggal 7 Juli 2020 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. Selain itu, Bank Indonesia juga 

Sinergi Pemerintah dan Bank Indonesia kemudian 
diperkuat untuk berbagi beban (burden sharing) 
dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan 
ekonomi nasional. Sinergi tersebut dilakukan 
melalui pendanaan dan pembagian beban biaya 
pembiayaan APBN tahun 2020 dengan skema dan 
mekanisme yang dituangkan dalam KB antara Menteri 
Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 
7 Juli 2020 (yang selanjutnya disebut KB II). KB ini 
merupakan tindak lanjut keputusan Komisi XI-DPR RI 
pada Rapat Kerja tanggal 6 Juli 2020. Skema burden 
sharing antara Pemerintah dan Bank Indonesia 
dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip 
kehati-hatian, penerapan tata kelola yang baik, 
serta transparan dan akuntabel. Implementasinya 
dilakukan dengan memperhatikan kredibilitas dan 
integritas pengelolaan ekonomi, fiskal, dan moneter 
serta kesinambungan keuangan Bank Indonesia 
dan negara sehingga diharapkan dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. KB II 
mengatur pembelian SUN/SBSN secara langsung 
untuk pembiayaan Public Goods bidang kesehatan, 
perlindungan sosial, serta sektoral kementerian/
lembaga dan Pemerintah Daerah dalam APBN 2020 
sebesar Rp397,56 triliun. Pendanaan dan pembagian 
beban pembiayaan untuk Public Goods sepenuhnya 
ditanggung oleh Bank Indonesia. 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. 

OJK Kementerian Keuangan Bank Indonesia LPS

"Sinergi Pemerintah dan Bank 
Indonesia diperkuat dalam 

rangka penanganan Covid-19 dan 
pemulihan ekonomi nasional"

Keterangan: Koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS
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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 Keputusan Bersama Menteri Keuangan 
dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020. 

Bank Indonesia juga memperkuat fungsi lender of 
the last resort (LoLR) dengan tetap menjaga prinsip 
kehati-hatian dan tata kelola yang baik 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) pada 29 September 
2020.241Penyempurnaan ketentuan ini dilakukan agar 
pemberian PLJP/PLPS dapat diimplementasikan 
dan sesuai standar internasional dalam mendukung 
stabilitas sistem keuangan. Penyempurnaan 
ketentuan tersebut khususnya terkait pengaturan 
suku bunga, penyederhanaan persyaratan agunan 
kredit, serta proses verifikasi dan valuasi agunan 
kredit oleh Kantor Akuntan Publik / Kantor Jasa 
Penilai Publik (KAP/KJPP) dalam proses permohonan 
perbankan terhadap PLJP/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. 
Dalam hal ini, pemberian PLJP/PLJPS disepakati 
merupakan bagian dari tindakan pengawasan oleh 
OJK. Dengan demikian, bank yang memerlukan 
dan memenuhi persyaratan PLJP/PLJPS diwajibkan 
untuk mempersiapkan verifikasi dan valuasi agunan 
kredit oleh KAP/KJPP sehingga dapat mempercepat 
pemberian PLJP/PLJPS oleh Bank Indonesia dalam 
hal sewaktu-waktu diperlukan. Keputusan bersama 
ini memperkuat pelaksanaan fungsi LoLR oleh 
Bank Indonesia dan fungsi pengawasan perbankan 
dan Lembaga Jasa Keuangan oleh OJK. Selain 
penyempurnaan PLJP/PLJPS, Bank Indonesia saat 
ini bersama dengan otoritas keuangan lain, secara 
intensif terus melakukan koordinasi dalam rangka 
penyusunan ketentuan terkait Pinjaman Likuiditas 
Khusus (PLK). Berdasarkan UU No.2 Tahun 2020, PLK 
diberikan kepada bank sistemik yang mengalami 

24 PBI No. 22/15/2020 dan PBI No. 22/16/2020

kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan 
pemberian PLJP/PLJPS. PLK dijamin oleh Pemerintah 
dan diberikan berdasarkan keputusan KSSK.

Bank Indonesia dan LPS menyempurnakan Nota 
Kesepahaman guna mendukung penanganan 
permasalahan solvabilitas bank. Penyempurnaan 
dilakukan sebagai tindak lanjut UU No.2 Tahun 2020 
atas kewenangan Bank Indonesia untuk membeli/
repo SBN yang dimiliki LPS untuk biaya penanganan 
permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank 
selain bank sistemik. Pembelian secara langsung 
dilakukan dalam rangka meminimalisir potensi 
distorsi pasar. Nota Kesepahaman (NK) dilengkapi 
dengan mekanisme koordinasi yang lebih detail 
dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dalam NK 
maupun PKS, pembelian SBN dan/atau repo SBN 
dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip tata 
kelola yang baik dan akuntabel sesuai ketentuan, 
serta mengacu kepada mekanisme pasar. Pembelian 
SBN untuk penanganan permasalahan solvabilitas 
bank sistemik dilaksanakan berdasarkan keputusan 
KSSK, sedangkan pembelian SBN untuk penanganan 
permasalahan solvabilitas bank selain bank sistemik 
dilakukan secara langsung oleh LPS kepada 
Bank Indonesia. Sementara itu, repo SBN untuk 
pemenuhan kebutuhan likuiditas dalam penanganan 
bank (sistemik dan selain sistemik) yang mengalami 
permasalahan solvabilitas dapat dilakukan secara 
langsung oleh LPS kepada Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga menindaklanjuti kewenangan 
UU No. 2 Tahun 2020 terkait pengaturan lalu lintas 
devisa dan akses pendanaan kepada korporasi/
swasta dengan cara repo SBN melalui perbankan. 
Pengaturan kewajiban penerimaan dan penggunaan 
devisa bagi penduduk termasuk ketentuan mengenai 
penyerahan, repatriasi, dan konversi devisa untuk 
menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem 
keuangan telah ditindaklanjuti dengan rencana 
penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang 
kewajiban repatriasi devisa hasil ekspor Sumber 
Daya Alam (SDA) apabila diperlukan. Sementara 
itu, pendanaan kepada korporasi/swasta dengan 
cara repo SUN/SBSN yang dimiliki korporasi/swasta 
melalui perbankan sudah dapat dilaksanakan dengan 
ketentuan PBI dan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) 
Operasi Moneter yang berlaku.
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Digitalisasi Sistem Pembayaran Dipercepat
3.4.

Bank Indonesia melakukan akselerasi digitalisasi 
sistem pembayaran berdasarkan Blueprint 
Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 untuk 
memperluas ekonomi dan keuangan digital 
sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi dan 
memperkuat pondasi bagi perekonomian Indonesia 
secara struktural. Bank Indonesia terus mendorong 
berbagai inisiatif transformasi digital di berbagai 
area, seperti pembayaran digital melalui Quick 
Response Code Indonesian Standard (QRIS), digitalisasi 
perbankan, dan perluasan akses UMKM dan 
masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan 
digital dengan dukungan kolaborasi antara bank dan 
fintech. Bank Indonesia juga melanjutkan program 
elektronifikasi pembayaran di berbagai sektor guna 
meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendorong 
momentum pemulihan ekonomi. Upaya mendorong 
digitalisasi dan pemulihan ekonomi nasional di masa 
pandemi juga dilakukan dengan berbagai kebijakan 
pemberian kelonggaran di sistem pembayaran. 
Bank Indonesia juga tetap menjaga kelancaran 
sistem pembayaran baik tunai maupun nontunai 
untuk mendukung berbagai transaksi ekonomi dan 
keuangan di masa pandemi. 

Untuk mendorong ekonomi dan keuangan 
digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, 
Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi 
sistem pembayaran sebagai implementasi dari 
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 
2025. Adanya pandemi Covid-19 meningkatkan 
relevansi BSPI 2025 yang telah diluncurkan Bank 
Indonesia sejak Mei 2019. BSPI 2025 mencakup 
5 (lima) visi  untuk mendorong integrasi ekonomi 
keuangan digital nasional yaitu digitalisasi 
perbankan, interlink perbankan dan fintech, 
inovasi yang tetap mempertimbangkan prinsip 
kehati-hatian dan perlindungan konsumen, serta 
mengutamakan kepentingan nasional dalam kerja 
sama sistem pembayaran antarnegara. Kelima visi 
tersebut diimplementasikan melalui 5 (lima) inisiatif 
utama, yaitu open banking, sistem pembayaran 
ritel, infrastruktur pasar keuangan, data, serta 

reformasi pengaturan, perizinan, dan pengawasan. 

Implementasi BSPI 2025 tersebut akan memastikan 
arus digitalisasi berkembang dalam ekosistem dan 
keuangan digital yang kondusif untuk mendukung 
aktivitas ekonomi dan keuangan, mendorong 
pemulihan ekonomi nasional, serta mempercepat 
inklusi ekonomi dan keuangan. Sejumlah kemajuan 
telah dicapai dalam implementasi BSPI 2025 
dengan bersinergi bersama perbankan dan Asosiasi 
Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), OJK, serta 
Pemerintah (Pusat dan Daerah). Selama 2020, Bank 
Indonesia telah menyelesaikan tahapan penyusunan 
desain konseptual beberapa infrastruktur sistem 
pembayaran seperti BI-FAST, IPT, Data Hub, dan 
Payment ID. Terkait restrukturisasi industri, Bank 
Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia 
No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran 
sebagai bentuk upaya mereformasi pengaturan 
SP yang lebih agile dan suportif terhadap 
pengembangan inovasi. Selanjutnya, tahapan 
pengujian dan implementasi desain infrastruktur SP 
tersebut akan dilakukan mulai tahun 2021.

Sejak Covid-19 merebak, kebijakan sistem 
pembayaran juga menempuh beberapa 
pelonggaran kebijakan. Pertama, penurunan capping 
biaya transfer dana melalui Sistem Kliring Nasional 
Bank Indonesia (SKNBI) dari semula senilai Rp3.500 
menjadi Rp2.900. Kebijakan ini bertujuan untuk 
meningkatkan penggunaan transaksi nontunai di 
masa pandemi Covid-19 dan mendorong efisiensi 
transaksi nontunai. Kebijakan ini berlaku sejak 
1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. 
Kedua, paket kebijakan relaksasi ketentuan kartu 
kredit yang berlaku sejak 1 Mei 2020 sampai dengan 
31 Desember 2020. Kebijakan tersebut terdiri 
dari penurunan batas maksimum suku bunga, nilai 
minimum pembayaran, dan nilai denda keterlambatan 
pembayaran, serta dukungan kepada penerbit 
kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu 
pembayaran bagi pengguna untuk memberikan 
keringanan bagi masyarakat di tengah tekanan 
pandemi Covid-19.
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Dukungan digitalisasi pembayaran terhadap 
pemulihan ekonomi nasional juga dilakukan melalui 
perluasan akseptasi Quick Response Code Indonesia 
Standard (QRIS), khususnya kepada UMKM. Pada 
April 2020, Bank Indonesia menetapkan penyesuaian 
atas Merchant Discount Rate (MDR) QRIS menjadi 0% 
khusus untuk merchant dengan kategori Usaha Mikro 
(UMI), berlaku mulai 1 April 2020 sampai dengan 31 
Desember 2020. Selain mendorong digitalisasi UMKM, 
kebijakan harga khusus untuk merchant UMI ini juga 
sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan 
Indonesia (Gernas BBI). Perluasan akseptasi QRIS 
juga terus dilakukan melalui inovasi fitur dan edukasi. 
Fitur pembayaran jarak jauh, yakni QRIS Tanpa Tatap 
Muka (QRIS TTM) diperkenalkan. Lebih lanjut, edukasi 
penggunaan QRIS kepada merchant dan konsumen 
juga terus diperluas. Melalui QRIS, digitalisasi UMKM 
dapat dipercepat sehingga mendukung inklusi 
ekonomi dan keuangan secara nasional, termasuk 
ketersediaan data UMKM yang selama ini menjadi 
salah satu kendala dalam pengembangan UMKM.

Sejalan dengan dampak Covid-19 yang makin luas, 
pada semester II 2020 berbagai kebijakan sistem 
pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi 
nasional dilanjutkan untuk menopang aktivitas 
digital masyarakat di masa pandemi. Bank Indonesia 
memperpanjang pemberlakuan Merchant Discount 
Rate QRIS sebesar 0 (nol) hingga 31 Maret 2021. Pada 
November 2020, Bank Indonesia juga memperpanjang 
pemberlakuan pelonggaran biaya SKNBI sampai 
dengan 30 Juni 2021. Demikian pula kebijakan 
kartu kredit yang semula berlaku sampai dengan 
31 Desember 2020. Penurunan batas maksimum 
suku bunga kartu kredit dilanjutkan di tahun 2021. 
Penurunan batas minimum pembayaran kartu kredit 
diperpanjang hingga 31 Desember 2021, sementara 
penurunan nilai denda keterlambatan pembayaran 
kartu kredit diperpanjang sampai dengan 30 Juni 
2021. Lebih lanjut, Bank Indonesia menurunkan 
biaya layanan BI-RTGS sejak 1 Desember 2020 untuk 
memperkuat efisiensi biaya dan struktur tarif, serta 
mendorong aktivitas ekonomi. 

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi 
dengan Pemerintah dalam mendorong penggunaan 
transaksi nontunai di beberapa sektor strategis 
melalui program elektronifikasi pembayaran 
Elektronifikasi pembayaran bansos nontunai 
mendukung penyaluran lebih tepat sasaran, tepat 

jumlah, tepat waktu, dan juga tata kelola lebih 
baik di tengah pandemi Covid-19. Elektronifikasi 
transaksi keuangan Pemerintah Daerah juga terus 
berkembang hingga tercatat 542 Pemerintah Daerah, 
yaitu 34 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten. 
Cakupan elektronifikasi pembayaran antardaerah 
bervariasi mulai dari Cash Management System 
(CMS), SP2D secara online, hingga penggunaan QRIS, 
Uang Elektronik, dan online banking. Elektronifikasi 
transaksi keuangan Pemerintah Daerah tersebut juga 
berlaku untuk penarikan pajak dan retribusi, serta 
belanja dan pengeluaran. Dengan elektronifikasi 
tersebut, penerimaan pajak diharapkan dapat 
ditingkatkan, pengeluaran dapat dilakukan dengan 
lebih efisien dan optimal, dan tata kelola keuangan 
Pemerintah Daerah dapat diperkuat.

Di bidang pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia 
melakukan transformasi melalui sentralisasi, 
digitalisasi, dan efisiensi pencetakan, serta 
pengedaran uang ke seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Transformasi 
pengelolaan uang Rupiah tersebut diarahkan 
untuk menyediakan uang layak edar, denominasi 
uang yang sesuai, just in time, central bank driven, 
selaras dengan arah kebijakan nontunai, serta 
memperhatikan efisiensi dan kepentingan nasional. 
Transformasi tersebut dilakukan melalui tiga pilar, 
yaitu ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan 
terpercaya, sistem distribusi uang yang efisien dan 
layanan kas prima, serta pembangunan infrastruktur 
pengelolaan uang Rupiah yang memadai dan berbasis 
teknologi. Transformasi pengelolaan uang Rupiah 
melalui ketiga pilar tersebut merupakan wujud 
komitmen kuat Bank Indonesia untuk menjaga 

Keterangan: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  
tengah menggunakan QRIS
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integritas dan kredibilitas Rupiah sebagai alat 
pembayaran yang sah sekaligus sebagai pemersatu 
dan kebanggaan bagi NKRI dan bangsa Indonesia. 

Menindaklanjuti transformasi pengelolaan uang 
Rupiah tersebut, kebijakan pengelolaan uang 
Rupiah terus diperkuat untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan uang kartal dengan lebih efisien. 
Pada tahun 2020, Bank Indonesia menyempurnakan 
jaringan distribusi uang melalui implementasi Front 
Office, Middle Office, dan Back Office (FOMOBO) 
untuk mengoptimalkan manajemen stok dan utilisasi 
khazanah. Seluruh satuan kerja Kas Bank Indonesia 
akan diperkuat secara bertahap dengan proses 
digitalisasi manajemen stok uang melalui penerapan 
Warehouse Management System (WMS). Lebih lanjut 
selaras dengan destination statement Framework 
Pengedaran Uang Rupiah (PUR) 2025, Bank Indonesia 
juga menyesuaikan jumlah Iron Stock Nasional (ISN) 
dan kas minimum setiap satuan kerja kas berdasarkan 
karakteristik kewilayahan. Kebijakan ini untuk 
memastikan kebutuhan uang kartal di masyarakat 
terpenuhi baik secara nominal maupun jenis pecahan 
dengan lebih efisien. Bank Indonesia juga melakukan 
penguatan inovasi desain dan spesifikasi uang melalui 
pengeluaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun 
RI (UPK 75 Tahun RI). Uang tersebut dicetak dengan 
menggunakan teknologi dan unsur pengaman terkini 
agar lebih mudah dikenali, memiliki masa edar lebih 
lama, dan sulit untuk dipalsukan.

Berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia 
tersebut berdampak pada penyelenggaraan 
dan operasional sistem pembayaran yang 
berjalan secara penuh dan berkontribusi pada 
upaya pemulihan ekonomi nasional. Sejak awal 
merebaknya Covid-19, Bank Indonesia terus 
memastikan penyelenggaraan dan operasional 
sistem pembayaran berjalan secara penuh baik di sisi 
tunai maupun nontunai. Langkah tersebut ditempuh 
antara lain melalui penyesuaian jam operasional 
Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) sejak 30 
Maret 2020. Kebijakan ini dilakukan berkoordinasi 
dengan OJK, industri perbankan, dan penyelenggara 
jasa sistem pembayaran sebagai komitmen untuk 
menjaga kelancaran sistem pembayaran dan 
transaksi keuangan. Bank Indonesia juga memastikan 
penyediaan dan pengedaran uang yang higienis untuk 
memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat 
dalam bertransaksi menggunakan uang tunai. 
Berbagai kebijakan yang ditempuh tersebut turut 
berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional. Hal 
tersebut tercermin pada pemulihan nilai transaksi 
masyarakat baik tunai dan nontunai. Digitalisasi 
sistem pembayaran turut mendorong pesatnya 
transaksi ekonomi digital melalui e-commerce yang 
selanjutnya berkontribusi positif dalam mendorong 
pemulihan ekonomi nasional. 

Keterangan: Penandatanganan Nota Kesepahaman & Perjanjian Kerjasama Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
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Kebijakan Pendukung Bank Indonesia 
Dipertajam

3.5.

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.

Di sisi pendalaman pasar keuangan, Bank 
Indonesia mempercepat reformasi pasar uang 
untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter 
dan mendukung pembiayaan perekonomian 
yang ditandai dengan peluncuran Blueprint 
Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 pada 14 
Desember 2020. Sasaran BPPU adalah mewujudkan 
kondisi pasar uang yang modern dan maju untuk 
mendukung stabilitas moneter, stabilitas sistem 
keuangan dan iklim pembiayaan pembangunan 
nasional yang kondusif. BPPU 2025 dikembangkan 
melalui 3 (tiga) inisiatif utama yaitu mendorong 

digitalisasi dan penguatan financial market 
infrastructure, memperkuat efektivitas transmisi 
kebijakan moneter dan mengembangkan sumber 
pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko. Tiga 
inisiatif utama ini didukung oleh ekosistem pasar 
yang modern, efisien dan 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). 
Pengembangan pasar uang, pasar valas, dan 
pasar uang syariah dilakukan berkoordinasi dan 
berkolaborasi dengan Kementerian dan Otoritas 
terkait.25

Bank Indonesia melanjutkan pengembangan 
instrumen DNDF di pasar valas dan kerjasama 
Local Curreny Settlement (LCS) untuk mendukung 
kebijakan stabilisasi nilai tukar. Pengembangan 
instrumen DNDF dilakukan melalui relaksasi 
ketentuan dan perluasan basis investor untuk 
menahan investor asing secara langsung mengonversi 
Rupiah miliknya menjadi valas. Relaksasi ketentuan 
DNDF tersebut berupa pengecualian penggunaan 
underlying transaksi sampai dengan threshold 
tertentu untuk DNDF jual, sehingga memberikan 
fleksibilitas lindung nilai. Relaksasi juga dilakukan 
melalui perluasan underlying transaksi, berupa 
rekening vostro Rupiah milik asing yang dapat 
digunakan sebagai underlying transaksi DNDF beli. 
Bank Indonesia juga melanjutkan pengembangan 
kerjasama LCS untuk mengurangi ketergantungan 
yang tinggi terhadap hard currency. Bank Indonesia 
terus memperkuat kerangka kerjasama LCS Indonesia-
Malaysia dan Indonesia-Thailand. Untuk penguatan 
kerangka hukum LCS, Bank Indonesia menerbitkan 
ketentuan yang mengatur perluasan cakupan ruang 
lingkup underlying transaksi dengan memasukkan 

25  Pembahasan lebih detail pada bab 5
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transaksi berjalan dan investasi 
langsung.26 Bank Indonesia juga 
memperluas kerangka kerjasama 
LCS dengan Jepang dan terus 
melakukan edukasi dan sosialisasi 
kepada masyarakat guna 
meningkatkan pemanfaatan LCS.27

Bank Indonesia mendorong upaya 
mempercepat pengembangan 
ekonomi dan keuangan syariah 
sebagai sumber pertumbuhan 
baru ekonomi Indonesia. 
Sasaran kebijakan tersebut 
adalah membangun ekosistem 
mata rantai nilai halal (halal value 
chains) melalui tiga pilar utama. 
Pilar pertama, pemberdayaan 
ekonomi syariah diarahkan untuk 
membangun mata rantai ekonomi 
halal (halal supply chains). Rantai 
ekonomi halal ini baik untuk 
skala kecil-menengah di pondok 
pesantren dan komunitas muslim, 
maupun skala besar di tingkat 
industri. Sektor unggulan yang 
akan dikembangkan adalah 
pertanian, fesyen, wisata ramah 
muslim, dan energi terbarukan. 
Pilar kedua, keuangan syariah 
bertujuan untuk memperluas 
produk dan akses keuangan, baik 

26  PBI No. 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian 

Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal 

Melalui Bank pada tanggal 28 Agustus 2020

27  Diatur dalam PADG No.22/20/PADG/2020 tentang 

Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan 

Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen Melalui Bank

komersial, yaitu perbankan, pasar 
keuangan dan lembaga keuangan 
lainnya maupun keuangan sosial, 
yaitu zakat, infak/shodaqoh, 
dan wakaf. Pilar ketiga, edukasi 
dan sosialiasi dilakukan melalui 
pengembangan kurikulum ekonomi 
keuangan syariah, kewirausahaan, 
serta penyelenggaraan Festival 
Ekonomi Keuangan Syariah 
(FESyar) dan ISEF berskala nasional 
dan internasional.

Pengembangan ekonomi syariah 
dilakukan dengan implementasi 
ekosistem halal value chains 
untuk pengembangan ekonomi 
pesantren, UMKM syariah 
dan industri dalam rangka 
mendukung daya tahan usaha 
syariah khususnya di tengah 
pandemi Covid-19. Dalam rangka 
mendukung ketahanan pangan 
dan memanfaatkan potensi 
sektoral yang lebih berdaya 
tahan, program piloting dilakukan 
pada sektor pertanian. Program 

ini menggunakan model bisnis 
yang membentuk rantai ekonomi 
halal antara pesantren sebagai 
produsen utama, UMKM syariah 
sebagai mitra penyedia dan 
mentor teknologi digital, serta 
korporasi sebagai off-taker. 
Fokus pengembangan adalah 
produk tanaman hortikultura 
dengan orientasi pasar domestik 
dan ekspor. Model bisnis ini 
telah dilaksanakan di beberapa 
pondok pesantren di Indonesia 
dengan sistem holding, sehingga 
antarpondok pesantren yang 
berada dalam satu wilayah dapat 
saling memperkuat kemandirian 
ekonominya.

Pembiayaan syariah makin 
diperkuat melalui perbaikan 
manajemen likuiditas perbankan 
syariah untuk meningkatkan 
perannya dalam membiayai 
perekonomian. Pada tahun 2020, 
Bank Indonesia menerbitkan 
instrumen baru Pasar Uang 
Antarbank Syariah (PUAS) berupa 
Sertifikat Pengelolaan Dana 
Berdasarkan Prinsip Syariah 
Antarbank (SiPA), dengan akad 
wakalah bi al-istitsmar. SiPA dapat 
diperdagangkan di PUAS dengan 
tiga jenis, yaitu dengan transaksi 
yang mendasari (underlying 
transactions) proyek yang sedang 
dibiayai, surat-surat berharga, 
atau dengan kombinasi keduanya. 
Selain memperbanyak instrumen 
PUAS sebagai manajemen 

"Bank Indonesia mendorong upaya 
mempercepat pengembangan ekonomi 
dan keuangan syariah sebagai sumber 

pertumbuhan baru ekonomi Indonesia"

Keterangan: Kegiatan ISEF dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

64    BAB III    —   LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2020



likuiditas perbankan syariah, SiPA juga sejalan 
dengan Sukuk Bank Indonesia (SukBI) yang telah 
diterbitkan sebagai instrumen operasi moneter 
dengan SBSN sebagai transaksi yang mendasarinya. 
Lebih dari itu, Bank Indonesia juga melakukan 
penguatan operasi moneter syariah dengan 
menerbitkan instrumen injeksi likuiditas baru berupa 
Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah 
Bank Indonesia (PaSBI) dengan akad wakalah bi al-
istitsmar dan Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip 
Syariah Bank Indonesia (FLiSBI) dengan akad qard 
dan rahn. Seluruh instrumen tersebut diharapkan 
dapat makin meningkatkan peran perbankan 
syariah dalam membiayai perekonomian. Selain 
itu, pada pilar keuangan sosial syariah, dilakukan 
penguatan instrumen integrasi keuangan komersial 
dan sosial syariah sebagai alternatif pembiayaan 
ekonomi syariah. Pada Maret 2020, Bank Indonesia, 
Kementerian Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia 
telah meluncurkan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 
yaitu penempatan dana wakaf tunai pada instrumen 
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dengan 
adanya CWLS ini, sektor swasta dapat berpartisipasi 
secara aktif dalam pengembangan fasilitas publik oleh 
Pemerintah untuk kemanfaatan secara luas.

Bank Indonesia terus melakukan penguatan 
edukasi dan sosialiasi tentang ekonomi syariah 
untuk memperkuat sinergi dan pengembangan 
ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Upaya 
tersebut dilakukan melalui rangkaian kegiatan FESyar 
dan ISEF yang mencakup webinar bertaraf nasional 
dan internasional, business coaching dan matching, 
workshop, showcase internasional, dengan lebih dari 
700 peserta eksibisi. Kegiatan tersebut bertujuan 
untuk mengakselerasi ekonomi syariah, melalui 
pengembangan bisnis pondok pesantren, asosiasi dan 
industri ekonomi halal, sertifikasi halal, forum wisata 
internasional, hingga konferensi digitalisasi dan 
inklusi ekonomi. Di bidang keuangan syariah, kegiatan 
tersebut meliputi forum investasi keuangan syariah, 
pengembangan wakaf, dan sejumlah konferensi 
internasional. Beberapa event yang diselenggarakan 
di tahun 2020 adalah “Financial Intermediary Day – 
Business Deals (Bank, Fintech, Pelaku Usaha)” dan 
“Indonesia Modest Fashion Show”. Rangkaian ISEF 
diikuti lebih dari 430 ribu peserta serta menghasilkan 
total transaksi sekitar Rp5 triliun dan Rp30,3 miliar 
komitmen wakaf. 

Program pengembangan UMKM terus ditingkatkan 
melalui 3 (tiga) pilar kebijakan, yaitu korporatisasi, 
kapasitas, dan pembiayaan. Kelembagaan UMKM 
terus diperkuat dengan korporatisasi dengan 
dukungan modal sosial yang kuat. Kelompok dibangun 
atas dasar kerja sama saling menguntungkan dan 
diarahkan pada bentuk kelembagaan yang makin 
formal dan modern, baik koperasi, perseroan terbatas, 
maupun bentuk kelembagaan lainnya. UMKM yang 
bergerak pada sektor potensi ekspor didorong seperti 
kerajinan, kain dan fesyen, makanan dan minuman, 
termasuk kopi, serta pertanian. Integrasi ekonomi dan 
keuangan digital diakselerasi melalui infrastruktur 
sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, 
dan andal melalui program onboarding UMKM. Bank 
Indonesia juga menjalin sinergi dengan Kementerian/
Lembaga, asosiasi, dan komunitas, untuk mendorong 
UMKM naik kelas. Sinergi ini dilakukan dalam bentuk 
peningkatan kapasitas, onboarding UMKM, talkshow, 
business matching, business coaching, dan expo 
bersama daerah maupun luar negeri. Sinergi juga 
dilakukan dalam rangka mendukung Gerakan Nasional 
Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). 

Sinergi pengembangan UMKM dilakukan untuk 
mendorong UMKM sebagai kekuatan baru 
perekonomian di era digital. Upaya tersebut 
diimplementasikan melalui tiga seri rangkaian 
kegiatan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2020 yang 
mengangkat tema “Mendorong UMKM sebagai 
Kekuatan Baru Perekonomian Nasional di Era Digital”. 
KKI pertama, kedua dan ketiga berturut-turut 
berfokus pada upaya mendorong UMKM eskpor, 
UMKM Digital, dan UMKM Sahabat Milenial. Rangkaian 
kegiatan tiga seri KKI 2020 merupakan hasil sinergi 
Bank Indonesia dan Kementerian/Lembaga terakait 
dan menampilkan produk-produk UMKM unggulan 
binaan Bank Indonesia. Showcase digelar baik secara 
virtual di platform KKI berskala nasional maupun 
secara fisik terbatas dengan protokol Covid-19 
di berbagai Kantor Perwakilan Bank Indonesia. 
Kegiatan workshop, business matching and coaching, 
showcase internasional juga digelar sehingga makin 
memperkuat keberadaan UMKM sebagai kekuatan 
baru perekonomian nasional. 
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Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan 
internasional untuk mendukung pemulihan 
ekonomi serta menjaga stabilitas makroekonomi 
dan sistem keuangan baik global maupun 
Indonesia. Penguatan kerjasama internasional juga 
dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah. 
Strategi diplomasi kebijakan internasional terus 
dikembangkan, baik dalam bentuk posisi (stance) 
maupun strategi diplomasi, penguatan kerja 
sama, pengelolaan persepsi mitra, dan penguatan 
surveillance global. Upaya tersebut untuk mendukung 
kepentingan Bank Indonesia dan/atau ekonomi 
Indonesia di tataran internasional, termasuk kerja 
sama dalam penanganan dampak ekonomi dari 
pandemi Covid-19. Kerja sama internasional dan 
regional Asia terus diperluas termasuk dalam bentuk 
Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) 
dan Local Currency Settlement (LCS). Sampai dengan 
saat ini, Bank Indonesia telah menjalin kerja sama 
swap bilateral dengan otoritas keuangan Tiongkok, 
Jepang, Singapura, dan Malaysia, serta kerja sama 
repo line dengan beberapa bank sentral dan lembaga 
internasional, termasuk dengan the Fed New York 
dan BIS. Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja 
sama LCS dalam mendorong penggunaan mata uang 
lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi. 
Kerja sama tersebut diarahkan untuk mengurangi 
ketergantungan yang tinggi terhadap hard currency, 
sehingga dapat mendukung ketahanan sektor 
eksternal, terutama pada saat terjadi tekanan. Sampai 
dengan saat ini, Bank Indonesia telah menjalin kerja 
sama LCS dengan menggunakan 2 (dua) skema, yaitu 

LCS berbasis Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) 
dengan otoritas Jepang, Tiongkok, Malaysia, dan 
Thailand; serta LCS berbasis Bilateral Currency Swap 
Arrangement (BCSA) dengan Tiongkok, Korea Selatan, 
dan Australia. Pada tahun 2020, Bank Indonesia juga 
memperkuat kerangka kerja sama LCS dengan Bank 
Sentral Thailand dengan perluasan cakupan kepada 
investasi langsung dan pelonggaran aturan transaksi 
valas. Selain itu, perluasan dan implementasi kerja 
sama kelembagaan dalam kerangka Structured 
Bilateral Cooperation (SBC) juga dilakukan dengan 
sejumlah bank sentral negara mitra seperti Korea 
Selatan, Jepang, Inggris, Jerman, dan Turki, serta 
lembaga internasional seperti BIS.

Bank Indonesia juga berperan aktif dalam 
memperkuat persepsi positif internasional, 
khususnya lembaga rating dan investor asing, 
terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dilakukan 
melalui komunikasi dan engagement yang intensif 
dengan lembaga pemeringkat dan investor asing 
secara regular. Contohnya adalah Investor Conference 
Call (ICC) setiap Rapat Dewan Gubernur (RDG) 
bulanan, maupun setiap terdapat kebijakan strategis 
yang perlu dikomunikasikan. Promosi investasi dan 
perdagangan juga dilakukan melalui Investor Relation 
Unit (IRU) baik nasional, daerah, dan global. Kegiatan 
ini dilakukan melalui kantor-kantor Bank Indonesia di 
berbagai daerah, bekerja sama dengan Pemerintah 
(Pusat dan Daerah), serta Kedutaan Besar RI di luar 
negeri. Selama tahun 2020, Bank Indonesia antara 
lain bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam 
Indonesia Investment Day (IID) di Singapura, Central 
Java Investment Business Forum (CJIBF), dan West 
Java Investment Summit (WJIS), yang semuanya 
diselenggarakan secara virtual. 

Kerja sama internasional juga dijalin untuk 
mendukung kepentingan Indonesia di bidang 
sistem pembayaran dan perdagangan. Pada tahun 
2020, Bank Indonesia dan Bangko Sentral ng Pilipinas 
(BSP) telah menyepakati kerja sama di bidang sistem 
pembayaran dan inovasi keuangan digital. Kerja sama 
ini melengkapi kerja sama serupa dengan Bank of 
Thailand dan Bank Negara Malaysia sebelumnya. Di 
sektor perdagangan, Bank Indonesia secara aktif 
mendukung upaya Pemerintah dalam menginisiasi 
pasar baru melalui perundingan kerja sama 
perdagangan dan investasi internasional baik dalam 
tataran bilateral maupun multilateral. 

Keterangan: Penandatanganan MoU Bank Indonesia dan Bangko Sentral ng Pilipinas
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