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Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia kepada Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada setiap triwulan merupakan pemenuhan

amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2009. Penyampaian laporan tersebut pada hakikatnya merupakan salah satu

wujud dari akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wewenang

Bank Indonesia. Laporan triwulan ini melaporkan pelaksanaan tugas dan

wewenang Bank Indonesia selama Triwulan II 2021.
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KATA
PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa 

melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga Bank 

Indonesia pada Triwulan II 2021 dapat menjalankan tugas 

dan wewenang sesuai amanat Undang-Undang dengan 

baik. Bank Indonesia terus mengoptimalkan seluruh 

bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi 

dan sistem keuangan, serta mendukung upaya pemulihan 

ekonomi nasional. 

Perekonomian global diprakirakan tumbuh lebih tinggi 

dari proyeksi sebelumnya, di tengah ketidakpastian 

pasar keuangan global yang kembali meningkat seiring 

penyebaran varian delta Covid-19 di sejumlah negara. 

Kenaikan pertumbuhan ekonomi tercatat di Amerika Serikat 

(AS) dan Kawasan Eropa seiring dengan percepatan vaksinasi 

serta berlanjutnya stimulus fiskal dan moneter, sementara 

pertumbuhan ekonomi Tiongkok tetap tinggi. Prospek 

ekonomi India dan kawasan ASEAN diprakirakan lebih 

rendah seiring dengan penerapan pembatasan mobilitas 

untuk mengatasi peningkatan kembali kasus Covid-19. 

Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia merevisi 

ke atas prakiraan pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 

menjadi 5,8% dari sebelumnya sebesar 5,7%. 

Ketidakpastian pasar keuangan global mulai menurun 

pada Triwulan II 2021 sejalan dengan komunikasi The Fed 

yang transparan dan konsisten tentang arah kebijakan 

yang tetap akomodatif, meskipun masih dibayangi oleh 

inflasi AS yang meningkat di atas ekspektasi pasar dan 

berlanjutnya volatilitas imbal hasil US Treasury bond (UST). 

Mayoritas pelaku pasar juga masih memperkirakan suku 

bunga FFR belum berubah sampai dengan awal 2022. 

Perkembangan tersebut berdampak pada aliran modal 

global yang kembali masuk ke sebagian negara berkembang 

dan mendorong penguatan mata uang di berbagai negara 

tersebut, termasuk Indonesia. Namun, tren positif 

tersebut tertahan pada akhir Triwulan II 2021 sejalan 

dengan semakin menyebarnya virus Covid-19 varian baru 

yang diikuti kebijakan pembatasan mobilitas di sejumlah 

negara dan dampaknya terhadap prospek ekonomi dunia, 

serta antisipasi terhadap rencana kebijakan pengurangan 

stimulus moneter (tapering) the Fed. Kondisi tersebut 

mendorong pengalihan aliran modal kepada aset keuangan 

yang dianggap aman (flight to quality). 

Pertumbuhan ekonomi domestik diprakirakan lebih rendah 

dari sebelumnya pasca penyebaran varian delta Covid-19. 

Hingga Triwulan II 2021, perbaikan ekonomi terus berlanjut, 

terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, belanja 

fiskal, dan investasi nonbangunan. Perkembangan sejumlah 

indikator dini pada Triwulan II 2021, seperti penjualan 

eceran dan Purchasing Manager’s Index (PMI), serta realisasi 

ekspor dan impor yang tetap meningkat mengindikasikan 

pemulihan ekonomi domestik yang masih berlangsung. 

Meski demikian, sejalan dengan kebijakan pembatasan 

mobilitas yang harus ditempuh oleh Pemerintah untuk 

mengatasi peningkatan penyebaran varian delta Covid-19, 

pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2021 diperkirakan 

lebih rendah. Penurunan terutama terjadi pada konsumsi 

rumah tangga akibat terbatasnya mobilitas, di tengah 

peningkatan stimulus bantuan sosial oleh Pemerintah, 

dan tetap kuatnya kinerja ekspor, sebelum akan kembali 

meningkat pada Triwulan IV 2021. Dengan perkembangan 

tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan 

ekonomi pada tahun 2021 menjadi 3,5% - 4,3% dari proyeksi 

sebelumnya 4,1% - 5,1%.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan tetap 

baik, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. 

Defisit transaksi berjalan Triwulan II 2021 diprakirakan 

tetap rendah, didukung oleh surplus neraca perdagangan 

sebesar 6,30 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan 

dengan surplus triwulan sebelumnya. Kinerja positif 

tersebut ditopang oleh peningkatan ekspor komoditas 

utama seperti CPO, batu bara, besi dan baja, serta kendaraan 

bermotor, di tengah kenaikan harga komoditas dunia. Neraca 

modal juga diperkirakan surplus didukung oleh aliran modal 

masuk dalam bentuk penanaman modal asing dan investasi 

portofolio. Investasi portofolio pada Triwulan II 2021 

mencatat net inflows sebesar 4,28 miliar dolar AS. Posisi 

cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2021 tercatat 

sebesar 137,1 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 9,2 

bulan impor atau 8,8 bulan impor dan pembayaran utang luar 

negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan 

internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, akan dilakukan 

berbagai langkah untuk memperkuat ketahanan eksternal 

melalui peningkatan aliran masuk modal asing dan menjaga 

daya tarik aset keuangan domestik. 
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Dengan langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia, 

pergerakan nilai tukar Rupiah relatif terkendali, di tengah 

kembali meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan 

global pada akhir Triwulan II 2021. Nilai tukar Rupiah pada 

Triwulan II 2021 menguat 0,17% secara point to point  meski 

melemah 1,68% secara rerata dibandingkan dengan level 

Triwulan I 2021. Kinerja nilai tukar Rupiah tersebut didorong 

oleh berlanjutnya aliran modal asing ke pasar keuangan 

domestik seiring dengan menurunnya ketidakpastian pasar 

keuangan global, serta persepsi positif investor terhadap 

prospek ekonomi Indonesia dan konsistensi kebijakan dalam 

mengelola perekonomian domestik. Namun, tren penguatan 

nilai tukar rupiah tertahan pada akhir Triwulan II 2021 

dipengaruhi penyesuaian aliran modal keluar dari negara 

berkembang yang didorong oleh perilaku flight to quality, di 

tengah pasokan valas domestik yang masih memadai. Nilai 

tukar Rupiah pada 21 Juli 2021 melemah 0,29% secara 

point to point dan 1,14% secara rerata dibandingkan dengan 

level akhir Juni 2021. Dengan perkembangan tersebut, 

Rupiah sampai dengan 21 Juli 2021 mencatat depresiasi 

sekitar 3,39% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2020, 

relatif lebih rendah dibandingkan depresiasi dari mata 

uang sejumlah negara berkembang lainnya. Bank Indonesia 

terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah 

sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme 

pasar, melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan 

likuiditas di pasar.

Inflasi tetap rendah. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 

Juni 2021 tercatat deflasi 0,16% (mtm) sehingga inflasi IHK 

sampai Juni 2021 mencapai 0,74% (ytd). Secara tahunan, 

inflasi IHK tercatat 1,33% (yoy), relatif stabil dibandingkan 

dengan inflasi Triwulan I 2021 sebesar 1,37% (yoy). Inflasi 

inti terjaga rendah sejalan dengan pemulihan permintaan 

domestik yang masih terbatas, stabilitas nilai tukar yang 

terjaga, dan kebijakan Bank Indonesia yang konsisten 

mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target. Inflasi 

kelompok volatile food terkendali sejalan dengan pasokan 

yang memadai, sementara inflasi kelompok administered 
prices tetap rendah seiring dengan minimnya kebijakan 

penyesuaian tarif oleh Pemerintah.  Bank Indonesia tetap 

berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat 

koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat 

pusat maupun daerah melalui Tim Pengendali Inflasi (TPI 

dan TPID), termasuk menjaga pasokan selama implementasi 

kebijakan pembatasan mobilitas. Inflasi pada tahun 2021 

diprakirakan tetap terkendali dalam sasaran 3,0%±1%.  

Kondisi likuiditas tetap longgar didorong kebijakan 

moneter yang akomodatif dan dampak sinergi Bank 

Indonesia dengan Pemerintah dalam mendukung 

pemulihan ekonomi nasional. Selama Triwulan II 2021, Bank 

Indonesia telah menambah likuiditas (quantitative easing, QE) 

di perbankan sebesar Rp30,97 triliun. Kebijakan tersebut 

terus dilanjutkan pada Juli 2021 sehingga secara total 

QE yang dilakukan pada tahun 2021 mencapai Rp101,10 

triliun (per 19 Juli 2021). Bank Indonesia juga melanjutkan 

pembelian SBN di pasar perdana sebagai bagian dari sinergi 

kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk pendanaan 

APBN 2021. Pada Triwulan II 2021, pembelian SBN di pasar 

perdana mencapai Rp29,07 triliun dan terus berlanjut pada 

Juli 2021 sehingga secara total 2021 mencapai Rp124,13 

triliun yang terdiri dari Rp48,67 triliun melalui mekanisme 

lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui mekanisme 

Greenshoe Option (GSO). 

Suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan 

likuiditas yang masih longgar mendorong suku bunga 

kredit perbankan terus menurun walaupun masih terbatas. 

Di pasar uang dan pasar dana, suku bunga PUAB overnight 
dan suku bunga 1 bulan deposito perbankan telah menurun, 

masing-masing sebesar 153 bps dan 209 bps sejak Mei 2020 

menjadi 2,79% dan 3,60% pada Mei 2021. Di pasar kredit, 

penurunan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan 

terus berlanjut, meski dengan besaran respons yang lebih 

terbatas, yaitu menurun sebesar 169 bps sejak Mei 2020 

menjadi 8,86% pada Mei 2021.  

Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga, meskipun 

fungsi intermediasi perbankan masih perlu ditingkatkan. 

Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio / CAR) 

perbankan Mei 2021 tetap tinggi sebesar 24,28%, dan rasio 

kredit bermasalah (Non Performing Loan / NPL) tetap terjaga, 

yakni 3,35% (bruto) dan 1,10% (neto). Di tengah kondisi 

likuiditas yang tetap longgar dan penurunan suku bunga 

kredit baru, intermediasi perbankan mulai tumbuh positif 

meskipun belum kuat yaitu sebesar 0,59% (yoy) pada Juni 

2021. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan 

dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk 

implementasi lebih lanjut paket kebijakan terpadu KSSK 

dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan 

meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada 

sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM.

Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi sistem 

pembayaran untuk akselerasi ekonomi keuangan digital 

dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. 

Transaksi ekonomi dan keuangan digital tumbuh tinggi 

seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat 

untuk berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem 

pembayaran digital, serta akselerasi digital banking. Pada 

Triwulan I dan II 2021, nilai transaksi: (i) e-commerce 

meningkat 63,36% (yoy) menjadi Rp186,75 triliun, (ii) 

Uang Elektronik (UE) meningkat 41,01% (yoy) mencapai 

Rp132,03 triliun, dan (iii) digital banking meningkat 39,39% 

(yoy) menjadi Rp17.901,76 triliun. Bank Indonesia terus 
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mempercepat implementasi kebijakan sistem pembayaran 

sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 

dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi 

dan keuangan yang inklusif dan efisien, antara lain dengan: 

(i) meningkatkan transaksi dan perluasan merchant QR 
Code Indonesian Standard (QRIS), (ii) menyalurkan bansos 

Pemerintah, dan (iii) memperkuat ekosistem industri sistem 

pembayaran. Di sisi tunai, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) 

pada Juni 2021 mencapai Rp832,4 triliun, meningkat 11,74% 

(yoy). Bank Indonesia tetap memastikan ketersediaan 

uang Rupiah untuk memenuhi kebutuhan uang masyarakat 

di seluruh wilayah NKRI dengan tetap memperhatikan 

protokol kesehatan. 

Kinerja positif perekonomian tersebut didukung oleh 

upaya Bank Indonesia untuk terus mengoptimalkan seluruh 

bauran kebijakan guna menjaga stabilitas makroekonomi 

dan sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan 

ekonomi lebih lanjut. Di sisi kebijakan moneter, selama 

Triwulan II 2021 Bank Indonesia: (i) mempertahankan BI 

7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku 

bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga 

Lending Facility sebesar 4,25%, (ii) melanjutkan kebijakan 

nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar 

yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar, 

dan (iii) melanjutkan penguatan strategi operasi moneter 

untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter 

akomodatif. Kebijakan makroprudensial akomodatif terus 

ditempuh untuk mendorong intermediasi perbankan 

termasuk melalui: (i) penguatan kebijakan transparansi Suku 

Bunga Dasar Kredit (SBDK), (ii) penyempurnaan kebijakan 

rasio kredit UMKM menjadi kebijakan Rasio Pembiayaan 

Inklusif Makroprudensial (RPIM), dan (iii) melanjutkan 

kebijakan makroprudensial akomodatif lainnya dengan 

mempertahankan rasio Countercyclical Buffer (CCB) sebesar 

0%, rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) 

sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, serta rasio 

PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 

4,5%.  

Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk 

mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk 

akselerasi ekonomi keuangan digital dalam rangka 

mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pada Triwulan 

II 2021, Bank Indonesia telah memperpanjang masa 

berlaku kebijakan pricing SKNBI sebesar Rp1 dari Bank 

Indonesia ke bank dan maksimum Rp2.900 dari bank 

kepada nasabah, serta memperkuat kebijakan QRIS untuk 

mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan 

yang inklusif dan efisien melalui peningkatan limit transaksi 

QRIS dan penurunan tarif MDR QRIS untuk merchant 

kategori Badan Layanan Umum (BLU) dan Public Service 
Obligation (PSO). Bank Indonesia juga menurunkan batas 

maksimum suku bunga kartu kredit untuk mendukung 

transmisi kebijakan suku bunga dan efisiensi transaksi 

nontunai dan memperpanjang kebijakan penurunan nilai 

denda keterlambatan pembayaran kartu kredit 1% dari 

outstanding atau maksimal Rp100.000,- sampai dengan 

31 Desember 2021 guna mendorong penggunaan kartu 

kredit sebagai buffer konsumsi masyarakat dalam rangka 

mendukung pemulihan ekonomi nasional. 

Berbagai penguatan kebijakan pendukung juga dilanjutkan 

pada Triwulan II 2021. Di sisi pendalaman pasar keuangan, 

akselerasi pendalaman pasar uang ditempuh dengan 

mempercepat pendirian Central Counterparty (CCP) dan 

standardisasi transaksi repo yang dapat dikliringkan melalui 

CCP dan melakukan penguatan kerangka pengaturan pasar 

uang dan implementasi Electronic Trading Platform (ETP) 

Multimatching, khususnya pasar uang Rupiah dan valas. 

Sementara itu untuk mendorong ekspor, investasi, dan juga 

mendukung ketahanan sektor eksternal, Bank Indonesia 

terus memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan 

dan investasi serta sosialisasi penggunaan Local Currency 
Settlement (LCS) bekerjasama dengan instansi terkait di 

berbagai negara, yakni Jepang, Singapura, Amerika Serikat, 

Tiongkok, Perancis, Inggris, Meksiko, Swedia, Norwegia, 

dan Australia. 

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan 

dengan KSSK untuk implementasi lebih lanjut paket 

kebijakan terpadu KSSK dalam rangka menjaga stabilitas 

sistem keuangan dan meningkatkan kredit/pembiayaan 

kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas, termasuk 

UMKM. Bank Indonesia juga meningkatkan koordinasi 

kebijakan dengan Pemerintah dan instansi terkait untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk koordinasi 

kebijakan moneter – fiskal, kebijakan untuk mendorong 

ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. 

Pada area kelembagaan, Bank Indonesia melakukan 

transformasi menyeluruh di area organisasi dan proses 

kerja, SDM dan budaya kerja, serta transformasi 

digital untuk mendukung pencapaian visi misi Bank 

Indonesia 2025. Selama Triwulan II 2021, Bank Indonesia 

telah melaksanakan sejumlah penguatan kelembagaan 

diantaranya: (i) evaluasi kinerja tengah tahun 2021 

dan rencana kerja tahunan 2022 sebagai bagian dari 

perencanaan strategis Bank Indonesia, (ii) implementasi 

perencanaan dan pengendalian program kerja, sumber 

daya, risiko, dan audit untuk meningkatkan proses kerja 

yang lebih terintegrasi, efektif, dan efisien dengan tata 

kelola yang prima,  (iii) penguatan aspek akuntabilitas dan 

transparansi melalui penyampaian Laporan Pelaksanaan 

Tugas dan Wewenang Bank Indonesia kepada DPR-RI dan 

Pemerintah secara lebih komprehensif serta dengan waktu 
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Jakarta,   Juli 2021

GUBERNUR BANK INDONESIA

Perry Warjiyo

penyampaian yang lebih cepat, serta berbagai penguatan 

lainnya. 

Pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang Bank Indonesia 

berjalan dengan baik, antara lain: (i) kebijakan moneter, 

(ii) stabilisasi nilai tukar, (iii) kebijakan makroprudensial, 

(iv) pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 2020, (v) 

digitalisasi sistem pembayaran, (vi) pendalaman pasar 

uang, (vii) pengembangan UMKM dan ekonomi pesantren, 

(viii) pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, (ix) 

kebijakan internasional, (x) pengelolaan cadangan devisa, 

(xi) penyelenggaraan sistem pembayaran dan infrastruktur 

pasar keuangan, (xii) pengelolaan Uang Rupiah, (xiii) layanan 

kepada pemerintah, (xiv) surveilans dan pengawasan, (xv) 

perizinan, (xvi) perlindungan konsumen, (xvii) pengelolaan 

statistik dan data collections, (xviii) Layanan Informasi 

Publik, (xix) komunikasi kebijakan, (xx) koordinasi dengan 

Pemerintah, otoritas, dan lembaga terkait, serta (xxi) riset 

dan jurnal di Bank Indonesia. Keseluruhan tugas tersebut 

dijalankan sesuai dengan rencana dan tata kelola yang baik 

guna mendukung program pemulihan ekonomi dengan tetap 

menjaga stabilitas makroekonomi.

Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati dinamika 

perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran 

Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian 

Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengambil 

langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan secara 

terkoordinasi erat dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas 

terkait untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem 

keuangan, serta pemulihan ekonomi nasional. 
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Keberadaan bank sentral di Indonesia telah diamanatkan 
dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Bank 
Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia 
memasuki babak baru ketika Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku 
pada 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan 
UU Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan 
status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu 
lembaga negara yang independen dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan 
Pemerintah dan/atau pihak lain. Kinerja Bank Indonesia 
dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (DPR-RI) dan dilaporkan juga kepada 
Pemerintah. Untuk membantu DPR-RI dalam pengawasan 
di bidang tertentu, maka dibentuk Badan Supervisi Bank 
Indonesia (BSBI).

Sebagai sebuah bank sentral, Bank Indonesia berperan 
dalam menjaga stabilitas makro ekonomi dan turut 
mendukung pemulihan ekonomi. Bank Indonesia 
melakukan penajaman arah strategis 2020-2025 untuk 
mencapai visi menjadi bank sentral digital terdepan yang 
berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan 

terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia 
maju. Bauran kebijakan menjadi kunci dimana diperlukan 
penguatan sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan 
kebijakan Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.

Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang 
terdiri atas: Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan empat 
hingga tujuh Deputi Gubernur. Anggota Dewan Gubernur 
(ADG) Bank Indonesia menjabat selama lima tahun dan 
dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu 
periode berikutnya. ADG Bank Indonesia diusulkan dan 
diangkat oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan 
persetujuan DPR-RI.

Untuk mendapatkan kandidat yang pantas dan layak, DPR-
RI melakukan proses fit and proper test untuk mendalami 
visi, pengalaman, keahlian, dan integritas kandidat. 

Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Triwulan II 2021 
terdiri atas:
• Gubernur: Perry Warjiyo
• Deputi Gubernur Senior: Destry Damayanti
• Deputi Gubernur: Sugeng, Rosmaya Hadi, Dody Budi 

Waluyo, dan Doni Primanto Joewono

Gedung Syafrudin Prawiranegara - Kantor Pusat Bank Indonesia
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TUGAS

Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas: 
(i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, (ii) mengatur 
dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, (iii) mengatur dan 
mengawasi bank.

Bank Indonesia mendapat mandat tambahan berupa tugas kebijakan, 
pengaturan, dan pengawasan makroprudensial. Pada akhir 2013, 
fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank 
Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mandat ini diamanatkan 
dalam Undang-Undang tentang OJK dan dilaksanakan mulai 1 Januari 
2014. Dalam kaitan itu, guna mendukung terwujudnya stabilitas 
sistem keuangan Indonesia, Bank Indonesia berkoordinasi dengan 
OJK dapat memeriksa individual bank secara langsung untuk bank 
dalam kategori systemically important bank atau bank lainnya sesuai 
kewenangan Bank Indonesia.  

Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yakni mencapai dan 
memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah yang 
dimaksud adalah kestabilan nilai Rupiah terhadap barang dan 
jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai Rupiah 
terhadap barang dan jasa diukur dengan perkembangan laju inflasi. 
Kestabilan nilai Rupiah terhadap mata uang negara lain diukur 
dengan volatilitas nilai Rupiah terhadap mata uang negara lain. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan 
kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, 
dan mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang 
perekonomian.

TUJUAN

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia dan 
merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk 
melakukan perbuatan hukum. Sebagai badan hukum publik, Bank 
Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksana 
undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai tugas 
dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia 
dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di 
luar pengadilan.

STATUS

1.1. Status, Tujuan dan Tugas
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Visi

Misi

Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan 
terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia Maju.

Mencapai dan 
memelihara stabilitas 
nilai Rupiah melalui 
efektivitas kebijakan 
moneter dan bauran 
Kebijakan Bank 
Indonesia.

Turut mengembangkan 
ekonomi dan keuangan 
syariah di tingkat 
nasional hingga di 
tingkat daerah.

Turut meningkatkan 
pendalaman pasar 
keuangan untuk 
memperkuat 
efektivitas kebijakan 
Bank Indonesia dan 
mendukung pembiayaan 
ekonomi nasional.

Mewujudkan bank 
sentral berbasis digital 
dalam kebijakan dan 
kelembagaan melalui 
penguatan organisasi, 
sumber daya manusia, 
tata kelola dan 
sistem informasi yang 
andal, serta peran 
internasional yang 
proaktif.

Turut mengembangkan 
ekonomi dan keuangan 
digital melalui penguatan 
kebijakan sistem 
pembayaran Bank 
Indonesia dan sinergi 
dengan kebijakan 
Pemerintah serta mitra 
strategis lain.

Turut menjaga stabilitas 
sistem keuangan melalui 
efektivitas kebijakan 
makroprudensial Bank 
Indonesia dan sinergi 
dengan kebijakan 
mikroprudensial Otoritas 
Jasa Keuangan.

Turut mendukung 
stabilitas makroekonomi 
dan pertumbuhan 
ekonomi yang 
berkelanjutan melalui 
sinergi bauran kebijakan 
Bank Indonesia dengan 
kebijakan fiskal dan 
reformasi struktural 
Pemerintah serta 
kebijakan mitra strategis 
lain.

1

5

6

7

3

2 4

1.2. Visi dan Misi
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Pencapaian Visi dan Misi Bank Indonesia dijalankan 
melalui 12 Program Strategis (PS) yang memayungi seluruh 
pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dari 12 Program 
Strategis, 9 Program Strategis yang pertama merupakan 
pelaksanaan tugas terkait dengan kebijakan Bank Indonesia 
yang ditopang sinergi dan koordinasi kebijakan dengan 
Pemerintah Pusat dan Daerah, Kementerian/Lembaga, 
Komite Stabilitas Sistem Keuangan, perbankan, dunia usaha 
dan mitra strategis lain. Adapun 3 Program Strategis lainnya 
merupakan pengelolaan kelembagaan Bank Indonesia 
untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia. 

1. Program Strategis 01 adalah “Memperkuat efektivitas 
kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank 
Indonesia untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah”. 
Program Strategis ini merupakan bagian dari penerapan 
strategi kebijakan yang berhubungan langsung dengan 
mandat Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu 
menjaga dan memelihara stabilitas nilai Rupiah. 
Melalui Program Strategis ini, Bank Indonesia akan 
secara konsisten memperkuat efektivitas kebijakan 
moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia (yang 
ditempuh melalui kebijakan moneter, makroprudensial, 
sistem pembayaran, dan kebijakan pendukung) untuk 
mencapai stabilitas nilai Rupiah, yaitu strategi untuk 
memperkuat pengendalian inflasi dan stabilitas nilai 
tukar Rupiah sesuai fundamental. 

2. Program Strategis 02 adalah “Memperkuat sinergi 
bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan 
fiskal dan reformasi struktural Pemerintah untuk 
mengelola defisit transaksi berjalan dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”. Program 
Strategis ini merupakan bagian dari sinergi kebijakan 
Bank Indonesia dengan Pemerintah (kementerian 
dan lembaga terkait, baik di pusat maupun daerah) 
serta mitra strategis lainnya untuk mewujudkan visi 
“berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional”. 
Sinergi Bank Indonesia diwujudkan dalam upaya 
memperkuat ketahanan eksternal dan mendukung 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 
Hal ini dilakukan melalui dukungan pemikiran dan 
pelaksanaan program untuk kesuksesan transformasi 

ekonomi di berbagai bidang, termasuk industri 
manufaktur dan pariwisata. 

3. Program Strategis 03 adalah “Memperkuat kebijakan 
dan surveilans makroprudensial serta inklusi ekonomi 
dan keuangan untuk turut menjaga stabilitas sistem 
keuangan”. Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia 
dalam Program Strategis ini diarahkan untuk turut 
menjaga ketahanan sistem keuangan dalam zona 
yang aman dan mendorong tingkat pertumbuhan 
pembiayaan domestik yang seimbang dan berkualitas. 
Program Strategis ini juga diarahkan untuk 
meningkatkan peran UMKM untuk meningkatkan 
akses dan inklusi keuangan, serta digitalisasinya. 

4. Program Strategis 04 adalah “Memperkuat sinergi 
kebijakan dan pengawasan makroprudensial dengan 
otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem 
keuangan”. Program Strategis ini merupakan bagian 
dari sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Komite 
Stabilitas Sistem Keuangan. Melalui Program Strategis 
ini, Bank Indonesia akan menjaga stabilitas sistem 
keuangan dengan memperkuat sinergi kebijakan 
Bank Indonesia dengan kebijakan otoritas lain. Sinergi 
juga dilakukan dalam pengawasan makroprudensial 
dan pengawasan mikroprudensial untuk mencegah 
dan menangani krisis serta mendukung pembiayaan 
perekonomian yang berkesinambungan dan 
berkualitas.   

5. Program Strategis 05 adalah “Memperkuat kebijakan 
Sistem Pembayaran–Pengelolaan Uang Rupiah 
(SP-PUR) dan infrastruktur pasar keuangan untuk 
percepatan ekonomi dan keuangan digital, serta 
tersedianya uang layak edar di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia”. Melalui Program Strategis ini, 
Bank Indonesia berusaha menciptakan ekosistem 
sistem pembayaran untuk percepatan pengembangan 
ekonomi dan keuangan digital secara end-to-end 
sehingga menjamin fungsi Bank Indonesia sebagai 
bank sentral dalam kebijakan moneter dan stabilitas 
sistem keuangan. Sementara dalam pengelolaan uang 
Rupiah, Bank Indonesia akan mewujudkan sentralisasi, 
digitalisasi, dan efisiensi pengelolaan uang Rupiah 
untuk menjamin ketersediaan Uang Layak Edar di 
seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

1.3. Program Strategis Bank Indonesia
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6. Program Strategis 06 adalah “Memperkuat sinergi 
kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan 
Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan untuk 
mengembangkan ekonomi dan keuangan digital”. 
Melalui Program Strategis ini, Bank Indonesia 
memberikan respons kebijakan untuk menjawab 
tantangan era ekonomi dan keuangan digital. Bank 
Indonesia melakukan pengembangan ekonomi dan 
keuangan digital dengan memperkuat sinergi kebijakan 
Bank Indonesia dengan otoritas lain untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

7. Program Strategis 07 adalah “Mengakselerasi 
pendalaman pasar keuangan konvensional dan syariah 
untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan 
Bank Indonesia dan sumber pembiayaan ekonomi, 
termasuk pembiayaan infrastruktur”. Melalui Program 
Strategis ini, Bank Indonesia akan terus mendukung 
pengembangan pasar keuangan domestik guna 
menciptakan pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, 
inklusif dan aman untuk memperkuat efektivitas 
transmisi kebijakan Bank Indonesia dan mendukung 
pembiayaan perekonomian, serta pencapaian stabilitas 
makroekonomi.

8. Program Strategis 08 adalah “Mengembangkan 
kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan 
kebijakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan 
Syariah (KNEKS), dan pihak lainnya untuk mendukung 
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah”. 
Program Strategis 08 merupakan kontribusi 
Bank Indonesia dalam mendukung terwujudnya 
pengembangan ekonomi keuangan syariah sebagai 
sumber pertumbuhan di Indonesia. Pelaksanaan 
Program Strategis 08 mengacu pada Blueprint Kebijakan 
Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah yang 
selaras dengan Masterplan Ekonomi Keuangan Syariah 
Indonesia (MEKSI) yang dikeluarkan oleh KNEKS. Bank 
Indonesia bersinergi dengan KNEKS, Kementerian 
Keuangan, pesantren, dan lembaga terkait di dalam 
dan luar negeri untuk mengembangkan keuangan dan 
ekonomi syariah.  

9. Program Strategis 09 adalah “Memperkuat efektivitas 
kerjasama internasional untuk mendukung kebijakan 
Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, 
SP-PUR, dan bidang lainnya dalam mencapai 
stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta 

memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia 
dan/atau ekonomi Indonesia”. Program Strategis 
ini diarahkan untuk: (i) memperkuat efektivitas 
kebijakan utama Bank Indonesia melalui surveilans 
global, pengembangan Jaring Pengaman Keuangan 
Internasional (JPKI) dan Local Currency Settlement 
(LCS), pengelolaan persepsi positif, promosi investasi 
dan perdagangan, serta (ii) memperjuangkan 
kepentingan Bank Indonesia dan/atau Republik 
Indonesia melalui kerjasama internasional, strategi 
diplomasi, serta representasi dan reputasi. 

10. Program Strategis 10 adalah “Memperkuat organisasi, 
proses kerja, manajemen SDM, dan fasilitas kerja 
untuk mendukung strategi Bank Indonesia”. 
Program Strategis ini merupakan bagian dari strategi 
kelembagaan yang mendukung implementasi seluruh 
Program Strategis. Program Strategis 10 bertujuan 
untuk mewujudkan organisasi dengan kinerja unggul 
yang didukung oleh proses kerja terintegrasi, SDM 
berkualitas, dan ketersediaan fasilitas kerja prima yang 
sesuai era digital. 

11. Program Strategis 11 adalah “Membangun sistem 
informasi Bank Indonesia yang sesuai dengan era 
digital”. Program Strategis ini berperan sentral dalam 
mewujudkan visi Bank Indonesia sebagai bank sentral 
digital terdepan. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan 
SI yang berkualitas, aman dan andal, baik untuk 
area kebijakan maupun pengelolaan kelembagaan.  
Sebagai bagian dari strategi kelembagaan yang 
mendukung implementasi seluruh Program Strategis, 
Program Strategis 11 memiliki 5 strategi utama yang 
berlandaskan pada Rencana Induk Sistem Informasi 
Bank Indonesia (RISIBI). 

12. Program Strategis 12 adalah “Memperkuat tata kelola, 
manajemen risiko, kerangka hukum, serta akuntabilitas 
dan sustainabilitas keuangan Bank Indonesia”. Program 
Strategis ini merupakan fondasi dalam melaksanakan 
keseluruhan Program Strategis. Melalui Program 
Strategis 12, Bank Indonesia memastikan pelaksanaan 
tugas dan wewenangnya dilakukan secara kredibel 
yang ditopang dengan: (i) tata kelola yang baik, (ii) 
pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sustainable, 
(iii) landasan hukum yang kuat untuk mendukung 
pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan (iv) engagement 
dan kepercayaan stakeholders.
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Perry Warjiyo
Gubernur 

Sugeng
Deputi Gubernur

Dody Budi Waluyo
Deputi Gubernur

Destry Damayanti
Deputi Gubernur Senior 

Rosmaya Hadi
Deputi Gubernur

Doni Primanto Joewono
Deputi Gubernur

1.4. Dewan Gubernur 
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang 
Nasionalisasi De Javasche Bank N.V . 

Pendirian De Javasche Bank N.V. oleh Pemerintah 
Hindia Belanda.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang 
Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. 

Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 
bahwa kedudukan Bank Indonesia yang akan 
mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas 
akan ditetapkan dengan undang-undang.1951

1828

Undang-Undang Nomor 84 tentang Pengubahan 
Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank 
Indonesia (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953).

1958

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan.

1992

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang 
Pokok-Pokok Perbankan diterbitkan dalam rangka 
membangun perekonomian nasional. 

1967

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia. 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 
tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai 
Tukar.

1999

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara.

2003

1953

1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang 
Peraturan Lalu Lintas Devisa.

1964

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan, merupakan penyempurnaan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992. 

1998

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang 
Bank Sentral.

1968

1. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 
1945 memperkuat keberadaan bank sentral 
sebagai otoritas moneter yang independen. 
Pada Pasal 23D, disebutkan bahwa “Negara 
memiliki suatu bank sentral yang susunan, 
kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, 
dan independensinya diatur dengan undang-
undang”. 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 
tentang Surat Utang Negara.

2002

1.5. Undang-Undang yang Membentuk Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia
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1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Surat Berharga Syariah Negara.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem 
Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Transfer Dana. 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Mata Uang.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
menjadi Undang-Undang. 

2007

2009

2020

2011

2004

2008

2010

2016
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SISTEM PEMBAYARAN 
DAN PENGELOLAAN 

UANG RUPIAH

DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA

MAKROPRUDENSIAL

1.  Departemen Kebijakan 
Makroprudensial

2. Departemen Surveilans 
Sistem Keuangan

3. Departemen 
Pengembangan UMKM 
dan Perlindungan 
Konsumen

1.  Departemen Kebijakan 
Sistem Pembayaran 

2. Departemen 
Penyelenggaraan Sistem 
Pembayaran

3. Departemen Pengelolaan 
Uang

4. Unit Khusus Pembangunan 
Sentra Pengelolaan Uang, 
Data Center dan Business 
Resumption Site2)

1.  Departemen Kebijakan 
Ekonomi dan Moneter

2.  Departemen Pengelolaan 
Moneter

3.  Departemen Pengelolaan 
Devisa

4.  Departemen Pengembangan 
Pasar Keuangan

5.  Departemen Ekonomi dan 
Keuangan Syariah

MONETER

GUBERNUR

DEPUTI GUBERNUR SENIOR

4 S.D 7 DEPUTI GUBERNUR

1.6. Struktur Organisasi Bank Indonesia

Keterangan:
1)Komite adalah organ pendukung di Bank Indonesia untuk membantu Dewan Gubernur dalam memutuskan kebijakan prinsipil dan strategis
2) Satuan Kerja Khusus yang bersifat sementara
3) Satuan Kerja yang memiliki tanggung jawab dan wewenang koordinasi terhadap seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Luar Negeri (KPwLN)
4) Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi mendukung pelaksanaan tugas Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
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Keterangan:
1)Komite adalah organ pendukung di Bank Indonesia untuk membantu Dewan Gubernur dalam memutuskan kebijakan prinsipil dan strategis
2) Satuan Kerja Khusus yang bersifat sementara
3) Satuan Kerja yang memiliki tanggung jawab dan wewenang koordinasi terhadap seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Luar Negeri (KPwLN)
4) Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi mendukung pelaksanaan tugas Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri

PENDUKUNG KEBIJAKAN PENDUKUNG ORGANISASI JARINGAN KANTOR

1.  Departemen Internasional3)
2. Departemen Statistik
3.  Departemen Jasa Perbankan, 

Perizinan dan Operasional 
Treasuri

4.  Departemen Pengelolaan 
dan Kepatuhan Laporan

5.  Departemen Manajemen 
Risiko

6.  Departemen Komunikasi

1.  Departemen Manajemen 
Strategis dan Tata Kelola

2. Departemen Hukum
3. Departemen Sumber Daya 

Manusia
4. Departemen Pengelolaan 

Sistem Informasi
5. Departemen Keuangan
6. Departemen Pengadaan 

Strategis
7. Departemen Audit Intern
8. Departemen Pengelolaan 

Logistik dan Fasilitas
9. Institut Bank Indonesia
10. Unit Khusus Transformasi 

Sistem Informasi2)

Dalam Negeri
1. Departemen Regional4) 

(berkedudukan di 
     Kantor Pusat)
2. Kantor Koordinator merangkap 

Kantor Perwakilan Bank 
Indonesia Provinsi sebanyak 5 

3. Kantor Perwakilan 
     Bank Indonesia Provinsi 

sebanyak 29
4.  Kantor Perwakilan 
     Bank Indonesia Kota/ 

Kabupaten sebanyak 12

Luar Negeri
1. Kantor Perwakilan 
     Bank Indonesia New York
2. Kantor Perwakilan 
     Bank Indonesia London
3. Kantor Perwakilan 
     Bank Indonesia Tokyo
4. Kantor Perwakilan 
     Bank Indonesia Singapura
5. Kantor Perwakilan 
     Bank Indonesia Beijing

Komite1)

Staf Ahli Dewan Gubernur
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1.7. Peta Sebaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia 

KPw Koordinator 
Wilayah Kalimantan 
merangkap 
KPw Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi Aceh

Lhokseumawe

Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Barat

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Banten

Provinsi
Jawa Barat

Provinsi Daerah
 Istimewa Yogyakarta

Provinsi
Sulawesi Selatan

Provinsi
Sulawesi Barat

Provinsi
Sulawesi Utara

Provinsi Maluku Utara

Provinsi Maluku

Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua

Provinsi
Nusa Tenggara 

Barat

Provinsi Gorontalo

Provinsi Jambi

Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Timur

Balikpapan

Provinsi
Kalimantan Tengah

Provinsi
Kalimantan
Selatan Provinsi

Sulawesi Tenggara

Provinsi
Sulawesi Tengah

Provinsi Lampung

Provinsi Jawa Tengah
Provinsi
Jawa Timur

Provinsi Riau

Pematang Siantar

Provinsi
Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Cirebon
Tegal

Purwokerto Kediri
Malang

Jember

Solo

Provinsi Bali
Tasikmalaya

KPw Koordinator 
Wilayah Sumatera 
merangkap 
KPw Provinsi Sumatera Utara 

KPw Koordinator 
Wilayah Jawa 
merangkap 
KPw Provinsi Jawa Timur

Sibolga

KPw Koordinator 
Wilayah Bali Nustra 
merangkap 
KPw Provinsi Bali

Provinsi Nusa Tenggara Timur

 

WILAYAH KOORDINASI  SUMATERA

WILAYAH KOORDINASI JAWA

WILAYAH SULAMPUA
WILAYAH KOORDINASI 

KALIMANTAN

WILAYAH BALI NUSTRA

Kantor Perwakilan 
Luar Negeri

• London
• New York
• Singapura
• Tokyo
• Beijing

KPw Koordinator 
Wilayah Sulampua 
merangkap 
KPw Provinsi Sulawesi Selatan

• Provinsi Jawa Barat
• Provinsi Banten
• Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
• Provinsi Jawa Tengah
• Provinsi DKI Jakarta
• Tasikmalaya
• Cirebon
• Tegal
• Purwokerto
• Solo
• Malang
• Kediri
• Jember

• Provinsi Kalimantan Barat
• Provinsi Kalimantan Timur
• Provinsi Kalimantan Tengah
• Provinsi Kalimantan Utara
• Balikpapan

• Provinsi Nusa Tenggara Barat
• Provinsi Nusa Tenggara Timur

• Provinsi Sulawesi Utara
• Provinsi Sulawesi Tengah
• Provinsi Papua
• Provinsi Maluku
• Provinsi Sulawesi Tenggara
• Provinsi Gorontalo
• Provinsi Sulawesi Barat
• Provinsi Maluku Utara
• Provinsi Papua Barat

• Provinsi Aceh
• Provinsi Sumatera Barat
• Provinsi Kepulauan Riau
• Provinsi Riau
• Provinsi Sumatera Selatan
• Provinsi Bengkulu
• Provinsi Lampung
• Provinsi Jambi
• Provinsi Bangka Belitung
• Lhokseumawe
• Pematang Siantar
• Sibolga
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KPw Koordinator 
Wilayah Kalimantan 
merangkap 
KPw Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi Aceh

Lhokseumawe

Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Barat

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Banten

Provinsi
Jawa Barat

Provinsi Daerah
 Istimewa Yogyakarta

Provinsi
Sulawesi Selatan

Provinsi
Sulawesi Barat

Provinsi
Sulawesi Utara

Provinsi Maluku Utara

Provinsi Maluku

Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua

Provinsi
Nusa Tenggara 

Barat

Provinsi Gorontalo

Provinsi Jambi

Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Timur

Balikpapan

Provinsi
Kalimantan Tengah

Provinsi
Kalimantan
Selatan Provinsi

Sulawesi Tenggara

Provinsi
Sulawesi Tengah

Provinsi Lampung

Provinsi Jawa Tengah
Provinsi
Jawa Timur

Provinsi Riau

Pematang Siantar

Provinsi
Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Cirebon
Tegal

Purwokerto Kediri
Malang

Jember

Solo

Provinsi Bali
Tasikmalaya

KPw Koordinator 
Wilayah Sumatera 
merangkap 
KPw Provinsi Sumatera Utara 

KPw Koordinator 
Wilayah Jawa 
merangkap 
KPw Provinsi Jawa Timur

Sibolga

KPw Koordinator 
Wilayah Bali Nustra 
merangkap 
KPw Provinsi Bali

Provinsi Nusa Tenggara Timur

 

WILAYAH KOORDINASI  SUMATERA

WILAYAH KOORDINASI JAWA

WILAYAH SULAMPUA
WILAYAH KOORDINASI 

KALIMANTAN

WILAYAH BALI NUSTRA

Kantor Perwakilan 
Luar Negeri

• London
• New York
• Singapura
• Tokyo
• Beijing

KPw Koordinator 
Wilayah Sulampua 
merangkap 
KPw Provinsi Sulawesi Selatan

• Provinsi Jawa Barat
• Provinsi Banten
• Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
• Provinsi Jawa Tengah
• Provinsi DKI Jakarta
• Tasikmalaya
• Cirebon
• Tegal
• Purwokerto
• Solo
• Malang
• Kediri
• Jember

• Provinsi Kalimantan Barat
• Provinsi Kalimantan Timur
• Provinsi Kalimantan Tengah
• Provinsi Kalimantan Utara
• Balikpapan

• Provinsi Nusa Tenggara Barat
• Provinsi Nusa Tenggara Timur

• Provinsi Sulawesi Utara
• Provinsi Sulawesi Tengah
• Provinsi Papua
• Provinsi Maluku
• Provinsi Sulawesi Tenggara
• Provinsi Gorontalo
• Provinsi Sulawesi Barat
• Provinsi Maluku Utara
• Provinsi Papua Barat

• Provinsi Aceh
• Provinsi Sumatera Barat
• Provinsi Kepulauan Riau
• Provinsi Riau
• Provinsi Sumatera Selatan
• Provinsi Bengkulu
• Provinsi Lampung
• Provinsi Jambi
• Provinsi Bangka Belitung
• Lhokseumawe
• Pematang Siantar
• Sibolga
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1.8. Badan Supervisi Bank Indonesia  

Muhammad Edhie Purnawan
Ketua

Nunung Nuryartono 
Anggota

Muhammad Nawir Messi
Anggota

Nury Effendi
Anggota

Mohamad Khusaini
Anggota

Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) 
merupakan organ yang dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang tentang Bank Indonesia, untuk 
membantu DPR-RI dalam melakukan fungsi 
pengawasan terhadap Bank Indonesia. Dalam 
melaksanakan tugasnya, BSBI bertanggung jawab 
langsung kepada DPR-RI dengan kedudukan 
BSBI tidak berada dalam struktur organisasi Bank 
Indonesia.

Gedung Radius Prawiro dan Syafrudin Prawiranegara - Kantor Pusat Bank Indonesia
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Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
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BAB 2
Kinerja Ekonomi Global dan
Domestik
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2.1. Perkembangan Ekonomi Global

Perekonomian global diprakirakan tumbuh lebih tinggi 
dari proyeksi sebelumnya, di tengah ketidakpastian 
pasar keuangan global yang kembali meningkat seiring 
penyebaran varian delta Covid-19 di sejumlah negara. 
Kenaikan pertumbuhan ekonomi tercatat di Amerika Serikat 
(AS) dan Kawasan Eropa seiring dengan percepatan vaksinasi 
serta berlanjutnya stimulus fiskal dan moneter, sementara 
pertumbuhan ekonomi Tiongkok tetap tinggi. Prospek 
ekonomi India dan kawasan ASEAN diprakirakan lebih 
rendah seiring dengan penerapan pembatasan mobilitas 
untuk mengatasi peningkatan kembali kasus Covid-19. 
Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia merevisi 
ke atas prakiraan pertumbuhan ekonomi global tahun 
2021 menjadi 5,8% dari sebelumnya sebesar 5,7%. Volume 
perdagangan dan harga komoditas dunia juga diprakirakan 
lebih tinggi sehingga mendukung perbaikan kinerja ekspor 
negara berkembang, termasuk Indonesia. 

Ketidakpastian pasar keuangan global mulai menurun pada 
Triwulan II 2021 sejalan dengan komunikasi The Fed yang 
transparan dan konsisten tentang arah kebijakan yang 
tetap akomodatif, meskipun masih dibayangi oleh inflasi AS 
yang meningkat di atas ekspektasi pasar dan berlanjutnya 
volatilitas imbal hasil US Treasury bond (UST). Mayoritas 
pelaku pasar juga masih memperkirakan suku bunga FFR 
belum berubah sampai dengan awal 2022. Perkembangan 
tersebut berdampak pada aliran modal global yang kembali 

masuk ke sebagian negara berkembang dan mendorong 
penguatan mata uang di berbagai negara tersebut, termasuk 
Indonesia. Namun, tren positif tersebut tertahan pada akhir 
Triwulan II 2021 sejalan dengan semakin menyebarnya virus 
Covid-19 varian baru yang diikuti kebijakan pembatasan 
mobilitas di sejumlah negara dan dampaknya terhadap 

Live Streaming Pengumuman Rapat Dewan Gubernur Bulanan Juni 2021

Tabel 2.1. Pertumbuhan PDB Dunia

Negara 2018 2019 2020 2021*

Dunia 3,6 2,8 -3,3 5,8

Negara Maju 2,3 1,6 -4,7 5,4

Amerika Serikat 3,0 2,2 -3,5 6,8

Kawasan Eropa 1,9 1,3 -6,8 4,5

Jepang 0,6 0,3 -4,7 2,8

Negara Berkembang 4,5 3,6 -2,2 6,0

Tiongkok 6,7 5,8 2,3 8,4

India 6,5 4,7 -7,1 8,8

ASEAN-5 5,3 4,8 -3,4 4,8

1,2 0,2 -7,0 3,6

Negara 
Berkembang Eropa 3,4 2,4 -2,0 3,7

Timur Tengah & 
Asia Tengah 2,0 1,4 -2,9 3,7

Sumber: IMF WEO. *Proyeksi Bank Indonesia
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prospek ekonomi dunia, serta antisipasi terhadap rencana 
kebijakan pengurangan stimulus moneter (tapering) The Fed. 
Kondisi tersebut mendorong pengalihan aliran modal kepada 
aset keuangan yang dianggap aman (flight to quality), sehingga 
mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai 
tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.  

2.2. Perkembangan Ekonomi Domestik

Pertumbuhan ekonomi domestik diprakirakan lebih rendah 
dari sebelumnya pasca penyebaran varian delta Covid-19. 

Hingga Triwulan II 2021, perbaikan ekonomi terus berlanjut, 
terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, belanja 
fiskal, dan investasi nonbangunan. Perkembangan sejumlah 
indikator dini pada Triwulan II 2021, seperti penjualan eceran 
dan Purchasing Manager’s Index (PMI), serta realisasi ekspor 
dan impor yang tetap meningkat mengindikasikan pemulihan 
ekonomi domestik yang masih berlangsung. Meski demikian, 
sejalan dengan kebijakan pembatasan mobilitas yang harus 
ditempuh oleh Pemerintah untuk mengatasi peningkatan 
penyebaran varian delta Covid-19, pertumbuhan ekonomi 
pada Triwulan III 2021 diperkirakan lebih rendah. Penurunan 
terutama terjadi pada konsumsi rumah tangga akibat 

Tabel 2.2. Pertumbuhan PDB Domestik dan Komponen Berdasarkan Pengeluaran

Tabel 2.3. Pertumbuhan PDB Domestik dan Komponen Berdasarkan Lapangan Usaha

Komponen
2019

2019
2020

2020
I II III IV I II III IV

Konsumsi Rumah Tangga 5,02 5,18 5,01 4,97 5,04 2,83 -5,52 -4,05 -3,61 -2,63

Melayani Rumah Tangga
16,96 15,29 7,41 3,53 10,62 -5,01 -7,82 -1,97 -2,14 -4,29

Konsumsi Pemerintah 5,22 8,23 0,98 0,48 3,25 3,77 -6,90 9,76 1,76 1,94

Investasi (PMTDB) 5,03 4,55 4,21 4,06 4,45 1,70 -8,61 -6,48 -6,15 -4,95

    Investasi Bangunan 5,48 5,46 5,03 5,53 5,37 2,76 -5,26 -5,60 -6,63 -3,78

    Investasi Nonbangunan 3,69 1,96 1,95 -0,13 1,80 -1,46 -18,62 -8,99 -4,71 -8,38

Ekspor -1,58 -1,73 0,10 -0,39 -0,87 0,36 -12,02 -11,66 -7,21 -7,70

Impor -7,47 -6,84 -8,30 -8,05 -7,69 -3,62 -18,29 -23,00 -13,52 -14,71

PDB 5,07 5,05 5,02 4,97 5,02 2,97 -5,32 -3,49 -2,19 -2,07

Sumber: BPS

2021

I

-2.23

-4.53

2.96

-0.23

-0.74

1.39

6.74

5.27

-0.74

2020
2021

I
Komponen

2019
2019

2020
I II III IV I II III IV

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,82 5,33 3,12 4,26 3,64 0,01 2,20 2,16 2,59

Pertambangan dan Penggalian 2,32 -0,71 2,34 0,94 1,22 0,45 -2,72 -4,28 -1,20

Industri Pengolahan 3,85 3,54 4,14 3,66 3,80 2,06 -6,18 -4,34 -3,14

Pengadaan Listrik dan Gas 4,12 2,20 3,75 6,01 4,04 3,85 -5,46 -2,44 -5,01

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang 8,95 8,33 4,85 5,41 6,83 4,38 4,44 5,94 4,98

Konstruksi 5,91 5,69 5,65 5,79 5,76 2,90 -5,39 -4,52 -5,67

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor 5,21 4,63 4,43 4,24 4,62 1,57 -7,59 -5,05 -3,64

Transportasi dan Pergudangan 5,45 5,88 6,66 7,55 6,40 1,30 -30,80 -16,71 -13,42

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,87 5,53 5,41 6,41 5,80 1,94 -21,97 -11,81 -8,88

Informasi dan Komunikasi 9,06 9,60 9,24 9,71 9,41 9,82 10,85 10,72 10,91

Jasa Keuangan dan Asuransi 7,23 4,49 6,15 8,49 6,60 10,63 1,06 -0,95 2,37

Real Estat 5,40 5,71 5,97 5,85 5,74 3,81 2,31 1,96 1,25

Jasa Perusahaan 10,36 9,94 10,22 10,49 10,25 5,39 -12,09 -7,61 -7,02

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib 6,41 8,85 1,87 2,06 4,67 3,15 -3,21 1,82 -1,55

Jasa Pendidikan 5,64 6,31 7,81 5,46 6,29 5,87 1,19 2,41 1,36

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,64 9,13 9,18 7,82 8,68 10,39 3,71 15,29 16,54

Jasa Lainnya 9,97 10,72 10,71 10,78 10,55 7,09 -12,60 -5,55 -4,84

PDB 5,07 5,05 5,02 4,97 5,02 2,97 -5,32 -3,49 -2,19 -2,07 -0,74
Sumber: BPS

1,75 2,95

-1,95 -2,02

-2,93 -1,38
-2,34 1,68

4,94 5,49

-3,26 -0,79

-3,72 -1,23

-15,04 -13,12

-10,22 -7,26

10,58 8,72

3,25 -2,99

2,32 0,94

-5,44 -6,10

-0,03 -2,94

2,63 -1,61

11,60 3,64

-4,10 -5,15
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memperkuat ketahanan eksternal melalui peningkatan aliran 
masuk modal asing dan menjaga daya tarik aset keuangan 
domestik.

Dengan langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia, 
pergerakan nilai tukar Rupiah relatif terkendali, di tengah 
kembali meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan 
global pada akhir Triwulan II 2021. Nilai tukar Rupiah pada 
Triwulan II 2021 menguat 0,17% secara point to point  meski 

terbatasnya mobilitas, di tengah peningkatan stimulus 
bantuan sosial oleh Pemerintah, dan tetap kuatnya kinerja 
ekspor, sebelum akan kembali meningkat pada Triwulan 
IV 2021. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia 
memprakirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 
menjadi 3,5% - 4,3% dari proyeksi sebelumnya 4,1% - 5,1%.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan tetap 
baik, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. 
Defisit transaksi berjalan Triwulan II 2021 diprakirakan tetap 
rendah, didukung oleh surplus neraca perdagangan sebesar 
6,30 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan surplus 
triwulan sebelumnya. Kinerja positif tersebut ditopang oleh 
peningkatan ekspor komoditas utama seperti CPO, batu bara, 
besi dan baja, serta kendaraan bermotor, di tengah kenaikan 
harga komoditas dunia. Neraca modal juga diperkirakan 
surplus didukung oleh aliran modal masuk dalam bentuk 
penanaman modal asing dan investasi portofolio. Investasi 
portofolio pada Triwulan II 2021 mencatat net inflows sebesar 
4,28 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa Indonesia pada 
akhir Juni 2021 tercatat sebesar 137,1 miliar dolar AS, setara 
dengan pembiayaan 9,2 bulan impor atau 8,8 bulan impor 
dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada 
di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan 
impor. Ke depan, akan dilakukan berbagai langkah untuk 

Tabel 2.4. Neraca Pembayaran Indonesia

Grafik 2.1. Rupiah vs Negara Kawasan 

2021
I**

Komponen (Miliar Dolar AS)
2019

Total
2020*

Total
I II III IV I II III IV

Transaksi Berjalan -6,6 -8,2 -7,5 -8,0 -30,3 -3,4 -2,9 1,1 0,9 -4,3

A. Barang 1,3 0,6 1,4 0,3 3,5 4,5 4,0 9,8 10,0 28,2

- Ekspor, fob 41,2 40,2 43,7 43,4 168,5 41,7 34,6 40,8 46,2 163,4

- Impor, fob -39,9 -39,6 -42,3 -43,1 -164,9 -37,2 -30,7 -31,0 -36,2 -135,1

a, Non-migas 2,9 3,1 2,7 3,2 12,0 5,8 3,3 9,4 11,3 29,9

b, Migas -2,1 -2,9 -2,1 -3,2 -10,3 -2,6 -0,8 -0,7 -1,2 -5,4

B. Jasa-jasa -1,5 -1,9 -2,2 -2,0 -7,6 -1,7 -2,1 -2,7 -3,1 -9,6

C. Pendapatan Primer -8,1 -8,9 -8,4 -8,3 -33,8 -7,9 -6,2 -7,4 -7,4 -28,9

D. Pendapatan Sekunder 1,8 2,0 1,8 2,0 7,6 1,7 1,4 1,4 1,4 5,9

Transaksi Modal dan Finansial 9,88 6,74 7,43 12,55 36,60 -3,02 10,81 0,87 -1,01 7,64

1. Investasi Langsung 5,9 5,8 5,2 3,6 20,5 4,3 4,2 0,9 4,2 13,6

5,52. Investasi Portofolio 4,6 4,6 7,3 22,0 -6,3 9,7 -2,0 2,0 3,4

3. Investasi Lainnya -1,6 -3,6 -2,5 1,6 -6,1 -0,6 -3,3 1,9 -7,4 -9,4
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melemah 1,68% secara rerata dibandingkan dengan level 
Triwulan I 2021. Kinerja nilai tukar Rupiah tersebut didorong 
oleh berlanjutnya aliran modal asing ke pasar keuangan 
domestik seiring dengan menurunnya ketidakpastian pasar 
keuangan global, serta persepsi positif investor terhadap 
prospek ekonomi Indonesia dan konsistensi kebijakan dalam 
mengelola perekonomian domestik. Namun, tren penguatan 
nilai tukar Rupiah tertahan pada akhir Triwulan II 2021 
dipengaruhi penyesuaian aliran modal keluar dari negara 
berkembang yang didorong oleh perilaku flight to quality, di 
tengah pasokan valas domestik yang masih memadai. Nilai 
tukar Rupiah pada 21 Juli 2021 melemah 0,29% secara 
point to point dan 1,14% secara rerata dibandingkan dengan 
level akhir Juni 2021. Dengan perkembangan tersebut, 
Rupiah sampai dengan 21 Juli 2021 mencatat depresiasi 
sekitar 3,39% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2020, 
relatif lebih rendah dibandingkan depresiasi dari mata uang 
sejumlah negara berkembang lainnya. Bank Indonesia terus 
memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai 
dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar, 
melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan 
likuiditas di pasar.

Inflasi tetap rendah. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 
Juni 2021 tercatat deflasi 0,16% (mtm) sehingga inflasi IHK 
sampai Juni 2021 mencapai 0,74% (ytd). Secara tahunan, 
inflasi IHK tercatat 1,33% (yoy), relatif stabil dibandingkan 
dengan inflasi Triwulan I 2021 sebesar 1,37% (yoy). Inflasi 
inti terjaga rendah sejalan dengan pemulihan permintaan 
domestik yang masih terbatas, stabilitas nilai tukar yang 
terjaga, dan kebijakan Bank Indonesia yang konsisten 
mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target. Inflasi 
kelompok volatile food terkendali sejalan dengan pasokan 
yang memadai, sementara inflasi kelompok administered 
prices tetap rendah seiring dengan minimnya kebijakan 
penyesuaian tarif oleh Pemerintah.  Bank Indonesia tetap 
berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat 
koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat 

Grafik 2.2. Inflasi IHK dan Komponen Grafik 2.3. Uang Beredar dan AL/DPK

pusat maupun daerah melalui Tim Pengendali Inflasi (TPI 
dan TPID), termasuk menjaga pasokan selama implementasi 
kebijakan pembatasan mobilitas. Inflasi pada tahun 2021 
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SBN di pasar perdana sebagai bagian dari sinergi kebijakan 
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32,95% dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 
11,28% (yoy). Likuiditas perekonomian juga meningkat, 
tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas 
(M2) yang tumbuh meningkat masing-masing sebesar 17,0% 
(yoy) dan 11,4% (yoy) pada Juni 2021. Pertumbuhan uang 
beredar terutama ditopang ekspansi otoritas yang meningkat 
dan kredit perbankan yang mulai positif. 

Suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan 
likuiditas yang masih longgar mendorong suku bunga kredit 
perbankan terus menurun walaupun masih terbatas. Di 
pasar uang dan pasar dana, suku bunga PUAB overnight dan 
suku bunga 1 bulan deposito perbankan telah menurun, 
masing-masing sebesar 153 bps dan 209 bps sejak Mei 2020 
menjadi 2,79% dan 3,60% pada Mei 2021. Di pasar kredit, 
penurunan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan terus 
berlanjut, meski dengan besaran respons yang lebih terbatas, 
yaitu menurun sebesar 169 bps sejak Mei 2020 menjadi 
8,86% pada Mei 2021. Berdasarkan jenis kredit, penurunan 
paling dalam suku bunga kredit baru terjadi pada jenis kredit 
mikro, diikuti oleh jenis kredit investasi dan modal kerja. 

Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga, meskipun fungsi 
intermediasi perbankan masih perlu ditingkatkan. Rasio 

Grafik 2.6. Permodalan Industri Perbankan

Grafik 2.8. Uang Yang Diedarkan

Grafik 2.9. Nilai Transaksi ATM/Debit dan Kartu Kredit

Grafik 2.5. Suku Bunga Perbankan Grafik 2.7. Perkembangan Kredit dan DPK

Sumber: Bank Indonesia

Suku Bunga Kredit KMK
Suku Bunga Kredit 

Suku Bunga Deposito 1 Bulan

Suku Bunga Deposito 

%

9,02

9,53

3,60

3,87

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5

kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio / CAR) perbankan 
Mei 2021 tetap tinggi sebesar 24,28%, dan rasio kredit 
bermasalah (Non Performing Loan / NPL) tetap terjaga, yakni 
3,35% (bruto) dan 1,10% (neto). Di tengah kondisi likuiditas 
yang tetap longgar dan penurunan suku bunga kredit baru, 
intermediasi perbankan mulai tumbuh positif meskipun 
belum kuat yaitu sebesar 0,59% (yoy) pada Juni 2021. 

Sumber: Bank Indonesia

Modal (skala kanan)

ATMR (skala kanan)
CAR

24,28

0

1

2

3

4

5

6

7

8

15

17

19

21

23

25

27

29

31

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rp Ribu Triliun%

Sumber: Bank Indonesia

Pertumbuhan Kredit (yoy)

Pertumbuhan DPK (yoy)

LDR (skala kanan)

0,59

11,28

80,13

60

65

70

75

80

85

90

95

100

-5

0

5

10

15

20

25

30

1 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

%%

Pertumbuhan
(yoy,skala kanan)

UYD
823,4

11,74

-2,22

Pertumbuhan
(mtm,skala kanan)

Sumber: Bank Indonesia

2017 2018 2019 2020 2021

25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

Rp Triliun %
1,000

-
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 1 3 55 7 9 11

Transaksi ATM/D+KK Pertumbuhan (skala kanan) 34,05

Sumber: Bank Indonesia

40

30

20

10

-30

-20

-10

0

%, yoyRp Triliun 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2018 2019 2020 2021
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5

659,9



Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia - Triwulan II 2021

23

Grafik 2.10. Nilai Transaksi Uang Elektronik Grafik 2.11. Volume Transaksi Digital Banking

Perbaikan ini didorong oleh mulai membaiknya permintaan 
kredit seiring dengan berlanjutnya pemulihan kinerja dan 
aktivitas korporasi, rumah tangga dan UMKM. Dari sisi suplai, 
pertumbuhan kredit yang mulai positif tersebut didorong 
oleh mulai melonggarnya index of lending standard. Bank 
Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan KSSK 
untuk implementasi lebih lanjut paket kebijakan terpadu 
KSSK dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan 
meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada 
sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM.

Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi sistem 
pembayaran untuk akselerasi ekonomi keuangan digital 
dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. 
Transaksi ekonomi dan keuangan digital tumbuh tinggi 
seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat 
untuk berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem 
pembayaran digital, serta akselerasi digital banking. Pada 
Triwulan I dan II 2021, nilai transaksi: (i) e-commerce 
meningkat 63,36% (yoy) menjadi Rp186,75 triliun, (ii) 

Uang Elektronik (UE) meningkat 41,01% (yoy) mencapai 
Rp132,03 triliun, dan (iii) digital banking meningkat 39,39% 
(yoy) menjadi Rp17.901,76 triliun. Bank Indonesia terus 
mempercepat implementasi kebijakan sistem pembayaran 
sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 
dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi 
dan keuangan yang inklusif dan efisien, antara lain dengan: 
(i) meningkatkan transaksi dan perluasan merchant QR 
Code Indonesian Standard (QRIS), (ii) menyalurkan bansos 
Pemerintah, dan (iii) memperkuat ekosistem industri sistem 
pembayaran. Di sisi tunai, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) 
pada Juni 2021 mencapai Rp832,4 triliun, meningkat 11,74% 
(yoy). Bank Indonesia tetap memastikan ketersediaan uang 
Rupiah untuk memenuhi kebutuhan uang masyarakat 
di seluruh wilayah NKRI dengan tetap memperhatikan 
protokol kesehatan.

Ulasan lebih mendalam tentang kinerja perekonomian global 
dan domestik dapat dilihat pada Laporan Kebijakan Moneter 
Juli 2021.
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Bank Indonesia terus mengoptimalkan seluruh bauran 
kebijakan guna menjaga stabilitas makroekonomi dan 
sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan 
ekonomi lebih lanjut. Di sisi kebijakan moneter, selama 
Triwulan II 2021 Bank Indonesia: (i) mempertahankan BI 
7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku 
bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga 
Lending Facility sebesar 4,25%, (ii) melanjutkan kebijakan 
nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar 
yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar, 
dan (iii) melanjutkan penguatan strategi operasi moneter 
untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter 
akomodatif. Kebijakan makroprudensial akomodatif terus 
ditempuh untuk mendorong intermediasi perbankan 
termasuk melalui: (i) penguatan kebijakan transparansi Suku 
Bunga Dasar Kredit (SBDK), (ii) penyempurnaan kebijakan 
rasio kredit UMKM menjadi kebijakan Rasio Pembiayaan 
Inklusif Makroprudensial (RPIM), dan (iii) melanjutkan 
kebijakan makroprudensial akomodatif lainnya dengan 
mempertahankan rasio Countercyclical Buffer (CCB) sebesar 
0%, rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) 
sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, serta rasio 
PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 
4,5%. 

Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk 
mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk 
akselerasi ekonomi keuangan digital dalam rangka 
mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pada Triwulan II 
2021, Bank Indonesia telah memperpanjang masa berlaku 

kebijakan pricing SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia 
ke bank dan maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah, 
serta memperkuat kebijakan QRIS untuk mendorong 
akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif 
dan efisien melalui peningkatan limit transaksi QRIS dan 
penurunan tarif MDR QRIS untuk merchant kategori 
Badan Layanan Umum (BLU) dan Public Service Obligation 
(PSO). Bank Indonesia juga menurunkan batas maksimum 
suku bunga kartu kredit untuk mendukung transmisi 
kebijakan suku bunga dan efisiensi transaksi nontunai 
dan memperpanjang kebijakan penurunan nilai denda 
keterlambatan pembayaran kartu kredit 1% dari outstanding 
atau maksimal Rp100.000,- sampai dengan 31 Desember 
2021 guna mendorong penggunaan kartu kredit sebagai 
buffer konsumsi masyarakat dalam rangka mendukung 
pemulihan ekonomi nasional. 

Berbagai penguatan kebijakan pendukung juga dilanjutkan 
pada Triwulan II 2021. Di sisi pendalaman pasar keuangan, 
akselerasi pendalaman pasar uang ditempuh dengan 
mempercepat pendirian Central Counterparty (CCP) dan 
standardisasi transaksi repo yang dapat dikliringkan melalui 
CCP dan melakukan penguatan kerangka pengaturan pasar 
uang dan implementasi Electronic Trading Platform (ETP) 
Multimatching, khususnya pasar uang Rupiah dan valas. 
Sementara itu untuk mendorong ekspor, investasi, dan juga 
mendukung ketahanan sektor eksternal, Bank Indonesia 
terus memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan 
dan investasi serta sosialisasi penggunaan Local Currency 
Settlement (LCS) bekerjasama dengan instansi terkait di 

Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2021 dan peluncuran Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD)
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berbagai negara, yakni Jepang, Singapura, Amerika Serikat, 
Tiongkok, Perancis, Inggris, Meksiko, Swedia, Norwegia, dan 
Australia. 

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan 
KSSK untuk implementasi lebih lanjut paket kebijakan 
terpadu KSSK dalam rangka menjaga stabilitas sistem 
keuangan dan meningkatkan kredit/pembiayaan kepada 
dunia usaha pada sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM. 
Bank Indonesia juga meningkatkan koordinasi kebijakan 
dengan Pemerintah dan instansi terkait untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi, termasuk koordinasi kebijakan 
moneter – fiskal, kebijakan untuk mendorong ekspor, serta 
inklusi ekonomi dan keuangan.

3.1. Kebijakan Moneter

Bank Indonesia tetap menempuh kebijakan moneter 
longgar dan suku bunga rendah sampai terdapat tanda-
tanda kenaikan inflasi. Pada Triwulan II 2021, Bank Indonesia 
mempertahankan BI7DRR sebesar 3,50%, terendah 
dalam sejarah. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan 
inflasi yang tetap rendah dan stabilitas nilai tukar Rupiah 
yang terjaga, serta upaya untuk memperkuat pemulihan 
ekonomi. Bank Indonesia kembali mempertahankan 
BI7DRR sebesar 3,50% pada RDG Juli 2021 sejalan dengan 
perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan 
karena ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah 
prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi dari Covid-19.

Bank Indonesia melanjutkan injeksi likuiditas (quantitative 
easing) di pasar uang dan perbankan melalui operasi 
moneter agar dapat mendorong pembiayaan bagi dunia 
usaha dan ekonomi. Selama Triwulan II 2021, Bank Indonesia 
telah menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan 
sebesar Rp30,97 triliun. Kebijakan tersebut terus dilanjutkan 
pada Juli 2021 sehingga secara total quantitative easing yang 
dilakukan pada tahun 2021 mencapai Rp101,10 triliun (per 
19 Juli 2021).  Ke depan, Bank Indonesia secara konsisten 
terus memastikan tersedianya likuiditas yang cukup di pasar 
uang dan perbankan untuk mendukung peningkatan fungsi 
intermediasi perbankan dalam rangka pemulihan ekonomi 
nasional.

3.2. Stabilisasi Nilai Tukar

Bank Indonesia berkomitmen untuk memperkuat 
kebijakan nilai tukar Rupiah dengan tetap berada di pasar 
untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan 
fundamental dan mekanisme pasar. Hal ini ditempuh 

melalui kebijakan triple intervention di pasar spot, Domestic 
Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN 
dari pasar sekunder.

3.2.1. Penguatan Kebijakan Stabilisasi Nilai Tukar

Kinerja perekonomian dunia diprakirakan terus membaik, di 
tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang kembali 
meningkat seiring penyebaran varian delta Covid-19 
di sejumlah negara. Perkembangan tersebut terutama 
ditopang oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi di Amerika 
Serikat (AS) dan Kawasan Eropa seiring dengan percepatan 
vaksinasi serta berlanjutnya stimulus fiskal dan moneter, 
sementara pertumbuhan ekonomi Tiongkok tetap tinggi. 
Berbagai indikator mengonfirmasi pemulihan ekonomi 
global yang terus menguat. Namun demikian, prospek 
ekonomi India dan kawasan ASEAN diprakirakan lebih 
rendah seiring dengan penerapan pembatasan mobilitas 
untuk mengatasi peningkatan kembali kasus Covid-19 dan 
antisipasi terhadap rencana kebijakan pengurangan stimulus 
moneter (tapering) The Fed. 

Dengan langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia, 
pergerakan nilai tukar Rupiah relatif terkendali, di tengah 
kembali meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan 
global. Perkembangan nilai tukar Rupiah tersebut 
dipengaruhi penyesuaian aliran modal keluar dari negara 
berkembang yang didorong oleh perilaku flight to quality, di 
tengah pasokan valas domestik yang masih memadai. Dalam 
menjaga pergerakan nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia 
terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah 
sesuai dengan fundamentalnya dan mendorong bekerjanya 
mekanisme pasar, melalui efektivitas operasi moneter dan 
ketersediaan likuiditas di pasar. 

3.2.2. Pengelolaan Moneter

Bank Indonesia melakukan pengelolaan moneter melalui 
pelaksanaan operasi moneter yang terdiri atas Operasi 
Pasar Terbuka (OPT) dan Standing Facilities (SF). Pelaksanaan 
operasi moneter diarahkan untuk mengendalikan suku 
bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) O/N agar bergerak di 
sekitar suku bunga kebijakan Bank Indonesia yaitu BI7DRR. 
Pelaksanaan SF dilakukan dalam koridor suku bunga PUAB 
O/N sebesar BI7DRR ± 75 bps. 

Pada Triwulan II 2021, deviasi rata-rata suku bunga 
PUAB O/N terhadap BI7DRR masih lebar sejalan dengan 
kondisi likuiditas di sistem perbankan yang tetap longgar. 
Kondisi ini merupakan implikasi kebijakan moneter dan 
makroprudensial akomodatif guna mendukung pemulihan 
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2	 Penetapan	 Peraturan	 Pemerintah	 Pengganti	 Undang-Undang	 Nomor	
1	 Tahun	 2020	 Tentang	 Kebijakan	 Keuangan	 Negara	 Dan	 Stabilitas	
Sistem	 Keuangan	 Untuk	 Penanganan	 Pandemi	 Corona	 Virus	 Disease	
2019	 (Covid-19)	Dan/Atau	Dalam	Rangka	Menghadapi	Ancaman	Yang	
Membahayakan	 Perekonomian	 Nasional	 Dan/Atau	 Stabilitas	 Sistem	
Keuangan	Menjadi	Undang-Undang
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Grafik 3.3. Koridor Suku Bunga dan Volume PUAB O/N

ekonomi nasional. (Grafik 3.1). 

Pada Triwulan II 2021, posisi operasi moneter secara net1 

terkontraksi dan mengalami penurunan dibandingkan 
triwulan sebelumnya (Grafik 3.2). Hal ini sejalan dengan 
turunnya likuiditas di sistem perbankan karena adanya 
kebutuhan uang kartal masyarakat dan giro perbankan 
selama periode Ramadan dan Idul Fitri, serta adanya operasi 
stabilisasi nilai tukar di tengah peningkatan transaksi 
keuangan Pemerintah. Sejalan dengan kondisi likuiditas 
tersebut, kebutuhan likuiditas di pasar uang antar bank 
cenderung mengalami penurunan. Rata-rata harian volume 
PUAB O/N selama Triwulan II 2021 sebesar Rp4,62 triliun 
atau turun 7,40% dibanding volume triwulan sebelumnya 
yang mencapai Rp4,99 triliun. Suku bunga PUAB O/N pada 
akhir Triwulan II 2021 berada di level 2,80% (Grafik 3.3). 

Bank Indonesia melanjutkan operasi moneter sebagai 
pelaksanaan kebijakan moneter yang akomodatif di tengah 
upaya pemulihan ekonomi nasional dengan:

a. Memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah dengan tetap 
berada di pasar melalui triple intervention untuk menjaga 
stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental 
dan mekanisme pasar.

b. Melanjutkan lelang Repo SBN/PaSBI tenor 1 minggu 
s.d. 12 bulan dan lelang FX Swap tenor 1 bulan, 3 
bulan, 6 bulan, dan 12 bulan setiap hari untuk menjaga 
ketersediaan likuiditas. 

c. Meningkatkan penggunaan instrumen Sukuk Bank 
Indonesia (SukBI) pada tenor 1 minggu sampai dengan 
12 bulan dari sebelumnya hanya sampai dengan 3 bulan 
sejak 16 April 2021 dalam rangka memperkuat operasi 
moneter syariah. 

d. Melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana hingga 31 
Desember 2021, sebagai tindak lanjut UU No.2 tahun 
20202 pada tahun 2021 untuk mendukung pembiayaan 
terkait pemulihan ekonomi nasional. Pembelian 
dilakukan melalui mekanisme pasar sesuai dengan 
Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur 
Bank Indonesia tanggal 16 April 2020, sebagaimana 
telah diperpanjang pada 11 Desember 2020.

Penguatan strategi operasi moneter terus dilakukan 
untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter 
akomodatif dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi 
nasional dan menjaga ketersediaan likuiditas di pasar. 
Selama Triwulan II 2021, Bank Indonesia telah menambah 
likuiditas (quantitative easing) di perbankan sebesar Rp30,97 
triliun. Kebijakan tersebut terus dilanjutkan pada Juli 2021 
sehingga secara total quantitative easing yang dilakukan pada 
tahun 2021 mencapai Rp101,10 triliun (per 19 Juli 2021). 
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Grafik 3.2. Posisi Operasi Moneter
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Grafik 3.1. Deviasi Policy Rate dengan Suku Bunga PUAB O/N

1	 Posisi	 operasi	 moneter	 secara	 net	 terdiri	 dari	 posisi	 operasi	 moneter	
kontraksi	dan	posisi	operasi	moneter	ekspansi
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Grafik 3.4. Posisi Outstanding Operasi Moneter - Total

Posisi 
Instrumen OM

(Rp triliun)

2020 2021
Δ Tw II 2021 - Tw I 2021

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II

DF 91,42 67,77 101,30 104,71 83,55 146,18 62,63

FASBIS 16,14 18,30 33,17 18,51 17,64 23,15 5,51

Term Deposit 111,46 133,60 197,19 98,80 138,19 219,26 81,07

RR SBN 203,57 276,64 435,29 464,49 539,49 325,43 (214,06)

SDBI - - - - - - -

SBI 12,25 10,75 - - - - -

SBIS 11,77 11,48 9,76 12,85 12,99 7,31 (5,68)

SukBI 24,41 27,39 28,66 42,57 41,94 51,36 9,42

OM Kontraksi 471,00 545,94 805,36 741,92 833,80 772,70 (61,10)

LF 0,03 - 0,45 - - - -

FF - - - - - - -

Repo/PaSBI 32,79 38,74 29,04 47,91 28,65 20,03 (8,62)

FX Swap 13,65 39,60 23,46 26,87 25,02 7,67 (17,35)

OM Ekspansi 46,46 78,34 52,95 74,78 53,67 27,70 (25,97)

OM Net
(OM Kontraksi - OM Ekspansi) 424,54 467,60 752,41 667,14 780,13 745,00 (35,13)

Tabel 3.1. Posisi Instrumen OM

(42,12%), Term Deposit sebesar Rp219,26 triliun (28,38%), 
dan Deposit Facility sebesar Rp146,18 triliun (18,92%). 
Komposisi instrumen ekspansi didominasi oleh Repo/PaSBI 
sebesar Rp20,03 triliun (72,31%) dan FX Swap sebesar 
Rp7,67 triliun (27,69%). (Tabel 3.1 dan Tabel 3.2).

Tabel 3.2. Komposisi Instrumen OM

Komposisi 
Instrumen OM

2021 Δ TW II 2021 - 
TW I 2021

Tw I Tw II

DF 10,02% 18,92% 8,90%

FASBIS 2,12% 3,00% 0,88%

Term Deposit 16,57% 28,38% 11,80%

RR SBN 64,70% 42,12% -22,59%

SDBI - - -

SBI - - -

SBIS 1,56% 0,95% -0,61%

SukBI 5,03% 6,65% 1,62%

OM Kontraksi 100,00% 100,00% -

LF - - -

FF - - -

Repo/PaSBI 53,39% 72,31% 18,92%

FX Swap 46,61% 27,69% -18,92%

OM Ekspansi 100,00% 100,00% -

Pada Triwulan II 2021, posisi operasi moneter kontraksi 
maupun ekspansi mengalami penurunan (Grafik 3.4, 
Tabel 3.1). Posisi operasi moneter kontraksi turun menjadi 
Rp772,70 triliun dari triwulan sebelumnya Rp833,80 triliun. 
Sedangkan posisi operasi moneter ekspansi (Repo SBN 
dan FX Swap) turun menjadi Rp27,70 triliun dari triwulan 
sebelumnya Rp53,67 triliun (Grafik 3.4 dan Tabel 3.1). 

Penurunan posisi operasi moneter kontraksi terutama 
berasal dari instrumen operasi moneter konvensional yaitu 
RR SBN. Berdasarkan komposisi, instrumen operasi moneter 
kontraksi didominasi oleh RR SBN sebesar Rp325,43 triliun 
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Berdasarkan Rata-Rata Tertimbang (RRT) sisa jatuh waktu 
instrumen operasi moneter kontraksi pada Triwulan II 2021 
menurun dari 14 hari pada triwulan sebelumnya menjadi 
9 hari (Grafik 3.5) sejalan dengan kebijakan akomodatif 
di tengah upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi 
nasional. Hal ini sesuai dengan rata-rata harian (RRH) porsi 
RR SBN tenor 1 minggu yang meningkat menjadi 79% dari 
triwulan sebelumnya sebesar 67% (Grafik 3.6).

Sejalan dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, 
stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga, serta upaya 
untuk memperkuat pemulihan ekonomi, Bank Indonesia 
mempertahankan BI7DRR sebesar 3,50% dengan suku 
bunga Deposit Facility sebesar 2,75% dan suku bunga Lending 
Facility 4,25% selama Triwulan II 2021. Rata-rata tertimbang 
suku bunga hasil lelang OPT kontraksi (tenor 2 minggu s.d. 
12 bulan) mengalami penurunan di tengah kondisi likuiditas 
perbankan yang masih tetap longgar, sedangkan rata-rata 
tertimbang suku bunga hasil lelang OPT ekspansi (tenor 2 
minggu s.d. 12 bulan) relatif stabil (Tabel 3.3).

3.3. Kebijakan Makroprudensial

Bank Indonesia menempuh kebijakan makroprudensial 
yang terukur, terintegrasi dan bersinergi dengan 
kebijakan moneter yang akomodatif, kebijakan sistem 
pembayaran, dan pendalaman pasar keuangan. Kebijakan 
makroprudensial akomodatif masih diteruskan pada Triwulan 
II 2021 untuk tetap menjaga Stabilitas Sistem Keuangan 
(SSK) dan pemulihan ekonomi. Bank Indonesia senantiasa 
bersinergi dengan otoritas terkait melalui beberapa forum 
koordinasi maupun program kerja antara lain dalam forum 
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). 

3.3.1. Kebijakan Pengaturan dan Pengawasan 
Makroprudensial

Pada Triwulan II 2021, kebijakan makroprudensial tetap 
bersifat akomodatif untuk mendorong sektor perbankan 
menjalankan fungsi intermediasi yang seimbang dan 

Tabel 3.3. Suku Bunga Hasil Lelang OPT pada Akhir Triwulan II 2021

Suku Bunga Hasil OPT (%) 1 mgg 2 mgg 1 bln 3 bln 6 bln 9 bln 12 bln

Kontraksi

Triwulan I 2021 3,50% 3,27% 3,27% 3,29% 3,34% 3,36% 3,40%

Tgl lelang 31-Mar-21 31-Mar-21 31-Mar-21 31-Mar-21 5-Mar-21 5-Mar-21 5-Mar-21

Triwulan II 2021 3,50% 3,15% 3,16% 3,19% 3,34% 3,35% 3,39%

Tgl lelang 30-Jun-21 30-Jun-21 30-Jun-21 30-Jun-21 11-Jun-21 21-Mei-21 21-Mei-21

Ekspansi

Triwulan I 2021 3,75% 3,76% 3,77% 3,78% - - 3,84%

Tgl lelang 31-Mar-21 31-Mar-21 26-Mar-21 30-Mar-21 - - 30-Mar-21

Triwulan II 2021 3,75% 3,77% 3,77% 3,79% 3,80% - 3,85%

Tgl lelang 24-Jun-21 27-Mei-21 05-Mei-21 15-Jun-21 20-Mei-21 - 07-Mei-21

67%

4%
11% 11%

3% 2% 3%

79%

4% 8%
2% 1% 2% 3%

1 mgg 2 mgg 1 bln 3 bln 6 bln 9 bln 12 bln
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Grafik 3.6. Rata-Rata Harian Porsi RR SBN 
Berdasarkan Tenor
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berkualitas, turut menjaga ketahanan sistem keuangan, 
serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan 
akses keuangan. Hal ini tercermin dari kebijakan: (i) rasio 
Countercyclical Buffer (CCB), (ii) rasio Penyangga Likuiditas 
Makroprudensial (PLM) baik konvensional maupun syariah, 
(iii) Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), 
serta (iv) publikasi Asesmen Transmisi Suku Bunga Kebijakan 
Kepada Suku Bunga Dasar Kredit Perbankan.

3.3.1.1. Penguatan Kebijakan Pembiayaan Dalam Rangka 
Mendukung Intermediasi dan Ketahanan Sistem Keuangan

Dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN) akibat berlanjutnya pandemi Covid-19, Bank 
Indonesia senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah 
dan otoritas terkait lainnya untuk mendorong intermediasi 
dan memperkuat ketahanan sistem keuangan. Dalam upaya 
mendorong intermediasi yang pada akhir Triwulan II 2021 
telah menunjukkan perbaikan walau masih terkontraksi, 
Bank Indonesia melanjutkan kebijakan makroprudensial 
akomodatif dengan mempertahankan: (i) rasio CCB sebesar 
0%, (ii) rasio PLM sebesar 6% dengan fleksibilitas repo 
sebesar 6%, serta (iii) rasio PLM Syariah sebesar 4,5% 
dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%. Langkah kebijakan 
akomodatif ini diambil dengan tetap memperhatikan aspek 
kehati-hatian untuk menjaga ketahanan.

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan transparansi 
suku bunga kredit perbankan. Hal ini dilakukan untuk 
mendukung percepatan transmisi kebijakan moneter serta 
memperluas diseminasi informasi kepada konsumen baik 
korporasi maupun individu guna meningkatkan tata kelola, 
disiplin pasar, dan kompetisi di pasar kredit perbankan. 
Selanjutnya Bank Indonesia akan menyempurnakan 
kebijakan rasio kredit UMKM menjadi kebijakan RPIM 
antara lain melalui: (i) perluasan mitra bank dalam penyaluran 
pembiayaan inklusif, (ii) sekuritisasi pembiayaan inklusif, dan 
(iii) model bisnis lain. 

3.3.1.2. Penguatan Kebijakan Pembiayaan Dalam Rangka 
Mendukung Keuangan Inklusif

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif, Bank Indonesia bersinergi dengan kementerian/
lembaga terkait untuk terus melakukan penguatan UMKM. 
Langkah ini dilakukan untuk mendorong UMKM naik kelas, 
berdaya saing global, dan dapat meningkatkan perannya 
dalam rantai nilai global (global value chain) sesuai visi UKM 
Go Global. Perwujudan visi ini membutuhkan komitmen 
dan kerjasama nyata dari seluruh otoritas terkait untuk 
memperkuat dukungan dari sisi penawaran maupun sisi 
permintaan kredit/pembiayaan.

Dari sisi penawaran kredit/pembiayaan, rencana 
penyempurnaan kebijakan Rasio Kredit/Pembiayaan 
UMKM menjadi RPIM memberikan alternatif bagi bank 
untuk meningkatkan kontribusi dalam pembiayaan UMKM. 
Hal ini dilakukan melalui perluasan target pembiayaan yang 
lebih inklusif dan perluasan mekanisme penyaluran kredit/
pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung melalui 
mitra maupun surat-surat berharga dengan kriteria tertentu.

Dari sisi permintaan, Bank Indonesia mendorong 
penguatan kapasitas UMKM melalui korporatisasi, 
fasilitasi dan digitalisasi. Program pendampingan dan 
perluasan akses pasar UMKM terus dilakukan melalui: (i) 
Karya Kreatif Indonesia (KKI), (ii) Gerakan Nasional Bangga 
Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata 
#DiIndonesiaAja (BWI), serta (iii) promosi perdagangan 
internasional.

3.3.2. Penguatan Peran Makroprudensial untuk 
Mendorong Kredit 

Pada Triwulan II 2021, peningkatan penyaluran kredit 
terlihat pada seluruh klasifikasi usaha, yang mendorong 
akselerasi pertumbuhan kredit UMKM secara keseluruhan. 
Kredit UMKM pada Triwulan II 2021 tumbuh positif 
sebesar 2,14% (yoy), dengan pertumbuhan tertinggi pada 
kredit usaha kecil sebesar 15,27% (yoy) dan diikuti usaha 
menengah sebesar 7,63% (yoy). Sedangkan usaha mikro 
masih mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -22,36%, 
namun telah membaik dibanding triwulan sebelumnya 
(Grafik 3.7). Secara sektoral, 7 sektor utama mengalami 
peningkatan pertumbuhan kredit UMKM pada Triwulan II 
2021. Meskipun 2 sektor yaitu Konstruksi dan Real Estate 
masih mengalami kontraksi pertumbuhan, namun tidak 
sedalam triwulan sebelumnya. Adapun sektor dengan 
pertumbuhan tertinggi yaitu Pertanian sebesar 19,43% (yoy) 
pada Grafik 3.8. 

Grafik 3.7. Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM 
berdasarkan Klasifikasi Usaha
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Bank Indonesia mendorong peningkatan akses pembiayaan 
bagi UMKM dengan menyelenggarakan fasilitasi business 
matching bagi UMKM binaan dan mitra Bank Indonesia. 
Hal ini dilakukan melalui Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2021 
maupun kegiatan lain yang dilaksanakan Kantor Perwakilan 
Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) di seluruh Indonesia. 
Pelaksanaan business matching pada KKI bulan Maret 2021 dan 
fasilitasi yang dilaksanakan KPwDN tersebut telah berhasil 
membuka akses pembiayaan UMKM pada lembaga keuangan 
formal, yaitu bank, fintech dan Permodalan Nasional Madani. 
Sampai dengan Triwulan II 2021, pembiayaan telah disalurkan 
kepada 38 UMKM serta terdapat komitmen pembiayaan oleh 
lembaga keuangan formal kepada 83 UMKM. 

Bank Indonesia mendorong pencatatan transaksi keuangan 
UMKM melalui Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan 
Informasi Keuangan (SI APIK) untuk membantu UMKM 
memperoleh fasilitas pembiayaan. Bank Indonesia 
terus menyosialisasikan penggunaan SI APIK sehingga 
implementasinya lebih masif dan berkesinambungan. Pada 
Triwulan II 2021, Bank Indonesia bekerja sama dengan 
Kementerian Perindustrian telah melakukan sosialisasi SI 
APIK kepada 94 Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada 
Festival Joglo Semar.

3.3.3. Peningkatan Pemahaman Kebijakan 
Makroprudensial untuk Akademisi, Pelaku Usaha, 
dan Publik Luas

Bank Indonesia menerbitkan buku “Kebijakan 
Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan 
Implementasi” mengenai konsep SSK dan kebijakan 
makroprudensial sebagai bagian dari bauran kebijakan 
Bank Indonesia. Buku ini bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman stakeholders dan masyarakat dan diharapkan 
dapat memperkuat upaya bersama antara Bank Indonesia 
dengan otoritas terkait, akademisi, pelaku di industri 
keuangan, serta masyarakat luas untuk mewujudkan stabilitas 
sistem keuangan. Peluncuran buku dilakukan secara virtual 
pada 28 Mei 2021 dan diulas dalam seminar bertajuk Peran 
Kebijakan Makroprudensial dalam Pemulihan Ekonomi. Ke 
depan buku ini akan terus diperkaya dan dikinikan melalui 
kajian, riset dan penelitian, maupun pengalaman otoritas dan 
pelaku di sektor keuangan, serta publik luas. 

Peluncuran Buku “Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan Implementasi” 

Grafik 3.8. Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM 
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Stabilitas sistem keuangan merupakan aspek penting dalam 
misi bank sentral selain stabilitas harga. Berbagai pelajaran 
yang diperoleh dari pengalaman krisis di masa lampau 
membuktikan bahwa sistem keuangan yang tidak berfungsi 
dengan baik akan menurunkan efektivitas kebijakan moneter, 
mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, dan 
dapat berakibat pada perlambatan pertumbuhan hingga 
kontraksi ekonomi. Stabilitas sistem keuangan perlu dijaga 
melalui formulasi kebijakan makroprudensial yang bersifat 
countercyclical terhadap siklus keuangan sebagai komplemen 
kebijakan moneter. 

3.4. Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 
Tahun 2020

Dalam rangka pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2020, 
pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN 2020 dan 
2021 ditempuh melalui sinergi antara Bank Indonesia dan 
Pemerintah 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. SBN 
tersebut dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel. 
Dalam kaitan ini, Bank Indonesia juga diberi kewenangan 
untuk membeli SUN dan/atau SBSN 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.

Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana 
sebagai bagian dari sinergi kebijakan Bank Indonesia dan 
Pemerintah untuk pendanaan APBN 2021. Pada Triwulan II 
2021, pembelian SBN di pasar perdana mencapai Rp29,07 
triliun dan terus berlanjut pada Juli 2021 sehingga secara total 
2021 mencapai Rp124,13 triliun yang terdiri dari Rp48,67 
triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp75,46 triliun 
melalui mekanisme Greenshoe Option (GSO). 

3.5. Digitalisasi Sistem Pembayaran 

Bank Indonesia mempercepat digitalisasi sistem pembayaran 
untuk meningkatkan peran ekonomi dan keuangan digital 
sebagai sumber pemulihan ekonomi. Upaya ini dilakukan 
mengacu pada Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 
(BSPI) 2025. Dalam rangka mempercepat digitalisasi sistem 
pembayaran, pengembangan ekosistem ekonomi dan 
keuangan digital dilakukan melalui: (i) penerapan strategi 
pencapaian 12 juta merchant Quick Response Code Indonesian 
Standard (QRIS) secara terintegratif dan kolaboratif, (ii) 

pengembangan fitur QRIS Transfer, Tarik, dan Setor (TTS) 
dalam rangka meningkatkan akseptasi QRIS di masyarakat, 
dan (iii) implementasi reformasi regulasi sistem pembayaran 
sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.22/23/PBI/2020. 
Reformasi tersebut mencakup: (i) restrukturisasi industri, (ii) 
reklasifikasi perizinan, (iii) kepemilikan, (iv) inovasi teknologi, 
(v) data dan informasi, serta (vi) penguatan pengawasan 
termasuk manajemen risiko siber. 

Pada Triwulan II 2021, Bank Indonesia mengeluarkan 
kebijakan untuk mendorong akselerasi pengembangan 
ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif 
dan efisien dalam rangka mendukung program pemulihan 
ekonomi nasional. Kebijakan tersebut antara lain: 

a. Memperpanjang masa berlaku kebijakan pricing SKNBI 
sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan maksimum 
Rp2.900 dari bank kepada nasabah, sampai dengan 31 
Desember 2021.

b. Memperpanjang masa berlaku kebijakan penurunan nilai 
denda keterlambatan pembayaran kartu kredit 1% dari 
outstanding atau maksimal Rp100.000,- sampai dengan 
31 Desember 2021.

c. Menurunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit 
dari 2,00% menjadi 1,75% per bulan yang berlaku sejak 
1 Juli 2021.

d. Meningkatkan limit transaksi QRIS dari semula Rp2 juta 
menjadi Rp5 juta untuk memperluas penggunaan QRIS 
yang berlaku sejak 1 Mei 2021.

e. Menurunkan tarif MDR QRIS untuk Badan Layanan 
Umum (BLU) dan Public Service Obligation (PSO) dari 0,7% 
menjadi 0,4% untuk mendukung layanan publik yang 
berlaku sejak 1 Juni 2021.

f. Melanjutkan dukungan pengembangan ekosistem 
ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien 
khususnya UMKM melalui perluasan penggunaan dan 
fitur QRIS.

g. Menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital 
Indonesia (FEKDI) pada 5-8 April 2021 dan Karya Kreatif 
Indonesia (KKI) dalam rangka mendorong pemulihan 
ekonomi, termasuk Gerakan Nasional Bangga Buatan 
Indonesia (Gernas BBI) dan Gerakan Bangga Berwisata 
Indonesia (BWI).

h. Mendukung pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan 
Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam rangka mendorong 
inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan 
Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dan integrasi 
ekonomi dan keuangan digital.   
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3.5.1. Kebijakan dalam rangka Meningkatkan 
Kelancaran, Keamanan dan Efisiensi Sistem 
Pembayaran, serta Perluasan Penggunaan 
Instrumen Nontunai 

Untuk meningkatkan kelancaran, keamanan, dan efisiensi 
sistem pembayaran, serta perluasan penggunaan instrumen 
nontunai, selama Triwulan II 2021 Bank Indonesia melakukan:

a. Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard 
(QRIS) 

 Implementasi QRIS mendapat sambutan baik masyarakat 
Indonesia. QRIS sudah menjadi pilihan pembayaran yang 
menjangkau 34 provinsi dan hampir seluruh kabupaten/
kota di Indonesia. Per 30 Juni 2021 tercatat 7,82 juta 
merchant telah menggunakan QRIS dari target 12 juta 
merchant pada akhir 2021. Sebanyak 63 PJSP (36 bank 
dan 27 nonbank termasuk lembaga switching) telah 
memperoleh persetujuan sebagai Penyelenggara QRIS 
dan 30 PJSP (16 nonbank dan 14 bank) telah menerapkan 
QRIS Tanpa Tatap Muka (TTM).

 Bank Indonesia mengembangkan QRIS TTM yang dapat 
digunakan untuk menunjang pembelanjaan secara online 
tanpa perlu bertatap muka dengan penjual. Dalam 
masa pandemi Covid-19, penggunaan QRIS meluas 
karena mendukung pembayaran tanpa kontak langsung 
sehingga diharapkan mengurangi risiko penularan virus 
melalui media fisik. Dengan QRIS TTM, penjual cukup 
mengirimkan gambar QRIS pada pembeli melalui aplikasi 
messaging. Pembeli menyimpan gambar QRIS di HP untuk 

selanjutnya mengambil gambar tersebut pada aplikasi 
pembayarannya untuk membayar pedagang.

 Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong 
penggunaan QRIS. Upaya tersebut diantaranya melalui 
webinar dan onboarding penggunaan QRIS dengan 
kementerian, lembaga, asosiasi, dan instansi. Instansi 
tersebut terutama yang bergerak di bidang perdagangan 
ritel seperti: (i) pasar modern dan tradisional, (ii) UMKM, (iii) 
pariwisata, dan (iv) kesehatan (rumah sakit, klinik, apotek, 
dan dokter). Untuk mendukung UMKM yang terkena 
dampak Covid-19, Bank Indonesia memperpanjang 
penetapan MDR QRIS 0% untuk merchant usaha mikro 
sampai 31 Desember 2021.

 QRIS juga ditujukan untuk mendukung upaya 
elektronifikasi pemerintah daerah. Saat ini QRIS mulai 
banyak diterapkan pada berbagai transaksi penerimaan 
pemerintah daerah seperti retribusi pasar, pembayaran 
pajak kendaraan, parkir, dan berbagai penerimaan 
pemerintah daerah lainnya. QRIS memperkaya 
sarana pembayaran penerimaan pemerintah daerah 
secara elektronik yang telah diterapkan saat ini. QRIS 
memudahkan masyarakat melakukan pembayaran 
kewajiban pada Pemerintah sekaligus memudahkan 
pengelolaan penerimaan pemda. 

b. Penyelenggaraan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital 
(FEKDI) 2021 

 Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama 
kementerian/lembaga, asosiasi, dan pelaku industri 

Diskusi Reformasi Regulasi : “Reformasi Regulasi di Era Digital”
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menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital 
Indonesia (FEKDI) 2021 pada 5-8 April 2021. FEKDI 
dilakukan sebagai salah satu langkah konkret dalam 
mendorong integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan 
digital yang inklusif dan efisien, baik di pusat maupun 
daerah. Perhelatan ini merupakan perhelatan pertama 
di Indonesia. FEKDI mengangkat tema “Bersinergi dalam 
Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia”. 

 FEKDI menjadi wadah untuk melakukan sinergi 
kebijakan dan landasan implementasi berbagai inisiatif 
pengembangan dan perluasan ekonomi dan keuangan 
digital untuk mengakselerasi transformasi digital 
serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. 
FEKDI diselenggarakan secara virtual dengan format: 
(i) peluncuran (launching), (ii) pameran (showcase), (iii) 
diskusi, (iv) wawasan pimpinan (leader’s insight), dan (v) 
gelar wicara (talkshow).

 Pada acara FEKDI 2021 dilakukan pula peluncuran 
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan 
Digitalisasi Daerah (P2DD) sebagaimana Keputusan 
Presiden Nomor 3 tahun 2021. Pembentukan Satgas 
P2DD bertujuan untuk mempercepat dan memperluas 
digitalisasi daerah, terutama untuk: (i) mendorong 
implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah 
Daerah (ETP) yang dapat meningkatkan transparansi 
transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan 
mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah 
dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, serta 
(ii) mendukung pengembangan transaksi pembayaran 
digital di masyarakat guna mewujudkan keuangan 

yang inklusif dan meningkatkan integrasi ekonomi dan 
keuangan digital nasional. Dalam rangka penguatan 
koordinasi antara pusat dan daerah, Bank Indonesia 
mendukung pembentukan TP2DD, baik untuk tingkat 
provinsi, kabupaten, maupun kota yang diketuai oleh 
kepala daerah.

c. Peluncuran (Grand Launching) Sandbox 2.0

 Bank Indonesia terus mendorong, memperkuat, dan 
memperluas inovasi digitalisasi sistem pembayaran 
dalam mengakselerasi keuangan digital. Hal tersebut 
diwujudkan melalui peluncuran (grand launching) Sandbox 
2.0 yang dilaksanakan dalam rangkaian FEKDI 2021. 
Sandbox adalah ruang uji coba inovasi, khususnya bagi 
industri sistem pembayaran untuk menguji coba produk, 
layanan, teknologi, dan/atau model bisnis lainnya.

 Sandbox 2.0 merupakan penyempurnaan dari regulatory 
sandbox. Sandbox 2.0 kini mencakup 3 fungsi, yaitu: (i) 
innovation lab, (ii) industrial sandbox, dan (iii) regulatory 
sandbox. Innovation Lab merupakan sarana pengembangan 
inovasi yang belum digunakan atau telah digunakan di 
industri sistem pembayaran secara terbatas. Industrial 
Sandbox merupakan sarana inovasi yang telah digunakan 
di industri sistem pembayaran dan perlu didorong untuk 
digunakan secara luas. Regulatory Sandbox adalah sarana 
untuk inovasi terhadap kebijakan atau ketentuan sistem 
pembayaran. Guna mempermudah para inovator untuk 
melakukan inovasinya, Bank Indonesia juga menyediakan 
fasilitas sarana dan prasarana digital workplace yang 
mengusung tema digital nusantara.

Peluncuran (Grand Launching) Sandbox 2.0
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 Komitmen Bank Indonesia untuk mendukung inovasi di 
bidang sistem pembayaran sejalan dengan inisiatif BSPI 
2025. Inisiatif tersebut terkait reformasi regulasi sebagai 
upaya mencari titik keseimbangan antara optimalisasi 
inovasi dengan memelihara stabilitas dan kepentingan 
nasional. Reformasi pengaturan sistem pembayaran 
tersebut mencakup penguatan fungsi uji coba inovasi 
teknologi sistem pembayaran yang sesuai dengan praktik 
internasional.

d. Monitoring Implementasi ETP untuk Mewujudkan Tata 
Kelola Keuangan yang Lebih Baik 

 Bank Indonesia mendorong elektronifikasi transaksi 
di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) serta 
meningkatkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, 
dan sinergis melalui pemanfaatan teknologi, inovasi 
produk, dan saluran distribusi. Upaya perluasan 
ETP didorong oleh payung hukum dan penguatan 
kelembagaan, diantaranya dengan Penerbitan Keputusan 
Presiden (Keppres) RI No.3 Tahun 2021 tentang Satgas 
P2DD pada 5 Maret 2021. Keppres ini mewajibkan 
seluruh Pemda membentuk TP2DD paling lambat satu 
tahun sejak Keppres tersebut diterbitkan.

 Hingga 30 Juni 2021, sebanyak 384 dari total 542 Pemda 
di Indonesia telah membentuk TP2DD. TP2DD tersebut 
terdiri atas: (i) 30 TP2DD Provinsi, (ii) 275 TP2DD 
Kabupaten, dan (iii) 79 TP2DD Kota. Pembentukan 
TP2DD seluruh Pemda diharapkan dapat tercapai 
sebelum 5 Maret 2022 mendatang, sebagaimana yang 
diamanatkan dalam Keppres No.3 Tahun 2021.

 Pelaksanaan tugas ETP didukung dengan penerbitan 
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
(Kepmenko) No.147 Tahun 2021 tentang Keanggotaan, 
Tugas, dan Mekanisme Kerja Pelaksana dan Sekretariat 
Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi 
Daerah pada tanggal 2 Juni 2021. Kepmenko tersebut 
merupakan peraturan pelaksana bagi Keppres No.3 
Tahun 2021 tentang Satgas P2DD. Penerbitan ketentuan 
tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan dan 
perluasan digitalisasi di daerah serta menjadi pedoman 
bagi pelaksanaan tugas Satgas P2DD baik pada level 
nasional, provinsi, maupun kabupaten dan kota.

e. Implementasi Elektronifikasi di Destinasi Wisata 

 Bank Indonesia mengembangkan sektor pariwisata 
melalui program intensifikasi layanan sistem pembayaran. 
Program ini mencakup 5 Destinasi Super Prioritas (Danau 
Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang), 
5 Destinasi Prioritas (Kepulauan Riau, Kepulauan Seribu, 
Banyuwangi, Bromo Tengger Semeru, dan Bali) serta 8 
Destinasi Wisata Potensial (Tanjung Kelayang, Sabang, 

Bandung, Derawan, Tanjung Puting, Cross Border 
Tourism Kalimantan Barat, Raja Ampat, dan Wakatobi). 
Intensifikasi layanan sistem pembayaran yang dilakukan 
meliputi elektronifikasi sektor transportasi, ticketing, 
parkir, hotel, penginapan, restoran, kuliner, dan UMKM 
serta mendorong pengembangan aplikasi/website 
pariwisata. 

 Sampai dengan akhir Triwulan II 2021 perkembangan 
intensifikasi layanan sistem pembayaran di destinasi 
wisata adalah sebagai berikut:

1) Implementasi elektronifikasi pembayaran tiket 
masuk, transportasi, parkir, hotel, kuliner, dan 
UMKM telah dilakukan di hampir seluruh destinasi 
wisata, antara lain:

a) Elektronifikasi pembayaran tiket masuk, retribusi 
dan parkir telah diimplementasikan di Borobudur-
Joglosemar (Jogjakarta, Solo, dan Semarang), 
Banyuwangi, Bali, Wakatobi, Bandung, Sabang, 
dan Tanjung Puting.

b) Elektronifikasi transportasi, baik angkutan darat 
maupun pelabuhan telah diimplementasikan di 
Danau Toba (Toba Smartcard, Pelabuhan Ajibata), 
Borobudur-Joglosemar (Damri, Trans Jogja), 
Labuan Bajo (Damri), dan Sabang (kapal cepat 
Sabang-Banda Aceh).

c) Elektronifikasi hotel, penginapan, kuliner dan 
UMKM telah diimplementasikan di Danau Toba, 
Borobudur-Joglosemar, Labuan Bajo, Kepulauan 
Seribu, Bromo Tengger Semeru, Kepulauan 
Seribu, Cross Border Tourism Kalimantan Barat, 
dan Tanjung Puting.

2) Edukasi dan sosialisasi akan dilakukan di semua 
destinasi wisata dengan tetap memperhatikan 
kebijakan Pemda setempat terkait penanganan 
pandemi Covid-19. Bank Indonesia bersama Pemda, 
PJSP, dan badan otoritas destinasi wisata setempat 
memberikan edukasi dan sosialisasi kepada merchant, 
UMKM, pengelola wisata, pelaku usaha, dan 
masyarakat, terutama terkait penggunaan QRIS dan 
larangan pengenaan surcharge.

3) Pengembangan aplikasi/website pariwisata di 7 
destinasi wisata (Toba, Borobudur-Joglosemar, 
Labuan Bajo, Kepulauan Seribu, Banyuwangi, Bali, 
dan Tanjung Puting) untuk memberikan informasi dan 
layanan terkait destinasi wisata beserta fasilitasnya. 

4) Penyediaan infrastruktur ATM, Electronic Data 
Capture (EDC), UE Reader, dan KUPVA di seluruh 
destinasi wisata, namun masih terdapat destinasi 
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wisata dengan infrastruktur terbatas, seperti 
Likupang, Kepulauan Seribu, Derawan, dan Cross 
Border Tourism (Kalimantan Barat).

 Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) terkait 
Program dan Kebijakan Elektronifikasi Destinasi Wisata 
di Era New Normal. FGD yang dilakukan pada 3 Juni 
2021 bertujuan untuk menyusun strategi implementasi 
model bisnis elektronifikasi di destinasi wisata. FGD 
ini dihadiri oleh Bank Indonesia dan bank Himbara 
dengan narasumber dari Kemenparekraf, Kementerian 
Perhubungan, Bank Indonesia, Indonesia Tourism 
Development Corporation (ITDC), dan Dinas Pariwisata 
DI Yogyakarta.

f. Dukungan terhadap Program Bantuan Sosial Nontunai 
(BSNT) 

 Bank Indonesia mendukung program BSNT yang meliputi 
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako 
melalui fasilitasi penggunaan instrumen pembayaran 
nontunai. Dukungan Bank Indonesia khususnya terkait 
efektivitas kelancaran sistem pembayaran dalam 
penyaluran bantuan dengan tetap memenuhi prinsip 6T 
(Tepat waktu, Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat kualitas, 
Tepat harga, dan Tepat administrasi). Penyaluran BSNT 
dapat meningkatkan kesempatan dan kemampuan 
masyarakat miskin dalam mengakses layanan keuangan. 
Sebagai salah satu program perlindungan sosial serta 
program prioritas Pemerintah dalam rangka penanganan 
dampak pandemi Covid-19, Bank Indonesia bersama Tim 
Pengendali BSNT terus melakukan koordinasi terkait 
percepatan penyaluran BSNT selama tahun 2021. 

 Penyaluran dana BSNT berjalan dengan baik dan lancar. 
Hingga akhir Juni 2021, dana bantuan PKH Tahap I dan 
Tahap II 2021 sebesar Rp13,96 triliun (48,61% dari target 
2021 Rp28,7 triliun) telah diterima oleh 9,88 juta Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) atau 98,87% dari target 10 juta 
KPM. Dari 9,88 juta KPM, 95,30% diantaranya telah 
menyerap dana dimaksud. Untuk Program Sembako 
hingga akhir Juni 2021, dana bantuan sebesar Rp17,74 
triliun (39,32% dari target 2021 Rp45,1 triliun) telah 
disalurkan kepada 13,95 juta KPM atau 74,22% dari 
target 18,8 juta KPM dan seluruhnya telah menyerap 
dana dimaksud.

 Tim Pengendali BSNT bersama Bank Indonesia dan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berkoordinasi secara 
intensif dalam mempersiapkan pengalihan Bank Penyalur 
Himbara kepada bank berbasis syariah di Provinsi Aceh. 
Hal ini merupakan dampak dari penerapan Qanun/Perda 
tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mengatur 
bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh adalah 
lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syariah. Qanun/

Perda Aceh tersebut berlaku selambat-lambatnya tanggal 
4 Januari 2022. 

g. Persiapan Pelaksanaan Mutual Evaluation (ME) Financial 
Action Task Force (FATF) 2021

 Bank Indonesia berkomitmen mendukung langkah-
langkah Pemerintah dalam persiapan Mutual Evaluation 
(ME) pemenuhan persyaratan keanggotaan Financial 
Action Task Force (FATF). Hasil FATF Special Plenary 
tanggal 19 April 2021 menyepakati bahwa Indonesia akan 
mengikuti on-site visit secara fully virtual pada 28 Juni – 
30 Juli 2021. Namun sehubungan dengan peningkatan 
kasus Covid-19 di Indonesia, sidang FATF tanggal 21 – 
25 Juni 2021 memutuskan bahwa on-site visit Indonesia 
ditunda kembali hingga November 2021. Seiring dengan 
penundaan agenda on-site visit ME FATF, maka agenda 
tahapan ME FATF lainnya juga ditunda, yaitu:

1) Face-to-Face Meeting, yang semula dijadwalkan di 
Paris pada bulan Agustus 2020 menjadi Februari 
2022.

2) Plenary Meeting, yang semula dijadwalkan di Paris 
pada bulan Oktober 2020 menjadi Oktober 2022. 

 Tim Asesor ME FATF 2021 telah memilih sampel 
Penyelenggara di bawah kewenangan Bank Indonesia 
untuk mengikuti interview dalam on-site visit. Sampel 
penyelenggara tersebut terdiri atas: (i) KUPVA Bukan 
Bank, (ii) PTD Bukan Bank, serta (iii) Penyelenggara Uang 
Elektronik dan Dompet Elektronik Selain Bank. 

 Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia 
terkait persiapan ME FATF antara lain: 

1) Penyampaian hasil asesmen Technical Compliance 
pada April 2021 dan Immediate Outcome pada Mei 
2021 kepada Sekretariat FATF.

2) Penyusunan handbook bagi spokesperson internal 
Bank Indonesia dan sampel Penyelenggara pada Mei 
2021.

3) Penyelenggaraan coaching clinic kepada sampel 
Penyelenggara pada 15-17 Februari 2021 dan 28 
Mei 2021, serta briefing kepada spokesperson internal 
Bank Indonesia pada 27 Mei 2021.

4) Pelaksanaan mock interview dengan AUSTRAC 
kepada spokesperson Bank Indonesia dan sampel 
Penyelenggara secara virtual pada 2 dan 3 Juni 2021.

5) Optimalisasi pemasangan banner/materi edukasi 
pada KUPVA yang berada di wilayah DKI Jakarta dan 
media sosial KPwDN.
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3.5.2. Koordinasi Pengembangan Sistem 
Pembayaran

Pada Triwulan II 2021, Bank Indonesia melakukan koordinasi 
pengembangan sistem pembayaran dengan kementerian 
dan lembaga terkait. Hal ini dilakukan dalam rangka fasilitasi 
elektronifikasi dan integrasi pembayaran moda transportasi, 
serta mendukung penerapan teknologi nirsentuh di jalan tol. 
Hasil koordinasi adalah sebagai berikut:

a. Fasilitasi Elektronifikasi Pembayaran Moda Transportasi 

1) Perluasan Elektronifikasi Pembayaran Moda 
Transportasi

 Bank Indonesia terus melaksanakan fasilitasi 
elektronifikasi transportasi di beberapa daerah. 
Selama Triwulan II 2021, koordinasi fasilitasi 
elektronifikasi dilakukan dengan mitra strategis: 

a) PT. Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) untuk 
perluasan implementasi elektronifikasi 
pembayaran gate pass di 12 pelabuhan yang 
dikelola. 

b) PT. Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) untuk 
implementasi Security Access Module (SAM) 
Multiapplet pada gate pass di 9 dari 43 pelabuhan 
yang dikelola yakni Tanjung Emas, Cilacap, 
Tanjung Perak, Gresik, Banjarmasin, Tanjung 
Benoa, Lembar, Kupang, dan Labuan Bajo.

c) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk 
mendorong perluasan implementasi 100% 
transaksi nontunai pembayaran tiket 
penyeberangan di 10 pelabuhan yakni Lembar, 
Padangbai, Kayangan, Pototano, Ujung, Kamal, 
Ajibata, Ambarita, Telaga Pungkur, dan Tanjung 
Uban. 

d) PT Anindya Mitra Internasional (AMI), BUMD 
sebagai operator Trans Jogja dalam rangka 
implementasi SAM Multiapplet.

e) PT Angkasa Pura 1 dan PT Angkasa Pura 2 untuk 
perluasan elektronifikasi pada parkir bandara.

f) PT Securindo Packatama (Secure Parking 
Indonesia) untuk perluasan elektronifikasi pada 
32 lokasi parkir yang tersebar di Jabodetabek.

g) Kementerian Perhubungan dalam rangka 
percepatan implementasi elektronifikasi 
pembayaran pada program transportasi 
nasional Buy the Service (BTS) di Palembang, 
Solo, Denpasar, Yogyakarta, Medan, serta 

perluasan di kota Bandung, Surabaya, Banyumas, 
Banjarmasin, dan Makassar. 

2) Integrasi pembayaran antar moda transportasi

 Bank Indonesia memfasilitasi upaya elektronifikasi 
pembayaran moda transportasi bersama PT 
JakLingko Indonesia (JLI) untuk mendukung integrasi 
pembayaran moda transportasi di Jabodetabek. 
Saat ini JLI telah merekrut mitra strategis dan 
mempersiapkan soft launching Kartu Transportasi 
dan QR Single Trip, Centralized Clearing House 
System (CCHS), serta aplikasi mobile, yang akan 
diimplementasikan pada moda MRT Jakarta, 
Transjakarta, LRT Jakarta, dan KAI Commuter.

 Bank Indonesia menekankan pentingnya penerapan 
prinsip: (i) interoperabilitas dan interkoneksi, 
(ii) pemberlakuan non-eksklusivitas, serta (iii) 
keandalan dan keamanan sistem front-end hingga 
back-end, termasuk kecukupan Standard Operating 
Procedure (SOP) dan sistem monitoring tools proses 
setelmen dan rekonsiliasi. Di samping itu, penerapan 
elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi 
juga memperhatikan pengaduan pengguna dan 
upaya perlindungan konsumen melalui kecukupan 
sosialisasi dan edukasi dalam penerapan ektronifikasi 
moda transportasi.

b. Implementasi Pembayaran Elektronik untuk 
Mendukung Penerapan Teknologi Nirsentuh di Jalan 
Tol bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)

 Pada Triwulan II 2021, Bank Indonesia melakukan 
fasilitasi perluasan elektronifikasi di sejumlah ruas jalan 
tol. Ruas tersebut antara lain: (i) Ruas Cinere - Serpong, 
(ii) Ruas Kunciran - Cengkareng, (iii) Ruas Cibitung – 
Cilincing, (iv) Ruas Dalam Kota Seksi A Kelapa Gading 
– Pulo Gebang, dan (v) Ruas Serang Panimbang. Selain 
itu, 18 KPwDN terus melakukan monitoring terhadap 
61 ruas jalan tol yang telah beroperasi, dengan mengacu 
pada pedoman elektronifikasi jalan tol Bank Indonesia.

 Bank Indonesia secara berkesinambungan melakukan 
koordinasi dengan KemenPUPR - Badan Pengatur 
Jalan Tol (BPJT) dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) 
yang ditunjuk untuk mengawal implementasi sistem 
tol Multi Lane Free Flow (MLFF). Berdasarkan Peraturan 
Menteri PUPR No. 18/PRT/2020 tentang Transaksi Tol 
Non Tunai Nirsentuh di Jalan Tol, Kementerian PUPR 
telah menunjuk 1 BUP yang akan menerapkan sistem 
tol MLFF dengan teknologi Global Navigation Satellite 
System (GNSS), secara bertahap mulai 31 Januari 2022.
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Tersedianya sumber pembiayaan ekonomi nasional
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LIMA VISI BPPU 2025

1.  Membangun pasar uang modern dan maju untuk mendukung pembiayaan
 ekonomi nasional dan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta stabilitas keuangan
2. Mengembangkan produk, pricing dan  pelaku pasar yang variatif, likuid, efisien, transparan,
 dan berintegritas
3. Memperkuat infrastruktur pasar uang yang andal, efisien, aman dan terintegrasi
4. Mengembangkan data dan digitalisasi yang granular, real-time, dan aman
5. Mewujudkan regulatory framework yang agile, industry-friendly, inovatif,
 dan memenuhi kaidah internasional

1. 2.
Terciptanya pasar uang yang variatif, likuid, efisien,

transparan dan berintegritas, didukung IPK yang sesuai  
standar internasional

Mendorong
Digitalisasi &
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Pasar Keuangan (IPK)

Memperkuat
Efektivitas
Transmisi
Kebijakan
Moneter

Mengembangkan
Sumber
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Ekonomi &

Pengelolaan
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Sumber: Bank Indonesia

Skema 3.1. Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025

 Sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi awal kepada 
industri dan masyarakat, telah diselenggarakan kegiatan 
FGD secara virtual mengenai perkembangan digitalisasi 
pembayaran nirsentuh di jalan tol pada 29 Juni 2021. 
FGD ini menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, 
KemenPUPR-BPJT, Intelligent Transport System 
Indonesia, perwakilan akademisi, dan Asosiasi Sistem 
Pembayaran Indonesia (ASPI). FGD diharapkan dapat 
memberikan gambaran mengenai tantangan dan potensi 
risiko dalam implementasi MLFF, sehingga kementerian/
lembaga terkait dan industri dapat secara sinergis 
menyusun strategi implementasi dengan lebih optimal.

3.6. Pendalaman Pasar Uang 
3.6.1. Implementasi Blueprint Pengembangan Pasar 
Uang (BPPU) 2025

BPPU 2025 menjadi fondasi bagi Bank Indonesia untuk 
mengembangkan pasar uang yang modern dan maju di 
era digital. Dalam rangka implementasi BPPU 2025, Bank 
Indonesia melakukan pengembangan infrastruktur pasar 
keuangan yang bertujuan untuk memfasilitasi aktivitas pasar 
uang yang semakin tinggi, serta pembentukan harga (price 
discovery) yang lebih efisien. Bank Indonesia juga berupaya 
meningkatkan literasi pelaku pasar terhadap kebijakan dan 

instrumen pasar uang. Implementasi BPPU 2025 meliputi 3 
inisiatif utama yaitu: (i) mendorong digitalisasi dan penguatan 
infrastruktur pasar keuangan, (ii) memperkuat efektivitas 
transmisi kebijakan moneter, serta (iii) mengembangkan 
sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko (Skema 
3.1). 

3.6.1.1. Mendorong Digitalisasi dan Penguatan Infrastruktur 
Pasar Keuangan 

Bank Indonesia terus berupaya mewujudkan infrastruktur 
pasar uang yang andal, efisien, aman, dan terintegrasi, 
serta menjamin ketersediaan data pasar keuangan dan 
digitalisasi yang granular, real-time, dan aman. Hingga 
akhir Triwulan II 2021, upaya mendorong digitalisasi dan 
penguatan infrastruktur pasar keuangan dilakukan melalui 
sejumlah kegiatan yaitu: 

a. Implementasi Multimatching System untuk transaksi spot 
dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah oleh salah satu 
Penyedia ETP, pada tanggal 30 Juni 2021.

b. Penyelesaian conceptual design Bank Indonesia – 
Auction Platform System (BI-APS) yang merupakan 
pengembangan aplikasi BI-ETP dalam melakukan lelang 
Operasi Moneter dan lelang Surat Berharga Negara. 
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c. Persiapan perangkat pengembangan yang dibutuhkan 
dalam rangka pengembangan Central Counterparty (CCP) 
untuk transaksi derivatif Over-The-Counter (OTC) suku 
bunga dan nilai tukar (CCP SBNT).

d. Penyiapan interkoneksi central securities depository dan 
securities settlement system (BI-SSSS) dengan sistem 
kliring SBN yang dilakukan PT. Kliring Penjaminan Efek 
Indonesia3 (KPEI). 

e. Penyusunan conceptual design pengembangan dan 
modernisasi infrastruktur BI-SSSS dan BI-RTGS Generasi 
III serta Trade Repository (TR). 

f. Pengembangan sistem pelaporan online sertifikasi tresuri 
untuk mendukung digitalisasi pelaporan secara online.

3.6.1.2. Memperkuat Efektivitas Transmisi Kebijakan 
Moneter

a. Pengembangan Ekosistem Pasar Uang 

 Bank Indonesia melakukan sejumlah upaya untuk 
menjaga momentum perkembangan repo. Upaya 
tersebut antara lain: (i) pengembangan infrastruktur repo 
melalui penyusunan conceptual design multi-matching 
dan CCP, (ii) asesmen pengembangan securities lending 
dan perluasan underlying repo, (iii) pengembangan repo 
syariah, serta (iv) koordinasi dan kolaborasi dengan 
kementerian/lembaga lainnya. Selama Triwulan II 
2021, proporsi transaksi repo terhadap transaksi pasar 
uang berada pada kisaran 40%, meningkat signifikan 
dibandingkan posisi 5 tahun terakhir pada kisaran 5%. 
Dari sisi pelaku, secara akumulatif terdapat 41 bank 
pelaku transaksi repo, meningkat dibandingkan Triwulan 
I 2021 yang hanya mencapai 36 bank. Dari sisi pricing, 
peningkatan aktivitas repo berdampak kepada harga 
repo overnight yang lebih efisien dibandingkan IndoNIA. 

 Pasar Overnight Index Swap (OIS) dan Surat Berharga 
Komersial (SBK) terus diperdalam. Sejumlah upaya yang 
dilakukan Bank Indonesia, antara lain: (i) diskusi dengan 
pelaku pasar untuk membahas rencana mandatory 
clearing transaksi OIS dan IRS, (ii) benchmarking dan 
diskusi dengan Australian Financial Markets Association 
(AFMA) dalam rangka sharing informasi mengenai 
perkembangan transaksi FRA di Australia, serta (iii) 
pertemuan dengan perusahaan efek yang telah terdaftar 
maupun perusahaan efek potensial dalam rangka 
evaluasi penerbitan SBK dan pengumpulan informasi 

mengenai potensi perkembangan surat utang jangka 
pendek. 

b. Pengembangan Pasar Valuta Asing 

 Pasar DNDF terus berkembang terlihat dari peningkatan 
volume transaksi dan jumlah pelaku. Selama Triwulan 
II 2021, RRH volume transaksi DNDF mencapai 124 
juta dolar AS. Jumlah pelaku bertambah sebanyak 7 
bank dan 48 nonbank sehingga secara total menjadi 
29 bank dan 183 nonbank (termasuk asing). Melalui 
penyempurnaan ketentuan DNDF pada PBI No. 23/3/
PBI/2021, mekanisme perpanjangan transaksi (rollover) 
DNDF telah dapat diimplementasikan sejak 20 Mei 
2021. 

 Bank Indonesia terus melakukan perluasan dan 
penguatan Local Currency Settlement (LCS) framework. 
Perluasan ini dilakukan dengan Tiongkok, Jepang, 
dan Malaysia yang meliputi: (i) relaksasi ketentuan 
threshold (Indonesia - Jepang), (ii) perluasan instrumen 
berupa transaksi Cross Currency Swap (CCS) dan DNDF, 
(iii) penyederhanaan pelaporan, dan (iv) penambahan 
Bank Appointed Cross Currency Dealers (ACCD). Hingga 
akhir Triwulan II 2021, volume transaksi LCS per bulan 
mencapai $46 juta dengan Malaysia, $10 juta dengan 
Thailand, dan $81 juta dengan Jepang. 

c. Penguatan aspek regulasi, perizinan dan pengawasan 
pasar uang 

 Bank Indonesia melakukan koordinasi dan harmonisasi 
regulasi di pasar keuangan dengan otoritas terkait. 
Koordinasi dan harmonisasi tersebut dilakukan antara 
lain terkait: (i) isu perpajakan, (ii) peningkatan peran 
pelaku nonbank, serta (iii) penyiapan legislasi close out 
netting di pasar uang dan pasar valuta asing. Secara 
internal, Bank Indonesia memperkuat aspek regulasi 
melalui penyusunan ketentuan kebijakan pengembangan 
pasar uang. 

 Dalam hal perizinan, hingga Triwulan II 2021 Bank 
Indonesia telah menerbitkan izin kepada: (i) 4 penerbit 
SBK, (ii) 24 penerbit Negotiable Certificate of Deposit 
(NCD), (iii) 177 lembaga pendukung penerbitan SBK, 
(iv) 4 lembaga pendukung transaksi SBK, (v) 19 lembaga 
pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi 
SBK, (vi) 23 lembaga perantara NCD, (vii) 23 lembaga 
kustodian NCD, (viii) 8 Pialang Pasar Uang (PPU), dan (ix) 
9 Systematic Internaliser (SI). 

3	 KPEI	ditunjuk	oleh	Bank	Indonesia	untuk	menyelenggarakan	kliring	SBN	
sejak	tahun	2006.
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3.6.1.3. Mengembangkan Sumber Pembiayaan Ekonomi & 
Pengelolaan Risiko 

Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu), OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui 
Pasar Keuangan (FK-PPPK). Hingga Triwulan II 2021, Bank 
Indonesia bersama otoritas pasar keuangan melakukan:

a. Instrumen Lindung Nilai Jangka Panjang

 Bank Indonesia mendorong pengembangan instrumen 
lindung nilai jangka panjang, baik yang terkait suku 
bunga maupun nilai tukar. Bank Indonesia terus 
berupaya mendorong peningkatan baik dari sisi supply 
maupun demand agar instrumen lindung nilai jangka 
panjang dapat berkembang di pasar keuangan Indonesia. 

b. Sustainable dan Green Financing (SGF)

 Bank Indonesia mendukung komitmen Indonesia 
dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals/SDGs). Bank Indonesia 
bersama Kemenkeu, OJK, dan LPS telah menyepakati 
pengembangan green and sustainable instruments 
sebagai salah satu program prioritas FK-PPPK. Bank 
Indonesia bersama kementerian/lembaga terkait dan 
perguruan tinggi nasional juga menjadi anggota Task 
Force Taksonomi Hijau Nasional yang diinisiasi OJK di 
tahun 2021 untuk menyempurnakan 11 Kegiatan Usaha 
Berwawasan Lingkungan (KUBL) pada POJK Green Bond.

c. Peningkatan Investor Ritel

 Bank Indonesia melakukan kegiatan literasi keuangan 
nasional dalam rangka peningkatan basis investor ritel 
pada Agustus 2021 berkoordinasi dengan anggota FK-
PPPK. Kegiatan ini akan melibatkan seluruh KPwDN dan 
kantor perwakilan dari ketiga lembaga anggota FK-PPPK 
lainnya, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga 
diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang lebih 
luas dan meningkatkan efektivitas program. 

d. Pengembangan Sekuritisasi Aset

 Bank Indonesia mendukung inovasi sumber pembiayaan 
pembangunan nonperbankan melalui pengembangan 
pasar sekuritisasi aset berkoordinasi dengan otoritas 
terkait. Bank Indonesia melakukan asesmen awal 
mengenai kondisi pasar sekuritisasi aset dan menyusun 
rekomendasi untuk pengembangan yang mencakup 
ekosistem pasar Efek Beragun Aset (EBA). Rekomendasi 
ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi otoritas 
terkait dan pelaku pasar dalam merancang berbagai 
kebijakan dan program pengembangan EBA.

3.6.2. Koordinasi Kebijakan, Harmonisasi 
Ketentuan, dan Edukasi Pendalaman Pasar 
Keuangan

Koordinasi antar otoritas dan pelaku pasar di sektor 
keuangan dilakukan untuk mendukung penyelarasan 
kebijakan dan regulasi antar lembaga/institusi. Koordinasi 
tersebut diantaranya dilakukan melalui FK-PPPK. FK-PPPK 
diharapkan dapat berperan dalam penyelesaian proyek 
strategis nasional dan pemulihan ekonomi nasional. Sebagai 
tindak lanjut pertemuan Tim Pengarah FK-PPPK pada 
Triwulan I 2021, FK-PPPK telah melakukan pertemuan 
dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur 
Prioritas (KPPIP) untuk membahas peran dan dukungan 
yang dapat dilakukan FK-PPPK dalam proyek strategis 
nasional. Selain itu, telah dilakukan pertemuan antara 
Bank Indonesia dengan Indonesia Investment Authority 
(INA) untuk menjajaki proyek infrastruktur yang berpotensi 
menjadi target investasi INA.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional, 
keempat jajaran pemimpin lembaga yang tergabung dalam 
FK-PPPK telah melakukan roadshow sosialisasi kebijakan 
PEN. Roadshow dilakukan dalam rangka membangun persepsi 
positif dan meningkatkan keyakinan stakeholders khususnya 
pelaku usaha terhadap prospek perekonomian nasional. 
Untuk meningkatkan basis investor di pasar keuangan 
yang menjadi salah satu program prioritas, FK-PPPK akan 
mengadakan serangkaian kegiatan literasi keuangan (Like-
It/Literasi Keuangan untuk Indonesia Terdepan).

3.6.3. Reformasi Acuan Nilai Tukar dan Acuan Suku 
Bunga

Bank Indonesia memperkuat kurs referensi Jakarta 
Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) melalui dua aspek: (i) 
perpanjangan periode pemantauan transaksi dan (ii) waktu 
penerbitan JISDOR per 1 April 2021. Langkah penguatan 
JISDOR diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas pasar 
valas domestik dan mendukung stabilitas nilai tukar di 
Indonesia. 

Sejalan dengan agenda global benchmark reform, 
Bank Indonesia melakukan upaya antisipasi terhadap 
diskontinuitas London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR) dan 
melakukan reformasi terhadap suku bunga acuan di pasar 
domestik. Antisipasi ini dilakukan berkoordinasi dengan 
OJK, Kemenkeu, dan asosiasi pelaku pasar (Indonesia Foreign 
Exchange Market Committee /IFEMC). Kegiatan diseminasi 
terus dilakukan melalui keterlibatan Bank Indonesia 
dalam workshop dan webinar terkait diskontinuitas LIBOR. 
Sementara itu, entitas penandatangan ISDA Fallback Protocol 
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terus meningkat menjadi 53 entitas pada akhir Triwulan II 
2021. Bank Indonesia mengomunikasikan perkembangan 
terkini dan informasi terkait rencana penghentian LIBOR, 
serta rencana penguatan suku bunga acuan domestik 
melalui website Bank Indonesia. 

3.6.4. Pendalaman Pasar Keuangan Syariah

Bank Indonesia mendorong pendalaman pasar uang syariah 
melalui beberapa strategi. Strategi tersebut mencakup: 
(i) penguatan regulasi, (ii) pengembangan instrumen, 
(iii) penguatan infrastruktur dan kelembagaan, serta (iv) 
perluasan penerbit dan basis investor, untuk mendukung 
efektivitas kebijakan moneter dan meningkatkan fleksibilitas 
dan kelancaran pengelolaan dana pelaku pasar. Pasar uang 
yang dalam ditandai dengan frekuensi transaksi yang 
tinggi, jumlah instrumen yang bervariasi, infrastruktur 
yang mendukung, dan regulasi yang memberikan kepastian 
hukum bagi pelaku pasar dalam bertransaksi di pasar uang.

Hingga Triwulan II 2021, Bank Indonesia melakukan:

a. Penyempurnaan pedoman pelaksanaan ketentuan 
Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) 
bagi Bank Umum Syariah

 Bank Indonesia menyempurnakan pedoman pelaksanaan 
ketentuan PLJPS melalui penerbitan PADG Intern 
No.23/28/PADG INTERN/2021 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Ketentuan Pembiayaan Likuiditas Jangka 
Pendek Syariah bagi Bank Urnum Syariah pada tanggal 
28 Juni 2021. Pedoman ini diterbitkan sebagai tindak 
lanjut penerbitan PBI No.22/16/PBI/2020 tentang 
Perubahan Ketiga atas PBI No.19/4/PBI/2017 tentang 
Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi 
Bank Umum Syariah dan PADG No.22/32/PADG/2020 
tentang Perubahan Ketiga atas PADG No.19/8/
PADG/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka 
Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.

b. Perluasan basis investor keuangan syariah

 Bank Indonesia melakukan monitoring pelaku pasar 
keuangan syariah dalam rangka memperluas basis 
investor keuangan syariah. Monitoring dilakukan baik 
terhadap pelaku pasar yang melakukan kegiatan 
penanaman dana dan pengelolaan dana di Pasar Uang 
Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) maupun 
yang memiliki atau mentransaksikan instrumen pasar 
uang syariah. Sampai dengan bulan Juni 2021, terdapat 
penambahan 4 investor baru pada instrumen PUAS (2 
bank), SukBI (1 bank), dan repo syariah SBSN (1 bank).

c. Peningkatan kapabilitas pelaku pasar

 Bank Indonesia telah berpartisipasi menjadi tim ahli 
dalam ujian sertifikasi tresuri syariah tingkat lanjut untuk 
mendukung pemenuhan kewajiban sertifikasi tresuri 
syariah. Pasar keuangan syariah yang berkembang harus 
diimbangi dengan upaya penguatan kredibilitas pasar 
keuangan melalui peningkatan kompetensi dan integritas 
pelaku pasar. Selain itu, dalam rangka meningkatkan 
pemahaman mengenai transaksi PUAS, telah dilakukan 
sosialiasi mengenai instrumen-instrumen PUAS kepada 
perbankan konvensional dan syariah bersamaan dengan 
pelatihan operasional Bank Indonesia – Scripless 
Securities Settlement System (BI-SSSS). Sampai dengan 
Juni 2021, tingkat kelulusan sertifikasi tresuri syariah 
mencapai 81,6% atau 142 dari 174 pegawai treasuri 
di Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah 
(UUS).

3.7. Pengembangan UMKM dan Ekonomi 
Pesantren
3.7.1. Program Pengembangan UMKM untuk 
Mendukung Inklusi Keuangan

Bank Indonesia mendorong UMKM agar berdaya saing 
dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif. Kebijakan pengembangan UMKM Bank Indonesia 
dilandasi oleh 3 pilar utama, yaitu: (i) korporatisasi, 
(ii) peningkatan kapasitas, dan (iii) akses pembiayaan. 
Korporatisasi dilakukan melalui penguatan kelembagaan 
UMKM dalam rangka meningkatkan skala ekonomi dan/
atau nilai tambah. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk 
mendorong produktivitas melalui inovasi dan digitalisasi 
proses bisnis sehingga dapat meningkatkan daya saing 
UMKM untuk menuju UMKM digital dan UMKM ekspor. 
Sementara itu, upaya peningkatan pembiayaan dilakukan 
dengan memfasilitasi akses pembiayaan UMKM sesuai 
dengan kebutuhan dan kapasitas usaha, yang dapat 
didukung oleh pemanfaatan infrastruktur keuangan.

Pengembangan UMKM Bank Indonesia sejalan dengan 
upaya mendorong inklusi keuangan dalam perekonomian 
nasional. Bank Indonesia turut mendukung implementasi 
Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sesuai kerangka 
Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif (SNEKI) 
melalui pilar: (i) pemberdayaan ekonomi, (ii) perluasan 
akses dan literasi keuangan, serta (iii) harmonisasi 
kebijakan. Melalui 3 pilar tersebut, pemberdayaan ekonomi 
diintegrasikan dengan peningkatan keuangan inklusif dari 
kelompok sasaran. 
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Bank Indonesia berkontribusi dalam upaya mencapai target 
inklusi keuangan melalui SNKI dan keanggotaan dalam 
Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Berdasarkan 
Peraturan Presiden No.114 Tahun 2020 tentang SNKI, 
upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui sinergi 
Kementerian/Lembaga dalam DNKI. Selain itu, kontribusi 
Bank Indonesia juga ditunjukkan dalam perumusan regulasi 
pendukung Perpres No.114 Tahun 2020 tentang SNKI, 
khususnya pembahasan Permenko No.4 Tahun 2021 
tentang Pelaksanaan SNKI yang telah diterbitkan pada 25 
Mei 2021.

Bank Indonesia berpartisipasi aktif dalam diskusi terkait 
agenda dan isu keuangan inklusif di fora internasional. Pada 
Triwulan II 2021, Bank Indonesia berpartisipasi aktif sebagai:

a. Co-chairs ASEAN Working Committee on Financial 
Inclusion (WC-FINC) bersama National Bank of Cambodia 
menyelenggarakan Kick-Off Workshop secara virtual 
dalam rangka penyusunan 2021 Report on Financial 
Inclusion in ASEAN. Penyusunan report ini bekerja sama 
dengan United Nations Capital Development Fund 
(UNCDF). Kick-Off diikuti oleh negara-negara anggota 
ASEAN. 

b. Co-chair WC FINC dan narasumber dalam Webinar 
ASEAN “SCCB Communication Programs for Better 
Understanding on Banking and Finance” yang 
diselenggarakan oleh ADB dengan topik “Promoting 
Financial Education Towards Financial Inclusion”. 

c. Troika dalam G20 Global Partnership for Financial Inclusion 
(GPFI) bersama Kemenkeu. Bank Indonesia menghadiri 
dan berpartisipasi aktif dalam 2nd GPFI Plenary pada 
24-25 Juni 2021. Plenary antara lain membahas laporan 
awal terkait digital financial inclusion, SME Finance, dan 
remitansi.

3.7.2. UMKM Naik Kelas

Dalam rangka mendorong UMKM Naik Kelas dan 
menerapkan pembinaan yang tepat, Bank Indonesia 
menetapkan peta jalan pengembangan UMKM berdasarkan 
kapabilitas usaha. Terdapat 4 tahap pengembangan UMKM, 
yaitu: (i) UMKM Potensial, (ii) UMKM Sukses, (iii) UMKM 
Digital, dan (iv) UMKM Ekspor. Pengembangan UMKM 
Potensial difokuskan pada penguatan kelembagaan dan 
peningkatan skala usaha. UMKM Sukses diarahkan pada 
upaya perluasan akses pasar serta akses pembiayaan. 
Peningkatan kapasitas UMKM Digital dilakukan dengan 
memanfaatkan teknologi digital, diantaranya dalam 
pemasaran dan transaksi pembayaran. Sementara, 
pengembangan UMKM potensi ekspor antara lain dilakukan 

dengan memfasilitasi keikutsertaan UMKM pada promosi 
perdagangan ke pasar internasional.

3.7.2.1. Digitalisasi UMKM 

Bank Indonesia mendorong digitalisasi UMKM sebagai 
bagian dari upaya mendukung UMKM Naik Kelas. 
Perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang pesat 
pada kondisi pandemi menjadi momentum digitalisasi yang 
mendorong perubahan pola transaksi masyarakat menjadi 
beralih pada aktivitas transaksi digital. Digitalisasi menjadi 
salah satu solusi bagi UMKM untuk mempertahankan dan 
mengembangkan usahanya, sehingga dapat menggerakkan 
roda perekonomian. 

Digitalisasi UMKM menjadi salah satu fokus Bank Indonesia 
dalam peningkatan kapasitas UMKM di era pandemi. Upaya 
Bank Indonesia dalam mendorong digitalisasi UMKM antara 
lain: (i) memperluas akses pemasaran, (ii) mempermudah 
transaksi pembayaran UMKM, dan (iii) menyelenggarakan 
program edukasi dan fasilitasi onboarding UMKM. Program 
ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas UMKM dalam 
memanfaatkan media pemasaran online sehingga dapat 
membantu UMKM mengembangkan dan memperluas pasar 
sesuai dengan karakteristik usahanya. 

Pada 2021, program edukasi dan fasilitasi onboarding 
UMKM dilaksanakan dengan target peserta yang lebih 
luas dan materi yang komprehensif. Program ini melibatkan 
598 peserta UMKM binaan maupun nonbinaan dari seluruh 
Indonesia. Materi yang diberikan terdiri atas: (i) digital 
mindset and skill, (ii) digital presence, (iii) digital marketing 
(e-commerce dan media sosial), dan (iv) digital operation. 
Edukasi dan fasilitasi dilakukan melalui 15 sesi webinar 
dan sesi pendampingan dengan melibatkan praktisi untuk 
meningkatkan kemampuan UMKM dalam memanfaatkan 
berbagai kanal pasar digital. Edukasi diberikan mulai dari 
pembuatan konten promosi, copywriting, pengelolaan akun, 
serta cara beriklan di media online. Materi QRIS diberikan 
untuk mendorong akselerasi penggunaan layanan sistem 
pembayaran digital guna mempermudah dan mempercepat 
transaksi UMKM. Saat ini dilakukan tahap pendampingan 
dan mentoring kepada UMKM peserta program edukasi 
dan fasilitasi onboarding untuk meningkatkan kemampuan 
praktik digital marketing.

3.7.2.2. Dukungan Nyata Bank Indonesia pada Gerakan 
Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan 
Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja (BWI)

Bank Indonesia secara konsisten mendukung Gernas 
BBI dan BWI sebagai langkah pemulihan UMKM di masa 
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pandemi. Hal ini dilakukan melalui: (i) program peningkatan 
kapasitas UMKM, (ii) perluasan penggunaan QRIS oleh 
merchant/UMKM, (iii) penyelenggaraan berbagai event 
strategis Bank Indonesia, (iv) penghargaan kepada perbankan 
pendukung UMKM dan championship klaster/UMKM dalam 
BI Award, serta (v) penerbitan buku Kain Nusantara (Skema 
3.2). 

Setelah berperan sebagai Movement Manager Gernas BBI 
dan BWI pada Maret 2021 melalui penyelenggaraan KKI seri 
1, pada Triwulan II 2021 Bank Indonesia terus melanjutkan 
dukungan pelaksanaan BBI di sejumlah wilayah. Dukungan 
Bank Indonesia pada penyelenggaraan Gernas BBI dan BWI 
setiap bulannya diwujudkan melalui peran aktif 46 KPwDN 
di berbagai daerah dan dengan mengedepankan penguatan 
sinergi Bank Indonesia dengan Kementerian/Lembaga serta 
Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Gernas BBI dan BWI 
tahun 2021 dilakukan setiap bulannya dengan mengangkat 
12 daerah termasuk Destinasi Pariwisata Super Prioritas 
(DPSP) serta daerah yang memiliki potensi wisata lainnya.

Pada April 2021 Bank Indonesia mendukung 
pelaksanaan BBI di Jawa Barat. BBI ini mengangkat 
tagar #UKMJABARPATEN dengan Movement Manager 
Kementerian Koperasi dan UKM. Sinergi antara Kementerian 
Koperasi dan UKM dengan Bank Indonesia dan berbagai 
kementerian/lembaga dan Pemda yang dilakukan telah 
menghasilkan berbagai pencapaian, antara lain: (i) 
penyelenggaraan Karya Kreatif Jawa Barat (KKJ), (ii) Pekan 
Kerajinan Jawa Barat (PKJB), (iii) Pagelaran Kreasi Priangan 
Timur, (iv) Ciayumajakuning Entrepreneur Festival (CEF), 
(v) Road to Karya Kreatif Lampung, (vi) dukungan terhadap 
FEKDI, serta (vii) showcase UMKM di mal, perkantoran, 
dan lokasi publik lainnya. Berbagai rangkaian kegiatan 

diselenggarakan secara hybrid dengan utamanya berupa 
pameran/showcase produk UMKM unggulan dari 776 
UMKM binaan/mitra dari kementerian/lembaga dan Pemda 
dengan total transaksi sebesar Rp28 miliar.

Pada Mei 2021 rangkaian kegiatan dalam rangka mendukung 
BBI kembali diselenggarakan dengan Kementerian 
Perindustrian sebagai Movement Manager. Rangkaian ini 
mengangkat wilayah Jogjakarta, Solo, dan Semarang sebagai 
tema kegiatan dengan tagar #FESTIVALJOGLOSEMAR. 
Pada kesempatan ini, Bank Indonesia melalui peran aktif 
KPwDN yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, 
Solo, Tegal, dan Purwokerto berperan sebagai kurator 
pada kegiatan Festival Joglosemar bekerjasama dengan 
Pemerintah Daerah, Dekranasda, dan kurator terkemuka. 
Kurasi dilakukan terhadap 1.377 UMKM dengan peserta 
yang lolos sebanyak 88 UMKM. Penguatan sinergi semakin 
terlihat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan antara 
lain: (i) Grebeg UMKM DIY, (ii) Semarak Pantura, (ii) Festival 
UMKM dan Ekonomi Syariah Bank Indonesia (Fesmabi), (iii) 
Kenduren UMKM, (iv) UMKM Gayeng, (v) Santripreneur, 
dan (vi) Pameran Mebel 2021 di pusat perbelanjaan maupun 
lokasi strategis lainnya. Pameran produk UMKM yang 
diselenggarakan berhasil meraih total omzet penjualan 
sebesar Rp911 juta serta menjangkau pasar internasional 
melalui penandatanganan MoU antara 18 UMKM dengan 2 
importir global. 

Pada bulan Juni 2021, Bank Indonesia melalui peran 
aktif KPwDN yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi 
Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Barat  
mendukung BBI “Kilau Digital Permata Flobamora”. Kegiatan 
ini berpusat di Labuan Bajo dengan Kementerian Komunikasi 
dan Informatika berperan sebagai movement manager. 

Program peningkatan kapasitas UMKM
• Edukasi onboarding UMKM
 bekerjasama dengan asosiasi dan
 marketplace.
• Kurasi produk UMKM bekerjasama
 dengan tenaga ahli Kurator.

Penyelenggaraan berbagai event
strategis BI, antara lain:
• Pameran KKI 2021 dan FESYAR 2021
 di daerah.
• Pekan Ekonomi dan Keuangan Digital.
• Rakornas TPID (digitalisasi,
 produktivitas, dan penghargaan
 kepada TPID terbaik).

Buku Kain Nusantara
yang menampilkan

produk UMKM unggulan
binaan Bank Indonesia.

Perluasan penggunaan QRIS oleh
merchant/UMKM di seluruh wilayah,

dengan target 12 juta pengguna QRIS
pada 2021 melalui strategi perluasan

komuitas serta mendorong dari sisi
demand pengguna (role model) dan

sisi supply (merchant).

Penghargaan kepada Perbankan
Pendukung UMKM dan Championship

Klaster/UMKM dalam BI Award.

1

3

5

4

2

Skema 3.2. Dukungan Bank Indonesia dalam Gernas BBI dan BWI 2021
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Kegiatan utama dalam Flobamora berupa penyediaan 
booth pada pameran di Puncak Waringin dan Bandar Udara 
Komodo, serta promosi wisata Labuan Bajo sebagai salah 
satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) melalui 
peluncuran website promosi kampong adat pikampung.com. 
Pada pameran UMKM, Bank Indonesia mengikutsertakan 
lebih dari 11 UMKM binaan kategori tenun ikat, makanan 
olahan, dan kerajinan total omzet penjualan sebesar Rp130 
juta. Pencapaian tersebut melengkapi keberhasilan yang 
telah dicapai dalam kegiatan Exotic Tenun Festival yang 
telah diselenggarakan pada 22-24 Maret 2021 dengan total 
transaksi sementara per Mei 2021 mencapai Rp2,47 miliar. 
KPwDN Provinsi NTT juga terlibat aktif dalam pameran 
UMKM Virtual Expo (ve.kilaudigitalflobamora.id), dengan 
mengirimkan 15 UMKM binaan.

3.7.3. Program Penyusunan Model Bisnis UMKM

Bank Indonesia mengembangkan model bisnis dalam 
rangka mendorong UMKM go digital dan go export. 
Hal ini dilakukan dengan mengembangkan model bisnis 
e-commerce ekspor bagi UMKM. Model bisnis ini diharapkan 
dapat mengidentifikasi kriteria dan persyaratan UMKM agar 
dapat menjual produknya ke pasar di luar negeri dengan 
memanfaatkan e-commerce. Dalam penyusunan model bisnis 
dimaksud, Bank Indonesia bersinergi dan berkolaborasi 
dengan berbagai pihak, antara lain e-commerce, UMKM 
maupun asosiasi terkait. 

Upaya peningkatan skala ekonomi dan daya saing UMKM 
dilakukan melalui pengembangan model bisnis korporatisasi 
UMKM komoditas pangan strategis. Model bisnis ini 
diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengakselerasi 
pengembangan sektor pertanian dalam upaya meningkatkan 
skala ekonomi usaha sektor pertanian. Pengembangan 
model bisnis ini diharapkan dapat mengidentifikasi kunci 
sukses dalam implementasi korporatisasi UMKM pertanian 
agar terhubung dengan Local Value Chain dan/atau Global 
Value Chain, melalui kolaborasi dengan akademisi dan pelaku 
usaha terkait.

Dalam rangka mendorong inklusi keuangan, pada Triwulan 
II 2021 Bank Indonesia melakukan kick off pelaksanaan pilot 
project program pengembangan ekonomi dan keuangan 
inklusif berbasis kelompok subsistence di beberapa daerah 
di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kawasan Timur Indonesia 
(KTI). Pelaksanaan pilot project dilakukan melalui proses 
pendampingan berdasarkan hasil asesmen terhadap 
kondisi ekonomi, keuangan dan sosial dari kelompok 
sasaran. Program pendampingan dilakukan sesuai dengan 
hasil asesmen, yang mencakup aspek keuangan inklusif, 
pengembangan usaha, dan kelembagaan.

3.7.4. Program Pengembangan Kemandirian 
Ekonomi Pesantren 

Bank Indonesia melakukan pengembangan kemandirian 
ekonomi pesantren sebagai upaya mendorong dan 
mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di 
Indonesia. Pengembangan dilakukan melalui: (i) program 
pemberdayaan usaha syariah pesantren, (ii) on boarding 
platform virtual market pesantren, (iii) perluasan pengguna 
aplikasi standar akuntansi pesantren (SANTRI), serta (iv) 
koordinasi dalam Dewan Nasional Keuangan Inkusif (DNKI).

a. Program Pemberdayaan Usaha Syariah Pesantren

 Pada 2021, program pemberdayaan usaha syariah akan 
dilakukan paling sedikit di 150 pesantren, yang terdiri 
dari 100 pesantren baru dan 50 pesantren yang sudah 
pernah dikembangkan sebelumnya untuk ditingkatkan 
kapasitasnya. Pengembangan model bisnis sektor usaha 
baru dilakukan pada beberapa sektor usaha, diantaranya 
sektor pertanian, fesyen dan makanan olahan. Pada 
Triwulan II 2021, Bank Indonesia melakukan hal-hal 
sebagai berikut:

1) Koordinasi dengan berbagai pihak untuk asesmen 
awal pemetaan pesantren potensial dan penentuan 
sektor usaha yang akan dikembangkan pada 2021. 
Berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan, 
total pesantren baru yang akan dikembangkan 
sejumlah 98 pesantren dan peningkatan kapasitas 
bagi pesantren eksisting sejumlah 72 pesantren. 

2) Persiapan uji coba pengembangan model bisnis di 
sektor konveksi dan sektor olahan makanan dan 
minuman sebagai tindak lanjut pengembangan 
uji coba model bisnis pada 2020. Pada 2021, 
pengembangan model bisnis diutamakan untuk 
mendorong sektor fesyen muslim dan makanan-
minuman halal. Dalam rangka mendukung sektor 
fesyen, akan dilakukan uji coba (piloting) di salah satu 
pondok pesantren dengan fokus pengembangan 
model bisnis konveksi. Sedangkan untuk makanan 
minuman halal akan dilakukan piloting di 4 pondok 
pesantren dengan fokus pengembangan pada model 
bisnis cabai bubuk dan budidaya carica. Pelaksanaan 
piloting tersebut dilakukan berkoordinasi dengan 
universitas negeri di wilayah pondok pesantren.

3) Persiapan penyusunan buku model bisnis usaha 
syariah di pesantren untuk sektor usaha pertanian 
hidroponik dan peternakan penggemukan sapi 
dan kambing. Buku model bisnis tersebut akan 
menjadi salah satu referensi bagi pesantren dalam 
mengembangkan usaha. 
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4) Survei pemetaan aktivitas usaha syariah di pesantren 
terus dilanjutkan berkoordinasi dengan mitra 
strategis terkait.

b. Virtual Market Pesantren

 Pada Triwulan II 2021, dilakukan on boarding platform 
virtual market ekonomi syariah berbasis pesantren di 
wilayah Jawa Barat. Proses on boarding pada Triwulan 
II 2021 dilakukan bagi 37 pesantren. Hal ini selaras 
dengan roadmap pengembangan ekonomi pondok 
pesantren, yaitu pemanfaatan dukungan infrastruktur 
pengembangan ekonomi pondok pesantren berbasis 
digital.

c. Perluasan pengguna aplikasi standar akuntansi 
pesantren (SANTRI)

 Dalam rangka mendorong standardisasi akuntansi 
pesantren, Bank Indonesia melanjutkan kerja sama 
dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk perluasan 
penggunaan aplikasi SANTRI di pesantren. Perluasan 
penggunaan aplikasi SANTRI di pesantren ini 
dilakukan berdasarkan pedoman akuntansi pesantren 
yang mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi 
Keuangan (ISAK) 35 bagi organisasi nirlaba. Hingga 
tahun 2020, SANTRI telah diimplementasikan pada 3 
pondok pesantren. Pada 2021, implementasi SANTRI 
direncanakan pada 7 pondok pesantren. Pada Triwulan 
II 2021 telah dilakukan sosialisasi aplikasi SANTRI 
kepada perwakilan pesantren yang berasal dari wilayah 
Jawa Timur dan Jabodetabek. Hal ini dilakukan untuk 
menjaring pesantren potensial yang siap dan bersedia 
melakukan pembenahan keuangan yayasan pondok 
pesantren. 

d. Koordinasi dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif 
(DNKI)

 Dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi 
keuangan inklusif yang dicanangkan oleh Pemerintah, 
Bank Indonesia berpartisipasi aktif dalam Kelompok Kerja 
(Pokja) DNKI. Bank Indonesia menjadi Anggota Pokja 2 
DNKI Hak Properti Masyarakat khususnya terkait dengan 
ekonomi dan keuangan syariah. Pada Triwulan II 2021, 
Bank Indonesia telah menyampaikan rumusan program 
kerja dan target indikatif pengembangan ekonomi dan 
keuangan syariah, termasuk pengembangan ekonomi 
pesantren.

3.7.5. Pengembangan dan Replikasi Model Bisnis 
Operasional UMKM dan Syariah di KPwDN

3.7.5.1. Operasionalisasi Pengembangan UMKM dan 
Ekonomi Keuangan Syariah (EKSyar) 

Upaya pengembangan UMKM dan EKSyar naik kelas melalui 
implementasi replikasi model bisnis terus dilanjutkan oleh 
seluruh KPwDN. Bank Indonesia menyusun dan mereplikasi 
model bisnis pengembangan UMKM dan EKSyar di daerah 
untuk mendorong UMKM dan EKSyar naik kelas dengan 
kualitas pengembangan yang baik. Adapun model bisnis yang 
direplikasi adalah: (i) digital farming, (ii) UMKM pendukung 
ekspor, dan (iii) kemandirian pesantren.

a. Replikasi Model Bisnis Digital Farming

 Model bisnis digital farming bertujuan untuk 
meningkatkan produktivitas UMKM dan perluasan 
pemasaran dengan pemanfaatan teknologi digital. 
Model bisnis ini diimplementasikan baik pada sisi hulu 
maupun hilir. Pada sisi hulu, dilakukan implementasi 
teknologi sensor (seperti sensor cuaca dan sensor tanah) 
dan aplikasi pendukungnya. Pada sisi hilir, dilakukan 
penguatan pemanfaatan e-commerce. 

 Model bisnis digital farming telah melewati proses pilot 
project di 14 KPwDN dengan melibatkan 15 UMKM 
pada tahun 2020 dan siap untuk direplikasi ke KPwDN 
pada tahun 2021. Dalam implementasi model bisnis ini, 
Bank Indonesia melakukan: (i) penyusunan indikator 
keberhasilan replikasi model bisnisnya, (ii) penyusunan 
pedoman replikasi model bisnis di KPwDN, (iii) pemilihan 
UMKM potensial yang menjadi target replikasi, serta (iv) 
koordinasi dan kerjasama dengan e-commerce dalam 
rangka perluasan platform. 

 Pada 2021, digital farming telah diimplementasikan 
pada 9 KPwDN dengan melibatkan 10 UMKM yang 
berbeda dibandingkan dengan tahun 2020. Pada 
sektor hulu, implementasi model bisnis digital farming 
dilakukan di 3 KPwDN yaitu Provinsi Kepulauan Riau, 
Provinsi Kalimantan Selatan, dan Jember. Pada sektor 
hilir, implementasi dilakukan di 6 KPwDN yaitu Provinsi 
Jawa Timur, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, 
Provinsi Banten, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
dan Kediri. Sebagian besar komoditas UMKM tersebut 
adalah pertanian (tanaman pangan) dan makanan olahan. 
Saat ini proses implementasi berada pada tahap edukasi 
kepada UMKM untuk pemanfaatan aplikasi digital. 
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b. Replikasi Model Bisnis UMKM Pendukung Ekspor 

 Model bisnis UMKM pendukung ekspor bertujuan untuk 
meningkatkan kelas UMKM menjadi siap ekspor. Proses 
replikasi model bisnis ini telah dimulai pada tahun 2020 
pada 4 UMKM produk kain dan kopi, serta akan diperluas 
pada 2021. Penetapan target UMKM dilakukan dengan 
mempertimbangkan: (i) tahapan pengembangan UMKM 
berorientasi ekspor existing, (ii) identifikasi indicator 
gap pengembangan UMKM ke tahap ekspor, dan (iii) 
kesiapan dari KPwDN. 

 Pada Triwulan II 2021, replikasi model bisnis dilaksanakan 
pada 8 KPwDN dengan melibatkan 8 UMKM. Replikasi 
model bisnis untuk komoditas kain/kerajinan dilakukan 
di 4 KPwDN yaitu Provinsi Maluku, Provinsi Riau, 
Provinsi Kalimantan Timur, dan Purwokerto. Sementara, 
replikasi model bisnis untuk komoditas kopi dilakukan di 
4 KPwDN yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa 
Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Tasikmalaya. Saat 
ini proses implementasi berada pada tahap pelaksanaan 
penyelesaian gap pengembangan UMKM. 

c. Replikasi Model Bisnis Program Kemandirian Pesantren

 Model bisnis kemandirian pesantren bertujuan untuk 
memberdayakan pesantren menjadi mandiri secara 
ekonomi dalam rangka meningkatkan penghasilan 
pesantren atau mengurangi biaya operasional usaha. 
Saat ini terdapat 6 model bisnis yang akan direplikasi 
meliputi: (i) pengolahan air minum, (ii) pengolahan 
sampah, (iii) hidroponik greenhouse system NFT 
(integrated farming), (iv) aquaponik greenhouse sayuran 
organik (urban farming), (v) peternakan kambing dan/
atau sapi kandang komunal, dan (vi) listrik tenaga surya 
(solar panel on grid). 

 Pada Triwulan II 2021 dilakukan identifikasi terhadap 
18 pondok pesantren dan penguatan komitmen 
pengurus pondok pesantren pada 11 KPwDN yang 
telah ditetapkan sebagai target replikasi model 
bisnis. Selanjutnya, 11 KPwDN dimaksud akan mulai 
merealisasikan model bisnis yang telah dipilih pada 
pesantren pelaksana dengan target implementasi 
pada akhir tahun 2021. Dari 6 model bisnis yang telah 
tersedia, 11 KPwDN target replikasi mengusulkan untuk 
implementasi 5 model bisnis (selain listrik tenaga surya). 
Adapun rincian usulan replikasi model bisnis kemandirian 
pesantren oleh KPwDN target yaitu: (i) Sumatera Utara 
(hidroponik), (ii) Sumatera Barat (peternakan sapi), (iii) 
Sumatera Selatan (air minum, sampah, hidroponik), (iv) 
Jambi (air minum), (v) Lampung (kambing, air minum, 
aquaponik, hidroponik), (vi) DKI Jakarta (hidroponik), (vii) 
Kalimantan Timur (peternakan sapi kandang komunal), 

(viii) Kalimantan Utara (air minum), (ix) Solo (air minum), 
(x) Purwokerto (green house), dan (xi) Kediri (air minum). 

d. Pelaksanaan Promosi Perdagangan Internasional 
Produk UMKM

 Promosi perdagangan internasional bertujuan 
untuk meningkatkan ekspor, perluasan pasar, dan 
memperoleh informasi yang komprehensif untuk 
mendukung kebijakan pengembangan UMKM ekspor 
KPwDN. Dalam upaya mencapai hal tersebut, Bank 
Indonesia telah berkoordinasi dengan kementerian/
lembaga terkait untuk persiapan dan pelaksanaan 
event, kurator, dan indikator UMKM yang dapat ikut 
serta dalam promosi perdagangan internasional. Bank 
Indonesia melalui KPwLN menyelenggarakan beberapa 
kegiatan kurasi internasional yang meliputi: (i) produk 
kopi oleh KPwLN Tokyo, Beijing, dan London serta (ii) 
produk jewelry oleh KPwLN Singapura.

 Adapun event promosi perdagangan internasional 
yang melibatkan KPwDN meliputi kegiatan showcasing 
produk, one-on-one meeting, dan tindak lanjut business 
matching. Sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan 
pada Triwulan II 2021 antara lain:

1) Fashion Show, Ankara, Turki

 Kegiatan promosi produk fashion yang dilaksanakan 
pada 7-8 April 2021 ini melibatkan 1 UMKM binaan 
KPwDN Provinsi Gorontalo. Kegiatan tersebut 
menghasilkan one-on-one meeting dengan potential 
buyer dan transaksi penjualan sebesar Rp109,5 juta. 

2) China Food & Drink Fair, Chengdu-Guangzhou 

 Dalam rangka mendorong perluasan akses pasar 
bagi produk UMKM makanan olahan, KPwLN Beijing 
bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI 
Beijing, KJRI Guangzhou, Kementerian Perdagangan, 
dan Coffee Association of Guangzhou melakukan 
fasilitasi promosi produk UMKM binaan pada 
kegiatan China Food & Drink Fair di Chengdu pada 
8-9 April 2021. Kegiatan ini melibatkan 11 Produk 
UMKM binaan dari 9 KPwDN yaitu Provinsi DKI 
Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Aceh, Pematang 
Siantar, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara 
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lhokseumawe, 
dan Sibolga. Kegiatan ini berupa showcasing produk 
UMKM untuk potential buyer di Chengdu. 

3) Indonesia-Australia SMEs Promotion Event

 Dalam rangka mendorong perluasan akses pasar 
bagi produk UMKM makanan olahan dan homedecor, 
KPwLN Beijing bekerjasama dengan KJRI Sydney 



Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Tahun 2021BAB 3

48

dan ITPC Sydney memfasilitasi pelaksanaan one- 
on-one meeting 8 UMKM binaan Bank Indonesia 
dengan potential buyer diaspora Indonesia di 
Australia. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 
15 April 2021 ini melibatkan 7 KPwDN yaitu Provinsi 
Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi 
Kepulauan Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 
Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, dan 
Kediri. 

4) Instore Promotion UMKM Gayeng, Suntech City 
Singapore

 Bank Indonesia terus mendorong perluasan akses 
pasar ke Singapura bagi produk UMKM kopi, 
makanan olahan, fashion dan homedecor. KPwDN 
Provinsi Jawa Tengah dan KPwLN Singapura 
bekerjasama dengan KBRI Singapura dan lembaga 
terkait melakukan Instore Promotion UMKM Gayeng 
di Suntech City Singapore pada 16 April 2021. Kegiatan 
ini melibatkan 27 UMKM dari 4 KPwDN yaitu 
Provinsi Jawa Tengah, Solo, Tegal, dan Purwokerto. 
Kegiatan yang dilakukan berupa showcasing produk 
UMKM kepada potential buyer di Singapura serta 
penandatangan Memorandum of Understanding 
(MoU) antara 18 UMKM dengan aggregator. 

5) Instore Promotion Tsuruya Dept. Store

 Dalam rangka mendorong perluasan akses pasar 
bagi produk UMKM kain dan kerajinan binaan 
Bank Indonesia ke pasar Jepang, Bank Indonesia 
bekerjasama dengan KBRI Tokyo, ITPC Osaka, dan 
importir swasta dari Jepang melakukan in-store 
promotion produk UMKM binaan Bank Indonesia 
di Tsuruya Departement Store pada tanggal 9 s.d 15 
Juni 2021. Produk UMKM binaan yang ditampilkan 
adalah 4 produk UMKM binaan dari 4 KPwDN 
yaitu Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Banten, 
Provinsi Bali, dan Tasikmalaya. Selanjutnya, kegiatan 
in-store promotion ini direncanakan akan kembali 
dilaksanakan pada tempat yang berbeda.

6) Malam Ekonomi Kreatif KBRI Tokyo

 Dalam rangka mendorong perluasan akses pasar 
bagi produk UMKM kain dan kerajinan binaan Bank 
Indonesia ke pasar Jepang, produk UMKM binaan 
Bank Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan Malam 
Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan oleh KBRI 
Tokyo pada tanggal 25 Juni 2021 dengan nama 
kegiatan “Indonesia’s Creative Economy Evening 
Reception”. Pada kesempatan tersebut, ditampilkan 
46 produk UMKM wastra kain nusantara binaan 

Bank Indonesia di daerah dan 4 produk UMKM 
perhiasan binaan dari 4 KPwDN yaitu Provinsi Nusa 
Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Sumatera 
Selatan, dan Provinsi Jawa Barat.

 Seluruh kegiatan tersebut merupakan proses yang 
berkelanjutan sampai dengan akhir tahun. Bank Indonesia 
terus melakukan proses monitoring dan evaluasi tindak 
lanjut pasca event. Lesson learned yang diperoleh dari 
kegiatan tersebut antara lain: (i) perlunya optimalisasi 
e-catalogue produk UMKM mengingat sebagian besar 
kegiatan dilakukan secara virtual dan (ii) perlunya 
penguatan kesiapan UMKM untuk ekspor dengan 
penggunaan bahasa internasional, produksi yang sesuai 
dengan kuantitas dan kualitas yang diharapkan oleh 
potential buyer, pemenuhan sertifikasi internasional, dan 
inisiatif UMKM untuk melakukan komunikasi dengan 
potential buyer yang telah diajak one-on-one meeting.

 Dalam hal pengembangan UMKM ekspor dengan 
prinsip syariah, Bank Indonesia telah melakukan 
koordinasi dengan Industri Kreatif Syariah (IKRA) 
terkait: (i) waktu pelaksanaan, (ii) kurator (Dewan IKRA), 
dan (iii) indikator/persyaratan yang harus dipenuhi oleh 
UMKM peserta kurasi. Pada Triwulan II 2021, UMKM 
yang telah lolos IKRA adalah sebanyak 212 UMKM IKRA 
yang terdiri dari 107 UMKM makanan olahan dan 105 
fesyen di 46 KPwDN. 

3.8. Pengembangan Ekonomi dan Keuangan 
Syariah

Bank Indonesia mengimplementasikan Blueprint Kebijakan 
Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang 
memiliki visi untuk mendukung terwujudnya Indonesia 
sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global. 
Blueprint tersebut memiliki strategi implementasi yang 
dijabarkan dalam kerangka strategis pengembangan dengan 
3 pilar utama: (i) Pemberdayaan EKSyar, (ii) Pendalaman Pasar 
Keuangan Syariah, serta (iii) Penguatan Riset, Asesmen, dan 
Edukasi.

3.8.1. Pemberdayaan Ekonomi Syariah

Bank Indonesia merumuskan Kebijakan Pengembangan 
EKSyar yang sejalan dengan Masterplan Ekonomi Syariah 
Indonesia (MEKSI) sebagai bagian dari bauran kebijakan. 
Pemberdayaan EKSyar dilakukan dengan pengembangan 
ekosistem Halal Value Chain (HVC), penguatan kelembagaan, 
dan infrastruktur pendukung. Pada Triwulan II 2021 telah 
dilakukan:
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a. Penguatan Pelaku Usaha Syariah dalam Ekosistem HVC

1) Integrated Farming with Technology and Information 
(INFRATANI) 

 INFRATANI merupakan model ekosistem pertanian 
terintegrasi yang memanfaatkan teknologi (smart 
farming) berupa green house. INFRATANI telah 
diimplementasikan di 29 pondok pesantren yang 
tersebar di Jawa Barat, Riau, dan Lampung masing-
masing sebanyak 17, 7, dan 5. Pada Triwulan II 2021 
telah dilakukan peresmian di salah satu pondok 
pesantren di Jawa Barat. Hingga akhir Triwulan 
II 2021, 90% dari total pondok pesantren telah 
melakukan panen pertama.

2) Juara Ekspor

 Juara Ekspor merupakan program pertanian yang 
berfokus pada jenis tanaman hortikultura organik 
dengan tujuan pasar ekspor. Menindaklanjuti 
implementasi program Juara Ekspor di tahun 2020, 
pada April 2021 telah dilaksanakan kegiatan launching 
untuk seluruh program Juara Ekspor tersebut di 5 
pondok pesantren untuk sektor Biofarmaka simplisia 
jahe merah dan 9 pondok pesantren untuk cabai 
merah. Pada Triwulan II 2021, 1 pondok pesantren 
telah memasuki panen pertamanya.

3) INFRATANI Rice Milling Unit (RMU) dan Aquaponik

 Model bisnis ini merupakan model bisnis untuk 
mengembangkan pertanian padi. Pesantren menjadi 
local hub bagi kelompok tani dan pesantren lain di 
sekitar. Metode pendampingan dilakukan secara 
vokasi dimana petani diwajibkan menjadi santri 
tani nonmukim di pondok pesantren. Pembekalan 
aspek sosial dan teknis budidaya diberikan dengan 
dukungan lembaga pendamping. Sementara Badan 
Usaha Milik Pesantren (BUMTREN) menjadi unit 
bisnis produktif pendukung untuk memberikan nilai 
tambah di setiap rantai ekosistem. Saat ini model 
bisnis telah beroperasi dengan kapasitas produksi 
RMU sebesar 1.600 ton/tahun. 

 Sementara Infratani Aquaponik merupakan model 
bisnis infratani hortikultura dengan metode 
aquaponik yang diimplementasikan di 8 pondok 
pesantren. Pada April 2021 telah dilakukan 
peresmian greenhouse aquaponik pada seluruh 
pondok pesantren dengan peresmian secara simbolis 
dilakukan di 1 pondok pesantren di Sukabumi, Jawa 
Barat. 

4) Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota IKRA Tahun 
2021

 Pada Triwulan II 2021, dilakukan pelaksanaan 
seleksi calon anggota IKRA Indonesia melalui 
wawancara secara virtual. Seleksi dilakukan oleh 
8 Anggota Dewan IKRA kepada 283 usaha syariah 
di sektor makanan minuman dan fesyen dari 46 
KPwDN. Berdasarkan penilaian oleh Dewan IKRA 
Indonesia, terdapat 212 pelaku usaha syariah yang 
direkomendasikan lolos seleksi calon anggota IKRA 
Indonesia 2021. Usaha syariah yang lolos seleksi 
terdiri atas 107 usaha syariah sektor makanan 
minuman serta 105 usaha syariah sektor fesyen. 
Selanjutnya calon anggota IKRA yang dinyatakan 
lolos seleksi tahap pertama akan mengikuti bootcamp 
pelatihan pada bulan Juli 2021.

b. Penguatan Kelembagaan

1) Penguatan kelembagaan berbasis kolaborasi antar 
pesantren melalui Himpunan Ekonomi dan Bisnis 
Pesantren (HEBITREN)

 Bank Indonesia mendorong kolaborasi antar 
pesantren melalui HEBITREN. Pada tingkat 
nasional, telah dilakukan peresmian kantor DPP 
HEBITREN dan terbentuknya manajemen eksekutif 
HEBITREN. Hingga Triwulan II 2021 telah terbentuk 
13 HEBITREN wilayah dengan 320 anggota dan 2 
HEBITREN Wilayah (Provinsi Nusa Tenggara Barat 
dan Provinsi Maluku) yang sedang dalam proses 
pembentukan. Selain itu, untuk mendorong integrasi 
bisnis dan pasar, Bank Indonesia tengah mendorong 
dan memfasilitasi 6 Hebitren wilayah untuk 
pembentukan koperasi sekunder.

2) Desa Berdaya, Kreatif, Religius, dan Inspiratif 
(Berdikari)

 Bank Indonesia melakukan pengembangan Desa 
Berdikari untuk meningkatkan kesejahteraan 
penduduk desa melalui pendampingan dan 
pengembangan aspek sosial ekonomi masyarakat. 
Sejak tahun 2019, telah dikembangkan 10 Desa 
Berdikari. Pada Triwulan II 2021, dilakukan tindak 
lanjut rencana pembangunan saung ilmu di Desa 
Tanjungpura, Tasikmalaya. Melalui pengembangan 
Desa Berdikari, diharapkan desa tersebut dapat 
menjadi desa yang mandiri dan berkontribusi 
terhadap perekonomian daerah serta nasional. 
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c. Penguatan Infrastruktur Pendukung

1) Implementasi Sertifikasi Halal bersama Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

 Bank Indonesia bersama dengan BPJPH mendorong 
implementasi sertifikasi halal dan telah melakukan 
FGD terkait implementasi sertifikasi halal pasca 
hadirnya UU Cipta Kerja. Pada Triwulan II 2021, Bank 
Indonesia melakukan FGD dengan Perguruan Tinggi 
di Provinsi Aceh terkait penjajakan untuk penguatan 
kelembagaan dan akselerasi sertifikasi halal di Aceh. 
Bank Indonesia melanjutkan kerjasama dengan 
Perguruan Tinggi untuk penguatan kelembagaan 
halal center melalui pelatihan, pembentukan 
laboratorium halal dan pembangunan kantin halal.

2) Pelaksanaan 1st Indonesia International Halal Fair

 Pada tanggal 14 Juni – 27 Juni 2021 telah dilaksanakan 
1st Indonesia International Halal Fair (I2HF) yang 
dilaksanakan secara hybrid di Suntec Mall Singapura 
yang merupakan kegiatan Road to ISEF 2021. 
Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka showcase 
promosi produk makanan minuman dan fesyen halal 
Indonesia di Singapura serta memperluas akses 
pasar global melalui kegiatan business matching dan 
business deals. Kegiatan ini merupakan kolaborasi 
antara Bank Indonesia, Masyarakat Ekonomi Syariah 
(MES), KBRI Singapura serta Indonesian Islamic 
Youth Economic Forum (ISYEF). Opening Ceremony 
dilaksanakan pada 21 Juni 2021 oleh Gubernur Bank 
Indonesia, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, 
dan Ketua Umum MES. Pada kegiatan ini dilakukan 
pula pengukuhan MES Singapura. I2HF diikuti 
oleh 822 peserta melalui Zoom Virtual Meeting dan 
>10,000 peserta melalui livestreaming media sosial. 

3) Fasilitasi pelaksanaan business linkage antar pelaku 
usaha syariah dan onboarding melalui e-commerce

 Sebagai bagian dari Road to ISEF 2021, telah 
dilakukan fasilitasi business linkage pelaku usaha 
syariah (PUS) dalam I2HF. Fasilitasi yang dilakukan 
antara lain:

a) Linkage placemaking 20 PUS dengan buyer di 
sektor fesyen, 15 PUS dengan buyer di sektor 
food & beverages, dan 10 anggota IKRA dengan 
buyer makanan organik.

b) Onboarding 144 PUS dengan e-commerce.

3.8.2. Penguatan Riset, Asesmen, dan Edukasi

3.8.2.1. Asesmen dan Kajian Ekonomi dan Keuangan 
Syariah

Bank Indonesia melakukan asesmen serta kajian ekonomi 
dan keuangan syariah untuk memperkuat rekomendasi 
kebijakan dan implementasi pengembangan ekonomi dan 
keuangan syariah. Hasil asesmen dipublikasikan secara 
berkala kepada stakeholders terkait. Pada Triwulan II 2021 
dilakukan:

a. Penyusunan Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 
Bank Indonesia (LEKSI) tahun 2020 dalam format Bahasa 
Inggris. Melanjutkan publikasi LEKSI 2020 dalam format 
Bahasa Indonesia yang telah dilakukan sebelumnya, 
pada 8 Juni 2021 Bank Indonesia memublikasikan 
LEKSI Tahun 2020 dalam format Bahasa Inggris melalui 
website Bank Indonesia. Laporan tersebut merangkum 
perkembangan dan program Bank Indonesia dalam 
mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah 
Indonesia yang bersinergi bersama Pemerintah dan 
otoritas terkait. Publikasi LEKSI 2020 dalam bahasa 
Inggris dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi 
stakeholder global.

b. Melanjutkan kajian aktivitas usaha syariah sebagai 
proksi indikator Produk Domestik Bruto (PDB) 
Syariah. Penyusunan kajian multiyears ini dalam rangka 
menyediakan metadata PDB Syariah sebagai bahan 
untuk mendukung rekomendasi kebijakan pemberdayaan 
ekonomi syariah melalui asesmen sektoral. Urgensi 
penyusunan kajian ini yaitu untuk menghasilkan data 
PDB syariah sebagai indikator untuk mengukur peran 
ekonomi dan keuangan syariah dalam perekonomian. 
Pada Triwulan II 2021, Bank Indonesia telah melakukan 
High Level Meeting (HLM) dengan Badan Pusat Statistik 
pada 31 Mei 2021. Isu yang dibahas dalam pertemuan 
ini adalah terkait: (i) urgensi penyusunan kajian lanjutan 
Indikator PDB Syariah, (ii) konsep Indikator PDB Syariah, 
(iii) usulan metodologi kerangka Supply and Use Table 
(SUT), serta (iv) rencana jangka pendek dan panjang 
penyusunan kajian.

c. Pelaksanaan kerja sama penyusunan kajian indeksasi 
return sektor riil sebagai alternatif rujukan tingkat 
pengembalian instrumen keuangan syariah. Kajian ini 
bertujuan untuk mengembangkan indeksasi return 
sektor riil melalui metode Cash Recovery Rate (CRR) dan 
Return on Invested Capital (ROIC) sebagai pendekatan 
untuk memperoleh gambaran kondisi sektor riil. Hal 
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ini merupakan salah satu upaya Bank Indonesia dalam 
menyediakan indeks sektor riil sebagai acuan pasar 
keuangan syariah yang menjadi bagian SN-PPPK 2018-
2024. Sepanjang Triwulan II 2021, Bank Indonesia 
melakukan kerja sama dengan Universitas Indonesia 
untuk melakukan kajian tersebut. 

3.8.2.2. Edukasi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Bank Indonesia melaksanakan kegiatan edukasi serta 
komunikasi ekonomi dan keuangan syariah melalui jalur 
akademik dan jalur vokasi/profesi untuk meningkatkan 
literasi masyarakat. Edukasi/sosialisasi dalam skala 
regional, nasional, dan internasional dilakukan melalui 
penyelenggaraan ISEF dan Festival Ekonomi Syariah 
(FESyar). 

ISEF 2021 direncanakan pada 26 - 30 Oktober 2021. 
Pelaksanaannya diawali dengan Road to ISEF sejak minggu 
pertama s.d minggu ketiga Oktober 2021. ISEF 2021 
merupakan showcasing rencana kerja yang lebih konkret dari 
program kerja pengembangan EKSyar berbagai kementerian, 
institusi, dan lembaga di Indonesia, serta menjadi bagian dari 
upaya pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional. ISEF 2021 
berfokus pada penguatan sektor halal food dan sustainable 
fashion. Dalam pelaksanaannya, ISEF 2021 dilakukan melalui 
kolaborasi dengan 16 anggota KNEKS dan lembaga terkait 
lainnya, baik nasional maupun internasional. Dalam rangka 
persiapan ISEF 2021, Bank Indonesia telah melakukan 
koordinasi dengan calon mitra strategis diantaranya: (i) 
Manajemen Eksekutif (ME) KNEKS, (ii) Sekretariat KNEKS, 
(iii) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), (iv) Bank 
Syariah Indonesia (BSI), (v) Pengurus Masjid Istiqlal, dan (vi) 
perwakilan berbagai organisasi milenial nasional.

FESyar akan diselenggarakan di 3 wilayah: (i) Kawasan 
Timur Indonesia (KTI) oleh KPwDN Provinsi Gorontalo, (ii) 
Sumatera oleh KPwDN Provinsi Riau, dan (iii) Jawa oleh 
KPwDN Provinsi Jawa Timur. FESyar merupakan aktivitas 

implementasi edukasi, kampanye sekaligus fasilitasi business 
matching/coaching terkait ekonomi dan keuangan syariah. 
FESyar merupakan rangkaian acara menuju ISEF dalam 
skala regional/nasional yang diselenggarakan di 3 wilayah 
setiap tahunnya. Secara garis besar, kegiatan dalam FESyar 
terdiri dari Sharia Economic Forum dan Sharia Fair dengan 3 
cakupan substansi yang bersifat nasional-regional yaitu: (i) 
pemberdayaan ekonomi, (ii) pemberdayaan Islamic social 
finance, dan (iii) edukasi/kurikulum ekonomi dan keuangan 
Syariah. Sejalan dengan ISEF, FESyar 2021 juga berfokus 
pada penguatan sektor halal food dan sustainable fashion. 

Bank Indonesia saat ini mempersiapkan pelaksanaan FESyar 
KTI 2021. FESyar KTI 2021 akan diselenggarakan pada 27 
Juli - 3 Agustus 2021 secara virtual. Opening Ceremony 
FESyar KTI 2021 akan dilakukan pada 27 Juli 2021 dan 
dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan yang terdiri atas: 
(i) 9 webinar, (ii) 13 talkshow, dan (iii) tabligh akbar. Selain 
itu dilakukan pula berbagai perlombaan dalam lingkup 
KTI seperti pondok pesantren unggulan, lembaga ziswaf 
unggulan, wirausaha muda syariah, dan video tari kesenian 
daerah islami.

Selain persiapan FESyar dan ISEF, kegiatan edukasi dan 
komunikasi yang dilakukan pada Triwulan II 2021 antara lain:

a. Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 
“Srikandi Ekonomi Syariah Bersinergi Mendukung 
Pemulihan Ekonomi” pada 21 April 2021. Kegiatan ini 
dihadiri oleh Gubernur dan Deputi Gubernur Senior 
Bank Indonesia serta Menteri Keuangan RI. 

b. Webinar Nasional Wakaf Produktif “Era Baru Perwakafan 
Melalui Transformasi Digital dan Penguatan Ekosistem” 
pada 7 Mei 2021 yang dibuka oleh Wakil Presiden RI 
dan dihadiri Gubernur Bank Indonesia, Ketua Umum 
Masyarakat Ekonomi Syariah serta Ketua Badan Wakaf 
Indonesia.

c. Launching 3 buah buku teks ekonomi syariah oleh Wakil 
Presiden RI pada 29 Juni 2021. Buku teks untuk S1 

Webinar Nasional Wakaf Produktif : Era Baru Perwakafan Melalui Transformasi Digital dan Penguatan Ekosistem
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Ekonomi Syariah tersebut disusun bersama KNEKS dan 
10 perguruan tinggi.

d. Memastikan kualitas dan kemudahan penyerapan materi 
ajar perguruan tinggi melalui uji keterbacaan terhadap 
2 buah buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi 
Hukum Strata 1 dan Strata 2.

e. Melakukan kerjasama dan kolaborasi edukasi dan 
peningkatan literasi ekonomi syariah dengan Badan 
Wakaf Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, Bank 
Syariah Indonesia, komunitas generasi milenial dan 
stakeholders terkait lainnya.

3.8.3. Koordinasi dan Kerjasama dalam 
Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi dan 
keuangan syariah, Bank Indonesia secara aktif melakukan 
koordinasi dan kerja sama dengan lembaga terkait, baik 
domestik maupun internasional. Pada Triwulan II 2021, 
Bank Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (NK) 
baru dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk 
melanjutkan kerja sama sebelumnya yang telah berakhir pada 
2020. Bank Indonesia melaksanakan kegiatan 1st Indonesia 
International Halal Fair pada 14-30 Juni 2021. Kegiatan ini 
dilaksanakan bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi 
Syariah dan Yayasan Islamic Youth Economic Forum (ISYEF). 
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Road to 
ISEF ke-8 2021. 

Bank Indonesia turut serta berkontribusi dan konsisten 
mendukung pengembangan keuangan sosial syariah 
nasional. Pada Triwulan II 2021, Kemenkeu menerbitkan 
Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) seri Sukuk Wakaf Ritel seri 
SWR002 pada tanggal 7 Juni 2021 dengan total penjualan 
sebesar Rp24,141 miliar atau meningkat 62% dibandingkan 
sebelumnya SWR001 sebesar Rp14,902 miliar. CWLS 
adalah proyek kerjasama Badan Wakaf Indonesia (BWI), 
Kemenkeu, Bank Indonesia dan Kementerian Agama yang 
mengintegrasikan sektor pasar modal, pemerintah, dan 
keuangan sosial syariah, berupa penempatan dana cash 
waqf pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). CWLS 
diterbitkan untuk mendukung program sarana sosial 
dan pengembangan wakaf uang serta pendalaman pasar 
keuangan syariah. Hingga Triwulan II 2021, SWR002 terbit 
dengan wakif sebanyak 591 dan 91,03% diantaranya adalah 
wakif baru, serta 81,72% melakukan pembelian secara 
digital/online. Hal ini menunjukkan peluang dan potensi 
optimalisasi CWLS sebagai produk wakaf inovatif yang 
dapat mendorong pengembangan sektor keuangan sosial 
syariah. 

Bank Indonesia menyelenggarakan Webinar Nasional 
Wakaf Produktif pada 7 Mei 2021 sebagai bentuk 
dukungan pengembangan keuangan sosial syariah. 
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Gubernur Bank 
Indonesia, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah dan 
Ketua BWI. Webinar menampilkan model pemberdayaan 
wakaf dengan mensinergikan perbankan syariah, sistem 
pembayaran digital, dan keuangan sosial syariah. Kegiatan 
ini menghasilkan realisasi dan komitmen investasi wakaf 
termasuk untuk CWLS ritel seri SWR002.

Bank Indonesia melanjutkan upaya penguatan kelembagaan 
keuangan sosial syariah melalui pilot project implementasi 
Zakat Core Principles (ZCP) dan Waqf Core Principles (WCP). 
Diskusi dan pembahasan program ini telah dilakukan 
bersama dengan BAZNAS dan BWI sehingga diharapkan 
pelaksanaan pilot project dapat dilakukan pada tahun 2021. 
Prinsip-prinsip utama pengelolaan zakat dan wakaf tersebut 
bertujuan untuk menjamin governance dan meningkatkan 
kualitas pengelolaan dana sosial syariah untuk mendorong 
mobilisasi dana sosial publik bagi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Bank Indonesia juga telah melakukan kerjasama 
dengan International Centre of Awqaf Studies (ICAST) pondok 
pesantren Gontor berupa pelatihan pengembangan model 
wakaf dalam rangka pengembangan kompetensi pelaku/
penggiat wakaf di Indonesia, dengan menghadirkan 
pembicara internasional dari Turki dan Malaysia pada 23 
Maret 2021, yang dihadiri oleh peserta dari berbagai wilayah 
di Indonesia.

Selain melakukan kerjasama domestik, Bank Indonesia 
berperan aktif dalam fora internasional. Peran aktif tersebut 
antara lain: 

a. Sebagai chairman dan member dalam pelaksanaan: (i) 5th 
IFSB Executive Committee Meeting (26 April 2021), (ii) 
38th IFSB Council and General Assembly Meeting (9 June 
2021), (iii) IILM 26th Governing Board Meeting dan (iv) 
12nd General Assembly Meeting (8 April 2021), serta (v) 
44th IIFM Board of Directors Meeting (23 Juni 2021).

b. Pegawai Bank Indonesia terpilih kembali sebagai 
Member of Technical Committee IFSB periode 2021-
2023 terhitung mulai 1 Juni 2021. Komite ini bertugas 
memastikan standar serta riset IFSB disusun dengan 
prudent serta sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga 
stabilitas sistem keuangan syariah melalui penerbitan 
standards, technical notes, dan guidance notes untuk 
dapat diadopsi oleh para anggota.  

c. Berpartisipasi dalam survei IFSB terkait standarisasi dan 
perkembangan keuangan syariah, diantaranya adalah 
Shari’ah-compliant Liquidity Management Tools, serta The 
Impact of Covid-19 on The Islamic Banking Industry.
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3.9. Penguatan Kebijakan Internasional dan 
Hubungan Investor

Kebijakan internasional Bank Indonesia dilakukan melalui 
kerja sama serta koordinasi internasional dengan mitra 
strategis dan dalam fora. Hal tersebut dilakukan dalam 
rangka mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem 
keuangan, serta untuk memperjuangkan kepentingan 
Bank Indonesia dan ekonomi Indonesia. Pelaksanaan 
kebijakan internasional Bank Indonesia pada Triwulan II 
2021 difokuskan pada upaya menjaga ketahanan eksternal 
dan stabilitas perekonomian Indonesia dalam menghadapi 
pandemi Covid-19, serta mendorong dan mempercepat 
pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19. Upaya yang 
dilakukan antara lain: (i) memperkuat, memperluas, dan 
mengoptimalkan implementasi kerja sama bilateral dengan 
bank sentral/otoritas mitra, (ii) terlibat dalam perumusan 
strategi pemulihan ekonomi di berbagai forum internasional, 
serta (iii) menjaga persepsi positif pelaku pasar dan investor 
internasional terhadap perekonomian Indonesia.

3.9.1. Kebijakan Internasional untuk Mendukung 
Resiliensi

Bank Indonesia mendukung resiliensi ekonomi global dan 
regional, serta terus berupaya menjaga persepsi positif 
investor internasional terhadap perekonomian Indonesia. 
Dalam tataran multilateral, hal ini diantaranya dilakukan 
melalui peran aktif Bank Indonesia dalam G20. Pada tahun 
2021, penguatan resiliensi global pasca Covid-19 menjadi 
fokus pembahasan negara anggota G20 dan dipandang 
sebagai upaya prioritas untuk mendukung pemulihan dari 
krisis kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi 
negara yang mengalami kerentanan. Pada pertemuan G20 
Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG), 
negara-negara G20 menyepakati untuk memperpanjang 
Debt Service Suspention Initiatives (DSSI) untuk terakhir 
kalinya selama 6 bulan hingga Desember 2021. Perpanjangan 
DSSI ini diharapkan dapat memberikan tambahan sumber 
daya bagi negara miskin untuk mengatasi dampak dari 
pandemi. Selain itu, G20 juga mendorong peningkatan 
resiliensi di negara miskin dengan pendekatan struktural 
dalam penanganan hutang melalui implementasi Common 
Framework for Debt Treatments beyond the DSSI. 

Lebih lanjut, dukungan bagi negara miskin terus 
ditingkatkan, termasuk melalui mobilisasi pendanaan dari 
sektor swasta. Negara G20 berkomitmen untuk mendorong 
organisasi internasional melakukan peningkatan pinjaman 
konsesi melalui berbagai program antara lain International 
Development Association (IDA) dari World Bank serta 
Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) dan Catastrophe 

Containment and Relief Trust (CCRT) dari IMF. Selanjutnya, 
pendanaan dari sektor swasta juga turut dimaksimalkan 
dengan meningkatkan peran Multinational Development 
Banks (MDBs) dalam mengimplementasikan G20 Action 
Plan on Balance Sheet Optimisation dan G20 Principles for 
Effective Coordination between the IMF and MDBs in Case of 
Countries Requesting Financing while Facing Macroeconomic 
Vulnerabilities.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan cadangan devisa 
jangka panjang, negara anggota G20 mendukung rencana 
alokasi baru Special Drawing Rights (SDR) IMF sebesar 
650 miliar dolar AS. G20 juga menyambut baik rencana 
peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan 
penggunaan SDR, sekaligus memperluas partisipasi dalam 
Voluntary Trading Agreement (VTA). Untuk memperbesar 
manfaat dari alokasi baru SDR tersebut, G20 mengusulkan 
agar IMF mengeksplorasi opsi bagi negara yang tidak 
membutuhkan alokasi baru SDR tersebut untuk secara 
sukarela menyalurkan SDR yang diterimanya guna 
membantu negara-negara rentan, khususnya negara miskin, 
dalam membiayai dampak dari pandemi dan mendorong 
pemulihan, termasuk melalui peningkatan kapasitas Poverty 
Reduction and Growth Trust (PRGT) yang saat ini telah ada di 
IMF.

Koordinasi dan kerja sama internasional diperkuat 
untuk menjaga stabilitas sistem keuangan global. G20 
berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip yang 
disusun oleh Financial Stability Board (FSB) dalam merespon 
krisis Covid-19 termasuk melalui pertukaran informasi 
dan menjaga konsistensi kepatuhan terhadap penerapan 
standar internasional. Selanjutnya, resiliensi sektor non-
bank financial intermediation (NBFI) juga terus diperhatikan 
mengingat keterkaitannya yang erat dengan stabilitas 
sistem keuangan. Selain itu, G20 menekankan pentingnya 
melanjutkan berbagai agenda reformasi sistem keuangan 
global, antara lain: (i) too-big-to-fail-reform (TBTF) untuk 
bank sistemik, (ii) pengaturan global stablecoins, (iv) transisi 
LIBOR, serta (v) dukungan terhadap anti pencucian uang dan 
pencegahan pendanaan terorisme. Negara-negara G20 juga 
berkomitmen untuk mendorong inklusi keuangan melalui 
pemanfaatan teknologi dan perluasan akses keuangan bagi 
UMKM melalui implementasi the G20 Financial Inclusion 
Action Plan.

Dalam tararan regional, Bank Indonesia berperan aktif 
dalam kerja sama keuangan regional untuk mendukung 
resiliensi ekonomi dan keuangan di kawasan. Pada 
pertemuan ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank 
Governors’ Meeting (AFMGM) ke-24 di Mei 2021, negara 
anggota ASEAN+3 memiliki kesamaan pandangan mengenai 
pentingnya peningkatan kerja sama keuangan regional 
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untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan keuangan di 
kawasan dalam menghadapi Covid-19 serta meningkatkan 
kesiapan memasuki masa pasca pandemi (post-pandemic 
era). Pertemuan tersebut menyambut baik penguatan kerja 
sama keuangan yang dituangkan dalam Amandemen Chiang 
Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) yang mulai berlaku 
sejak 31 Maret 2021. Penguatan kerja sama CMIM 
mencakup peningkatan porsi fasilitas CMIM IMF De-
Linked Portion (IDLP) dari 30% menjadi 40% dan pemberian 
fleksibilitas dalam pemanfaatan kerja sama CMIM dalam 
mata uang lokal. Penggunaan mata uang lokal ini dilakukan 
dengan prinsip voluntary and demand driven. 

Dalam rangka memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah, 
Bank Indonesia terus mendorong upaya penggunaan 
mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS). Hal 
ini dilakukan melalui upaya penguatan framework LCS 
ACCD yang disepakati bersama otoritas negara mitra, 
serta pelaksanaan sosialisasi LCS kepada bank ACCD dan 
nasabah yang potensial. Penguatan framework LCS ACCD 
dilakukan sebagai strategi mendorong implementasi yang 
lebih optimal. Penguatan antara lain ditempuh melalui 
perluasan underlying transaction, dari sebelumnya hanya 
mencakup perdagangan dan remitansi menjadi mencakup 
juga investasi langsung serta relaksasi pelaporan. Untuk 
meningkatkan awareness, pemahaman, serta minat pelaku 
usaha atas skema dan manfaat transaksi LCS, sepanjang 
Triwulan II 2021 telah dilakukan sosialisasi kepada: (i) calon 
bank ACCD dan nasabah LCS Indonesia-Tiongkok, (ii) pelaku 
usaha perdagangan dan investasi di Malaysia, dan (iii) mitra 
strategis terkait di Perwakilan RI Malaysia. 

Dalam tataran bilateral, Bank Indonesia dan Brunei 
Darussalam Central Bank (BDCB) menyepakati kerja 
sama Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan 
Terorisme (APU-PPT). Hal ini sejalan dengan upaya 
memperkuat integritas sistem keuangan dan menjawab 
berbagai tantangan yang makin kompleks di bidang sistem 
pembayaran. Kerja sama dilakukan melalui penandatanganan 
Nota Kesepahaman (MoU) yang berlaku efektif mulai Juni 
2021. MoU bertujuan menyediakan kerangka kerja bagi 
kerja sama yang lebih erat antara kedua bank sentral dalam 
penerapan kebijakan APU PPT sesuai kewenangan masing-
masing bank sentral. Kerja sama meliputi: (i) kerangka hukum 
dan pengaturan, (ii) metode pengawasan, serta (iii) kerangka 
pelaporan transaksi. MoU ini diimplementasikan dalam 
berbagai bentuk kegiatan seperti policy dialogue, pertukaran 
data dan informasi, serta pengembangan kapasitas sumber 
daya manusia. Penandatanganan MoU ini merupakan 
wujud kontribusi Bank Indonesia dalam mendukung upaya 
Pemerintah untuk menjadi anggota Financial Action Task 
Force on Money Laundering (FATF), sekaligus menunjukkan 
komitmen Bank Indonesia dalam memerangi tindakan 

pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta memenuhi 
rekomendasi dan panduan FATF.

Pada Triwulan II 2021, Bank Indonesia melaksanakan 
serangkaian investor briefing dan investor conference call 
untuk mengelola persepsi positif pelaku pasar dan investor 
internasional terhadap perekonomian Indonesia. Investor 
briefing dilakukan secara virtual kepada para investor, 
baik secara kelompok maupun bilateral. Di samping itu, 
dilaksanakan pula investor conference call setiap bulannya 
pasca pelaksanaan Rapat Dewan Gubernur (RDG) dengan 
menghadirkan narasumber Gubernur Bank Indonesia dan 
pimpinan Kementerian Keuangan4 untuk memberikan 
update kondisi perekonomian dan respon kebijakan otoritas 
khususnya di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, Bank 
Indonesia juga secara proaktif melakukan engagement 
dengan lembaga rating dalam memberikan update data 
dan informasi mengenai kondisi perekonomian terkini 
dan respons kebijakan otoritas. Hal ini dilakukan guna 
memastikan terjaganya confidence lembaga rating kepada 
perekonomian Indonesia sebagai salah satu rujukan utama 
investor pada saat menentukan keputusan investasi. 

Upaya menjaga persepsi positif juga didukung oleh seluruh 
KPwLN, baik di London, New York, Singapura, Tokyo, dan 
Beijing dalam kerangka Global Investor Relations Unit (GIRU). 
KPwLN melakukan sejumlah pertemuan dengan investor 
portofolio dan berbagai mitra strategis di wilayah kerjanya 
serta berkoordinasi dengan perwakilan kementerian/
lembaga di luar negeri. 

Upaya yang dilakukan Bank Indonesia dalam menjaga 
persepsi positif mendapatkan apresiasi yang cukup baik 
dari investor dan lembaga rating. Kegiatan outreach otoritas 
kepada investor yang dilakukan melalui conference call 
tersebut dipandang oleh kalangan investor dan lembaga 
rating sebagai bentuk transparansi otoritas dan membantu 
dalam memahami langkah kebijakan yang ditempuh otoritas 
terkait penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan 
kondisi ekonomi. 

3.9.2. Kebijakan Internasional dalam Mendorong 
Pertumbuhan Ekonomi 

Upaya memperkuat kerja sama internasional untuk 
mendorong pemulihan ekonomi serta menjaga stabilitas 
keuangan pada masa pandemi Covid-19 masih menjadi tema 
pembahasan di berbagai pertemuan internasional selama 
Triwulan II 2021. Pada tataran multilareral, memperhatikan 
kondisi pemulihan ekonomi yang tidak merata, negara-

4	 20	April,	25	Mei	dan	17	Juni
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negara G20 menekankan pentingnya meningkatkan 
pemantauan terhadap berbagai risiko untuk menjaga 
pemulihan ekonomi. Terdapat 4 risiko utama yang perlu 
menjadi perhatian, yaitu: (i) health risk yang diakibatkan oleh 
pandemi Covid-19, (ii) penarikan dukungan kebijakan terlalu 
dini (premature withdrawal) yang dapat menunda pemulihan 
global dan menyebabkan economic scarring yang lebih dalam, 
(iii) risiko yang ditimbulkan dari tertundanya penyediaan 
fiscal buffer yang dapat mengurangi perlindungan terhadap 
shock di masa depan, meningkatkan kerentanan di sisi utang, 
dan (iv) peningkatan ekspektasi inflasi di negara utama yang 
dapat mengakibatkan pengetatan kondisi keuangan global 
dan potensi negative spillover bagi negara berkembang. 

Memperhatikan perkembangan perekonomian dan 
berbagai risiko tersebut, G20 melakukan pengkinian G20 
Action Plan untuk mendorong pemulihan ekonomi global 
yang lebih kuat dan berkelanjutan. Respons kebijakan yang 
terdapat dalam G20 Action Plan meliputi: (i) kebijakan di 
sektor kesehatan dalam mengatasi pandemi, (ii) kebijakan 
ekonomi dan keuangan, dan (iii) kerja sama internasional. 
Sebagai bagian dari respons kebijakan di sektor kesehatan, 
G20 FMCBG berkomitmen untuk melakukan berbagai 
langkah penguatan penanganan pandemi Covid-19 yang 
meliputi upaya untuk memberikan akses yang adil kepada 
vaksin, terapi, dan diagnostik, sekaligus mendorong 
peningkatan produksi dan distribusinya. Selain itu, G20 juga 
membentuk G20 High Level Independent Panel on Financing 
Global Commons for Pandemic Preparedness and Response 
(HLIP) untuk mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan dalam 

rangka pencegahan, kesiapan, dan respons dalam mengatasi 
pandemi, sekaligus rekomendasi untuk mengatasinya. 

Untuk mendorong pemulihan ekonomi dan meningkatkan 
produktivitas, G20 menyusun G20 Menu of Policy Options on 
Digital Transformation and Productivity Recovery (the Menu). 
Menu of Policy Options memaparkan potensi teknologi digital 
dalam meningkatkan produktivitas serta mengidentifikasi 
kebijakan yang sudah diterapkan serta potensi kerja sama 
internasional yang dapat dilakukan. Lebih lanjut, G20 
berkomitmen untuk mengimplementasikan G20 Roadmap 
to Enhance Cross Border Payment, untuk mewujudkan 
pembayaran lintas batas yang cepat, terjangkau, dan aman, 
termasuk pengembangan Central Bank Digital Currency 
(CBDC). 

Lebih lanjut, negara-negara G20 menekankan pentingnya 
menghindari penarikan dukungan kebijakan yang terlalu 
dini. Pada pertemuan G20 FMCBG April 2021, Indonesia 
menekankan bahwa terdapat risiko yang besar bila terjadi 
penarikan dukungan kebijakan terlalu dini. Hal ini sejalan 
dengan asesmen FSB yang menyebutkan biaya yang 
ditimbulkan dari penarikan dukungan kebijakan terlalu dini 
akan lebih tinggi daripada mempertahankan dukungan 
kebijakan tersebut lebih lama. Oleh karena itu, untuk 
menghindari premature withdrawal, dibutuhkan asesmen 
yang mendalam berbasis data (data driven) serta koordinasi 
dan komunikasi kebijakan untuk mengurangi risiko spillover 
yang berasal dari penerapan kebijakan di negara utama yang 
dapat berdampak bagi negara berkembang. 

Indonesia Investment Forum 2021
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Isu premature withdrawal mewarnai diskusi dalam 
forum kerjasama BIS yang diikuti secara aktif oleh Bank 
Indonesia. Pada rangkaian pertemuan BIS Annual General 
Meeting yang diadakan pada Juni 2021, selain membahas 
mengenai recent developments in the global economy, outlook 
perekonomian dan inflasi serta arah kebijakan moneter, para 
Gubernur bank sentral anggota juga membahas mengenai 
isu Uneven Global Recovery Implications for Spillovers. Fokus 
diskusi terutama pada isu spillovers bagi ekonomi sektor riil 
dan sektor keuangan akibat pemulihan ekonomi global yang 
terjadi secara tidak merata serta beberapa pertimbangan 
kebijakan yang dapat diambil oleh bank sentral anggota. 

Dalam tataran regional, Bank Indonesia terlibat dalam 
forum Executives’ Meeting of Asia-Pacific Central Banks 
(EMEAP) yang membahas mengenai pemulihan yang tidak 
merata dan risiko premature tightening. Pada pertemuan 
tersebut, para Deputi Gubernur Bank Sentral anggota 
EMEAP memandang bahwa pemulihan ekonomi global 
dan kebijakan moneter yang tidak sinkron antar negara 
meningkatkan risiko pengetatan dini (premature tightening) 
berikut dampak negatifnya terhadap kondisi keuangan di 
beberapa negara EMEAP. Meskipun pelaksanaan vaksinasi 
meningkatkan harapan untuk ekonomi kembali normal, 
namun perbedaan dalam ketersediaan dan jangkauan 
vaksin menyebabkan laju pemulihan ekonomi akan tidak 
merata di kawasan EMEAP. Selain itu, laju pemulihan yang 
lebih cepat di Amerika Serikat juga menimbulkan risiko 
adanya pengetatan dini pada kondisi keuangan global di 
beberapa kawasan, di tengah aktivitas ekonomi yang masih 
relatif lemah. Untuk itu, otoritas dipandang perlu untuk 
membangun kembali policy buffers sesegera mungkin, 
termasuk perubahan secara bertahap policy supports dari 
blanket approach menjadi targeted approach. Dalam hal ini, 
perlu diperhatikan kebijakan untuk mengelola kerentanan, 
seperti tingkat utang yang lebih tinggi melalui kebijakan 
makroprudensial dan kebijakan yang dapat meningkatkan 
ketahanan terhadap capital flows dengan cara memperluas 
basis investor domestik.

Bank Indonesia juga turut serta dalam pertemuan The Asia-
Pacific Economic Cooperation (APEC) Senior Finance Official 
Meeting. Pertemuan pada tanggal 22-23 Juni 2021 tersebut 
membahas mengenai peran dan keterkaitan kebijakan 
makroekonomi dan struktural dalam merespon Covid-19 
serta upaya untuk membangun ekonomi yang tumbuh 
kuat, berkelanjutan dan inklusif. Dalam forum APEC, Bank 
Indonesia aktif menyampaikan bauran kebijakan yang 
ditempuh untuk menanggulangi dampak pandemi dan 
mendukung pemulihan ekonomi nasional, termasuk posisi/
kebijakan Bank Indonesia di area digital ekonomi.

Sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan ekonomi, 
Bank Indonesia bersama kementerian/lembaga terkait 
memfasilitasi kegiatan promosi perdagangan dan investasi. 
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan awareness 
investor dan buyer atas potensi proyek investasi dan produk 
ekspor Indonesia. Kegiatan promosi tersebut dilakukan oleh 
KPwLN Singapura melalui penyelenggaraan: (i) webinar 
“ÏnSight: Investasi KEK Batang”, (ii) webinar “InSight: 
Omnibus Law”, (iii) webinar “Program Akselerasi UMKM 
Berorientasi Ekspor se-Kalimantan” yang dilanjutkan dengan 
business matching bekerja sama dengan KPwDN wilayah 
Kalimantan, serta (iv) penyelenggaraan promosi produk halal 
dengan tema “Halal Products Beyond Halal Compliance”. Di 
wilayah Eropa, KPwLN London mengadakan: (i) webinar 
“Indonesia Investment Authority: Game Changer for Indonesia 
Investment”, (ii) memfasilitasi pengiriman sampel kopi 
UMKM binaan Bank Indonesia bekerja sama dengan 
KBRI Oslo, (iii) memfasilitasi pertemuan dengan KBRI 
Bern dan KADIN dalam rangka peningkatan akses pasar 
Swiss, serta (iv) menyelenggarakan webinar dan one-on- 
one meeting bertemakan “Indonesia Investment Forum” 
bekerja sama dengan IIPC dan KBRI wilayah Eropa yang 
ditindaklanjuti dengan diskusi teknologi waste to energy 
dengan investor potensial. Di wilayah Tiongkok, KPwLN 
Beijing menyelenggarakan Indonesia Business and Investment 
Forum bekerja sama dengan KPwDN Provinsi Jawa Timur 
dan KPwDN Provinsi Jawa Tengah.

Seiring dengan perbaikan penanganan pandemi Covid-19, 
Bank Indonesia mendorong pelaksanaan kegiatan promosi 
perdagangan dan investasi dengan metode hybrid. 
Di wilayah AS, KPwLN New York telah melakukan: (i) 
penjajakan potensi business matching investasi pariwisata 
dan perdagangan dengan Provinsi NTB, (ii) diskusi 
potensi ekspor produk kopi gourmet ke pasar AS, serta (iii) 
berpartisipasi dalam penyelenggaraan webinar “UMKM Go 
Ekspor-Peluang Pasar Amerika Utara”. Di wilayah Jepang, 
KPwLN Tokyo menyelenggarakan “Talkshow Industri Kreatif 
Batik” dengan melibatkan UMKM binaan Bank Indonesia 
di bidang fashion. Di wilayah Tiongkok, KPwLN Beijing 
berpartisipasi dalam kegiatan China Foods and Drinks Fair dan 
Indonesia-Australia SMEs Promotion Event melalui promosi 
sampel produk kopi UMKM binaan Bank Indonesia yang 
dikirimkan dari Indonesia. Pandemi Covid-19 juga telah 
memunculkan inovasi model bisnis, khususnya pada promosi 
perdagangan, melalui metode pop up store yang dilakukan 
KPwLN Singapura melalui in-store promotion produk UMKM 
Gayeng di Suntec City Mall dan KPwLN Tokyo melalui in-
store promotion di Tsuruya Dept. Store. Kedua kegiatan ini 
bertujuan memperkenalkan produk UMKM Indonesia yang 
berpotensi diterima oleh pasar di Singapura dan Jepang. 
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Upaya mendukung pertumbuhan ekonomi juga dilakukan 
di daerah melalui Regional Investor Relations Unit (RIRU) di 
10 KPwDN5 melalui kegiatan pertemuan dengan investor 
guna mempromosikan potensi/peluang investasi dan 
produk unggulan daerah. Seiring dengan pemulihan kondisi 
pandemi, RIRU mulai menjajaki pelaksanaan kegiatan 
dengan metode hybrid. Pada periode laporan, KPwDN RIRU 
melakukan kerja sama dengan Kedubes Belanda di Indonesia 
dalam penyelenggaraan kick off North Sumatera Virtual Focuss 
Session. Selain itu, dilakukan pula kegiatan peningkatan 
pengembangan kapasitas fasilitasi promosi investasi daerah 
di wilayah Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan. 
Keterlibatan KPwDN RIRU dalam memfasilitasi kegiatan 
promosi investasi daerah juga membuahkan hasil yang 
cukup baik dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman 
investasi pengembangan marina di Sabang senilai 15 juta 
dolar AS dengan investor dari Australia.

Pada periode laporan, 3 KPwDN RIRU juga telah 
melakukan inisiatif kegiatan promosi produk unggulan 
daerah dan kegiatan edukasi potensi pasar luar negeri. 
Kegiatan promosi perdagangan yang diselenggarakan 
adalah: (i) Karya Kreatif Jawa Barat di Bandung, (ii) Festival 
Joglosemar di Jawa Tengah, dan (iii) webinar “Membuka 
Peluang Perdagangan Produk UMKM di Australia” di Jawa 
Timur. Melalui berbagai kegiatan tersebut, KPwDN RIRU 
tidak hanya mempromosikan proyek investasi ready to offer 
dan produk unggulan daerah masing-masing, tetapi juga 
turut serta dalam mengembangkan kapasitas sumber daya 
manusia di wilayah masing-masing dalam menjalankan fungsi 
hubungan investor dalam kerangka linkage IRU-RIRU-GIRU. 
RIRU juga secara rutin menyusun dan mendiseminasikan 
data dan informasi mengenai perkembangan ekonomi 
daerah termasuk potensi/peluang investasi daerah dalam 
bentuk Presentation Book kepada mitra strategis domestik 
maupun luar negeri.

Bank Indonesia terus mendukung upaya reformasi struktural 
Pemerintah di bidang perdagangan melalui keterlibatan 
dalam perundingan kerja sama perdagangan internasional 
baru serta ikut serta memfasilitasi implementasi kerja sama 
perdagangan yang telah dijalin. Selama Triwulan II 2021, 
Bank Indonesia terlibat dalam kerja sama perdagangan 
yang dijalin Pemerintah, baik yang bersifat bilateral, 
regional, maupun multilateral. Pada kerja sama bilateral, 
Bank Indonesia terlibat dalam: (i) proses penjajakan kerja 
sama dengan Kanada/Uni Emirat Arab/Euroasian Economic 
Union, (ii) perundingan dengan EU, serta (iii) mendukung 
pemerintah mempersiapkan dokumen ratifikasi kerja sama 
Indonesia-Korea dan ASEAN Trade in Services Agreement. Di 

level regional, Bank Indonesia terlibat dalam: (i) perundingan 
liberalisasi jasa keuangan intra ASEAN, (ii) ASEAN dengan 
Australia-New Zealand (review), dan (iii) perumusan posisi 
RI dalam penjajakan kerja sama ASEAN dengan EU dan 
Kanada. 

3.9.3. Penilaian Rating Investment Grade Indonesia

Hasil asesmen lembaga rating selama Triwulan II 2021 
secara umum menunjukkan bahwa lembaga rating telah 
menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia secara 
berimbang (balanced view) dan persepsi terhadap kebijakan/
lembaga Bank Indonesia yang positif. Lembaga rating 
Standard & Poor’s dan Rating & Investment Information 
Inc. (R&I) masing-masing mempertahankan sovereign credit 
rating (SCR) Indonesia pada level BBB/outlook negatif 
dan BBB+/outlook stabil. Asesmen kedua lembaga rating 
tersebut melengkapi asesmen beberapa lembaga rating 
lain yang sebelumnya juga telah mempertahankan kategori 
investment grade rating Indonesia, yaitu Moody’s pada level 
Baa2/outlook stabil, Fitch pada level BBB/outlook stabil, dan 
Japan Credit Rating Agency (JCR) pada level BBB+/outlook 
stabil.

Standard & Poor’s dalam laporan hasil asesmennya (Rating 
Action, 22 April 2021), secara umum menilai peringkat 
BBB/outlook negatif didukung oleh prospek pertumbuhan 
ekonomi Indonesia yang kuat dan rekam jejak kebijakan 
yang berhati-hati yang tetap ditempuh oleh otoritas. 
Sementara itu, outlook negatif mencerminkan ekspektasi 
S&P bahwa dalam beberapa waktu ke depan Indonesia 
masih menghadapi risiko fiskal dan eksternal terkait pandemi 
Covid-19.

R&I dalam asesmen terkininya (Rating Action, 22 April 
2021) secara umum menilai peringkat BBB+/outlook 
stabil didukung oleh ekonomi Indonesia yang diperkirakan 
kembali tumbuh ke level sebelum pandemi Covid-19 dalam 
satu hingga dua tahun ke depan. R&I secara umum menilai 
peringkat rating Indonesia tersebut didukung oleh rasio 
utang Pemerintah yang tetap rendah meski dihadapkan pada 
tekanan fiskal yang meningkat, serta disiplin kebijakan fiskal 
yang ditempuh selama ini yang akan mendorong perbaikan 
keseimbangan fiskal dalam beberapa tahun ke depan.

3.10. Pengelolaan Cadangan Devisa
3.10.1. Pengelolaan dan Perkembangan Cadangan 
Devisa

Bank Indonesia mengelola cadangan devisa yang 
pelaksanaannya dilakukan berdasarkan prinsip keamanan 

5	 Sumatera	 Utara,	 Jawa	 Barat,	 Jawa	 Timur,	 Kalimantan	 Timur,	 Sulawesi	
Utara,	 DKI	 Jakarta,	 Jawa	Tengah,	 Lampung,	Nusa	Tenggara	 Barat,	 dan	
Sulawesi	Selatan
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dan kesiagaan memenuhi kewajiban segera tanpa 
mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang 
optimal. Bank Indonesia mengupayakan agar cadangan 
devisa mencapai jumlah yang cukup untuk melaksanakan 
kebijakan moneter. Tujuan pengelolaan dan pemeliharaan 
cadangan devisa merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari upaya menjaga stabilitas nilai tukar. 

dengan beberapa bank sentral antara lain repurchase 
agreement facility for Foreign and International Monetary 
Authorities (FIMA Repo Facility) dengan bank sentral Amerika 
Serikat (The Federal Reserve) sebesar 60 miliar dolar AS dan 
kerja sama keuangan bilateral dengan beberapa bank sentral 
utama di regional, seperti People’s Bank of China, Monetary 
Authority of Singapore dan Bank Negara Malaysia. 

Untuk memastikan bahwa operasionalisasi kesepakatan 
kerja sama tersebut dapat diimplementasikan, secara 
berkala dilakukan beberapa kali uji coba operasional 
terhadap skim kesepakatan. Kesepakatan tersebut antara 
lain: (i) FIMA Repo Facility dengan The Federal Reserve, (ii) 
Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA) dengan 
Bank Negara Malaysia (BNM), (iii) Chiang Mai Initiative 
Multilateralization (CMIM) dengan bank sentral negara-
negara ASEAN bersama dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea 
(ASEAN+3), serta (iv) Bilateral Currency Swap Arrangement 
(BCSA) dengan People Bank of China (PBC). Langkah-
langkah peningkatan kerja sama internasional di atas 
mendapatkan respon positif dari pelaku pasar keuangan.

Kemampuan Bank Indonesia dalam mengelola devisa 
memperoleh pengakuan dari komunitas global tercermin 
dengan penghargaan Reserves Manager of the Year 
2021 dari Central Banking Publication. Penghargaan ini 
diperoleh seiring dengan keberhasilan Bank Indonesia 
dalam mendukung stabilitas ekonomi selama periode krisis 
Covid-19 dan tetap mampu menjaga kecukupan cadangan 
devisa. Faktor-faktor yang diakui secara internasional antara 
lain: (i) implementasi pengelolaan cadangan devisa yang 
mengacu kepada pendekatan macro factor, (ii) kemampuan 
memitigasi risiko mata uang, dan (iii) penetapan strategi 
yang senantiasa mempertimbangkan serta terintegrasi 
dengan kebijakan maupun operasi moneter.

3.10.3. Transformasi Pengelolaan Cadangan Devisa

Bank Indonesia mengakselerasi transformasi pengelolaan 
cadangan devisa. Transformasi ini berupa diversifikasi 
aset dalam pengelolaan cadangan devisa untuk menyiasati 
rendahnya suku bunga global yang diperkirakan masih akan 
berlangsung untuk beberapa waktu ke depan. Pada 2021 
Bank Indonesia mencari alternatif investasi pada aset-aset 
yang memiliki imbal hasil lebih tinggi dengan risiko yang 
tetap terukur. Pada Triwulan II 2021, perluasan instrumen 
investasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia telah berjalan 
sesuai rencana yang ditetapkan. Hal ini diharapkan dapat 
terus mendukung sustainabilitas keuangan Bank Indonesia 
untuk mendukung kontribusi Bank Indonesia dalam 
pemulihan ekonomi nasional bersama Pemerintah.

Perkembangan Jumlah Cadangan Devisa 
Januari -Juni 2021
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Grafik 3.9. Perkembangan Jumlah Cadangan Devisa
(Januari-Juni 2021)

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Triwulan II 
2021 sebesar 137,1 miliar dolar AS, stabil dibandingkan 
dengan posisi pada akhir Triwulan I 2021 yang sebesar 
137,1 miliar dolar AS (Grafik 3.9). Posisi cadangan devisa 
tersebut setara dengan pembiayaan 8,8 bulan impor dan 
pembayaran utang luar negeri pemerintah jangka pendek, 
serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 
3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa 
tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal 
serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. 
Pengelolaan cadangan devisa Bank Indonesia dilaksanakan 
mengikuti international best practice, baik dari sisi tata kelola, 
yang mencakup proses pengambilan keputusan dan fungsi 
organisasi, sisi manajemen risiko, serta profesionalisme dan 
kualitas sumber daya manusia.

3.10.2. Upaya Menjaga Kecukupan Cadangan 
Devisa

Di tengah tingginya volatilitas di pasar keuangan global, 
upaya menjaga kecukupan cadangan devisa dilakukan 
dengan memperkuat kerja sama Jaring Pengaman Keuangan 
Internasional (JPKI) sebagai buffer. Penguatan kerja sama 
internasional tersebut dilakukan melalui kesepakatan 
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3.10.4. Pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE)

Hingga Triwulan II 2021 (Jan-Apr 2021), penerimaan DHE 
meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 
2020  (Jan-Apr 2020). Secara nominal, penerimaan DHE 
melalui bank dalam negeri masih dominan dengan nilai yang 
meningkat dari 42,8 miliar dolar AS menjadi 55,5 miliar dolar 
AS, namun proporsi penerimaan DHE oleh bank dalam negeri 
turun dari 95,4% menjadi 93,9%. Sementara itu, penerimaan 
DHE melalui bank devisa luar negeri mengalami kenaikan 
baik dari sisi nominal dari 1,4 miliar dolar AS menjadi 2,7 
miliar dolar AS dan secara proporsi penerimaan DHE yang 
naik dari 3,1% menjadi 4,6%6. Eksportir yang melakukan 
ekspor tercatat sebanyak 9.351 eksportir dengan komoditas 
ekspor utama antara lain: (i) minyak sawit, (ii) batubara, (iii) 
produk kimia, (iv) peralatan listrik, dan (v) mesin dan mekanik. 

Pelaksanaan pengawasan kepatuhan kepada eksportir 
Non Sumber Daya Alam (Non SDA) dan eksportir Sumber 
Daya Alam (SDA) mengacu pada Peraturan Bank Indonesia 
No.21/14/PBI/2019 yang diubah dengan Peraturan Bank 
Indonesia No.22/21/PBI/2020 tentang Devisa Hasil Ekspor 
dan Devisa Pembayaran Impor. Pengawasan terhadap 
eksportir Non SDA yang tidak memenuhi kewajiban 
penerimaan DHE dilakukan dengan tahapan pengenaan 
sanksi administratif berupa: (i) Surat Teguran tertulis (ST), 
(ii) Surat Teguran tertulis kedua (ST-2), dan (iii) rekomendasi 
Sanksi Penangguhan atas Pelayanan Ekspor (SPE) kepada 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Selanjutnya, 
DJBC akan menindaklanjuti rekomendasi Bank Indonesia 
untuk menangguhkan layanan ekspor eksportir.

Berdasarkan PP No. 1 tahun 2019 tentang Devisa Hasil 
Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/
atau Pengolahan Sumber Daya Alam, Bank Indonesia 
melaksanakan pengawasan terhadap eksportir SDA. 
Pengawasan Bank Indonesia terhadap eksportir SDA yang 
tidak memenuhi kewajiban penerimaan DHE dilakukan 
dengan tahapan pengenaan sanksi administratif berupa: (i) 
Surat Pemantauan (SP), (ii) Surat Pemantauan kedua (SP-
2), dan (iii) Penyampaian Hasil Pengawasan (PHP) kepada 
DJBC. Selanjutnya, berdasarkan PHP, sanksi akan diberikan 
oleh DJBC. 

Pada Triwulan II 2021, tingkat kepatuhan eksportir 
NonSDA dan eksportir SDA menunjukkan peningkatan 
dibandingkan triwulan sebelumnya. Untuk meningkatkan 
efektivitas implementasi kebijakan DHE, Bank Indonesia 
aktif menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga 

untuk: (i) membahas dan merekomendasikan isu-isu strategis 
implementasi ketentuan DHE SDA serta (ii) pertukaran data 
ekspor dan impor Indonesia. Dalam rangka meningkatkan 
dan mengoptimalkan kepatuhan eksportir atas kewajiban 
pelaporan DHE, Bank Indonesia senantiasa aktif melakukan 
sosialisasi maupun coaching clinic kepada perbankan, 
asosiasi, dan eksportir terkait implementasi ketentuan DHE 
yang saat ini dilakukan secara daring.

3.11. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran 
dan Infrastruktur Pasar Keuangan 

Bank Indonesia menyelenggarakan sistem pembayaran 
yang andal, lancar, cepat, mudah, murah serta terjangkau 
guna mendukung kelancaran sistem pembayaran. 
Sebagai langkah nyata, Bank Indonesia melaksanakan 
pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi dari kinerja 
Infrastruktur Pasar Keuangan/Financial Market Infrastructure 
Bank Indonesia (FMI BI) dan Sistem Pembayaran Ritel (SP 
Ritel BI) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Dalam 
rangka menjaga dan meningkatkan kelancaran, keamanan, 
kehandalan dan efisiensi sistem pembayaran, Bank Indonesia 
secara konsisten dan berkesinambungan memperkuat dan 
mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran. 

3.11.1. Kinerja Sistem Pembayaran Dan 
Infrastruktur Sistem Keuangan

Kinerja FMI BI dan SP Ritel BI selama Triwulan II 2021 
menunjukkan performa yang baik. FMI BI meliputi: (i) BI-
RTGS, (ii) BI-SSSS, serta (iii) BI-ETP. Sementara untuk SP 
Ritel BI adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia 
(SKNBI). Secara keseluruhan, kinerja baik FMI BI dan SP 
Ritel BI tercermin dari ketersediaan layanan pada Triwulan 
II 2021 yang mencapai 100% dari target 99,97%. Hal ini 
menunjukan bahwa sistem pembayaran terlaksana tanpa 
adanya gangguan layanan atau insiden pada aplikasi kritikal 
sistem pembayaran, serta terpenuhinya tingkat ketersediaan 
sistem sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan, serta 
tidak adanya kegagalan sistem. 

RRH nominal transaksi SP pada Triwulan II 2021 meningkat 
baik secara triwulanan (qtq) maupun tahunan (yoy). Pada 
Triwulan II 2021, RRH transaksi FMI BI dan SP Ritel BI 
mencapai Rp1.475,64 triliun atau naik 11,40% dibanding 

6	 Penerimaan	DHE	yang	dilakukan	melalui	bank	devisa	luar	negeri	tersebut	
selanjutnya	 wajib	 diterima	 melalui	 bank	 di	 dalam	 negeri	 selambat-
lambatnya	pada	bulan	ke-3	sebagaimana	diatur	dalam	ketentuan	DHE.
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periode sebelumnya (qtq) yang tercatat Rp1.324,67 triliun 
(Tabel 3.4). Secara tahunan (yoy), bila dibandingkan triwulan 
yang sama pada tahun 2020, RRH nominal transaksi FMI 
BI dan SP Ritel BI mengalami peningkatan sebesar 45,36%. 
Sementara itu, dilihat dari RRH frekuensi transaksi FMI 
BI dan SP Ritel BI mencapai 749,48 ribu transaksi pada 
Triwulan II 2021, atau meningkat 12,34% dibanding 
triwulan sebelumnya yang tercatat 667,15 ribu transaksi. 
Secara tahunan (yoy), bila dibandingkan Triwulan II 2020, 
RRH frekuensi transaksi FMI BI dan SP Ritel BI mengalami 
peningkatan sebesar 13,63% (Tabel 3.5). 

3.11.2. Upaya Memperkuat Infrastruktur Pasar 
Keuangan dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Pada Triwulan II 2021, Bank Indonesia melakukan 
penyesuaian aplikasi BI-SSSS dan BI-ETP Alternate guna 
mengakomodir kebijakan terkait nilai haircut yang baru atas 
agunan surat berharga dalam operasi moneter. Kebijakan 
ini mulai berlaku pada tanggal 5 April 2021. Kegiatan 
penyesuaian tersebut berupa:

a. Konfigurasi besaran nilai haircut berdasarkan kelompok 
dan tingkat maturitas surat berharga terhadap underlying 
surat berharga yang digunakan dalam transaksi operasi 
moneter Rupiah pada aplikasi BI-SSSS.

b. Penambahan menu baru pada aplikasi BI-ETP Alternate 
guna melakukan konfigurasi besaran nilai haircut 
surat berharga yang digunakan sebagai agunan dalam 
transaksi operasi moneter rupiah, dengan besaran 
nilai haircut sebagaimana telah diatur dalam ketentuan 
mengenai operasi moneter.

Selain kegiatan pengembangan/penyesuaian pada aplikasi 
FMI BI, kegiatan pemeliharaan aplikasi pada FMI BI juga 
dilakukan guna memastikan sistem berjalan sesuai dengan 
kebutuhan bisnis. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan 
pada Triwulan II 2021 antara lain terkait perbaikan pada 
aplikasi yang bersifat bugs fixing dan upgrade versi sistem 
guna memastikan keamanan sistem terjaga.

3.11.3. Pengembangan SP Ritel BI : BI-FAST

Bank Indonesia melanjutkan pengembangan fast payment 
yang merupakan salah satu kebijakan sistem pembayaran 
ritel yang telah dimulai pada tahun 2020. Pengembangan 
BI-FAST pada Fase I mencakup pengembangan tahap 1 
untuk layanan individual credit transfer yang siap untuk 
diimplementasikan pada Desember 2021 dan dilanjutkan 
dengan pengembangan tahap 2 berupa perluasan layanan 
lainnya yaitu direct debit, bulk credit, dan Request for Payment 
(RFP) yang akan diimplementasikan pada tahun 2023. Secara 

Tabel 3.4. Perkembangan RRH Nominal Transaksi FMI BI dan Sistem Pembayaran Ritel BI

Tabel 3.5. Perkembangan RRH Frekuensi Transaksi FMI BI dan Sistem Pembayaran Ritel BI

Transaksi Sistem
Pembayaran 
Non Tunai

2020 RRH 
2020

2021 Naik/(turun) % Naik/(turun)

Q-I Q-II Q-III Q-IV Q-I Q-II  QtQ  YoY  QtQ  YoY

BI-RTGS 534,23 575,09 713,19 775,72 648,75 702,41 774,03 71,63 198,94 10,20% 34,59%

BI-SSSS 233,88 288,19 440,44 475,58 358,75 413,33 463,98 50,65 175,80 12,25% 61,00%

SKNBI 17,48 16,64 16,86 19,46 17,60 18,34 20,11 1,77 3,46 9,65% 20,81%

BI-ETP 104,02 135,21 209,88 223,27 167,69 190,59 217,51 26,92 82,31 14,13% 60,87%

Total 889,61 1.015,13 1.380,37 1.494,03 1.192,79 1.324,67 1.475,64 150,97 460,51 11,40% 45,36%

Transaksi Sistem
Pembayaran Non 

Tunai

2020 RRH 
2020

2021 Naik/(turun) % Naik/(turun)

Q-I Q-II Q-III Q-IV Q-I Q-II  QtQ  YoY  QtQ  YoY

BI-RTGS 40.545 36.932 38.608 43.086 39.803 38.804 41.258 2.453,81 4.325,92 6,32% 11,71%

BI-SSSS 1.867 2.024 2.629 2.952 2.364 2.672 2.869 197,17 844,91 7,38% 41,74%

SKNBI 631.589 620.227 704.787 797.435 688.053 625.183 704.750 79.566,17 84.522,73 12,73% 13,63%

BI-ETP 404 388 709 562 517 491 606 114,82 217,39 23,40% 56,01%

Total 674.404 659.571 746.733 844.036 730.737 667.150 749.482 82.331,97 89.910,95 12,34% 13,63%

Sumber : EDW SP (data diolah)

Sumber : EDW SP (data diolah)

Nilai (Triliun Rp)

Volume (Ribu Transaksi)
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keseluruhan, progres pengembangan BI-FAST masih on track 
dengan target yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan yang 
telah dilakukan pada Triwulan II 2021 antara lain:

a. Komunikasi dan Sosialisasi Pengembangan BI-FAST

 Komunikasi dan sosialisasi pengembangan BI-FAST 
dilakukan secara bertahap kepada otoritas perbankan, 
industri perbankan, dan ASPI. Komunikasi dan sosialisasi 
ditujukan untuk memberikan dan menyelaraskan 
pemahaman kepada stakeholders (internal, industri dan 
otoritas lainnya) terkait rencana pengembangan, manfaat 
BI-FAST, serta fitur dan layanan BI-FAST. Komunikasi 
telah dilakukan melalui FGD kepada perbankan yang 
tergabung dalam working group pengembangan BI-FAST 
mengenai aspek infrastruktur, operasional bisnis, dan 
kepesertaan.

b. Pengembangan Aplikasi BI-FAST

 Pada tahapan ini, Bank Indonesia melakukan pemenuhan 
terhadap kebutuhan infrastruktur (hardware, software, 
network, dan security), konfigurasi, dan instalasi 
environment testing, pelaksanaan unit test, serta 
penyesuaian terhadap aplikasi surrounding BI-FAST. 

c. Kebijakan Bisnis dan Organisasi BI-FAST

 Selain pengembangan terhadap sistem, juga diperlukan 
kesiapan terhadap kebijakan, ketentuan pelaksanaan 
operasional, maupun kesiapan organisasi. Saat ini hal-hal 
yang tengah dan telah dilakukan selama Triwulan II 2021 
yaitu:

1) Dari sisi kesiapan teknis dan operasional, tengah 
dilakukan: (i) penyusunan konsep SOP baik untuk 
Penyelenggara maupun Peserta BI-FAST, (ii) 
pelaksanaan monitoring dan koordinasi terhadap 
kesiapan Peserta BI-FAST, serta (iii) penyusunan 
rencana jadwal pelatihan teknis untuk testing dan 
implementasi.

2) Dari sisi kesiapan organisasi, tengah dilakukan 
penyusunan strategi pemenuhan kebutuhan 
SDM penyelenggaraan BI-FAST serta pemenuhan 
kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan 
BI-FAST.

3) Dari sisi pengaturan, telah dilakukan penyusunan 
kerangka PADG ekstern dan intern serta penyusunan 
pokok perjanjian antara Penyelenggara dengan 
Peserta BI-FAST. 

4) Asesmen dan mitigasi risiko proyek yang dilakukan 
secara rutin sebagai upaya antisipatif pengelolaan 
proyek.

3.11.4. Upaya Meningkatkan Kehandalan Layanan 
Operasional dan Infrastruktur Sistem Pembayaran

Dalam rangka menjaga keberlangsungan penyelenggaraan 
SPBI di tengah pandemi Covid-19, Bank Indonesia 
melanjutkan split operation. Split operation dilakukan 
dengan menyelenggarakan sistem BI-RTGS, BI-SSSS, BI-
ETP dan SKNBI di Lokasi Kerja Utama (LKU) pada Komplek 
Perkantoran Bank Indonesia (KOPERBI) dan Lokasi Kerja 
Alternatif (LKA). Sebagai mitigasi risiko dan pencegahan 
penyebaran Covid-19, Bank Indonesia menerapkan protokol 
Covid-19 yang ketat untuk kegiatan yang memerlukan tatap 
muka seperti pertukaran warkat debit, layanan kepesertaan, 
dan penggunaan fasilitas guestbank. Sedangkan untuk 
petugas operasional, Bank Indonesia melakukan screening 
secara ketat terhadap pegawai Work From Office (WFO) 
serta pengaturan pegawai yang Work From Home (WFH).

Dari sisi kebijakan, Bank Indonesia telah mengeluarkan 
kebijakan yang mendukung pencegahan Covid-19. 
Kebijakan tersebut diantaranya adalah penyesuaian jam 
operasional dan perubahan beberapa mekanisme layanan 
kepesertaan SPBI menjadi secara elektronik/virtual. 
Untuk tetap meningkatkan pengetahuan dan skill petugas 
operasional peserta SPBI, Bank Indonesia memberikan 
layanan pendukung SPBI seperti kegiatan sosialisasi dan 
pelatihan kepada peserta SPBI secara virtual.

Dari sisi infrastruktur SPBI, Bank Indonesia tetap 
memberikan dukungan pelaksanaan uji coba sistem 
cadangan Peserta, termasuk pada saat pengujian di 
Disaster Recovery Center (DRC).  Di sisi Penyelenggara, 
Bank Indonesia senantiasa menjaga keandalan SPBI melalui 
kegiatan pemeliharaan sistem secara berkala. Pada tanggal 
12 April s.d 25 Juni 2021 telah dilaksanakan live operasional 
SKNBI menggunakan environment DRC. Pelaksanaan 
live operasional DRC dimaksud ditujukan untuk menguji 
kesiapan infrastruktur DRC, kesesuaian prosedur serta 
melatih personil IT dan bisnis baik dari sisi Penyelenggara 
dan Peserta dalam pelaksanaan switchover/switchback.

3.12. Pengelolaan Uang Rupiah

Pelaksanaan tugas Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) 
dilaksanakan Bank Indonesia untuk menyediakan Uang 
Layak Edar (ULE) dalam jumlah nominal yang cukup, jenis 
pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar 
sesuai amanat Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang 
Mata Uang (UU Mata Uang). Strategi implementasi kebijakan 
tugas PUR tersebut ditetapkan dalam Blueprint PUR 2025 
melalui 3 key milestones PUR yaitu: (i) sentralisasi distribusi, 
(ii) digitalisasi, dan (iii) efisiensi. 
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3.12.1. Pengedaran Uang Rupiah yang Semakin 
Efisien melalui Sentralisasi Distribusi 

Pelaksanaan pengedaran uang Rupiah dilakukan selaras 
dengan key milestones Sentralisasi Distribusi melalui 9 
kantor Satuan Kerja Kas sebagai Kantor Depot Kas Wilayah 
(DKW) jaringan distribusi uang nasional. Pada Triwulan 
II 2021, proses distribusi uang telah dilakukan melalui 
implementasi proses bisnis Front Office, Middle Office, dan 
Back Office (FOMOBO) di seluruh Satuan Kerja Kas untuk 
mengoptimalkan manajemen stok dan utilisasi khazanah 
sebagai bagian dari key milestones Sentralisasi Distribusi. 
Satuan kerja kas fungsi Front Office (FO) menjalankan layanan 
kas, satuan kerja kas Middle Office (MO) menjalankan fungsi 
line of command pengelolaan kecukupan uang nasional, 
sedangkan DKW sebagai satuan kerja kas fungsi Back Office 
(BO) menjalankan distribusi dan penyimpanan uang.

Pelaksanaan distribusi uang dilakukan menggunakan 
berbagai moda transportasi baik darat, laut, maupun udara 
agar pelaksanaan distribusi dapat dilakukan dengan lebih 
cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara 
konsisten Bank Indonesia terus meningkatkan kerja sama 
dengan berbagai instansi penyedia moda transportasi 
seperti PT. Kereta Api Indonesia (KAI) untuk layanan 
moda transportasi kereta api dan PT. Pelayaran Nasional 
Indonesia (Pelni) untuk layanan moda transportasi kapal 
penumpang. Selain itu, Bank Indonesia juga berkoordinasi 
dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam 
penyediaan pengawalan dan pengamanan jalur distribusi 
uang dan layanan kas di seluruh wilayah NKRI.

3.12.2. Perencanaan Kebutuhan Uang yang Akurat 
Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Perencanaan kebutuhan uang dilakukan secara 
komprehensif dan akurat, mempertimbangkan 
perkembangan instrumen pembayaran nontunai dan 
karakteristik kewilayahan secara spasial di tengah upaya 
Bank Indonesia untuk mengakselerasi ekonomi keuangan 
digital. Dalam melakukan perencanaan kebutuhan uang 
Rupiah, Bank Indonesia menyusun Estimasi Kebutuhan 
Uang (EKU) secara periodik menggunakan pemodelan 
permintaan uang kartal oleh masyarakat dengan 
mengikuti kaidah teori permintaan dan penawaran uang 
serta memperhatikan perkembangan keuangan digital 
di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Untuk 
memastikan terpenuhinya kebutuhan uang kartal di 
masyarakat dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang 
sesuai secara efisien, Bank Indonesia secara konsisten terus 
melakukan evaluasi dan analisis pemodelan permintaan 
kebutuhan uang kartal. Perencanaan kebutuhan uang 

dilakukan melalui koordinasi dan sinergi yang baik dengan 
Pemerintah yaitu Kemenkeu sebagai otoritas fiskal.

3.12.3. Penyediaan Uang Rupiah Layak Edar 
di Seluruh Wilayah NKRI Hingga Kepulauan 
Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T)

Bank Indonesia menjamin ketersediaan uang Rupiah 
layak edar sebagai salah satu simbol kedaulatan negara 
di seluruh wilayah NKRI termasuk wilayah kepulauan 
3T. Bekerja sama dan bersinergi dengan Tentara Nasional 
Angkatan Laut (TNI-AL), Bank Indonesia melaksanakan 
layanan kas keliling kepulauan 3T di wilayah Pulau Tarempa, 
Pulau Jemaja, Pulau Serasan, Pulau Singkep, dan Pulau 
Moro Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan kas keliling 3T 
berhasil menyerap Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dengan 
nilai nominal sekitar Rp5 miliar untuk diganti dengan ULE. 
Bank Indonesia memberikan edukasi dan sosialisasi Cinta, 
Bangga, Paham Rupiah kepada masyarakat di wilayah 3T 
untuk meningkatkan rasa cinta, bangga dan paham terhadap 
Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, simbol kedaulatan 
NKRI, dan pemersatu bangsa. Selain itu, Bank Indonesia juga 
melaksanakan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) kepada 
pemerintah daerah setempat. 

Selain melaksanakan layanan kas keliling 3T, Bank Indonesia 
menjamin ketersediaan dan memenuhi kebutuhan uang 
layak edar di wilayah 3T melalui sinergi dengan perbankan 
dalam penyelenggaraan layanan Kas Titipan. Layanan Kas 
Titipan merupakan kegiatan penyediaan uang milik Bank 
Indonesia yang dititipkan kepada bank pengelola Kas Titipan 
untuk mencukupi kebutuhan uang di suatu wilayah tertentu 
yang jauh dengan jarak tempuh lebih dari 3 jam ke kantor 
Bank Indonesia terdekat. Hingga Triwulan II 2021, Bank 
Indonesia telah menyelenggarakan 86 Kas Titipan bekerja 
sama dengan 34 bank BUMN dan 52 BPD yang tersebar 
di 30 provinsi di seluruh Indonesia. Bank Indonesia akan 
terus melakukan evaluasi dan penguatan kelembagaan Kas 
Titipan sebagaimana telah ditetapkan dalam Blueprint PUR 
2025 untuk tercapainya sistem distribusi uang yang efisien 
dan layanan kas yang prima. 

Penyelenggaraan Kas Titipan menjadi salah satu strategi 
Bank Indonesia untuk memperluas jangkauan pemenuhan 
ketersediaan uang layak edar di seluruh wilayah NKRI 
sebagai alat pembayaran yang sah. Pada Triwulan II 2021, 
sebanyak 17 Kas Titipan yang diselenggarakan Bank 
Indonesia berlokasi di wilayah terdepan dan terluar serta 
berbatasan dengan negara tetangga. Penyelenggaraan Kas 
Titipan tersebut dilakukan untuk menjamin penggunaan 
uang Rupiah di setiap transaksi yang dilakukan oleh 
masyarakat Indonesia dan ketersediaan uang Rupiah yang 
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berkualitas di wilayah perbatasan negara. Hal ini dilakukan 
agar kedaulatan uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang 
sah tetap terjaga dengan baik di wilayah perbatasan. 

Pemenuhan ketersediaan uang Rupiah layak edar juga 
dilakukan Bank Indonesia di wilayah destinasi wisata 
prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah. Mendukung 
upaya Pemerintah mengembangkan destinasi wisata 
prioritas, Bank Indonesia menjamin ketersediaan uang 
Rupiah layak edar dalam jumlah yang cukup dan pecahan 
yang sesuai di wilayah wisata melalui kas titipan. Sebanyak 
6 Kas Titipan Bank Indonesia tersebar untuk memenuhi 
peredaran uang di 5 destinasi wisata prioritas yaitu: (i) 
Danau Toba, (ii) Tanjung Kelayang, (iii) Wakatobi, (iv) Pulau 
Morotai, dan (v) Labuan Bajo. Sedangkan pemenuhan uang 
Rupiah di 5 destinasi wisata lain yaitu: (i) Tanjung Lesung, (ii) 
Kepulauan Seribu dan Kota Tua, (iii) Bromo, (iv) Borobudur, 
dan (v) Mandalika dipenuhi Bank Indonesia melalui KPwDN 
setempat. Hal ini mempertimbangkan jarak dan sarana 
prasarana transportasi dari wilayah destinasi wisata ke 
kantor Bank Indonesia yang masih cukup memadai.

Dalam rangka perluasan jangkauan pengedaran uang 
Rupiah hingga ke wilayah 3T, Bank Indonesia memperkuat 
kerja sama dengan TNI-AL. Hal ini dilakukan melalui 
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang 
Distribusi, Pengamanan, dan Pengawalan Uang Rupiah dari 
dan ke Bank Indonesia serta Wilayah Perbatasan, Terdepan, 
Terluar, dan Terpencil di NKRI. Melalui kerja sama tersebut, 
Bank Indonesia bersinergi dengan TNI-AL mengedarkan 
uang Rupiah ke wilayah perbatasan dan 3T menggunakan 
kapal laut TNI-AL sesuai dengan jadwal dan rute operasi 
TNI-AL. Sinergi Bank Indonesia dengan TNI-AL dalam 
pengedaran uang dilakukan agar ketersediaan uang Rupiah 
layak edar sebagai alat pembayaran yang sah di NKRI terjaga 
dengan baik hingga ke wilayah 3T dan perbatasan.

3.12.4. Pemenuhan Kebutuhan Uang Rupiah Jelang 
Ramadan dan Idulfitri 2021

Pada periode Ramadan dan Idulfitri 2021, Bank Indonesia 
telah memberikan layanan kas yang prima untuk memenuhi 
kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah yang 
cukup dan pecahan yang sesuai. Sejalan dengan kebijakan 
Pemerintah dalam memitigasi risiko penyebaran dan 
penularan Covid-19, pada periode Ramadan dan Idulfitri 
2021 Bank Indonesia tidak memberikan layanan penukaran 
secara ritel kepada masyarakat di kantor Bank Indonesia 
ataupun fasilitas publik lainnya. Bank Indonesia bersinergi 
dengan perbankan menyediakan layanan penukaran uang 
di 4.608 jaringan kantor bank yang tersebar di seluruh 
Indonesia mulai tanggal 12 April hingga 11 Mei 2021. 

Dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada 
masyarakat dan memperluas jangkauan layanan penukaran, 
Bank Indonesia meningkatkan jumlah outlet jaringan kantor 
bank sebanyak 866 outlet atau meningkat 23,14% dari 
3.742 jaringan kantor bank pada tahun 2020 menjadi 4.608 
jaringan kantor bank pada tahun 2021.

Untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah dalam 
jumlah yang cukup dan kualitas yang layak edar selama 
periode libur Idulfitri, Bank Indonesia terus berkoordinasi 
dengan perbankan dan Penyelenggara Jasa Pengolahan 
Uang Tunai (PJPUR). Koordinasi tersebut dilakukan Bank 
Indonesia untuk menjaga ketersediaan uang layak edar 
di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan mesin setor 
tarik (Cash Recycling Machine) sehingga dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat selama 24 jam dan 7 hari (24/7), 
serta tidak terhambat dengan jam operasional kantor bank. 
Pada periode Ramadan dan Idulfitri 2021, aliran uang keluar 
(outflow) dari Bank Indonesia tercatat sebesar Rp154,52 
triliun yang didominasi oleh Uang Pecahan Besar (UPB) 
nominal Rp100.000 dan Rp50.000 dengan nilai outflow 
mencapai 88,45% atau Rp136,6 triliun. Realisasi outflow 
tersebut lebih tinggi 41,50% dibandingkan realisasi outflow 
pada periode Ramadan dan Idulfitri tahun 2020 sebesar 
Rp109,20 triliun.

3.12.5. Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 
75 Tahun Republik Indonesia

Mempertimbangkan tingginya animo masyarakat dalam 
menukarkan Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun 
Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI), Bank Indonesia 
mengeluarkan kebijakan perluasan penukaran UPK 75 
Tahun RI. Kebijakan perluasan penukaran tersebut dilakukan 
agar pada masa pandemi Covid-19 masyarakat tetap 
memiliki kesempatan yang luas untuk memiliki UPK 75 Tahun 
RI. Melalui implementasi kebijakan perluasan penukaran 
UPK 75 Tahun RI yang dikeluarkan sejak tanggal 22 Maret 
2021 tersebut, setiap penduduk Indonesia yang memiliki 
KTP dapat melakukan penukaran maksimal 100 bilyet per 
hari dan dapat diulang setiap hari. Masyarakat juga diberi 
kemudahan dapat melakukan penukaran UPK 75 Tahun RI 
pada hari yang sama dengan hari pemesanan. Perluasan 
jangkauan penukaran UPK 75 Tahun RI juga dilakukan 
oleh Bank Indonesia melalui sinergi dengan perbankan 
sebagai koordinator penukaran kolektif UPK 75 Tahun RI 
bagi masyarakat. Bertepatan dengan momen Ramadan dan 
Idulfitri 2021, Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk 
dapat menggunakan UPK 75 Tahun RI sebagai alat transaksi 
dan berbagi kepada sesama di bulan Ramadan. 
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3.12.6. Digitalisasi dan Otomatisasi Pengelolaan 
Uang Rupiah 

Dalam rangka mendukung penyediaan uang Rupiah 
dalam kualitas yang layak edar, Bank Indonesia 
mengimplementasikan digitalisasi melalui optimalisasi 
teknologi di seluruh tahapan PUR dari Perencanaan hingga 
Pemusnahan. Salah satu implementasi digitalisasi PUR yang 
dilakukan adalah pembangunan Sentra Pengelolaan Uang 
(SPU) dan Depot Kas Utama Timur (DKUT) di Jawa Timur 
dan Sulawesi Selatan untuk mendukung pengolahan dan 
pengedaran uang terintegrasi. Baik SPU maupun DKUT 
akan didukung dengan infrastruktur digital dengan peralatan 
berbasis robotik, sehingga pengelolaan uang Rupiah semakin 
efisien dan aman dengan less human intervention.

Digitalisasi PUR dilakukan secara bertahap pada seluruh 
satuan kerja kas Bank Indonesia. Digitalisasi dilakukan 
melalui implementasi Warehouse Management System 
untuk mengoptimalkan pengelolaan stok uang dan 
penyimpanan uang secara efektif. Digitalisasi dilakukan 
pula memanfaatkan automated banknote feeding and 
packaging system (otomatisasi proses input dan pengemasan 
hasil pengolahan uang) untuk mendukung efisiensi 
pemrosesan uang. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia 
senantiasa melakukan koordinasi dengan mitra terkait agar 
implementasi dapat berjalan sesuai dengan target yang 
diharapkan. Dalam rangka evaluasi, Bank Indonesia juga 
melakukan technical discussion terkait teknologi terkini yang 
dapat dimanfaatkan Bank Indonesia untuk mengakselerasi 
implementasi kebijakan digitalisasi PUR.

3.12.7. Pemusnahan Uang Rupiah yang Govern 

Untuk menjaga standar kelayakan uang beredar di 
masyarakat, Bank Indonesia secara rutin melakukan 
pemusnahan terhadap uang Rupiah. Pemusnahan dilakukan 
terhadap uang Rupiah yang memenuhi kriteria: (i) Rupiah 
yang tidak layak edar, (ii) Rupiah yang masih layak edar yang 
dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat 
ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat, dan/
atau (iii) Rupiah yang sudah tidak berlaku. Pemusnahan uang 
Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia menjadi bagian dari 
kebijakan clean money policy, yaitu kebijakan untuk menarik 
UTLE dari masyarakat dan menggantinya dengan ULE 
yang berkualitas. Pelaksanaan pemusnahan uang Rupiah 
dilakukan Bank Indonesia secara govern memenuhi prinsip-
prinsip tata kelola yang baik sebagaimana diamanatkan 
Undang-Undang Mata Uang. Selain itu, sesuai dengan Pasal 
11 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa pelaksanaan 
pemusnahan uang Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia 
dikoordinasikan dengan Pemerintah.

Pada Triwulan II 2021, Bank Indonesia memusnahkan 
uang Rupiah sebesar Rp47,67 triliun atau sebanyak 1,53 
miliar bilyet uang Rupiah kertas. Jumlah bilyet uang Rupiah 
yang dimusnahkan Bank Indonesia pada Triwulan II 2021 
meningkat 10,07% (qtq) dibandingkan pemusnahan uang 
Rupiah pada Triwulan I 2021 sebanyak 1,39 milyar bilyet 
uang Rupiah kertas. Pada Triwulan II 2021 Bank Indonesia 
tidak melakukan pemusnahan terhadap uang Rupiah logam.

Talkshow Digitalisasi Pengelolaan Uang Rupiah : Digitalisasi PUR untuk Rupiah yang Berkualitas dan Berdaulat di NKRI
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3.12.8. Transformasi Edukasi Cinta, Bangga, Paham 
Rupiah

Bank Indonesia melakukan transformasi program edukasi 
dan komunikasi Rupiah melalui penajaman key messages 
dan penetapan framework edukasi Cinta, Bangga, Paham 
(CBP) Rupiah. Edukasi Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia 
menjadi lebih komprehensif dengan target stakeholder yang 
spesifik melalui pemanfaatan teknologi dan media edukasi 
digital. Pada Triwulan II 2021, edukasi CBP Rupiah dilakukan 
melalui berbagai program. Pada periode Ramadan dan 
Idulfitri tahun 2021, edukasi CBP Rupiah diperkuat dengan 
mengusung tema “Ramadan Penuh Berkah dengan Cinta, 
Bangga, dan Paham Rupiah”. Penyelenggaraan edukasi CBP 
Rupiah dilakukan dalam berbagai kegiatan flagship Bank 
Indonesia seperti FEKDI serta kegiatan Safari Ramadan 
kepada organisasi keagamaan serta pondok pesantren. Ke 
depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat edukasi 
Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah dengan target stakeholders 
yang spesifik melalui inovasi penggunaan media digital.

3.12.9. Perkembangan Indikator Pengedaran Uang

Dengan berbagai langkah yang dilakukan melalui sentralisasi 
distribusi, digitalisasi dan otomasi, serta peningkatan 
efisiensi, maka perencanaan dan pengedaran uang Rupiah 
menjadi semakin efisien dan efektif untuk menjamin 
ketersediaan Rupiah layak edar di seluruh wilayah NKRI 
dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai. Pada 
Triwulan II 2021, indikator Uang Yang Diedarkan (UYD) 
mencapai sebesar Rp832,3 triliun, meningkat 6,3% (qtq) 
dibandingkan Triwulan I 2021. Hal tersebut terjadi karena 
pada Triwulan II 2021 aliran uang melalui Bank Indonesia 
berkarakteristik net outflow sebesar Rp49,6 triliun dengan 
aliran uang masuk ke Bank Indonesia (inflow) sebesar 
Rp182,9 triliun, sedangkan aliran uang keluar dari Bank 
Indonesia (outflow) sebesar Rp232,5 triliun. Dibandingkan 
posisi UYD pada akhir Triwulan II 2020 sebesar Rp744,9 
triliun, UYD pada Triwulan II 2021 tumbuh 11,7% (yoy).

UYD pada Triwulan II 2021 didominasi oleh Uang Pecahan 
Besar (UPB) yang terdiri atas pecahan Rp100.000 dengan 
nilai sebesar Rp571,1 triliun (68,6% UYD) dan pecahan 
Rp50.000 dengan nilai sebesar Rp176,9 triliun (21,2% 
UYD). Sedangkan pangsa Uang Pecahan Kecil (UPK) yaitu 
pecahan Rp20.000 ke bawah dalam UYD Triwulan II 2021 
sebesar 10,2% atau Rp84,3 triliun. Dibandingkan Triwulan 
I 2021, pangsa UYD pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 
mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,9% dan 
0,4%. Komponen UYD Currency outside Bank (CoB) atau 
uang kartal yang beredar di masyarakat pada Triwulan II 
2021 mencapai sebesar Rp740,8 triliun, meningkat 6,9% 

(qtq) dari Triwulan I 2021. Komponen UYD lainnya yaitu 
Cash in Vault (CiV) pada Triwulan II 2021 tercatat sebesar 
Rp91,5 triliun meningkat 2,0% (qtq) dibandingkan triwulan 
sebelumnya.

3.13. Layanan Kepada Pemerintah

Bank Indonesia berhasil menjaga dan meningkatkan 
kualitas layanan kepada Pemerintah yang meliputi layanan 
pengelolaan kas dan pengelolaan utang Pemerintah. 
Peningkatan kualitas layanan dimaksud tercermin dari 
hasil survei yang selalu mencapai indeks kepuasan di 
atas 5,5 (skala 1-6). Berbagai upaya dilakukan oleh Bank 
Indonesia untuk menjaga dan meningkatkan kualitas 
layanan kepada Pemerintah, diantaranya melalui sertifikasi 
standar internasional untuk layanan kepada Pemerintah. 
Pada Triwulan II 2021, Bank Indonesia berhasil memperoleh 
dan mempertahankan International Organization for 
Standardization (ISO) 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu 
pada Layanan Jasa Perbankan, dengan ruang lingkup: 
(i) penatausahaan rekening giro dan rekening SBN, (ii) 
penerbitan letter of credit, (iii) penyelesaian transaksi rupiah 
dan valas, serta (iv) rekonsiliasi remunerasi Pemerintah. 
Melalui berbagai upaya tersebut, layanan kepada Pemerintah 
dapat dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat 
sasaran. 

3.13.1. Layanan Pengelolaan Kas Pemerintah

Sebagai pemegang kas Pemerintah sesuai amanat Undang-
Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia mendukung 
Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara 
dalam mengelola kas Pemerintah. Layanan dilakukan 
melalui: (i) penyediaan layanan penatausahaan rekening 
giro, (ii) layanan penyelesaian transaksi perbankan, serta (iii) 
layanan sub-registry Surat Berharga Negara (SBN).

Salah satu bentuk layanan Bank Indonesia kepada 
Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan 
transaksi adalah penyediaan fasilitas Bank Indonesia 
Government electronic Banking (BIG-eB). Fasilitas ini 
bermanfaat untuk: (i) memantau saldo giro Pemerintah, 
(ii) meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian 
transaksi, (iii) menyusun laporan di Kementerian Keuangan, 
(iv) membantu melakukan cash management, (v) forecasting 
dan (vi) pengelolaan keuangan lain secara lebih baik dan 
akurat. BIG-eB juga mendukung penguatan kerja sama dan 
koordinasi antarlembaga dalam sinergi kebijakan fiskal dan 
moneter. Selama Triwulan II 2021, tingkat ketersediaan 
layanan (availability) (BIG-eB) terjaga 100%.
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Kebijakan Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan 
layanan pengelolaan kas Pemerintah, antara lain: (i) 
pemberian jasa giro, (ii) pengenaan biaya layanan dengan 
tarif Rp0,00 (nol Rupiah) untuk seluruh transaksi Pemerintah 
di Bank Indonesia ataupun transaksi Pemerintah yang 
dilakukan melalui perbankan, (iii) penyediaan kurs 
khusus untuk transaksi valuta asing Pemerintah, serta (iv) 
penempatan dan investasi kelebihan kas Pemerintah. Sinergi 
kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dalam rangka 
PEN ditempuh melalui kebijakan terkait: (i) burden sharing, (ii) 
perjanjian kerja sama operasionalisasi Treasury Dealing Room 
di Kementerian Keuangan, serta (iii) relaksasi penyampaian 
dokumen untuk penyelesaian transaksi Pemerintah.

3.13.2. Layanan Penatausahaan Utang Pemerintah

Bank Indonesia melakukan konsultasi, penarikan, 
pembayaran, dan penatausahaan pinjaman luar negeri 
Pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai amanat Undang-
Undang Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia untuk dan 
atas nama Pemerintah menerima pinjaman luar negeri, 
menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan 
kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri.

Aspek utama dalam pembayaran utang luar negeri (ULN) 
Pemerintah adalah terlaksananya pembayaran cicilan pokok 
dan bunga secara akurat dan tepat waktu. Hal ini penting 
karena berpengaruh terhadap reputasi Bank Indonesia dan 
Republik Indonesia dalam memenuhi kewajiban kepada 
pihak pemberi pinjaman (lender). Bank Indonesia harus 
dapat menjamin ketersediaan jumlah dan jenis valuta asing 
pinjaman yang dibayarkan. Secara rutin Bank Indonesia 
melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan 
untuk mendukung kinerja penarikan dan pembayaran ULN 
Pemerintah yang akurat dan tepat waktu serta menjaga 
akurasi data realisasi penarikan dan pembayaran ULN 
Pemerintah. Salah satu agenda koordinasi adalah rekonsiliasi 

data realisasi penarikan dan pembayaran (secara bulanan) 
serta data posisi (secara triwulanan). 

Bank Indonesia menatausahakan dan melaporkan kegiatan 
penatausahaan SBN secara berkala kepada Pemerintah 
sebagai bentuk akuntabilitas. Undang-Undang tentang Surat 
Utang Negara memberikan amanat agar Bank Indonesia 
melakukan fungsi penatausahaan SBN Pemerintah, baik 
SBN domestik maupun SBN yang diperdagangkan di pasar 
internasional (SBN valas global). Kegiatan penatausahaan 
SBN meliputi: (i) pencatatan kepemilikan, (ii) penyelesaian 
transaksi, dan (iii) menjadi agen pembayar bunga dan pokok 
SBN. Penatausahaan SBN domestik dilakukan melalui BI-
SSSS, sedangkan penatausahaan SBN valas global (global 
bonds) dilakukan dengan menunjuk pihak ketiga.

Selama Triwulan II 2021 realisasi penarikan ULN Pemerintah 
mencapai 4,08 miliar dolar AS (Tabel 3.6), didominasi oleh 
penerbitan perdana (new issuance) SUN berdenominasi 
JPY pada 27 Mei 2021, yang terdiri atas: (i) seri RIJPY0524 
sebesar 29,00 miliar Yen, (ii) seri RIJPY0526 sebesar 46,80 
miliar Yen, (iii) seri RIJPY0528 sebesar 1,20 miliar Yen, (iv) 
seri RIJPY0531 sebesar 18,20 miliar Yen, (v) seri RIJPY0536 
sebesar 2,50 miliar Yen, (vi) seri RIJPY0541 sebesar 2,30 
miliar Yen. Dari jumlah tersebut, dicatat sebagai ULN 
Pemerintah sebesar 100,00 miliar Yen setara dengan 0,91 
miliar dolar AS.

Realisasi pembayaran ULN Pemerintah selama Triwulan 
II 2021, terutama untuk pembayaran SBN Internasional 
sebesar 4,89 miliar dolar AS (Tabel 3.7). Pembayaran ULN 
Pemerintah dilaksanakan berdasarkan instruksi pembayaran 
dari Kementerian Keuangan, sesuai rencana pembayaran 
yang diperoleh dari administrasi data ULN Pemerintah pada 
Debt Management Financial and Analysis System (DMFAS) 
(Skema 3.3). Bank Indonesia selalu berkomitmen untuk 
memastikan transaksi pembayaran pinjaman luar negeri 
Pemerintah dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan 
tepat sasaran.

Skema 3.3. Penarikan dan Pembayaran ULN Pemerintah Periode Triwulan II 2021

Penarikan
USD4.083,8 juta

Lender/ Investor Lender/ InvestorPemerintah RI

Pembayaran
– Pokok USD4.120,5 juta
– Bunga USD768,8 juta

Net Outflow
USD805,5 juta
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Tabel 3.6. Realisasi Penarikan ULN Pemerintah

2019* 2020** 2021**

(Juta USD) Tw1 Tw2 Tw3 Tw4 Total Tw1 Tw2 Tw3 Tw4 Total Tw1 Tw2

Bilateral 84,5 29,8 100,4 165,8 380,5 703,7 345,1 64,8 2.626,2 3.739,8 52,9 284,7

Multilateral 552,9 1.044,6 581,6 747,0 2.926,1 10,9 883,7 2.561,5 396,8 3.852,9 872,1 145,8

Bank Komersial 23,9 57,8 114,8 287,8 484,2 102,8 231,3 56,0 183,7 573,8 114,9 48,2

Pemasok - - - - - - - - - - - -
SBN Internasional 1.816,0 3.146,3 - 2.011,8 6.974,1 2.882,8 6.493,5 951,7 - 10.328,0 3.749,0 3.605,2

Total 2.477,3 4.278,5 796,9 3.212,3 10.765,0 3.700,2 7.953,6 3.633,9 3.206,7 18.494,4 4,789.0 4.083,8
Sumber: Kementerian Keuangan
*) Angka-angka sementara
**) Angka-angka sangat sementara

Tabel 3.7. Realisasi Pembayaran ULN Pemerintah

2019* 2020** 2021**

(Juta USD) Tw1 Tw2 Tw3 Tw4 Total Tw1 Tw2 Tw3 Tw4 Total Tw1 Tw2

Bilateral 595,9 1.012,2 611,6 1.004,4 3.224,0 604,0 977,0 663,3 1.001,4 3.245,8 639,5 956,8

Multilateral 731,0 887,8 681,0 945,9 3.245,6 696,3 952,5 622,4 895,9 3.167,0 615,5 716,0

Bank Komersial 142,3 390,3 137,8 346,7 1.017,2 127,0 266,1 177,7 260,9 831,7 199,0 192,8

Pemasok - - - - - - - - - - - -
SBN Internasional 4.301,2 1.002,0 1.444,4 319,2 7.066,9 2.872,7 840,5 1.317,7 1.044,6 6.075,4 1.672,0 3.023,7

Total 5.770,4 3.292,3 2.874,7 2.616,2 14.553,7 4.300,0 3.036,0 2.781,1 3.202,8 13.319,9 3.125,9 4.889,3
Sumber: Statistik ULN Indonesia
*) Angka-angka sementara
**) Angka-angka sangat sementara

3.14. Surveilans dan Pengawasan
3.14.1. Penguatan Metodologi dalam Pengawasan 
untuk Mendukung Surveilans dan Pemeriksaan

Bank Indonesia terus melakukan serangkaian 
penyempurnaan kerangka kerja, pedoman, tools, 
serta penyempurnaan implementasi pengawasan. 
Penyempurnaan dilakukan dengan penguatan aspek 
governance untuk mendukung mekanisme dan alur kerja 
pengawasan yang mendukung perkembangan terkini dari 
industri dan kebijakan yang terjadi sangat cepat.

Pengembangan tools pengawasan di bidang 
makroprudensial dilakukan dengan memanfaatkan 
Supervisory Technology (Suptech) dan penyempurnaan 
mekanisme kerja framework Dynamic Systemic Risk 
Surveillance (DSRS). Pemanfaatan Suptech dilakukan melalui 
pengembangan tools data analytics berbasis text mining 
sebagai media analisis kualitatif terhadap sentimen pasar 
yang dapat berpengaruh kepada peningkatan eksposur 
risiko dalam sistem keuangan, terutama perbankan. 
Selain pengembangan tools, juga dilakukan penguatan 

implementasi pengawasan melalui penyusunan mekanisme 
dan alur kerja yang mendukung alur informasi, reporting, 
dan koordinasi dalam rangka memastikan implementasi 
framework DSRS berjalan dengan baik.

Penguatan pengawasan di bidang sistem pembayaran dan 
pengedaran uang Rupiah telah dilakukan untuk menjaga 
kelancaran sistem pembayaran Indonesia. Bank Indonesia 
melakukan sosialisasi one-on-one kepada penyelenggara SP 
sebagai persiapan rencana penerbitan PBI Penyedia Jasa 
Pembayaran (PJP) dan PBI Penyelenggara Infrastruktur 
Sistem Pembayaran (PIP). Pada PBI ini, Bank Indonesia 
memperkenalkan konsep pemenuhan minimum permodalan 
penyelenggara di masa penyelenggaraan dan pemenuhan 
manajemen risiko, serta standar keamanan sistem informasi. 
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap 
PJPUR serta Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan 
Bank (KUPVA BB) dan Penyelenggara Transfer Dana (PTD 
BB), serta menunjang persiapan Bank Indonesia menghadapi 
ME FATF, Bank Indonesia melakukan capacity building bagi 
pengawas dengan topik Pedoman Pemeriksaan dalam 
Kondisi Tertentu dan penerapan prinsip-prinsip APU PPT.
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3.14.2. Penyelenggaraan Pengawasan di Bidang 
Moneter, Makroprudensial, dan Sistem Pembayaran

Pada Triwulan II 2021, pendekatan pengawasan 
makroprudensial dengan pendekatan DSRS terus 
dilanjutkan. Pendekatan DSRS adalah pendekatan 
pengawasan makroprudensial yang mengintegrasikan 
pengawasan moneter, pasar uang dan pasar valuta asing, 
serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, 
dalam menghasilkan analisis terhadap individual Bank (bank-
led analysis) yang dapat berpengaruh terhadap: (i) potensi 
terjadinya risiko sistemik, dan (ii) perkembangan fungsi 
intermediasi. Pengawasan dengan DSRS bertujuan untuk 
melakukan asesmen terhadap risiko idiosyncratic individual 
bank, beserta dampak contagion yang ditimbulkan dan 
akhirnya menilai eskalasi risiko sistemik yang terjadi pada 
sistem keuangan. Pendekatan tersebut dilakukan melalui 
kegiatan surveilans terhadap bank besar sistemik dan bank 
lainnya. 

Hasil surveilans pada aspek makroprudensial, moneter, dan 
sistem pembayaran menunjukkan bahwa ketahanan sistem 
keuangan tetap terjaga, meskipun fungsi intermediasi 
perbankan masih perlu didorong dengan risiko kredit yang 
tetap perlu dicermati. Rasio kecukupan modal (Capital 
Adequacy Ratio/CAR) perbankan tetap tinggi dan kondisi 
likuiditas perbankan relatif longgar sejalan dengan ekspansi 
moneter yang dilakukan Bank Indonesia. Intermediasi 
perbankan menunjukkan perbaikan, seperti terlihat pada 
kontraksi yang menurun dari -2,28% (yoy) pada April 2021 
menjadi -1,28% (yoy) pada Mei 2021. Perbaikan terjadi pada 
seluruh segmen kredit, terutama pada Kredit Konsumsi dan 
UMKM yang mulai tumbuh positif serta Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) yang tumbuh tinggi. Peningkatan pertumbuhan 
KPR, sejalan dengan pertumbuhan penjualan properti, yang 
didorong oleh kebijakan pelonggaran Loan to Value (LTV) 
Kredit Properti dari Bank Indonesia, penurunan suku bunga 
KPR, serta insentif pajak oleh Pemerintah. 

Sejalan dengan kenaikan kasus Covid-19 sejak pertengahan 
Juni 2021, maka kinerja korporasi dan rumah tangga 
senantiasa dicermati. Meskipun saat ini NPL terjaga rendah, 
perlu diwaspadai peningkatan risiko kredit yang berasal dari 
restrukturisasi kredit korporasi karena kinerja debitur yang 
terdampak Covid-19 belum pulih sepenuhnya, kesulitan 
cashflow internal debitur, serta masih diberlakukannya PPKM 
di beberapa daerah. Pada aspek sistem pembayaran, tidak 
terdapat laporan gangguan operasional insidental signifikan 
yang dialami oleh bank, PJSP, dan PJPUR. Demikian pula 
dengan aktivitas di sektor moneter yang tetap terjaga pada 
tingkat risiko yang terkendali. 

Pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan pada aspek 
moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran 

menunjukkan tidak terdapat pelanggaran yang signifikan. 
Pengawasan dari aspek kepatuhan makroprudensial meliputi 
pemantauan terhadap pemenuhan: (i) Rasio Intermediasi 
Makroprudensial (RIM), (ii) Rasio Penyangga Likuiditas 
Makroprudensial (PLM), (iii) Rasio Loan/Financing To Value 
Ratio (LTV/FTV), serta (iv) Rasio Posisi Devisa Neto (PDN). 
Pengawasan dari aspek kepatuhan moneter dilakukan 
terhadap: (i) ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM), (ii) 
rasio utang luar negeri jangka pendek, (iii) pemenuhan 
sertifikasi tresuri untuk pengawasan pasar uang dan pasar 
valas, serta (iv) penerapan market code of conduct dengan 
tetap memperhatikan risiko pasar yang dapat menimbulkan 
risiko sistemik. Pada aspek sistem pembayaran, pengawasan 
kepatuhan diantaranya dilakukan terhadap implementasi 
Standar Nasional Teknologi Chip (SNTC) alat pembayaran 
menggunakan kartu. Sampai dengan Triwulan II 2021, 
implementasi SNTC telah mencapai 90,22% dari target 
pada 1 Januari 2022 sebesar 100% dari kartu yang wajib 
dimigrasikan. Selain itu, dilakukan pula pemantauan 
terhadap implementasi QRIS yang telah mencapai 7,82 juta 
merchant pada Triwulan II 2021, dari target sebanyak 12 juta 
merchant pada akhir tahun 2021. 

Di tengah pandemi Covid-19, Bank Indonesia tetap 
melaksanakan pemeriksaan dengan metode Pemeriksaan 
Jarak Jauh (PJJ). Hingga Triwulan II 2021, proses 
PJJ dilakukan dalam rangka pemeriksaan tematik 
makroprudensial, moneter, pasar uang, dan pasar valas. 
Cakupan pemeriksaan makroprudensial adalah terkait: 
(i) likuiditas dan (ii) implementasi kebijakan LTV atau FTV. 
Cakupan pemeriksaan moneter, pasar uang dan pasar valas 
antara lain meliputi: (i) kebijakan dan strategi bank terkait 
GWM Averaging, (ii) utang luar negeri bank, (iii) transaksi 
valas, (iv) transaksi Domestic Non-Delivery Forward, dan (v) 
penyelesaian transaksi perdagangan antar negara melalui 
skema LCS ACCD. Pada aspek sistem pembayaran, Bank 
Indonesia melakukan PJJ tematik untuk memetakan 
kehandalan infrastruktur sistem pembayaran sejumlah bank 
besar dan pemeriksaan atas PJSP selain Bank dan PJPUR. 
Pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan gambaran 
profile PJSP, termasuk risiko PJSP secara khusus, serta 
dapat memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang 
berlaku. Pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi PJSP 
dan PJPUR juga telah dilakukan terhadap PJSP dan PJPUR 
yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan sebagai upaya 
penegakan ketentuan (law enforcement). 

3.14.3. Sinergi dan koordinasi dalam memperkuat 
ketahanan Sistem Keuangan

Bank Indonesia senantiasa melakukan sinergi dan 
koordinasi dengan anggota KSSK dalam menjaga stabilitas 
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sistem keuangan. Koordinasi antara Bank Indonesia, 
Kemenkeu, OJK, dan LPS dilakukan baik dalam forum 
bersama KSSK maupun bilateral atau tripartit antar otoritas. 

Dalam menguji koordinasi antarlembaga anggota KSSK 
dan kesiapan Protokol Manajemen Krisis, Bank Indonesia 
mengambil peranan dalam kegiatan Simulasi Pencegahan 
dan Penanganan Krisis Nasional (Simkrisnas). Simkrisnas 
Tematik yang telah dilaksanakan pada 18 Juni 2021 bertujuan 
untuk mengidentifikasi gap dan efektivitas koordinasi 
antarlembaga anggota KSSK dalam pelaksanaan salah satu 
metode resolusi LPS yaitu Purchase and Assumption. Dalam 
pelaksanaan metode ini, LPS akan melakukan penanganan 
permasalahan solvabilitas bank dengan mengalihkan aset 
dan kewajiban bank yang memenuhi syarat kepada bank 
lain. Keterlibatan Bank Indonesia terutama terkait dengan 
koordinasi 3 lembaga Bank Indonesia-OJK-LPS mengenai 
pertukaran informasi perkembangan kondisi bank, 
penyelesaian kewajiban bank kepada Bank Indonesia, serta 
tindak lanjut pencabutan izin usaha bank. Pelaksanaan 
simulasi berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan 
beberapa evaluasi untuk penyempurnaan proses internal 
lembaga maupun mekanisme koordinasi antarotoritas.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan makroprudensial, 
Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK terkait 
pemeriksaan tematik terhadap bank-bank tertentu 
untuk memonitor dan menganalisis risiko sistemik. Bank 
Indonesia melakukan pengawasan makroprudensial 
secara tidak langsung dan secara langsung. Pengawasan 
secara langsung dilakukan melalui proses pemeriksaan 
yang dikoordinasikan dengan OJK sebagai otoritas 
mikroprudensial yang melakukan pengaturan dan 
pengawasan individual bank. Hasil pengawasan Bank 
Indonesia dimanfaatkan dalam pemantauan dan analisis 
risiko sistemik, serta tindak lanjut yang diperlukan. Pada 
periode laporan, koordinasi Bank Indonesia dan OJK 
dilakukan terkait dengan rencana pemeriksaan terhadap 
Teknologi Informasi Sistem Pembayaran pada 30 bank 
besar. Prioritas pemeriksaan pada Bank dengan potensi 
risiko tinggi serta cakupan pemeriksaan masing-masing 
Bank telah dikoordinasikan dengan OJK.

Koordinasi Bank Indonesia dengan otoritas lain dalam KSSK 
dilakukan dalam pelaksanaan sejumlah tugas terkait aspek 
perizinan dan pengawasan. Koordinasi tersebut antara 
lain terkait: (i) Perizinan Pelayanan Terpadu Hubungan 
Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia (PPTBU), 
(ii) pengawasan aspek kepatuhan antara lain pemenuhan 
Rasio PDN, RIM, dan PLM, (iii) pelaksanaan fungsi 
Bank Indonesia sebagai Lender of the Last Resort (apabila 
dibutuhkan), dan (iv) mendukung resolusi bank (apabila 
ada).

3.15. Perizinan

Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan service 
excellence kepada seluruh stakeholders dalam layanan 
perizinan, Bank Indonesia mengimplementasi perizinan 
terpadu melalui front office perizinan. Hal ini ditandai 
dengan penerbitan PBI Nomor 22/8/2020 tentang Perizinan 
Terpadu Bank Indonesia melalui front office perizinan yang 
berlaku sejak 1 Mei 2020, serta aplikasi e-Licensing yang saat 
ini telah menyediakan 106 jenis perizinan yang mencakup 
persetujuan, perubahan dan penutupan izin. Perizinan 
terpadu melalui front office perizinan bertujuan untuk 
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 
layanan perizinan Bank Indonesia.

Pemrosesan perizinan dilakukan secara online, mulai dari 
penjadwalan dan pelaksanaan pre-consultative meeting, 
penyampaian dokumen persyaratan, pemberian notifikasi 
status perizinan sampai dengan penyampaian cover letter 
dan persetujuan/penolakan perizinan kepada pemohon. 
Sejak awal implementasi front office perizinan sampai 
dengan Triwulan II 2021, Bank Indonesia telah menerima 
193 permohonan perizinan dan 42 penyampaian informasi 
Pelayanan Perizinan Terpadu terkait Hubungan Operasional 
Bank Umum dengan Bank Indonesia (PPTBU) melalui 
e-Licensing. Front office Perizinan Bank Indonesia telah 
menerima konsultasi melalui email sebanyak 2.045 kali 
dan konsultasi secara virtual melalui Video Call Conference 
sebanyak 80 kali.

Selain menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan 
perizinan Bank Indonesia yang lebih praktis, transparan, 
dan mudah diakses, implementasi e-Licensing menjadi 
solusi terhadap tantangan layanan perizinan selama 
masa pandemi Covid-19. E-Licensing memungkinkan 
proses perizinan dilakukan secara paperless dan tanpa 
interaksi tatap muka. Bank Indonesia berkomitmen untuk 
terus mengembangkan aplikasi e-Licensing dalam rangka 
memenuhi kebutuhan stakeholders pada masa mendatang, 
sehingga tercapai service excellence pada layanan perizinan 
Bank Indonesia. Kehadiran layanan front office perizinan 
diharapkan mampu menjadi salah satu langkah inisiatif 
untuk memastikan arus digitalisasi berkembang dalam 
ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kondusif 
sebagaimana visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025.

 

3.16. Perlindungan Konsumen
3.16.1. Kebijakan Perlindungan Konsumen

Dalam rangka penguatan kerangka pengaturan 
perlindungan konsumen, Bank Indonesia menerbitkan 
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.22/20/PBI/2020 
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tanggal 22 Desember 2020 tentang Perlindungan Konsumen 
Bank Indonesia. Kegiatan diseminasi dan sosialisasi PBI 
terus dilaksanakan sebagai upaya memberikan pemahaman 
dan memperlancar implementasi kebijakan Perlindungan 
Konsumen Bank Indonesia. Rangkaian kegiatan diseminasi 
dan sosialisasi dilakukan kepada kementerian/lembaga 
terkait, Penyelenggara di bidang sistem pembayaran, 
kegiatan layanan uang, pelaku pasar uang dan pasar valuta 
asing, dan Penyelenggara lain yang diatur dan diawasi Bank 
Indonesia, serta masyarakat. 

Penguatan kerangka pengaturan perlindungan konsumen 
di Bank Indonesia dilakukan melalui penyusunan rancangan 
3 PADG yang menjadi pendukung PBI Perlindungan 
Konsumen. PADG tersebut antara lain: (i) PADG (Ekstern) 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, (ii) 
PADG (Intern) tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan 
Konsumen, dan (iii) PADG (Intern) tentang Pengawasan 
Perilaku Penyelenggara. Penyusunan ketiga rancangan 
PADG tersebut dilakukan dengan memperhatikan amanat 
dalam PBI Perlindungan Konsumen, BSPI 2025 serta praktik 
terbaik internasional seperti G20 High Level Principles for 
Financial Consumer Protection (OECD) dan Good Practices for 
Financial Consumer Protection (World Bank).

Penyelarasan ketentuan dan pendalaman isu terkini untuk 
mendukung penyusunan PADG dilakukan melalui kegiatan 
diskusi dengan berbagai pihak eksternal, studi literatur, 
dan benchmarking dari praktik terbaik internasional. 
Penyusunan rancangan PADG tersebut didukung dengan 
kegiatan diskusi yang membahas perkembangan isu terkini 
yang menjadi perhatian dalam penyusunan rancangan 
PADG. Studi literatur dilakukan melalui serangkaian proses 
harmonisasi rancangan ketentuan dengan ketentuan terkait 
yang sudah ada sebelumnya, serta mempertimbangkan 
bentuk praktik terbaik internasional dan hasil technical 
assistance dari World Bank. 

3.16.2. Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka 
Perlindungan Konsumen

Koordinasi dan kerja sama antara pemangku kepentingan 
baik nasional maupun internasional menjadi faktor penting 
bagi keberhasilan upaya peningkatan perlindungan 
konsumen. Pada momentum perayaan Hari Konsumen 
Nasional (Harkornas) 2021, Bank Indonesia turut memberikan 
dukungan melalui diseminasi video perlindungan konsumen 
Bank Indonesia serta publikasi peringatan Harkornas oleh 
kantor pusat dan KPwDN di seluruh Indonesia. Video 
tersebut mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen 
berdaya yang cerdas dan bijak agar terwujud masyarakat 
yang sejahtera. Video ini ditayangkan bersinergi dengan 

video dari Kementerian dan Lembaga terkait. Kegiatan 
sinergi dalam rangka Harkornas ini dilakukan sebagai upaya 
untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama dari seluruh 
pihak terkait dalam menciptakan ekosistem perlindungan 
konsumen yang kuat di Indonesia. 

Sosialisasi PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia 
dilakukan melalui sinergi antar otoritas dengan 
kementerian/lembaga terkait. Bank Indonesia bekerjasama 
dengan OJK dan Kelompok Kerja V Perlindungan 
Konsumen Dewan Nasional Perlindungan Konsumen 
(Pokja V DNKI) melakukan sosialisasi ketentuan dan 
edukasi perlindungan konsumen kepada para pemangku 
kepentingan, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Kegiatan 
sinergi antarregulator merupakan langkah penting dalam 
upaya meningkatkan pemberdayaan konsumen melalui 
peningkatan inklusi keuangan, literasi, dan perlindungan 
konsumen. Komitmen pelaksanaan perlindungan konsumen 
mendorong terwujudnya keyakinan konsumen (consumer 
confidence) dan pasar (market confidence) yang merupakan 
aspek penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Di tataran internasional, Bank Indonesia berperan aktif 
dalam fora internasional terkait perlindungan konsumen. 
Fora tersebut antara lain: (i) Organisation for Economic Co-
operation and Development - International Network on 
Financial Education (OECD-INFE) dan (ii) G20/OECD.

a. OECD/INFE

 Dalam rangka peningkatan kapasitas perlindungan 
konsumen yang mengacu pada international best 
practices, Bank Indonesia turut serta dalam 15th Meeting 
of the OECD-INFE Technical Committee. Pertemuan 
tersebut difokuskan pada: (i) program kerja OECD/
INFE tahun 2021-2022, (ii) laporan 4 working group 
(WG Standards, Implementation and Evaluation: WG 
Digital Financial Literacy; WG Financial Education in the 
Workplace, dan WG Financial Education in the Context of 
Ageing Population), serta (iii) sesi pertukaran informasi 
mengenai praktik di beberapa negara terkait program 
literasi keuangan secara digital untuk mendukung 
resiliensi keuangan sebelum dan selama pandemi 
Covid-19.

b. G20/OECD

 Pada Triwulan II 2021, Bank Indonesia secara aktif 
memberikan masukan terhadap 2 kuesioner dan 1 
laporan yang disusun oleh G20/OECD, yaitu: (1) OECD 
Questionnaire on Effective approaches and lessons learnt to 
protect financial consumers and support financial inclusion 
in the context of COVID-19, (2) Questionnaire on Review of 
G20/OECD High Level Principles on Consumer Protection, 
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dan (3) Draft report OECD“Maintaining consumer financial 
resilience in the face of a global pandemic: financial 
consumer protection and financial literacy responses to 
COVID-19 in Asia-Pacific”. Masukan dari negara anggota 
atas kuesioner dan laporan menjadi bahan pertimbangan 
penting bagi fora internasional dalam penyusunan 
rekomendasi atau guidance terkait isu-isu perlindungan 
konsumen.

3.16.3. Penanganan Pengaduan Konsumen

Seiring dengan peningkatan transaksi keuangan digital, 
pengaduan konsumen mengalami peningkatan. Terhadap 
seluruh pengaduan tersebut, Bank Indonesia telah 
melakukan tindak lanjut sesuai kewenangan. Hingga 
Triwulan II 2021, jumlah pengaduan konsumen yang 
ditindaklanjuti Bank Indonesia sebanyak 1.457 pengaduan, 
meningkat 12,6% dibandingkan periode yang sama tahun 
sebelumnya yang mencapai 1.293 pengaduan (Grafik 3.10). 
Berdasarkan jenis pengaduannya, transaksi kartu kredit 
masih mendominasi pengaduan konsumen yang masuk 
ke Bank Indonesia, yaitu sebanyak 743 pengaduan (51%), 
diikuti dompet elektronik 256 pengaduan (18%), kartu 
ATM/Debet sebanyak 189 pengaduan (13%), dan transfer 
dana sebanyak 90 pengaduan (6%). 

stakeholders terkait terus dieratkan untuk menunjang 
kualitas data dan informasi. Bank Indonesia berperan aktif 
dalam memenuhi komitmen data dan statistik internasional. 

3.17.1. Penyelenggaraan Survei dan Penyediaan 
Data 

Dalam rangka mendukung perumusan kebijakan 
serta diseminasi data dan hasil survei, Bank Indonesia 
menyelenggarakan berbagai survei. Untuk mengetahui 
kondisi terkini sektor riil dan sektor keuangan, dilakukan 
survei rutin diantaranya: (i) Survei Pemantauan Harga 
(SPH) secara mingguan, (ii) Survei Konsumen (SK) dan 
Survei Penjualan Eceran (SPE) secara bulanan, (iii) Survei 
Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), (iv) Survei Harga Properti 
Residensial (SHPR), (v) Survei Perbankan (SBank), (vi) Survei 
Perkembangan Properti Komersial dan (vii) Survei Proyeksi 
Indikator Makro Ekonomi (SPIME) secara triwulanan, 
serta (viii) Survei Risiko Sistemik secara semesteran. Hasil 
survei tersebut digunakan untuk memperkuat asesmen 
dan membantu perumusan kebijakan, serta diseminasi ke 
masyarakat. Melengkapi survei rutin, Bank Indonesia juga 
melakukan survei topikal yang bersifat tidak rutin (Survei 
Khusus). 

Selama program PEN, Bank Indonesia menginisiasi 2 survei 
untuk mengetahui dan memantau kondisi pemulihan 
ekonomi. Survei tersebut adalah : (i) Survei Supply dan 
Demand Pembiayaan Perbankan, yang diinisiasi sejak 
tahun 2020 untuk memantau permintaan pembiayaan 
dari rumah tangga dan korporasi serta penawaran 
pembiayaan perbankan dan (ii) Survei Kondisi Bisnis yang 
mengindikasikan perkembangan omzet dan inventori dunia 
usaha sebagai dampak Covid-19.

Pada Triwulan II 2021, Bank Indonesia menjalankan 
Survei Khusus yaitu Dampak Bantuan Sosial (bansos) 
terhadap Konsumsi Masyarakat. Survei ini dilakukan untuk 
mengetahui: (i) jenis dan besaran bansos yang diterima 
masyarakat, (ii) perilaku konsumsi masyarakat penerima, (iii) 
efektivitas penggunaan dana bansos oleh masyarakat, dan 
(iv) persepsi masyarakat terkait kendala dalam distribusi 
bansos.

Melengkapi survei, Bank Indonesia melakukan kegiatan 
liaison atau in-depth interview kepada pelaku bisnis utama 
untuk memperoleh informasi dan pandangan terhadap 
kondisi perekonomian terkini dan ke depan. Hasil dari liaison 
dan berbagai survei berupa analisis dan laporan, diperdalam 
dengan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Hedonic 
dengan memanfaatkan big data dan Prompt Manfacturing 
Index (PMI). Analisis dan laporan tersebut digunakan 

Grafik 3.10. Data Customer Relationship Management 
Triwulan II 2021

Sumber: Bank Indonesia - CRM
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3.17. Pengelolaan Statistik dan Data 
Collections

Sepanjang Triwulan II 2021, Bank Indonesia terus 
mengoptimalkan upaya pengelolaan dan pengembangan 
statistik secara komprehensif untuk mendukung 
pelaksanaan tugas dan perumusan kebijakan. Pengelolaan 
data dan informasi dilakukan secara end-to-end, dari data 
capturing, pengolahan data, hingga diseminasi untuk 
menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, 
kini dan utuh (LAKU). Koordinasi dan kolaborasi dengan 
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untuk asesmen dan membantu perumusan kebijakan Bank 
Indonesia.

Bank Indonesia memublikasikan statistik di sektor moneter 
dan fiskal, sektor eksternal, sistem keuangan, dan sistem 
pembayaran. Di sektor moneter dan fiskal, pada Triwulan 
II 2021 Bank Indonesia telah memublikasikan Statistik 
Uang dan Bank, Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan 
Nonbank, Pasar Uang dan Pasar Modal dalam publikasi 
Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI). Bank 
Indonesia juga merilis Analisis Uang Beredar dan Faktor 
yang Memengaruhinya periode Maret – Mei 2021 dan 
Statistik Utang Sektor Publik (SUSPI) Triwulan I 2021. Pada 
sistem keuangan, Bank Indonesia memublikasikan Statistik 
Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) secara bulanan yang 
dapat diakses di website Bank Indonesia. Publikasi ini berisi 
data/indikator perkembangan sistem keuangan perbankan 
maupun nonperbankan, serta sistem pembayaran nontunai 
dan pengelolaan uang Rupiah. 

Di sektor eksternal, pada bulan Mei 2021 Bank Indonesia 
telah memublikasikan statistik Neraca Pembayaran 
Indonesia (NPI) dan statistik Posisi Investasi Internasional 
(PII) Indonesia Triwulan I 2021. Publikasi ini disertai dengan 
laporan lengkap dan komprehensif terkait perkembangan 
sektor eksternal Indonesia baik dalam Bahasa Indonesia 
dan Bahasa Inggris guna meningkatkan layanan kepada 
stakeholders dalam negeri maupun luar negeri. Bank 
Indonesia juga telah memublikasikan Statistik Utang Luar 
Negeri Indonesia (SULNI) data periode Februari – April 
2021, serta data posisi cadangan devisa periode Maret – 
Mei 2021. 

Diseminasi produk statistik dan survei juga dilakukan sebagai 
pemenuhan permintaan data dari stakeholders internal dan 
eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan 
ini sejalan dengan Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 
tahun 1999 dan Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dimana Bank Indonesia 
sebagai badan publik memiliki kewajiban menyediakan 
informasi yang dibutuhkan stakeholders dan mekanisme 
penyampaiannya dilakukan secara satu pintu melalui call 
center Bank Indonesia (BICARA).

3.17.2. Pemenuhan Data sesuai Komitmen 
Internasional

Bank Indonesia aktif dalam memenuhi komitmen 
internasional terkait pemenuhan dan penyampaian data. 
Dalam kerangka pemenuhan komitmen Indonesia terhadap 
G-20 Data Gaps Initiatives (DGI) Phase-II, pada Triwulan II 
2021 Bank Indonesia melakukan: 

a. Penyusunan serta diseminasi Statistik Utang Sektor 
Publik Triwulan I 2021 pada website Bank Indonesia dan 
Kemenkeu. Publikasi ini merupakan wujud komitmen 
Indonesia dalam pemenuhan Recommendation II.16 
Public Sector Debt Statistics (PSDS). Dalam penyusunan 
statistik PSDS tersebut, data utang sektor Public 
Nonfinancial Corporation dan Public Financial Corporation 
sesuai metadata dari Bank Indonesia disampaikan 
kepada Kemenkeu dan digabungkan dengan data utang 
Pemerintah. Statistik ini juga disampaikan kepada World 
Bank secara triwulanan. 

b. Penyusunan, penyempurnaan, serta diseminasi debt 
securities statistics dalam valuasi nominal dan market 
value periode Triwulan IV 2018 sampai dengan 
Triwulan IV 2020 kepada BIS. Publikasi ini dalam 
rangka memenuhi self-commitment Recommendation 
II.7 Securities Statistics. Cakupan valuasi saat ini adalah: 
(i) nominal value untuk penerbit bank sentral, (ii) market 
value (clean price) untuk penerbit korporasi (Bank, IKNB, 
dan Korporasi Nonfinansial), dan (iii) face value untuk 
penerbit sektor lainnya, termasuk Pemerintah.

c. Persiapan diseminasi Sectoral Account & Balance Sheets 
(SAB) Indonesia yang dipimpin oleh BPS bekerjasama 
dengan Kementerian/Lembaga kontributor data 
Kemenkeu, BI, OJK, KemenBUMN). Hal ini dilakukan 
dalam rangka memenuhi Recommendation II.8. Sectoral 
Accounts. Indonesia telah memenuhi seluruh target 
rekomendasi II.10. International Investment Position 
terkait currency breakdown. 

Sebagai salah satu negara anggota IMF, Indonesia 
berpartisipasi dalam penyediaan data Special Data 
Dissemination Standard (SDDS) sejak 2003. Pada Triwulan 
II 2021, data SDDS yang didiseminasikan kepada publik 
melalui website Bank Indonesia meliputi data-data: (i) sektor 
riil (GDP), (ii) sektor eksternal (BOP, PII), (iii) sektor fiskal 
(GGO dan CGO), (iv) sektor finansial (Uang Beredar, BI7DRR) 
dan (v) data populasi sesuai dengan persyaratan IMF.

3.17.3. Kerja Sama Perolehan Data 

Bank Indonesia secara aktif dan berkesinambungan menjalin 
komunikasi dan kerja sama dengan berbagai stakeholders 
terkait. Dalam rangka memperoleh data dan/atau informasi 
berkualitas maupun penyempurnaan kompilasi statistik 
dan penyusunan analisis, Bank Indonesia melakukan FGD, 
pertemuan koordinasi, atau koordinasi pemenuhan data 
sebagai berikut: 

a. FGD dalam rangka tracking maupun pemenuhan 
kebutuhan ad-hoc, antara lain: (i) perolehan informasi 
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terkait transaksi digital, perkembangan harga dan ekspor 
komoditas primer, jasa perjalanan, dan PMI Mandiri/non 
prosedural sebagai tracking dalam rangka penyusunan 
statistik NPI, (ii) tracking data PDB dan pembahasan 
sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, dan (iii) 
pemaparan tabel Input Output (IO) dan Inter-Regional 
Input Output (IRIO) 2016.

b. Koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/
Lembaga, diantaranya berupa: (i) kerja sama pertukaran 
data sekaligus rencana perpanjangannya, sehubungan 
dengan kegiatan ekspor dan impor, (ii) pertukaran 
dan/atau pemanfaatan data dan informasi dengan 
Badan Pusat Statistik (BPS), (iii) rencana kerja sama 
pertukaran data dengan Direktorat Jenderal Anggaran, 
(iv) pengaliran data dalam rangka kerja sama Bank 
Indonesia dengan BPS dan Bursa Efek Indonesia (BEI), 
serta (v) rencana pengaliran data kurs tengah memenuhi 
permintaan Direktorat Jenderal Pajak. Pertemuan 
koordinasi juga dilakukan dengan Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai serta BPS dalam rangka rekonsiliasi data 
ekspor impor bulanan, koordinasi penyusunan indikator 
aktivitas usaha syariah dengan BPS, serta koordinasi dan 
pelatihan langganan data. 

c. FGD dalam rangka penyempurnaan penyusunan 
proyeksi statistik NPI untuk memperoleh masukan dari 
narasumber eksternal yang berkompeten dalam analisis 
NPI. Hasil pertemuan FGD tersebut memberikan 
beberapa pandangan dan tambahan informasi mengenai 
outlook NPI tahun 2021.

d. Koordinasi dan kerjasama perolehan data Online Travel 
Agent (OTA) terbesar di Indonesia. Koordinasi dilakukan 
dalam rangka inisiasi program BWI di bawah koordinasi 
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bank 
Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika 
Republik Indonesia. Bank Indonesia berkontribusi dalam 
pengembangan platform Jaringan Pariwisata Hub (JP 
Hub) melalui penerimaan dan pengolahan data transaksi 
granular dari OTA serta menyampaikan hasil olahan data 
tersebut ke platform JP-Hub.

e. Pertemuan Tim Teknis sebagai tindak lanjut kesepakatan 
Forum Harmonisasi (FORHAR) Bank Indonesia dengan 
Kemenkeu tahun 2020. Pertemuan tindak lanjut ini 
khususnya membahas valuasi debt securities sektor 
pemerintah dalam nominal dan market value, serta 
alternatif penyelesaian pemenuhan rekomendasi DGI 
G20 #II.7. Securities Statistics. 

Dalam kondisi pandemi, Bank Indonesia tetap berpartisipasi 
aktif dalam kegiatan fora internasional secara virtual. 

Kegiatan yang dilakukan sepanjang Triwulan II 2021 antara 
lain: 

a. Berperan aktif dalam 2021 Global Conference G20 Data 
Gap Initiatives (DGI) yang diselenggarakan bersama oleh 
FSB dan IMF pada tanggal 10 Juni 2021. Pertemuan 
ini mendiskusikan: (i) progress report DGl Phase II, (ii) 
tindak lanjut yang diperlukan untuk memenuhi seluruh 
rekomendasi DGI Phase II hingga Desember 2021, serta 
(iii) new data gap initiatives setelah 2021. Kehadiran 
Bank Indonesia pada pertemuan ini penting untuk 
memastikan new data gap initiatives yang akan dilakukan 
setelah 2021 sejalan dengan prioritas Presidensi G20 
Indonesia pada 2022. 

b. Menghadiri the 36th Meeting of the IMF BOPCOM 
secara virtual pada 21 – 24 Juni 2021 sebagai anggota 
IMF – Committee on Balance of Payments Statistics 
(BOPCOM). Pertemuan dimaksud mendiskusikan: 
(i) topik guidance notes terkait isu metodologi dan 
(ii) kompilasi statistik eksternal dalam rangka proses 
pengkinian the sixth edition of the Balance of Payments 
and International Investment Position Manual (BPM6) 
yang ditargetkan terbit pada Maret 2025.

c. Berperan aktif dalam pertemuan maupun workshop 
ASEAN. Pada bulan April 2021, Bank Indonesia 
melaksanakan pertemuan dengan ASEAN Stat dan 
expert ASEAN untuk mendiskusikan penyusunan FDI 
statistics di Indonesia yang meliputi: (i) FDI inward 
stock, (ii) FDI outward stock, dan (iii) FDI Outward Flows, 
serta memperoleh rekomendasi dan masukan dari 
expert ASEAN. Hasil dari pertemuan ini dipaparkan 
pada workshop ASEAN WGIIS pada 15-17 Juni 2021. 
Workshop bertujuan untuk memperkecil kesenjangan 
(closing the gap) di antara seluruh ASEAN Member State 
dalam hal penyusunan statistik FDI. Dalam workshop 
ini, Indonesia menjadi salah satu dari 3 negara yang 
ditunjuk untuk melakukan sharing mengenai metodologi 
dan sumber data (metadata) yang digunakan dalam 
penyusunan statistik FDI.

d. Berperan aktif pada ASEAN Regional Workshop on 
Statistics of International Trade in Services (SITS) pada 
28-30 Juni 2021. Workshop ditujukan untuk membahas 
statistik ekspor impor jasa dan perkembangan program 
peningkatan kualitas data jasa dan knowledge sharing 
diantara member ASEAN. Bank Indonesia memberikan 
pemaparan pengalaman Indonesia menyusun statistik 
Extended Balance of Payment Services Classification 
(EBOPS) untuk jasa perjalanan yang dapat menjadi 
masukan bagi member ASEAN lainnya.
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3.17.4. Pengembangan dan Pengaturan Statistik, 
Data Digital dan Big Data Analysis

Bank Indonesia melakukan kegiatan pengembangan dan 
penyempurnaan statistik melalui pemanfaatan teknologi 
terkini dalam rangka meningkatkan kualitas data dan 
informasi. Selama Triwulan II 2021, telah dilakukan:

a. Kerja sama dengan OJK dan LPS dalam penyelesaian 
pengembangan Integrasi Pelaporan agar mekanisme 
pelaporan lebih efisien dan mengurangi beban yang 
berlebihan bagi bank pelapor. Penyampaian Laporan 
Bank Umum Terintegrasi melalui aplikasi BI-ANTASENA 
diatur dalam PBI No. 21/9/PBI/2019 tentang Laporan 
Bank Umum Terintegrasi sebagaimana telah diubah 
dengan PBI Nomor 22/22/PBI/2020. Pada Triwulan II 
2021, Bank Indonesia terus berkoordinasi dengan OJK 
dalam rangka memantau tingkat kesiapan bank baik 
dari aspek kelengkapan laporan dan kualitas data, serta 
menyelenggarakan coaching clinic secara intensif kepada 
bank untuk meningkatkan kesiapan dan memberikan 
solusi atas kendala yang dihadapi. 

 Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Juni 2021, 
kualitas data bank yang disampaikan melalui BI-
ANTASENA masih perlu ditingkatkan hingga mencapai 
threshold yang memadai. Hal ini agar pemanfaatan data 
oleh otoritas untuk asesmen, perumusan kebijakan, 
dan pengawasan dapat optimal. Masih berlangsungnya 
pandemi Covid-19 turut memengaruhi kesiapan bank 
dalam menyelesaikan tahapan implementasi dan 
penyampaian laporan. Merespons kondisi tersebut, Bank 
Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan penyesuaian 
tahapan implementasi BI-ANTASENA dengan 
memperpanjang parallel run sampai dengan data akhir 
Desember 2021 sehingga implementasi penuh akan 
dimulai sejak data Januari 2022. Penyesuaian tahapan 
implementasi dimaksud diharapkan dapat memberikan 
waktu yang cukup bagi bank untuk menyelesaikan 
persiapan serta meningkatkan kualitas data laporan 
sampai dengan pencapaian target yang telah ditetapkan 
oleh otoritas.

b. Menggiatkan inovasi pemanfaatan advanced analytics 
sebagai teknologi dan pendekatan mutakhir (state of the 
art technology). Pemanfaatan advanced analytics untuk 
memperkuat perumusan kebijakan, dilakukan melalui 
penyediaan data/indikator yang inovatif, granular, 
dan timely. Data yang tersedia melalui teknologi ini 
sebagai pelengkap indikator yang telah tersedia untuk 
memperkuat perumusan kebijakan Bank Indonesia, baik 
di sektor moneter, makroprudensial, maupun sistem 
pembayaran. 

c. Melanjutkan pengembangan dan pemanfaatan 
data/indikator baru dengan menggunakan Big Data 
Analytics, baik pengembangan indikator baru maupun 
pengembangan lanjutan dari tahun sebelumnya. 
Sejumlah indikator yang dihasilkan secara rutin dan 
digunakan dalam proses perumusan kebijakan, yaitu : (i) 
indikator ketenagakerjaan, (ii) indikator pasar properti, (iii) 
indikator pasar otomotif, (iv) indikator interconnectedness 
dan perkembangan kegiatan usaha pelaku ekonomi 
(perbankan, korporasi, PJSP, Fintech) dari transaksi 
sistem pembayaran, (v) indikator perkembangan 
e-commerce, (vi) indikator kredibilitas kebijakan moneter, 
(vii) indikator proksi konsumsi, pendapatan, dan investasi 
dari transaksi sistem pembayaran, serta (viii) indikator 
economic policy uncertainty (EPU). Selain itu, Big Data 
Analytics juga dimanfaatkan untuk menghasilkan 
sejumlah indikator dari berbagai sumber untuk tracking 
kondisi perekonomian di era pandemi Covid-19 ini.

d. Mengadopsi Statistical Data and Metadata eXchange 
(SDMX) sebagai standar data dan statistik dalam 
pengembangan Integrated Data Repository and Analytics 
Platform (INDRA). Hal ini merupakan upaya pemenuhan 
rekomendasi G-20 Data Gap Initiatives. Pengembangan 
SDMX di Bank Indonesia dilakukan secara multiyears. 
Sampai dengan Triwulan II 2021, dilakukan pengujian 
Tahap 1 yang mencakup 4 subject area, yaitu: (i) 
Commercial Bank Fund, (ii) Consumer Survey, (iii) RTGS, 
dan (iv) Trade Balance.

3.18. Layanan Informasi Publik

Bank Indonesia senantiasa hadir untuk memberikan 
pelayanan prima pada publik melalui layanan Contact Center 
Bank Indonesia Bicara (BI Bicara). Hal ini sebagai wujud 
transparansi serta sejalan dengan UU KIP. Dalam menjaga 
komitmen untuk selalu memberikan pelayanan prima 
tersebut serta memperkuat komunikasi langsung kepada 
publik, BI Bicara telah memenuhi standar ISO 9001:2015 
mengenai Manajemen Mutu Pemberian Pelayanan Publik 
dan menjadi contact center lembaga publik pertama di 
dunia yang tersertifikasi ISO tersebut. Sebagai bentuk 
responsibilitas Bank Indonesia di tengah pandemi Covid-19, 
Bank Indonesia melayani kebutuhan informasi publik terkait 
kebijakan dan kelembagaan melalui BI Bicara dengan selalu 
menerapkan protokol kesehatan yang dipersyaratkan.

Selama Triwulan II 2021, pencapaian Stakeholder Satisfaction 
Index (SSI) BI Bicara adalah sebesar 86,10% (di atas target 
per triwulan sebesar 83%). Tercatat sebanyak 18.875 
pemohon informasi masuk, baik melalui telepon, email, BI 
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Bicara daring, surat, media sosial, portal LAPOR!, maupun 
media lainnya. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 15,26% 
(qtq) dengan mayoritas pertanyaan yang diajukan, antara 
lain terkait: (i) ketentuan dalam penukaran UPK 75 Tahun 
Republik Indonesia, (ii) informasi seputar uang Rupiah, 
serta (iii) Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi 
Seketika (SiMoDIS). Kelompok stakeholders yang dominan 
menghubungi BI Bicara adalah masyarakat umum dan 
kalangan dunia usaha. 

Bank Indonesia menyelenggarakan “Bank Indonesia 
Ngobrol dengan Komunitas” (BINGO) sebagai kegiatan 
edukasi publik secara virtual. Sejak periode April sampai 
dengan Juni 2021, terdapat 614 peserta dari SMK/SMA 
dan universitas yang mengikuti kegiatan BINGO. Topik yang 
paling diminati dalam kegiatan ini adalah terkait kebijakan 
sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian 
Standard (QRIS) dan ciri-ciri keaslian uang. Berdasarkan hasil 
survei yang telah dilakukan terhadap peserta edukasi publik, 
90,30% menyatakan puas atas kegiatan BINGO dan 90,67% 
menyatakan puas terhadap narasumber BINGO.

3.19. Komunikasi Kebijakan

Fokus komunikasi Bank Indonesia pada 2021 adalah 
untuk memberikan guidance kepada stakeholders di 
tengah situasi perekonomian dalam menghadapi tekanan 
yang extraordinary, termasuk untuk mendukung upaya 
Pemerintah dalam program PEN. Komunikasi Bank 
Indonesia merupakan suatu instrumen untuk mengarahkan 
ekspektasi, meningkatkan kepastian, dan memberikan 
pemahaman kepada stakeholders atas kebijakan yang 
ditempuh dalam mencapai sasaran. 

Tema kebijakan pada Triwulan II 2021 ditekankan pada 
sinergi dalam menjaga stabilitas serta memperkuat dan 
mempercepat pemulihan ekonomi. Tema komunikasi 
kebijakan mengacu pada bauran kebijakan Bank Indonesia 
yang diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi 
nasional melalui koordinasi erat dengan Pemerintah dan 
otoritas lainnya.

Materi komunikasi kebijakan selama Triwulan II 2021, 
antara lain Bank Indonesia: (i) mempertahankan BI BI7DRR, 
(ii) melanjutkan  injeksi likuiditas (quantitative easing) dan 
pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana 
sebagai bagian dari sinergi kebijakan Bank Indonesia 
dan Pemerintah, (iii) menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah 
melalui strategi triple intervention dan memperkuat operasi 
moneter syariah melalui penggunaan instrumen Sukuk Bank 
Indonesia (SukBI), (iv) memperkuat kebijakan transparansi 
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), (v) memperkuat kebijakan 

makroprudensial akomodatif melalui RPIM, (vi) memperluas 
akseptasi QRIS 12 juta merchant, (vii) menurunkan batas 
maksimum suku bunga kartu kredit, (viii) memperkuat 
kerja sama untuk penggunaan LCS, (ix) melakukan promosi 
perdagangan dan investasi dalam rangka pemulihan 
ekonomi, serta berbagai kebijakan Bank Indonesia lainnya. 

Penguatan pesan terkait tema tersebut ditempuh melalui 
berbagai kanal Bank Indonesia, baik secara tidak langsung 
(above the line) maupun langsung (below the line). Pada 
kanal above the line, komunikasi dilakukan melalui website 
dan media sosial Bank Indonesia. Selama periode Triwulan 
II 2021, website Bank Indonesia dikunjungi oleh 1,15 juta 
pengguna. Sementara, di masing-masing media sosial 
terpantau engagement publik yang cukup tinggi untuk topik 
mengenai: (i) hasil RDG, (ii) edukasi Central Bank Digital 
Currency (CBDC), (iii) edukasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah, 
(iv) pembukaan FEKDI, dan (v) launching P2DD.

Bank Indonesia juga melaksanakan pertemuan secara 
one-on-one dan dialog/diskusi secara virtual dengan 
berbagai stakeholders. Pertemuan dilakukan dengan 
parlemen, kementerian/lembaga, key opinion leader (KOL), 
akademisi, dan media massa untuk membahas mengenai 
update perkembangan perekonomian serta berbagai upaya 
yang dilakukan, khususnya dalam pemulihan ekonomi 
nasional pada saat pandemi berlangsung. Komunikasi 
tersebut dilakukan untuk memperkuat sinergi kebijakan 
dan kepercayaan publik terhadap respons kebijakan yang 
ditempuh oleh otoritas, khususnya dalam rangka pemulihan 
perekonomian nasional. 

Komunikasi below the line dilakukan melalui pelaksanaan 
koordinasi dengan stakeholders utama. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengomunikasikan kebijakan Bank Indonesia 
sekaligus memperoleh masukan dari anggota parlemen 
maupun Alat Kelengkapan Parlemen. Pada Triwulan II 2021, 
Bank Indonesia telah melaksanakan kegiatan bersama 
dengan Komisi XI DPR RI sebanyak 18 kali yang terdiri atas: 
(i) rapat kerja (raker) Bank Indonesia dengan Komisi XI DPR-
RI, (ii) FGD tematik, (iii) kunjungan kerja (kunker) Anggota 
Komisi XI DPR-RI, dan (iv) webinar. Pada Triwulan II 2021 
Bank Indonesia telah menyampaikan Laporan Keuangan 
Tahunan Bank Indonesia 2020 dan Laporan Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2021 
sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. 

Bank Indonesia meningkatkan komunikasi kepada publik 
dalam rangka penguatan literasi publik. Komunikasi 
tersebut antara lain terkait: (i) Cinta, Bangga, Paham Rupiah, 
(ii) UPK 75 Tahun RI, (iii) komitmen Bank Indonesia dalam 
pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan 
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta (iv) QRIS 
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12 juta merchant. Upaya lainnya dalam meningkatkan literasi 
publik adalah komitmen Museum Bank Indonesia untuk 
senantiasa hadir dalam memberikan layanan informasi 
kepada masyarakat terutama di masa pandemi. Untuk 
memenuhi antusiasme masyarakat yang ingin berkunjung 
selama masa pandemi, Museum Bank Indonesia memberikan 
layanan kunjungan virtual sehingga memudahkan 
masyarakat dalam mempelajari dan memahami perjalanan 
Bank Indonesia dari waktu ke waktu. Total kunjungan ke 
Museum Bank Indonesia pada Triwulan II 2021 adalah 52 
kunjungan dengan total peserta sebanyak 3.095 orang. 

Sebagai bentuk program peningkatan kapasitas SDM dan 
pemahaman publik, Bank Indonesia menginisiasi Program 
Indonesia Cerdas. Inisiasi tersebut dilakukan melalui : 
(i) pembangunan BI Corner (BIC) di tingkat SMP hingga 
perguruan tinggi dan perpustakaan daerah perpustakaan 
daerah, serta (ii) Pojok Baca untuk level PAUD di seluruh 
Indonesia. Program ini merupakan bentuk dukungan Bank 
Indonesia dalam memperkuat pemahaman masyarakat 
tentang keberadaan dan peran Bank Indonesia. Program 
Indonesia Cerdas dilaksanakan untuk mendorong 
peningkatan kualitas pendidikan serta menumbuhkan minat 
baca, terutama pada anak-anak sejak usia dini, antara lain 
melalui penyediaan koleksi buku dan aktivasi publik lainnya 
(seminar, sosialisasi, dan bedah buku). Sejak 2015, telah 
dibangun 1.116 BI Corner dan 334 Pojok Baca PAUD di 
seluruh Indonesia. 

Menyikapi pandemi Covid-19, pada Triwulan II 2021 Bank 
Indonesia mendorong inovasi pelayanan BI Corner secara 
digital serta kegiatan aktivasi BI Corner lainnya yang 
diutamakan dilakukan secara virtual.

3.20. Koordinasi dengan Pemerintah, 
Otoritas, dan Lembaga Terkait
3.20.1. Penguatan koordinasi dalam rangka 
Pemulihan Ekonomi Nasional 

Bank Indonesia melanjutkan penguatan koordinasi dan 
sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dalam 
mendukung program PEN. Koordinasi dan sinergi ini 
dilakukan dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 
2 tahun 2020. Sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia 
dan kebijakan fiskal Pemerintah antara lain terkait rencana 
dan realisasi penerbitan SBN oleh Pemerintah serta 
pembelian SBN berjangka panjang oleh Bank Indonesia 
di pasar perdana. Koordinasi juga dilakukan dalam rangka 
optimalisasi pengelolaan kas dan utang Pemerintah. 
Sinergi kebijakan dengan Pemerintah dilengkapi dengan 
penguatan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan transaksi 
Pemerintah.

Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan otoritas 
lain terus diperkuat dalam kerangka KSSK. Sinergi ini 
diantaranya dilakukan melalui implementasi Paket Kebijakan 
Terpadu KSSK guna mempercepat pemulihan ekonomi 
nasional. Paket kebijakan tersebut memuat berbagai langkah 
dan kebijakan dari 4 otoritas yang merupakan lembaga 
anggota KSSK. Paket kebijakan disusun untuk memetakan 
insentif yang akan diberikan pada sektor riil dalam rangka 
PEN, baik dari sisi insentif fiskal maupun pelonggaran 
ketentuan prudensial. Sebagai implementasi dari sinergi 
kebijakan tersebut, Bank Indonesia menempuh bauran 
kebijakan yang akomodatif untuk mendorong pemulihan 
ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia menempuh 
kebijakan moneter longgar dan suku bunga rendah sampai 
terdapat tanda-tanda kenaikan inflasi. Bank Indonesia 
tetap berkomitmen melanjutkan pembelian SBN di pasar 
perdana untuk pembiayaan APBN 2021 (sesuai KB). Pada 
Triwulan II 2021, pembelian SBN di pasar perdana mencapai 
Rp29,07 triliun dan terus berlanjut pada Juli 2021 sehingga 
secara total 2021 mencapai Rp124,13 triliun yang terdiri 
dari Rp48,67 triliun melalui mekanisme lelang utama dan 
Rp75,46 triliun melalui mekanisme Greenshoe Option (GSO). 

Dari sisi makroprudensial, kebijakan makropudensial 
akomodatif terus dilakukan untuk meningkatkan 
pembiayaan ke sektor riil terutama sektor-sektor prioritas 
yang dipandang dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi. 
Pada Triwulan II 2021, Bank Indonesia melakukan diskusi 
bersama beberapa bank besar untuk mengetahui dampak 
penyesuaian pengaturan batasan rasio FTV, LTV, dan Uang 
Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor 
(KKB/PKB) yang telah dilakukan pada Triwulan I 2021. Hasil 
diskusi mengonfirmasi bahwa bank telah menyesuaikan rasio 
LTV-nya dan jumlah aplikasi KPR di perbankan meningkat 
s.d. 40% pasca relaksasi rasio LTV tersebut. Pemulihan 
pertumbuhan kredit juga terjadi di sektor UMKM, terutama 
di sektor perdagangan. Dalam upaya terus mendorong 
momentum pemulihan intermediasi, Bank Indonesia terus 
memperkuat asesmen transparansi suku bunga kredit 
perbankan dengan melakukan pendalaman asesmen pada 
berbagai aspek, antara lain: (i) transmisi penurunan SBDK 
kepada suku bunga kredit baru, (ii) asesmen granular 
terhadap komponen SBDK yang menahan penurunan 
SBDK, dan (iii) kontribusi persepsi risiko perbankan terhadap 
rigiditas suku bunga kredit baru. Melalui kebijakan ini, Bank 
Indonesia mendorong perbankan untuk terus melakukan 
penyesuaian suku bunga kredit sebagai bagian dari upaya 
bersama untuk mendorong kredit kepada dunia usaha.

Bank Indonesia akan terus memperkuat transmisi kebijakan 
moneter dan makroprudensial, khususnya terkait dengan 
pertumbuhan kredit untuk mendorong pemulihan ekonomi 
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nasional lebih lanjut. Hal ini ditempuh antara lain melalui: 
(i) pendalaman analisis dalam publikasi transparansi SBDK 
bank serta (ii) dukungan kebijakan pada sektor UMKM, 
kelompok subsisten dan sektor-sektor lainnya yang paling 
terdampak pandemi, yaitu Sektor Hotel, Restoran, dan Kafe 
(Horeka). 

Bank Indonesia terus melalukan penguatan bauran 
kebijakan. Penguatan tersebut diantaranya: (i) mempercepat 
transformasi ekonomi digital untuk akselerasi PEN, 
(ii) optimalisasi transaksi valas dalam mendukung 
pengembangan sektor-sektor prioritas dengan skema LCS, 
serta (iii) inisiatif di area pendalaman pasar uang dengan 
mengembangkan instrumen derivatif jangka panjang dalam 
rangka lindung nilai, yaitu CCS dan IRS.

3.20.2. Koordinasi dalam upaya pengendalian 
inflasi 

Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat 
sinergi dan koordinasi bersama dengan Pemerintah dan 
instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah 
melalui TPIP dan TPID, dalam upaya pengendalian inflasi. 
Hal ini dilakukan guna menjaga inflasi tahun 2021 sesuai 
dengan kisaran targetnya sebesar 3,0±1%. Upaya tersebut 
diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan daya beli 
masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan program PEN. 
Inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat mendukung 
pemulihan perekonomian serta pertumbuhan ekonomi yang 
kuat dan berkesinambungan menuju Indonesia Maju. 

Pada Triwulan II 2021, berbagai upaya koordinasi terus 
dilakukan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam 
pengendalian inflasi nasional. Sebagai tindak lanjut 
penetapan sasaran inflasi periode 2022-2024 yang telah 
diputuskan pada High Level Meeting (HLM) TPIP tanggal 11 
Februari 2021, Bank Indonesia telah berkoordinasi dengan 
Pemerintah c.q. Kemenkeu dalam merumuskan Peraturan 
Menteri Keuangan terkait sasaran inflasi 2022-2024 yang 
akan diterbitkan oleh Kemenkeu pada Triwulan III 2021. 
Selain itu, Bank Indonesia dan berbagai kementerian/
lembaga terkait juga terus berkoordinasi dalam kegiatan 
TPIP lainnya yaitu finalisasi Laporan Tahunan TPIP 2020 dan 
pembahasan draft awal penyusunan Peta Jalan Pengendalian 
Inflasi periode 2022-2024.

Bank Indonesia bersama TPIP mempersiapkan 
penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi pada 
Triwulan III 2021. Selain merupakan agenda pertemuan 
tahunan Pemerintah di tingkat pusat dan daerah bersama 
dengan Bank Indonesia, penyelenggaraan Rakornas 
Pengendalian Inflasi pada tahun ini menjadi semakin 
strategis karena upaya stabilisasi harga yang ditempuh 

perlu disertai langkah-langkah konkret untuk meningkatkan 
produktivitas dan peran UMKM pangan, yang memiliki 
peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Dalam 
kaitan itu, Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 akan 
mengusung tema “Mendorong Peningkatan Peran UMKM 
Pangan melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung 
Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan”.

3.20.3. Sinergi dan Koordinasi dalam Memperkuat 
Ketahanan Sistem Keuangan

Bank Indonesia senantiasa bersinergi dengan otoritas 
terkait melalui beberapa forum koordinasi maupun program 
kerja. Koordinasi dilakukan dalam: (a) forum KSSK, (b) kerja 
sama dan koordinasi makroprudensial-mikroprudensial 
antara Bank Indonesia dan OJK, (c) kerja sama dan koordinasi 
antara Bank Indonesia dan LPS, (d) koordinasi tripartit antara 
Bank Indonesia, OJK, dan LPS, serta (e) koordinasi otoritas 
sektor keuangan dalam penyusunan RUU P2SK.

a. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

 Pada Triwulan II 2021, di tengah optimisme pemulihan 
ekonomi global dan berlanjutnya pelaksanaan vaksinasi 
terutama di negara maju, KSSK terus mencermati 
berbagai faktor risiko yang berpotensi mengganggu 
stabilitas sistem keuangan dan memperlambat proses 
pemulihan ekonomi nasional. Terjadinya divergensi 
pertumbuhan ekonomi negara maju dan negara 
berkembang berpotensi untuk memicu aliran modal 
keluar dari emerging market, sehingga dapat memberikan 
tekanan terhadap nilai tukar domestik dan pasar obligasi 
Pemerintah. Selain itu, kinerja korporasi domestik yang 
masih terbatas dapat memberikan dampak rambatan 
terhadap sektor keuangan. Adapun persepsi perbankan 
atas tingginya risiko di sektor korporasi tersebut 
berpotensi menyebabkan belum optimalnya fungsi 
intermediasi perbankan dalam mendorong percepatan 
pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

 Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan 
dengan Pemerintah dan KSSK, termasuk implementasi 
Paket Kebijakan Terpadu KSSK yang telah diluncurkan 
pada awal Februari 2021. Hal ini dilakukan untuk 
mempercepat penyaluran kredit/pembiayaan dari 
perbankan kepada dunia usaha pada sektor-sektor 
prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam 
rangka pemulihan ekonomi nasional. Paket kebijakan 
tersebut memuat berbagai langkah dan kebijakan 
dari 4 otoritas keuangan yang merupakan lembaga 
anggota KSSK, meliputi Bank Indonesia, Kemenkeu, 
OJK dan LPS. Paket kebijakan tersebut disusun untuk 
memetakan insentif-insentif yang akan diberikan pada 
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sektor riil dalam rangka PEN, baik dari sisi insentif fiskal, 
maupun pelonggaran ketentuan prudensial. Langkah-
langkah kebijakan dari tiap lembaga anggota KSSK yang 
terkoordinasi dengan baik diharapkan dapat menjaga 
stabilitas sistem keuangan secara efektif dan efisien. 
Selain itu, koordinasi dan kolaborasi yang kuat dalam 
monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Paket 
Kebijakan Terpadu KSSK akan terus dilakukan secara 
berkelanjutan. 

 Pada Triwulan II 2021, Bank Indonesia bersama anggota 
KSSK melakukan kegiatan Simulasi Pencegahan dan 
Penanganan Krisis Nasional (Simkrisnas). Simkrisnas 
Tematik ini bertujuan untuk mengidentifikasi gap dan 
efektivitas koordinasi antarlembaga anggota KSSK 
dalam pelaksanaan salah satu metode resolusi LPS 
yaitu Purchase and Assumption. Bank Indonesia sebagai 
otoritas moneter dan sistem pembayaran ikut terlibat 
dalam proses simulasi dimaksud terutama terkait dengan 
koordinasi tiga lembaga Bank Indonesia-OJK-LPS dalam 
pertukaran informasi perkembangan kondisi bank, 
penyelesaian kewajiban bank kepada Bank Indonesia 
serta tindak lanjut pencabutan izin usaha bank. 

b. Kerja Sama dan Koordinasi Bank Indonesia dengan OJK

 Sinergi dan kolaborasi antara Bank Indonesia dengan 
OJK selama triwulan laporan terlaksana dengan baik 
dan lancar melalui forum koordinasi makroprudensial–
mikroprudensial yang dilaksanakan secara virtual. 
Keikutsertaan ADG Ex-Officio Bank Indonesia 
dalam forum Rapat Dewan Komisioner OJK melalui 
penyampaian arah dan kebijakan yang prinsipil dan 
strategis berperan penting dalam kelancaran koodinasi 
kedua lembaga.

 Pada Triwulan II 2021, Bank Indonesia dan OJK 
melakukan penyusunan PKS terkait pemberian 
Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP/PLJPS) 
yang didasarkan pada UU No. 2 Tahun 2020. PKS 
tersebut diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan 
Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani kedua 
pemimpin lembaga pada akhir 2020. Diharapkan ke 
depan koordinasi Bank Indonesia dan OJK dalam proses 
pemberian PLJP/PLJPS bagi bank yang mengalami 
kesulitan likuiditas dapat berjalan lancar dengan 
mekanisme yang telah disepakati bersama.

 Koordinasi berupa harmonisasi kebijakan dan ketentuan 
yang akan diterbitkan oleh kedua lembaga juga 
dilakukan dalam rangka menciptakan pengaturan yang 
efektif bagi industri perbankan. Harmonisasi tersebut 
dilakukan terkait: (i) RPOJK Perlindungan Konsumen di 
Sektor Jasa Keuangan (SJK), (ii) RPOJK Penatalaksanaan 

Lembaga Sertifikasi Profesi di SJK, dan (iii) kebijakan 
Bank Indonesia terkait peningkatan pembiayaan UMKM 
dan pencapaian rasio kredit/pembiayaan UMKM. Selain 
itu dilakukan pembahasan crosscutting issues dalam RUU 
P2SK terkait: (i) keikutsertaan BPR/BPRS dalam sistem 
pembayaran, (ii) pengembangan pasar repo antarbank, 
(iii) kebijakan ketahanan siber di sektor perbankan, (iv) 
kebijakan insentif kredit sektor prioritas dan ekspor, 
(v) formulasi perhitungan alat likuid, (vi) penguatan 
SISMONTAVAR (Sistem Monitoring Transaksi Valuta 
Asing Terhadap Rupiah), (vi) implementasi ETP 
Multimatching System, (vii) implementasi LCS Indonesia-
Tiongkok, (viii) penyesuaian jadwal kegiatan operasional 
dan layanan publik Bank Indonesia, serta (ix) pertukaran 
data dan/atau informasi.

 Dalam pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia 
berkoordinasi dengan OJK terkait pemeriksaan tematik 
terhadap bank-bank tertentu untuk memonitor dan 
menganalisis risiko sistemik. Pada periode laporan, 
Bank Indonesia dan OJK berkoordinasi terkait rencana 
pemeriksaan terhadap Teknologi Informasi Sistem 
Pembayaran pada sejumlah bank besar. 

c. Kerja Sama dan Koordinasi Bank Indonesia dengan LPS

 Koordinasi Bank Indonesia dengan LPS selama triwulan 
laporan dilaksanakan dengan efektif di setiap level. 
Sinergi kerja sama dan koordinasi Bank Indonesia 
dengan LPS telah diperkuat dengan amandemen nota 
kesepahaman Bank Indonesia dan LPS berdasarkan UU 
No. 2 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 33 
Tahun 2020. Efektivitas koordinasi bilateral tidak terlepas 
dari peran aktif ADG Ex-Officio Bank Indonesia di forum 
Rapat Dewan Komisioner LPS dan dukungan terhadap 
pelaksanaan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi 
kebijakan Bank Indonesia dan LPS.

 Penguatan koordinasi Bank Indonesia dan LPS 
dilakukan melalui kegiatan simulasi bilateral untuk 
menguji kesiapan operasional di kedua lembaga secara 
menyeluruh. Simulasi tersebut berupa uji coba mekanisme 
transaksi Repo Surat Berharga Negara (SBN) LPS kepada 
Bank Indonesia yang telah dilaksanakan pada 22 Maret 
sampai dengan 1 April 2021. Berdasarkan hasil evaluasi, 
secara umum pelaksanaan uji coba seluruh tahapan repo 
SBN berjalan baik dan lancar. Adapun cakupan koordinasi 
repo SBN yang telah diujicobakan mencakup mekanisme 
pengambilan keputusan hingga setelmen dana yang 
mengacu pada kesepakatan di PKS Bank Indonesia-LPS. 
Sebagai tindak lanjut, hasil evaluasi uji coba diharapkan 
dapat menjadi acuan koordinasi ke depan termasuk 
melengkapi gap yang mungkin muncul dalam pelaksanaan 
transaksi repo SBN LPS ke Bank Indonesia. 
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 Koordinasi pertukaran data/informasi antara Bank 
Indonesia dengan LPS senantiasa dilakukan secara 
rutin maupun insidentil dalam rangka pelaksanaan 
tugas dan wewenang masing-masing lembaga. 
Pertukaran data/informasi tersebut antara lain untuk 
memperkaya kegiatan asesmen/surveilans LPS terkait 
perbankan, kegiatan penjaminan dan resolusi oleh 
LPS, serta dalam rangka penguatan organisasi serta 
tata kelola. Bank Indonesia melaksanakan program 
magang dan koordinasi pertukaran data/informasi 
untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM 
LPS. Adapun ruang lingkup magang adalah kerangka 
kebijakan moneter, makroprudensial dan surveilans 
sistem keuangan serta pendalaman isu SSK lainnya.

d. Koordinasi Tripartit Bank Indonesia dengan OJK dan 
LPS

 Penguatan koordinasi tripartit Bank Indonesia dengan 
OJK dan LPS tercermin dari pelaksanaan koordinasi 
secara rutin dalam rangka mendukung pelaksanaan 
tugas dan wewenang masing-masing lembaga. Selama 
triwulan laporan, ketiga otoritas melakukan koordinasi 
intensif sebagai salah satu upaya monitoring atas 
rencana implementasi integrasi pelaporan. Koordinasi 
terutama dilakukan terkait tata cara pelaksanaan 
pemanfaatan data yang akan dipertukarkan serta 
mekanisme pertukaran dan akses data. Hal ini dilakukan 
berdasarkan Nota Kesepahaman Bank Indonesia dengan 
OJK dan LPS tentang Pembangunan dan Pemeliharaan 
Integrasi Pelaporan di Sektor Perbankan. 

 Bentuk koordinasi berikutnya adalah terkait 
penyusunan riset bersama dengan mengangkat tema 
strategi konsolidasi bank dan dampaknya terhadap 
sistem keuangan Indonesia. Hasil riset tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan ketahanan industri 
perbankan dan mendorong stabilitas sistem keuangan. 
Hingga akhir Triwulan II 2021, ketiga lembaga telah 
melakukan serangkaian koordinasi tim riset bersama. 
Koordinasi yang dilakukan berupa: (i) pengumpulan 
data, (ii) benchmarking terhadap otoritas sektor jasa 
keuangan di negara lain, (iii) FGD, (iv) stress test, dan (v) 
pembahasan secara rutin. 

e. Koordinasi Otoritas Sektor Keuangan dalam RUU P2SK

 Pemerintah melalui Kemenkeu menginisiasi omnibus 
law sektor keuangan yang saat ini disebut dengan RUU 
P2SK. RUU ini dirumuskan untuk mendukung percepatan 
pemulihan ekonomi nasional serta menjawab kebutuhan 
untuk melakukan reformasi, pengembangan dan 
penguatan sektor keuangan. Bank Indonesia senantiasa 
berperan aktif dan bersinergi dengan Pemerintah dan 

otoritas terkait di sektor keuangan dalam penyusunan 
UU dimaksud. Melalui peran aktif ini Bank Indonesia 
terus mendukung akselerasi penguatan, pengembangan 
dan pendalaman sektor keuangan antara lain industri 
perbankan, industri keuangan non bank (IKNB), pasar 
modal, fintech, serta pasar uang dan valuta asing dalam 
rangka mendukung terciptanya sektor keuangan yang 
dalam, inovatif, efisien, inklusif dan dapat dipercaya 
serta kuat dan stabil. 

Ke depan, Bank Indonesia secara kontinu akan meningkatkan 
sinergi koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah dan 
otoritas lain, khususnya OJK dan LPS. Sinergi dilakukan 
dalam rangka bauran kebijakan di sektor keuangan 
dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional 
yang berkelanjutan, terutama dalam rangka mendorong 
pemulihan ekonomi nasional.

3.20.4. Koordinasi dalam rangka Pengembangan 
Ekonomi, Mempercepat Reformasi, dan 
Memperkuat Ketahanan Eksternal 

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan 
dengan Pemerintah dan otoritas terkait dalam rangka 
percepatan pemulihan ekonomi melalui penyelenggaraan 
RAKORPUSDA dan kerjasama berorientasi ekspor. Pada 
Triwulan II 2021, sinergi tersebut dilakukan melalui:

a. Penyelenggaraan RAKORPUSDA

 Koordinasi Bank Indonesia dilakukan melalui Sekretariat 
Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata 
(Sekber Pariwisata) melalui rapat koordinasi yang secara 
rutin dilaksanakan sebagai upaya mendorong perbaikan 
sektor pariwisata nasional. Pada April 2021, Rapat Sekber 
Pariwisata secara khusus membahas tentang strategi 
untuk mengakselerasi pembukaan pariwisata tahap 
awal di Bali dan Kepulauan Riau melalui penanggulangan 
Covid-19 yang menyeluruh, percepatan vaksinasi, dan 
pengembangan ekosistem Cleanliness, Health, Safety, 
dan Environmental Sustainability (CHSE). 

 Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian 
Perindustrian terkait rencana penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi Manufaktur pada Triwulan III 2021. Kegiatan 
ini dilakukan sebagai upaya lanjutan dalam mempercepat 
pemulihan dan penguatan struktur industri manufaktur 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan 
transaksi berjalan. 

 Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan 
Kementerian Perindustrian melalui perpanjangan 
kegiatan kerja sama untuk tahun 2021 sebagai bentuk 
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implementasi nota kesepahaman antara kedua lembaga. 
Bentuk kerja sama tersebut antara lain: (i) diskusi 
kebijakan, (ii) kajian, (iii) pertukaran data dan informasi, 
dan (iv) program pengembangan Industri Kecil dan 
Menengah (IKM).

b. Fasilitasi Akses Pasar Internasional UMKM Berorientasi 
Ekspor

 Sinergi kebijakan di tingkat pusat dan daerah, penetapan 
sektor prioritas, serta pengembangan model bisnis 
terintegrasi yang saling terhubung secara horizontal dan/
atau vertikal menjadi bagian dari strategi pengembangan 
UMKM Bank Indonesia. Sinergi dilakukan dengan 
berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan 
keberdayaan UMKM melalui fasilitasi peningkatan akses 
pasar ke luar negeri dalam program promosi perdagangan 
internasional. Sejumlah fasilitasi promosi perdagangan 
internasional yang dilaksanakan pada Triwulan II 2021 
antara lain:

1) Fashion Show, Ankara, Turki

 Kegiatan promosi produk fashion yang dilaksanakan 
pada 7-8 April 2021 ini melibatkan 1 KPwDN dan 
1 Produk UMKM. Kegiatan tersebut menghasilkan 
one-on-one meeting dengan potential buyer dan 
transaksi penjualan sebesar Rp109,5 juta. 

2) China Food & Drink Fair, Chengdu 

 Kegiatan promosi produk makanan olahan yang 
dilaksanakan pada tanggal 8-9 April 2021 ini 
melibatkan 4 KPwDN dan 11 Produk UMKM. 
Kegiatan ini berupa showcasing produk UMKM untuk 
potential buyer di Chengdu. 

3) Indonesia-Australia SMEs Promotion Event

 Kegiatan promosi produk makanan olahan dan 
homedecor yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 
2021 ini melibatkan 7 KPwDN dan 8 produk UMKM. 
Kegiatan ini berupa one-on-one meeting dengan 
potential buyer Diaspora Indonesia di Australia. 

4) Instore Promotion UMKM Gayeng, Suntech City 
Singapore

 Kegiatan promosi produk kopi, makanan olahan, 
fashion dan homedecor yang dilaksanakan pada 
tanggal 16 April 2021 ini melibatkan 4 KPwDN dan 
27 UMKM. Kegiatan ini berupa showcasing produk 
UMKM kepada potential buyer di Singapura serta 
penandatangan Memorandum of Understanding 
(MoU) antara 18 UMKM dengan aggregator.

5) In-store Promotion Tsuruya Department Store

 Kegiatan promosi produk jewelry, homedecor dan 
fashion yang dilaksanakan pada tanggal 9-15 Juni 
2021 ini melibatkan 4 KPwDN dan 4 UMKM. 
Kegiatan ini berupa showcasing dan penjualan produk 
kepada buyer di Kumamoto, Jepang. 

6) Malam Ekonomi Kreatif KBRI Tokyo

 Bank Indonesia menampilkan produk UMKM 
binaannya dalam Malam Ekonomi Kreatif yang 
diselenggarakan oleh KBRI Tokyo pada tanggal 
25 Juni 2021. Dalam kegiatan yang mengangkat 
tema“Indonesia’s Creative Economy Evening Reception” 
ini, Bank Indonesia menampilkan 46 produk UMKM 
wastra kain dan 4 produk UMKM perhiasan binaan 
Bank Indonesia.

c. Sinergi dalam Perumusan Ketentuan yang Mendukung 
Pengembangan UMKM

 Bank Indonesia berpartisipasi aktif dalam proses 
perumusan ketentuan untuk penciptaan iklim usaha 
UMKM yang berdaya saing, antara lain: (i) PP Kemudahan, 
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, 
(ii) RPerpres Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, 
(iii) RPrerpes Pengembangan Kewirausahaan, dan (iv) 
Kepmenko Satuan Tugas Bangga Buatan Indonesia. 
Melalui partisipasi aktif ini, Bank Indonesia mendukung 
pengembangan UMKM yang lebih akseleratif sehingga 
bermanfaat untuk mengatasi bottleneck serta mendorong 
sinergi berbagai pihak.

3.20.5. Koordinasi dan Kerja Sama dalam 
Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Bank Indonesia secara aktif melakukan koordinasi dan 
kerja sama dengan lembaga terkait, baik domestik maupun 
internasional. Pada Triwulan II 2021, koordinasi dan kerja 
sama domestik yang dilakukan oleh Bank Indonesia, antara 
lain:

a. Penandatangan NK baru antara Bank Indonesia 
dengan BAZNAS, untuk melanjutkan kerja sama yang 
sebelumnya telah berakhir di tahun 2020. 

b. Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 
“Srikandi Ekonomi Syariah Bersinergi Mendukung 
Pemulihan Ekonomi” pada 21 April 2021 yang dihadiri 
Menteri Keuangan RI.

c. Pelaksanaan 1st Indonesia International Halal Fair pada 
14-30 Juni 2021 bekerjasama dengan Masyarakat 
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Ekonomi Syariah dan Yayasan Islamic Youth Economic 
Forum (ISYEF). 

d. Dukungan terhadap Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 
seri Sukuk Wakaf Ritel seri SWR002 yang diterbitkan 
Kemenkeu pada tanggal 7 Juni 2021. 

e. Penyelenggaraan Webinar Nasional Wakaf Produktif 
pada 7 Mei 2021 yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI, 
Gubernur Bank Indonesia, Ketua Umum Masyarakat 
Ekonomi Syariah dan Ketua BWI. 

f. Diskusi dan pembahasan pilot project implementasi Zakat 
Core Principles (ZCP) dan Waqf Core Principles (WCP) 
bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
dan BWI.

g. Pelatihan pengembangan model wakaf bekerjasama 
dengan International Centre of Awqaf Studies (ICAST) 
Gontor pada 23 Maret 2021. 

h. Kontribusi dalam pengembangan framework keuangan 
sosial syariah bekerjasama dengan stakeholders terkait 
seperti BAZNAS, BWI dan Komite Nasional Ekonomi 
dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Bank Indonesia juga melakukan kerja sama dengan lembaga 
internasional dalam memajukan ekonomi dan keuangan 
syariah. Peran aktif Bank Indonesia dalam fora internasional 
selama Triwulan II 2021 antara lain: 

a. Chairman dan member dalam: (i) 5th Islamic Financial 
Services Board (IFSB) Executive Committee Meeting, 
(ii) 38th IFSB Council and General Assembly Meeting, (iii) 
International Islamic Liquidity Management (IILM) 26th 

Governing Board Meeting dan 12nd General Assembly 
Meeting, serta (iv) 44th IIFM Board of Directors Meeting.

b. Pegawai Bank Indonesia terpilih kembali sebagai Member 
of Technical Committee IFSB periode 2021-2023. 

c. Partisipasi dalam survei IFSB terkait standardisasi dan 
perkembangan keuangan syariah.

3.20.6. Koordinasi dalam Pelaksanaan Kerjasama 
Internasional

Pada Triwulan II 2021, Bank Indonesia melakukan bilateral 
dialogue dengan berbagai mitra. Dialog high level dilakukan 
Bank Indonesia dengan Monetary Authority of Singapore 
(MAS) dan Swiss National Bank (SNB) terkait perkembangan 
terkini ekonomi kedua negara serta menjajaki penguatan 
kerja sama bilateral ke depan. Selain itu, Gubernur Bank 
Indonesia juga diminta oleh Bank Sentral Sri Lanka (CBSL) 
dan Centre for Economic Policy Research (CEPR) untuk 
melakukan sharing mengenai upaya dan koordinasi yang 
telah dilakukan Bank Indonesia bersama Pemerintah serta 
kementerian/lembaga terkait dalam mengatasi pandemi 
Covid-19. Sharing diberikan melalui forum webinar dan 
juga kajian berjudul “Bank Indonesia’s response to Covid-19: 
Synergise to build optimism for economic recovery” dalam 
ebook berjudul “Monetary Policy and Central Banking in the 
Covid Era” yang diterbitkan pada laman VoxeU.

Kerja sama bilateral dan koordinasi Bank Indonesia dengan 
bank sentral dan otoritas mitra juga dilakukan dalam 
rangka peningkatan kapasitas. Hal ini dilakukan melalui 
kerangka kerja sama yang lebih terstruktur, sistematis, dan 

Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah : Srikandi Ekonomi Syariah Bersinergi Mendukung Pemulihan Ekonomi
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komprehensif dalam bentuk Structured Bilateral Cooperation 
(SBC). Pada Triwulan II 2021, sejumlah program kerja sama 
yang disepakati dengan:

1. Bank of Japan (BOJ) dan The Central Bank of the Republic 
of Turkey (CBRT) telah dilaksanakan sesuai rencana. 
Beberapa di antaranya adalah technical discussion 
dengan BOJ mengenai “Central Bank Digital Currency 
(CBDC)” dan Flagship Program on Central Bank Policy Mix 
2021 bersama CBRT dengan tema “Strengthening Policy 
Sinergy for Economic Recovery: Lesson Learned and What’s 
Next?”. 

2. Bundesbank pada tahun 2021 juga akan 
menyelenggarakan 4 technical discussion pada 
bidang pengelolaan keuangan internal, pengawasan 
perlindungan konsumen, data quality assurance, dan 
modernisasi teknologi informasi. Technical discussion ini 
diharapkan dapat memperkuat kapasitas sumber daya 
manusia Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas-
tugasnya.

3.20.7. Koordinasi dalam Pengembangan Sistem 
Pembayaran 

Bank Indonesia melanjutkan koordinasi pengembangan 
sistem pembayaran dengan kementerian/lembaga 
terkait dalam rangka menjaga kelancaran, keamanan, 
dan efisiensi sistem pembayaran, serta memperluas 
digitalisasi pembayaran. Koordinasi dilakukan terkait 
fasilitasi elektronifikasi pembayaran moda transportasi serta 
mendukung penerapan teknologi nirsentuh di jalan tol. 

Koordinasi fasilitasi elektronifikasi transportasi dilakukan 
di sejumlah daerah pada beberapa moda transportasi. 
Koordinasi tersebut meliputi: (i) perluasan implementasi 
elektronifikasi pembayaran gatepass di pelabuhan 
bekerjasama dengan PT. Pelindo II dan III, (ii) perluasan 
implementasi 100% transaksi nontunai pembayaran tiket 
penyeberangan di 10 pelabuhan bekerjasama dengan PT. 
ASDP Indonesia Ferry (Persero), (iii) implementasi SAM 
Multiapplet untuk Trans Jogja, (iv) perluasan elektronifikasi 
pada parkir bandara bekerjasama dengan PT. Angkasa Pura 1 
dan 2, (v) perluasan elektronifikasi pada 32 lokasi parkir yang 
tersebar di Jabodetabek, serta (vi) percepatan implementasi 
elektronifikasi pembayaran pada program transportasi 
nasional Buy the Service (BTS) di sejumlah kota bekerjasama 
dengan Kementerian Perhubungan.

Untuk mendukung integrasi pembayaran moda 
transportasi di Jabodetabek, Bank Indonesia menfasilitasi 
upaya elektronifikasi pembayaran moda transportasi yang 
terintegrasi bersama dengan PT JakLingko Indonesia (JLI). 

Saat ini tengah dipersiapkan soft launching Kartu Transportasi 
dan QR Single Trip, Centralized Clearing House System (CCHS), 
serta aplikasi mobile, yang akan diimplementasikan pada 
moda MRT Jakarta, Transjakarta, LRT Jakarta, dan KAI 
Commuter.

Bank Indonesia terus melakukan fasilitasi dalam rangka 
implementasi elektronifikasi di jalan tol. Bekerjasama 
dengan Kementerian PUPR, Bank Indonesia telah 
melakukan fasilitasi terkait perluasan elektronifikasi di jalan 
tol dengan pembukaan 5 ruas baru selama Triwulan II 2021. 
Secara berkesinambungan, Bank Indonesia juga melakukan 
koordinasi dengan KemenPUPR, BPJT, dan BUP yang 
ditunjuk untuk mengawal implementasi sistem tol MLFF. 

3.20.8. Koordinasi Kebijakan, Harmonisasi 
Ketentuan dan Edukasi Pendalaman Pasar 
Keuangan 

Bank Indonesia terus melakukan koordinasi antar otoritas 
dan pelaku pasar di sektor keuangan untuk mendukung 
penyelarasan kebijakan dan regulasi antar lembaga/
institusi. Pada Triwulan II 2021, Bank Indonesia melakukan 
koordinasi pendalaman pasar keuangan sejalan dengan 
implementasi BPPU 2025 dan koordinasi dalam FK-PPPK.

Bank Indonesia menyelenggarakan capacity building 
kepada Perusahaan Efek. Perusahaan efek yang mengikuti 
kegiatan ini adalah perusahaan efek yang memiliki 
potensi sebagai lembaga pendukung penerbitan, lembaga 
pendukung transaksi, serta lembaga penatausahaan dan 
penyelesaian transaksi dari Surat Berharga Komersial (SBK) 
terdaftar di Bank Indonesia. Sebagai salah satu upaya untuk 
meningkatkan basis investor di pasar uang, capacity building 
juga diikuti oleh BPD. 

Bank Indonesia mengadakan pertemuan pada level 
deputi dengan Kemenkeu dan OJK untuk mendapatkan 
kesepahaman dan membangun sinergi dalam implementasi 
BPPU 2025. Terkait koordinasi FK-PPPK, pada Triwulan II 
2021 dilaksanakan sejumlah kegiatan sebagai berikut:

a. Pertemuan dengan KPPIP untuk membahas peran dan 
dukungan yang dapat dilakukan FK-PPPK dalam proyek 
strategis nasional. 

b. Pertemuan Bank Indonesia dengan Indonesia Investment 
Authority (INA) untuk menjajaki proyek infrastruktur 
yang berpotensi menjadi target investasi INA.

c. Roadshow kebijakan PEN di 3 kota guna membangun 
persepsi positif dan meningkatkan keyakinan 
stakeholder khususnya pelaku usaha terhadap prospek 
perekonomian nasional. 
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3.20.9. Koordinasi dengan Perguruan Tinggi dan 
Institusi 

Bank Indonesia menyelenggarakan berbagai program 
edukasi kebanksentralan secara terstruktur dan 
terintegrasi melalui kerjasama penguatan literasi ekonomi 
dan kebanksentralan dengan Perguruan Tinggi. Saat ini, 
telah terdapat 90 Perguruan Tinggi yang memiliki kerjasama 
dengan Bank Indonesia dalam pengembangan mata kuliah 
kebanksentralan di kampus. Pada Triwulan II 2021, Bank 
Indonesia menyelenggarakan training for trainer (ToT) bagi 
200 dosen ekonomi dan kebanksentralan di Perguruan 
Tinggi mitra dengan fokus utama materi ToT adalah 
kebanksentralan era digital.

Sejak tahun 2020, Bank Indonesia juga membuka 
kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan magang 
terstruktur dan tersertifikasi melalui program Kampus 
Merdeka. Program ini merupakan bentuk kemitraan Bank 
Indonesia dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset dan Teknologi serta Perguruan Tinggi. Peserta KMBI 
pada Semester I 2021 sebanyak 68 mahasiswa yang berasal 
dari 17 perguruan tinggi.

3.21. Riset dan Jurnal Bank Indonesia

Bank Indonesia melaksanakan frontier research terkait 
penguatan bauran kebijakan, percepatan reformasi 
struktural, serta navigasi digital ekonomi. Pada Triwulan 
II 2021, pelaksanaan frontier research terus dilakukan dan 
telah masuk dalam penyusunan analisis. Bank Indonesia 
saat ini menyelesaikan 13 riset strategis 2021, termasuk 3 
riset yang dilaksanakan dalam skema Research Grant Bank 
Indonesia. Publikasi hasil riset dilakukan secara rutin sebagai 
salah satu referensi pembelajaran dan analisis kebijakan. 

Hingga Triwulan II 2021, Bulletin of Monetary, Economics 
and Banking (BMEB) telah terbit sebanyak 2 edisi dan 
Journal of Islamic Monetary and Finance (JIMF) telah terbit 
sebanyak 3 edisi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas frontier research, Bank 
Indonesia mengadakan workshop enhancement penulisan 
riset dengan standar jurnal internasional bekerjasama 
dengan mitra internasional Asia-Pacific Applied Economics 
Association (APAEA). Kegiatan tidak hanya diikuti oleh 
peneliti Bank Indonesia, tetapi juga mengundang peneliti 
mitra yang tengah melakukan penelitian bersama Bank 
Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari kontribusi 
Bank Indonesia dalam membangun kapabilitas peneliti 
Indonesia. Selain itu, secara berkala Bank Indonesia juga 
aktif dalam joint workshop Forum Kajian Pembangunan (FKP) 
yang mendiskusikan berbagai penelitian. Pada Triwulan II 
2021, topik yang diangkat dalam FKP adalah green economy 
dan sustainable economy dengan peneliti Bank Indonesia 
menjadi salah satu narasumber.

Dari sisi eksposur riset, penelitian Bank Indonesia berhasil 
masuk dalam fora riset internasional melalui presentasi 7 
hasil riset. Riset tersebut terdiri atas 3 riset mandiri dan 4 
joint research pada International Economic Association (IEA) 
World Congress. Sebanyak 5 publikasi riset Bank Indonesia 
juga berhasil dipublikasikan pada jurnal internasional 
terindeks SCOPUS.

Penerapan best practice pada pengelolaan jurnal terus 
diperkuat baik untuk BMEB yang saat ini telah terakreditasi 
SCOPUS, maupun JIMF yang tengah dipersiapkan untuk 
akreditasi SCOPUS. Pada Triwulan II 2021, BMEB berhasil 
melampau capaian jurnal akademis dari bank sentral peer, 
dengan masuk dalam kuartil II jurnal SCOPUS. 
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4.1. Transformasi Bank Indonesia 

Bank Indonesia terus melanjutkan transformasi 

menyeluruh di bidang kebijakan, organisasi dan proses 

kerja, Sumber Daya Manusia (SDM) dan budaya kerja, 

serta transformasi digital. Respons bauran kebijakan Bank 

Indonesia diperkuat untuk pemulihan ekonomi menuju 

Indonesia Maju. Transformasi kelembagaan Bank Indonesia 

diwujudkan dengan penguatan Visi, Misi serta perencanaan 

jangka menengah / Strategic Business Plan Bank Indonesia 

2020-2025 untuk mewujudkan “Bank Indonesia sebagai 

bank sentral digital terdepan dalam berkontribusi nyata 

terhadap perekonomian nasional dan terbaik diantara 

negara Emerging Markets untuk Indonesia Maju”. 

4.1.1. Transformasi Organisasi

Transformasi organisasi dilanjutkan untuk mewujudkan 

organisasi yang berkinerja unggul berbasis digital 

dan mewujudkan tata kelola yang prima dan kredibel 

yang selaras dengan arah strategis Bank Indonesia. 

Penyempurnaan organisasi Bank Indonesia dilandasi oleh 

rencana digitalisasi proses bisnis untuk menunjang berbagai 

proses bisnis mulai dari perumusan kebijakan hingga 

pengelolaan kelembagaan (Skema 4.1). Organisasi dengan 

tata kelola yang prima dan kredibel diperkuat dengan 

lebih mengintegrasikan proses kerja perencanaan dan 

pengendalian program kerja, sumber daya, risiko, dan audit 

dalam mengawal perumusan serta implementasi kebijakan 

dan kelembagaan. 

Ketersediaan sumber daya yaitu SDM, sistem informasi, 

aset, termasuk pengelolaan logistik yang lebih optimal juga 

telah dirumuskan untuk mendukung transformasi pada 

area kebijakan dan kelembagaan. Tata kelola kelembagaan 

diperkuat dengan pengelolaan keuangan yang terus 

dijaga akuntabilitas dan kesinambungannya dalam jangka 

menengah dan panjang, serta terus menjaga kewajaran dan 

keandalan penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia.

4.1.2. Transformasi SDM

Bank Indonesia terus melanjutkan transformasi SDM agar 

pegawai Bank Indonesia semakin kompeten, profesional, 

berakhlak mulia, serta memiliki digital : literacy, data, dan 

Implementasi Framework 
Organisasi Berkinerja 
Unggul dan memastikan 
proses kerja yang semakin 
efektif dan efisien

Digitalisasi proses bisnis 
kebijakan dan kelembagaan 
untuk mendukung BI 
digital

Memastikan ketersediaan 
sumber daya (SDM, aset 
dan IT) untuk mendukung 
transformasi kebijakan dan 
pengelolaan kelembagaan

Mempersiapkan organisasi, 
proses bisnis, dan 
infrastruktur dalam rangka 
kepindahan ke IKN baru

Mengoptimalkan peran 
integrasi 4 fungsi tata 
kelola dalam mengawal 
perumusan serta 
implementasi kebijakan 
dan kelembagaan

Memastikan sustainabilitas 
keuangan BI jangka 
menengah dan kredibilitas 
melalui opini audit WTP

Menjaga legal mandate BI 
dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan

Memperkuat engagement 
stakeholders melalui sinergi 
dan komunikasi

Mewujudkan 
Organisasi Berkinerja 
Unggul dan Berbasis 

Digital

Mewujudkan Tata 
Kelola yang Prima dan 

Kredibel

Skema 4.1. 
Transformasi Organisasi Membangun Kinerja Unggul

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2020 dan Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah 
Tahun  2020
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mindset. Kebijakan SDM dilanjutkan secara terprogram, 

terjadwal, dan transparan (3T) yang mencakup 4 area, 

yaitu Perencanaan, Pemenuhan, Pengembangan, dan 

Pemeliharaan SDM (4P), dengan penekanan pada quality 
over quantity (Skema 4.2). 

a. Perencanaan jangka menengah (2020-2025) SDM 

telah disusun dan sebagai dasar pengembangan SDM 

baik per satuan kerja, jenjang jabatan, kelompok tugas 

(job family), maupun kompetensi. 

b. Strategi pemenuhan dari sisi kualitas dan kuantitas 

yang mendukung digitalisasi terus ditingkatkan, 

termasuk SDM dengan kompetensi spesifik seperti 

data scientist, data engineer, cyber security specialist, dan 

project management. 

c. Pada area pengembangan SDM, transformasi dilakukan 

dengan penguatan kompetensi kebanksentralan di era 

digital secara intensif melalui BI Institute. Upaya ini 

dilakukan untuk mewujudkan Bank Indonesia sebagai 

leading think tank dalam economic policy analysis, 

serta optimalisasi technology based learning. Program 

kaderisasi pimpinan telah diimplementasikan dengan 

konsisten secara berjenjang, tertata dan terprogram 

melalui seleksi ketat dalam empat jenjang Sekolah 

Pimpinan.  

d. Pemeliharaan SDM dilakukan dengan penguatan 

mindset dan perilaku SDM yang mendukung era digital 

melalui program budaya kerja BI Prestasi, BI Inovasi, BI 

Religi, dan BI Digital yang diimplementasikan secara 

terintegrasi ke dalam proses bisnis sehingga dapat 

menyatu dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

4.1.3. Transformasi Digital

Transformasi digital diterapkan secara menyeluruh baik di 

area kebijakan maupun kelembagaan untuk menuju bank 

sentral digital terdepan. Transformasi digital bertujuan 

untuk mewujudkan Bank Indonesia menjadi data driven 
institution dan memiliki : (1) analytics capability yang tinggi, 

(2) digitalisasi proses bisnis, (3) kualitas layanan sistem 

informasi berstandar internasional, serta (4) data dan digital 
literacy yang tinggi (Skema 4.3). 

Dalam rangka menjaga tata kelola yang baik, seluruh 

transformasi digital tersebut dituangkan ke dalam Rencana 

Induk Sistem Informasi Bank Indonesia (RISIBI) 2025 pada 

Program Strategis 11 sebagaimana dijelaskan di dalam 

Bab 1. Transformasi digital dilakukan melalui penerapan 

berbagai digitalisasi di area kebijakan dan kelembagaan, 

serta dukungan pada Ekonomi Keuangan Digital (EKD) 

melalui pembangunan berbagai digital business platform yang 

terintegrasi, utamanya untuk area layanan kepada customer, 
stakeholders, dan partners, serta proses-proses bisnis 

internal. Transformasi digital juga merespons kebutuhan 

penyediaan data yang lebih granular dan berkualitas 

yang didukung oleh sistem yang memiliki kemampuan 

penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan diseminasi data 

skala besar melalui pembangunan pusat data informasi 

dan penyediaan analytical platform yang menerapkan 

teknologi terkini seperti big data, artificial intelligence, dan 

machine learning. Di samping itu, transformasi digital juga 

menyiapkan aspek teknologi dan aspek proses dan manusia 

yang meliputi penyiapan organisasi dan SDM yang sesuai 

dengan era digital.

1. Penguatan dan penyempurnaan 
manpower planning yang selaras 
kebutuhan di era digital dan rencana 
pemindahan IKN;

2. Pemetaan kapabilitas baru dan 
kesesuaian SDM untuk 
melaksanakan proses kerja 
kebijakan dan kelembagaan di era 
digital.

PERENCANAAN

PENGEMBANGANPEMELIHARAAN

1. Penguatan mindset dan perilaku SDM yang mendukung 
era digital 4.0 melalui program budaya kerja;

2. Integrasi platform program perubahan dengan 
pengelolaan SDM lainnya;

3. Penguatan Employee Value Proposition (EVP).

PEMENUHAN

1. Penguatan strategi & pengembangan 
kompetensi kebanksentralan di era 
digital;

2. Mewujudkan BI sebagai leading think 
tank dalam economic policy analysis;

3. Optimalisasi technology based learning, 
mendukung implementasi Kampus 
Merdeka 4.0 & inisiasi 
kebanksentralan 5.0.

1. Penyempurnaan strategi pemenuhan dari sisi kualitas 
dan kuantitas yang mendukung digitalisasi;

2. Optimalisasi HR analytics untuk pemenuhan pegawai.

Skema 4.2. Transformasi SDM Profesional, Kompeten, dan 
Berakhlak Mulia

PENGEMBANGAN SI DALAM
RANGKA IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN

Transformasi Digital dilaksanakan melalui Transformasi Arsitektur SI yang mencakup;

Arsitektur Informasi Arsitektur Aplikasi2 3 Arsitektur Teknologi dan Keamanan

OMNI EXPERIENCE
PLATFORM

OPERASIONAL
PENGELOLAAN SI YANG

1. Pengembangan business platform SP dan infrastruktur pasar 
keuangan

2. Pengembangan business platform pendukung digitalisasi proses 
bisnis kebijakan dan kelembagaan

1. Membangun pusat data dan layanan informasi kebijakan (INDRA) dan 
kelembagaan (INTUERI)

2. Membangun sarana analisis data dan digital citizen (antara lain usecase 
RDG Bulanan, integrasi 4 fungsi, dll)

3. Memanfaatkan data analytics untuk mendukung proses bisnis kebijakan 
utama

1. Menjaga kualitas layanan sesuai standar internasional dan best 
practices

2. Meningkatkan kapasitas sistem informasi secara berkesinambungan
3. Memperkuat cyber resilience

MEMBANGUN
INFRASTRUKTUR SI

1. Melakukan revitalisasi DC-1 dan membangun DC-2
2. Mengadopsi teknologi cloud
3. Mengembangkan pengamanan sistem informasi berbasis data dan 

identitas
4. Modernisasi End User Devices

ROBUST

1

Skema 4.3. Transformasi Digital Menuju 
Bank Sentral Digital Terdepan
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4.2. Perencanaan Strategis dan Pencapaian 
Kinerja Bank Indonesia Tahun 2021

4.2.1. Perencanaan Strategis Bank Indonesia 
Tahun 2021

Pada Triwulan II 2021, fungsi manajemen strategis Bank 

Indonesia melaksanakan perumusan perencanaan program 

kerja dan anggaran tahun 2022 serta pengendalian program 

kerja dan anggaran tahun 2021. Mengacu pada framework 
perencanaan dan pengendalian program kerja, sumber daya, 

risiko dan audit, keseluruhan kegiatan tersebut dilaksanakan 

secara terintegrasi sesuai dengan siklus perencanaan dan 

pengendalian terintegrasi tahun 2022 yang telah ditetapkan 

pada Triwulan I 2021. 

4.2.1.1. Perencanaan Jangka Menengah dan Tahun 2022

Dalam menyusun perencanaan tahun 2022, Bank Indonesia 

menerbitkan Arahan Gubernur Bank Indonesia (AGBI) 

yang menjadi acuan dalam penyusunan program kerja dan 

anggaran. Untuk mengarahkan kesesuaian penyusunan 

program kerja dengan perencanaan jangka menengah, AGBI 

merupakan bagian dari Strategic Business Plan (SBP) Bank 

Indonesia tahun 2020-2025, serta keberlanjutan respons 

kebijakan dan transformasi kebijakan, organisasi, SDM dan 

budaya kerja, dan digital yang diselaraskan dengan peluang 

dan tantangan yang dihadapi pada 2022. Penajaman 

perencanaan tahunan 2022 juga dilakukan melalui revisit 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diturunkan dari 

mandat Bank Indonesia berdasarkan undang-undang atau 

produk hukum lainnya, Blueprint, Rencana Induk, termasuk 

penajaman program kerja yang bersifat breakthrough atau 

inovatif. Penajaman IKU Bank Indonesia ini diharapkan 

dapat menjadi bagian untuk memperkuat transformasi 

kelembagaan guna mendukung kredibilitas Bank Indonesia 

yang berkinerja efektif, efisien, dan bertata-kelola.

Memasuki periode tengah tahun (Juni 2021) yang 

bertepatan dengan 1 tahun pasca merumuskan Visi, Misi, 

dan SBP BI 2020-2025, Bank Indonesia melaksanakan 

Evaluasi Tengah Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahunan 

2022 (ETT 2021-RKT 2022). Sebagai bagian dari siklus 

perencanaan dan pengendalian terintegrasi tahunan, ETT 

2021-RKT 2022 mengusung tema “Memantapkan Pemulihan 

Ekonomi Nasional melalui Akselerasi Inovasi Kebijakan dan 

Kelembagaan”. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi 

oleh upaya untuk memulihkan ekonomi nasional yang telah 

berjalan selama 2 tahun sejak pandemi Covid-19 terjadi di 

2020. Memperhatikan dampak pandemi yang diperkirakan 

belum berakhir dan tantangan yang lebih berat di 2022, 

Bank Indonesia perlu merumuskan arah kebijakan yang 

sesuai dengan kondisi lingkungan strategis yang dihadapi 

sehingga upaya untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah sesuai 

mandat Bank Indonesia dapat tercapai sekaligus dengan 

tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kegiatan 

ETT 2021 – RKT 2022 diawali dengan tracking pelaksanaan 

SBP Bank Indonesia 2020-2025 dan pencapaian kinerja 

2021, serta memproyeksikan arah dan respons kebijakan 

serta transformasi kebijakan dan kelembagaan tahun 2022. 

Bank Indonesia memperkuat perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan kelembagaan melalui penyelenggaraan Rapat 

Dewan Gubernur Triwulanan Kelembagaan (RDG-TK) 

sebagai salah satu bentuk pengendalian. RDG-TK menjadi 

forum untuk mengevaluasi seluruh pelaksanaan fungsi 

kelembagaan, dan memantau capaian kinerja Bank Indonesia 

termasuk memberikan early warning terhadap kinerja 

efektif, kinerja efisien, dan kinerja bertata-kelola (Effective, 
Efficient, Governed atau 2EG). Kinerja efektif dilakukan untuk 

memastikan tercapainya prognosa IKU Bank Indonesia 

dan melakukan mitigasi apabila terdapat IKU at risk yang 

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan Bank Indonesia. 

Kinerja efisien dilakukan untuk memastikan bahwa dalam 

pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia menggunakan sumber 

daya yang terukur dan efisien (baik dari aspek sumber daya 

manusia, sistem informasi, aset fisik, maupun keuangan). 

Penyelenggaraan Evaluasi Tengah Tahun 2021 - Rencana Kerja Tahunan 2022
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Kinerja bertata-kelola memastikan bahwa kinerja efektif 

dan kinerja efisien dapat dipertanggungjawabkan serta taat 

hukum melalui pemantauan terhadap aspek risiko: (i) utama/

strategis, (ii) operasional, (iii) keuangan, dan (iv) hukum. 

Bank Indonesia menyempurnakan pengaturan pengelolaan 

proyek strategis (major project) yang menjadi bagian dari 

Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Perencanaan dan 

Pengendalian Program Kerja, Sumber Daya, Risiko, dan 

Audit. Dengan pengaturan tersebut, pengelolaan proyek 

strategis di Bank Indonesia akan semakin terintegrasi, efektif 

dan efisien untuk mewujudkan tata kelola yang lebih prima. 

4.2.1.2. Perencanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 

2022

Penyusunan program kerja dan anggaran tahun 2022 

merupakan bagian dari Siklus Perencanaan dan 

Pengendalian Program Kerja, Sumber Daya, Risiko, dan 

Audit Terintegrasi Tahun 2022. Penyusunan program kerja 

dan anggaran baik Anggaran Kebijakan (AK), Anggaran 

Operasional (AO), dan Rencana Investasi (RI) disusun secara 

menyeluruh dan diselaraskan dengan siklus perencanaan 

strategis. Proses penyusunan program kerja dan anggaran 

tahun 2022 telah dimulai pada April 2021, diawali dengan 

komunikasi Pedoman Penyusunan Rincian Kegiatan, 

Anggaran dan Rencana Investasi (P2RKARI) kepada seluruh 

satuan kerja sebagai dasar penyusunan Rincian Kegiatan, 

Anggaran dan Rencana Investasi (RKARI) tahun 2022. 

Penyusunan program kerja dan anggaran oleh satuan kerja 

berpedoman pada AGBI 2022, serta diselaraskan dengan 

arah kebijakan Bank Indonesia ke depan dalam SBP Bank 

Indonesia 2020-2025. Penyusunan program kerja dan 

anggaran tahun 2022 harus memiliki keterkaitan dengan 

Program Strategis, IKU Bank Indonesia, dan IKU Satker 

sehingga dapat diidentifikasi keterkaitan antara input atau 

sumber daya yang digunakan dengan pencapaian kinerja 

Bank Indonesia. Selanjutnya Rencana Anggaran Tahunan 

Bank Indonesia (RATBI) tahun 2022 yang disusun menjadi 

bagian dari pembahasan dari ETT 2021-RKT 2022. 

4.2.2. Pencapaian Kinerja Bank Indonesia Tahun 
2021

Sesuai dengan siklus manajemen strategis, kegiatan 

monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk 

memastikan strategi yang tertuang dalam program kerja 

dapat diimplementasikan sesuai rencana sehingga kinerja 

Bank Indonesia dapat tercapai. Review berkala ini sejalan 

dengan best practice manajemen organisasi modern yaitu 

progress monitoring dan early warning sehingga seluruh 

rencana tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik. 

Pencapaian pelaksanaan tugas Bank Indonesia pada 

Triwulan II 2021 (30 Juni 2021) tercermin dari berbagai 

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Inflasi inti terjaga dalam kisaran 3,0%±1% (yoy)

Inflasi Inti 1,49% (yoy), berada sedikit di bawah target 

sebesar 3,0%±1% (yoy). Inflasi inti cukup rendah 

sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat, 

stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi 

kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan 

ekspektasi inflasi pada kisaran target.

2. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) terjaga dalam 

kisaran sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy)

Inflasi IHK tercatat 1,33% (yoy), berada sedikit 

di bawah kisaran sasaran sebesar 3,0±1%. Inflasi 

yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan 

domestik yang belum kuat, pasokan yang memadai, 

dan sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan 

Pemerintah pusat dan daerah. Ke depan, Bank 

Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas 

harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan 

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah guna 

mengendalikan inflasi 2021 sesuai kisaran targetnya.

3. Volatilitas nilai tukar yang terjaga

Nilai tukar Rupiah sampai dengan Triwulan II 2021 

memadai dengan volatilitas yang terjaga. Hal ini 

didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia 

untuk tetap berada di pasar dalam menjaga stablilitas 

nilai tukar Rupiah. Upaya menjaga stabilisasi nilai tukar 

Rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme 

pasar, dilakukan oleh Bank Indonesia dengan terus 

memperkuat intensitas triple intervention, baik di pasar 

spot, Domestic Non Deliverable Forward, dan pembelian 

SBN dari pasar sekunder.

4. Kecukupan cadangan devisa minimal 6 bulan impor 

dan kewajiban utang luar negeri pemerintah jangka 

pendek

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2021 

sebesar 137,1 miliar dolar AS, tetap tinggi dan relatif 

stabil dibandingkan dengan posisi akhir Maret 2021 

yang sebesar 137,1 miliar dolar AS. Posisi cadangan 

devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,2 bulan 

impor atau 8,8 bulan impor dan pembayaran utang 

luar negeri pemerintah jangka pendek, serta berada di 

atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan 
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impor. Cadangan devisa tersebut mampu mendukung 

ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas 

makroekonomi dan sistem keuangan. Pencapaian ini 

tercatat lebih tinggi dari target yang ditentukan yaitu 

minimal 6 bulan impor dan kewajiban utang luar negeri 

pemerintah jangka pendek. 

5. Sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan kementerian 

dan lembaga, untuk mendukung penguatan struktur 

transaksi berjalan (Current Account Deficit-CAD) 
Indonesia melalui tercapainya kesepakatan antara 

Bank Indonesia dengan kementerian dan lembaga 

terkait serta tindak lanjut berbagai kesepakatan 

sebelumnya

Sinergi kebijakan untuk mendukung penguatan 

struktur transaksi berjalan Indonesia yang diukur 

melalui kesepakatan serta tindak lanjutnya untuk 

mendukung kinerja industri manufaktur dan pariwisata 

secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan telah diselenggarakannya 

High Level Meeting Pariwisata yang menyepakati 8 

program kerja pokok Sekretariat Bersama Pariwisata 

(Bank Indonesia, Kementerian Koordinasi Bidang 

Kemaritiman dan Kementerian Pariwisata) tahun 2021. 

6. Intermediasi yang seimbang dengan indikator credit to 
GDP gap sebesar maksimal 6

Intermediasi seimbang yang tercermin dari angka 

credit to GDP gap pada Triwulan II 2021 sebesar 0,11 

telah sesuai dengan target sebesar ≤ 6. Kondisi ini 

disebabkan pertumbuhan pembiayaan perekonomian 

masih mengalami perlambatan sejalan dengan demand 

yang masih lemah. Namun demikian, kredit sektor 

pertanian, konstruksi, pengangkutan dan jasa sosial 

mampu tumbuh positif pada periode laporan.

7. Kemajuan pengembangan UMKM yang diukur dari 

rasio kredit dan pembiayaan UMKM terhadap total 

kredit dan pembiayaan sebesar minimal 20%

Dukungan Bank Indonesia terhadap kemajuan 

pengembangan UMKM tercermin pada terjaganya rasio 

kredit dan pembiayaan UMKM terhadap total kredit 

dan pembiayaan pada Triwulan II 2021 sebesar 20,54% 

(posisi Mei 2021) atau lebih tinggi dari target sebesar 

minimal 20%. Bank Indonesia terus mendorong bank 

untuk meningkatkan pembiayaan inklusif yaitu kredit 

kepada UMKM, Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR), dan kelompok subsisten melalui kebijakan Rasio 

Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang 

direncanakan mulai diimplementasikan pada Juli 2021, 

melanjutkan kebijakan rasio kredit UMKM sebelumnya. 

8. Sinergi pengawasan makroprudensial-

mikroprudensial Bank Indonesia dengan OJK 

terlaksana seluruhnya sesuai kesepakatan dalam 

menjaga stabilitas sistem keuangan

Bank Indonesia melaksanakan sinergi pengawasan 

makroprudensial-mikroprudensial dengan OJK dalam 

rangka menjaga stabilitas sistem keuangan yang 

tercermin pada pelaksanaan pemeriksaan bank sesuai 

kesepakatan. Sampai dengan Triwulan II 2021, sinergi 

ini telah dilakukan melalui: (i) pemeriksaan tematik 

likuiditas dan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek/

Syariah (PLJP/S), (ii) koordinasi dalam kerangka 

joint stress test, (iii) koordinasi mengenai formulasi 

perhitungan alat likuid dan pembahasan terkait data 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), serta 

(iv) pelaksanaan Simkrisnas tematik bersama anggota 

KSSK.

9. Ketersediaan pengaturan, framework perizinan/

persetujuan dan pengawasan untuk mendukung 

Ekonomi Keuangan Digital (EKD)

Di area kebijakan sistem pembayaran, penyelesaian 

restrukturisasi industri SP berjalan on-track. Sampai 

dengan Juni 2021, telah dilakukan harmonisasi 

ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Penyedia 

Jasa Pembayaran (PJP) dan PBI Penyelenggara 

Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) dengan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Kemenkumham). Dari aspek reklasifikasi izin dan 

persetujuan penyelenggara sistem pembayaran, telah 

dilakukan reklasifikasi permohonan persetujuan 

berbasis risiko. Sementara dari aspek pengawasan, 

tengah dilakukan analisis data pokok dan kecukupan 

pengendalian IT yang telah disampaikan oleh PJSP dan 

lembaga switching.

10. Rasio peningkatan akseptasi transaksi nontunai di 

masyarakat 

Rasio ini mengukur pemanfaatan instrumen 

pembayaran nontunai oleh masyarakat khususnya 

penduduk dewasa. Sampai dengan Triwulan II 

2021, penggunaan sistem pembayaran nontunai 

mencapai 43,03 transaksi dari target minimal 41,8 

transaksi per penduduk dewasa per tahun pada 

akhir 2021. Pencapaian ini menunjukkan kinerja 

baik Bank Indonesia dalam mendukung pemulihan 

ekonomi melalui peningkatan pemanfaatan instrumen 

pembayaran nontunai yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat terutama di tengah pandemi Covid-19. 

Pencapaian ini tidak terlepas dari peningkatan merchant 
QRIS menjadi 7,82 juta pada akhir Juni 2021.
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11. Ketersediaan layanan jasa Sistem Pembayaran Bank 

Indonesia minimal sebesar 99,97%

Sampai dengan Triwulan II 2021, layanan jasa sistem 

pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia 

(BI-RTGS, BI-SSSS, SKNBI, dan BI-ETP) menunjukkan 

tingkat kehandalan yang tinggi dengan pencapaian 

sebesar 100%. Kualitas layanan jasa sistem pembayaran 

Bank Indonesia terjaga dengan baik yang tercermin 

pada kelancaran sistem pembayaran dan tidak adanya 

insiden/gangguan.

12. Standar kelayakan uang Rupiah di NKRI termasuk 3T 

(Terluar, Terdepan, Terpencil)

Kualitas uang yang beredar di masyarakat diukur 

melalui soil level dengan target kisaran soil level untuk 

Uang Pecahan Besar (UPB) di kisaran 8-10 dan Uang 

Pecahan Kecil (UPK) di kisaran 6-8. Pengukuran 

soil level dilakukan setiap semester. Pada Semester 

I 2021, soil level UPB mencapai level 11, sementara 

soil level UPK mencapai level 10. Di tengah pandemi 

Covid-19, Bank Indonesia senantiasa memastikan 

pengedaran uang tetap berjalan baik dengan mematuhi 

protokol kesehatan Covid-19. Hal ini dilakukan melalui 

pemberian disinfektan dan karantina terhadap setoran 

uang Rupiah dari perbankan serta mengatur dan 

menerapkan protokol Covid-19 dalam pengedaran 

uang, baik di Bank Indonesia, perbankan, maupun 

masyarakat. Bank Indonesia bekerjasama dengan 

perbankan, serta kementerian dan lembaga terkait 

guna memastikan pemenuhan kebutuhan uang kartal 

masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan di bulan 

Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri.

13. Peningkatan transaksi digital dalam masyarakat 

Bank Indonesia terus mendorong  peningkatan 

transaksi digital dalam masyarakat melalui digitalisasi 

perbankan, peningkatan kerjasama antara bank dengan 

fintech, serta elektronifikasi sistem pembayaran. 

Sampai dengan Triwulan II 2021, rasio transaksi digital 

terus menunjukkan peningkatan yang tercermin dari  

pencapaian sebesar 2,51 x PDB (posisi Mei 2021) 

dari target 1,40 x PDB. Pencapaian ini sejalan dengan 

upaya Bank Indonesia memperluas digitalisasi sistem 

pembayaran melalui program 12 juta merchant QRIS di 

tahun 2021.

14. Kedalaman pasar uang Rupiah dan pasar valas

Seiring dengan pelonggaran likuiditas dan masih cukup 

tingginya risiko di pasar keuangan terkait dengan masih 

belum kuatnya pemulihan ekonomi, pada Triwulan 

II 2021 tingkat kedalaman pasar uang Rupiah dan 

pasar valas sebesar 61,06% atau berada sedikit di 

bawah target minimal 68% pada akhir tahun 2021. Ke 

depan, Bank Indonesia akan terus mengembangkan 

pasar uang Rupiah dan valas sesuai BPPU 2025 

melalui pengembangan produk, pricing, pelaku, dan 

infrastruktur (3P dan 1I). Selain itu,  pengembangan 

pasar uang dan pengelolaan operasi moneter akan 

terus ditingkatkan keselarasannya.

15. Pemenuhan Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) Bank 

Indonesia terhadap Standar Principle Financial Market 
Infrastructure (PFMI) pada Level 1

IPK Bank Indonesia telah memenuhi level 1 standar 

PFMI atau mencapai target. IPK Bank Indonesia terdiri 

dari BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP. Ke depan, Bank 

Indonesia berkoordinasi dengan mitra terkait untuk 

memenuhi level yang lebih tinggi.

16. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 

ekonomi dan keuangan syariah

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan 

keuangan syariah, pemahaman dan literasi masyarakat 

menjadi sangat penting. Tingkat pemahaman 

masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah 

diukur melalui survei indeks literasi ekonomi dan 

keuangan syariah yang terdiri dari 6 komponen, yaitu: 

(i) ekonomi syariah, (ii) lembaga keuangan sosial 

syariah, (iii) pengelolaan keuangan secara syariah, 

(iv) kemampuan numerik ekonomi syariah, (v) sikap 

terhadap masa depan, serta (vi) produk dan jasa halal. 

Pengukuran melalui survei akan dilaksanakan pada 

Semester II 2021.

17. Efektivitas kebijakan internasional dalam mendukung 

stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta 

kepentingan Bank Indonesia atau ekonomi Republik 

Indonesia

 Bank Indonesia tetap berupaya mendukung stabilitas 

makroekonomi dan sistem keuangan serta kepentingan 

Bank Indonesia atau ekonomi Republik Indonesia dalam 

masa pandemi Covid-19 melalui pelaksanaan kebijakan 

internasional. Hingga Triwulan II 2021, Bank Indonesia 

melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa 

asesmen yang dihasilkan oleh berbagai lembaga 

internasional/rating mengenai outlook, risiko dan 

tantangan yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia 

telah disajikan secara berimbang. Beberapa laporan 

lembaga internasional/rating telah disampaikan dengan 

seimbang (balanced view), antara lain: (i) Laporan rating 

Moody’s serta S&P dan Fitch, (ii) AMRO Surveillance 

Report 2020, (iii) Laporan IMF Article IV Indonesia 
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2020, (iv) OECD Economic Survey 2020, dan (v) FSB 

Country Peer Review.

 Di bidang kerja sama bilateral, Bank Indonesia dan 

Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) telah 

menyepakati kerja sama Anti Pencucian Uang dan 

Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di 

bidang sistem pembayaran melalui penandatanganan 

Nota Kesepahaman yang berlaku efektif mulai Juni 

2021. Di bidang diplomasi, Bank Indonesia juga telah 

berhasil memperjuangkan posisi (stances) yang sesuai 

dengan kepentingan Indonesia sehingga diterima di 

berbagai fora internasional, seperti EMEAP, IFSB dan 

IILM. Selanjutnya, kontribusi Bank Indonesia sebagai 

Sekretariat Investor Relation Unit (IRU) Nasional telah 

mendukung pencapaian afirmasi level dan outlook 
sovereign rating Republik Indonesia dari lembaga rating 

utama, yaitu Standard and Poor’s, Fitch dan Moody’s. 

Di bidang promosi perdagangan dan investasi, berbagai 

kegiatan promosi yang diselenggarakan oleh Bank 

Indonesia secara sinergis bersama kementerian/

lembaga terkait telah mampu menarik minat buyer/

investor terhadap produk ekspor/proyek investasi 

Indonesia, yang tercermin pada pelaksanaan kegiatan 

one-on-one meeting dan tindak lanjut pasca promosi 

lainnya.

18. Peningkatan persepsi positif internasional terhadap 

kredibilitas Bank Indonesia

Bank Indonesia terus meningkatkan persepsi positif 

internasional terhadap kredibilitas Bank Indonesia 

yang tercermin dari: (i) terpilihnya Bank Indonesia 

sebagai ketua fora internasional, (ii) keanggotaan 

Bank Indonesia dalam international standard setting 
bodies, (iii) keberhasilan Bank Indonesia meraih 

berbagai penghargaan internasional, (iv) pemenuhan 

standar-standar internasional dalam pelaksanaan 

tugas Bank Indonesia, (v) dijadikannya Bank Indonesia 

menjadi referensi best practices oleh berbagai lembaga 

internasional, (vi) riset dan jurnal Bank Indonesia yang 

terakreditasi internasional, serta (vii) terpilihnya Bank 

Indonesia sebagai penyelenggara berbagai kegiatan/

pertemuan internasional skala besar. 

Sampai dengan Triwulan II 2021, Bank Indonesia 

berkontribusi sebagai ketua forum: (i) WC FINC 

ASEAN (Co-Chair), (ii) WGIIS ASEAN; (iii) Sub Committee 

DO1 ASEAN, (iv) Sub Committee DO3 ASEAN, (v) 

WGBS EMEAP (Deputy Chair), (vi) IFSB Chair Executive 
Committee, (vii) IFSB Chair Task Force on Financial 
Inclusion and Islamic Finance, (viii) ILM Chair Board Risk 
Management Committee, dan (ix) Alternate Executive 
Director South East Asia Voting Group. 

Bank Indonesia mencatat sejumlah keberhasilan 

lain yaitu: (i) perolehan international awards Reserve 
Manager of The Year  dari Central Banking Awards 2021, 

(ii) implementasi best practice berupa ISO/IEC 20000-

1 untuk aplikasi BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, SKN-BI, 

SWIFT, SISMONTAVAR dan email BI, Sertifikasi CMMI 

V2.0 for Development Maturity Level 3 untuk area 

pengembangan SI, mempertahankan Sertifikat Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001:2015, (iii) perolehan 

international awards dalam ajang Contact Center World 
2020 Global Top Ranking Performers 15th Annual Next 
Generation Contact Center & Customer Engagement 
Conference dengan meraih 3 Gold, 2 Silver, 1 Bronze, 

(iv) penyelenggaraan Annual Investment Forum dan co-
hosting ASEAN WC-FINC 2021, (v) publikasi 5 riset 

di jurnal internasional terindeks SCOPUS, serta (vi) 

menjadi narasumber pada berbagai fora internasional 

seperti G20 DGI-2 Workshop, MAS-BIS Conference 

on Macro-Financial Stability, dan SEACEN Policy 

Summit.

19. SDM Bank Indonesia memiliki kesiapan memasuki 

era digital melalui tercapainya seluruh rencana 

peningkatan kompetensi SDM selama tahun 2021

Bank Indonesia terus memastikan kesiapan SDM dalam 

menghadapi era digital antara lain melalui pemenuhan 

person to job fit dan asesmen profil kompetensi digital 

pegawai. Sampai dengan Triwulan II 2021, pemenuhan 

person to job fit telah mencapai 81,22% dari target 

pemenuhan minimal 80% pada akhir tahun 2021. Selain 

itu, Bank Indonesia telah melaksanakan rangkaian 

Program Refreshment Digital Mindset sebagai persiapan 

asesmen profil kompetensi digital pegawai yang akan 

diukur melalui Digital Mindset Index pada Semester II 

2021. 

20. Peningkatan kualitas SDM sebagai hasil dari 

pengembangan SDM yang terencana dan terprogram 

di segala bidang sesuai kebutuhan 

Bank Indonesia terus melaksanakan pengembangan 

SDM guna memastikan terjaganya kualitas dan 

mengurangi gap kompetensi melalui penguatan 

kapabilitas dan kompetensi SDM yang selaras 

dengan Strategic Business Plan Bank Indonesia. 

Substansi pengembangan SDM tersebut antara lain 

mencakup kebanksentralan, digital, kepemimpinan,  

dan manajerial. Sampai dengan Triwulan II 2021, 

pengembangan SDM telah mencapai 92% yang 

tercermin dari pelaksanaan 66 In House Training (IHT) 

yang masuk dalam kurikulum Kebanksentralan dan 

Leadership 4.0 dengan jumlah peserta 2.220 pegawai.
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21. Implementasi digitalisasi business platform terhadap 

peta jalan Rencana Induk Sistem Informasi Bank 

Indonesia (RISIBI) diselesaikan sesuai dengan rencana 

2021 

Sampai dengan Triwulan II 2021, implementasi 

digitalisasi business platform terhadap Roadmap 

RISIBI sesuai dengan target yang direncanakan, yaitu 

penyusunan Business Requirement Document (BRD) dan 

solusi sistem informasi untuk sejumlah proyek, antara 

lain Interface Pembayaran Terintegrasi (IPT) dan use 
case kelembagaan. Selain itu, telah dilaksanakan User 
Acceptance Test (UAT) sesuai jadwal.

22. Keberhasilan implementasi infrastruktur Omni XP 

dan kehandalan Data Center (DC) sesuai rencana 2021

Hingga Triwulan II 2021, tingkat pemanfaatan 

infrastruktur Omni XP dan Keandalan Data Center 

(DC) tercermin dari pencapaian milestone infrastruktur 

sebesar 91% termasuk kajian, pengadaan, dan 

implementasi. Selain itu, availability layanan DC untuk 

mendukung keberlangsungan sistem kritikal juga dapat 

terjaga dengan baik yaitu sebesar 99,99%.

23. Maturitas tata kelola Bank Indonesia pada level 

Progressive atau level 3 (skala 1-5)

Bank Indonesia terus menjaga tata kelola dalam 

pelaksanaan tugas yang tercermin dari tingkat 

maturitas tata kelola di Bank Indonesia dan akan 

diukur pada Triwulan IV 2021. Tingkat maturitas 

tata kelola Bank Indonesia terdiri atas: (i) maturitas 

good governance, (ii) maturitas Manajemen Risiko 

Bank Indonesia (MRBI), (iii) maturitas Manajemen 

Kelangsungan Tugas Bank Indonesia (MKTBI), (iv) 

maturitas internal audit, dan (v) maturitas tata kelola 

pengadaan. Pada 2020, capaian maturitas tata kelola 

Bank Indonesia adalah sebagai berikut: (i) maturitas 

good governance sebesar 87,85 atau berada pada level 5 

(skala 1-5), (ii) maturitas MRBI sebesar 3,39 (skala 1-5), 

(iii) maturitas internal audit berada pada level 2 (skala 

1-5), sementara untuk penilaian maturitas MKTBI 

dan pengadaan akan dilakukan pada 2021. Hingga 

Triwulan II 2021, Bank Indonesia menindaklanjuti hasil 

rekomendasi asesor sebagai upaya penguatan tata 

kelola yang terus berkesinambungan. 

24. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank 

Indonesia 

Pada April 2021, Bank Indonesia berhasil 

mempertahankan perolehan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) 18 tahun berturut-turut dari 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-

RI) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 

(LKTBI) 2020. Hal tersebut mencerminkan keberhasilan 

Bank Indonesia yang secara konsisten mampu menjaga 

pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan pengendalian hingga 

evaluasi secara governed.

4.3. Maturitas dan Adopsi Best Practices 
dalam Tata Kelola Bank Indonesia

4.3.1. Penguatan Tata Kelola (Governance) 
Bank Indonesia dan tindak lanjut hasil asesmen 
governance

Bank Indonesia melaksanakan tugas dan kewenangan 

berdasarkan tata kelola yang terukur, berkelanjutan dan 

sesuai best practices untuk mendukung pencapaian visi, 

misi, dan strategi sesuai mandat. Dalam pelaksanaannya, 

pencapaian kinerja (performance) yang diraih sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku 

(conformance). Pada Triwulan II 2021, Bank Indonesia 

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 

LKTBI tahun 2020 dari BPK-RI. Pencapaian opini WTP 

selama 18 tahun berturut-turut tersebut merupakan 

hasil dari komitmen Bank Indonesia untuk senantiasa 

mewujudkan tata kelola yang baik dan konsisten serta 

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

Penguatan dan penyempurnaan berbagai hal di area 

governance sejalan dengan implementasi framework kinerja 

unggul untuk menghasilkan efisiensi dan efektivitas 

organisasi yang berkelanjutan. Penguatan aspek governance 
tersebut menjadi bagian dari transformasi kelembagaan 

untuk memperkuat organisasi Bank Indonesia yang 

diwujudkan melalui integrasi 4 fungsi strategis kelembagaan 

dalam menjaga tata kelola.

Hasil pengukuran maturitas governance Bank Indonesia 

pada 2020 telah mencapai 87,85 atau telah berada pada 

level enhanced (level maturitas governance tertinggi). 

Sebagai upaya penguatan governance pada 2021 Bank 

Indonesia menindaklanjuti rekomendasi asesmen governance 
2020 diantaranya melalui penyempurnaan SOP internal 

Bank Indonesia dan melakukan self assessment.

Dalam rangka penerapan dan penguatan tata kelola Bank 

Indonesia, sepanjang Triwulan II 2021 telah dilakukan 

beberapa hal sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan ETT 2021-RKT 2022 sebagai bagian dari 

perencanaan strategis Bank Indonesia, yaitu melakukan 

tracking pelaksanaan SBP Bank Indonesia 2020-2025 
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dan pencapaian kinerja 2021, serta memproyeksikan 

arah dan respons kebijakan serta transformasi 

kebijakan dan kelembagaan tahun 2022.

b. Penataan Decision Making Process (DMP) serta organ 

pengambilan keputusan dan organ pendukung 

pengambilan keputusan di Bank Indonesia untuk 

memperkuat proses check and balance dan quality 
assurance dalam perumusan kebijakan.

c. Penyusunan ketentuan internal berupa PDG 

Perencanaan dan Pengendalian Program Kerja, Sumber 

Daya, Risiko, dan Audit untuk meningkatkan proses 

kerja yang lebih terintegrasi, efektif dan efisien dengan 

tata kelola yang prima.

d. Perumusan ketentuan untuk perluasan manajemen 

dokumen elektronik Bank Indonesia dalam mendukung 

implementasi digital workplace serta untuk menjamin 

kesehatan dan keselamatan pegawai Bank Indonesia di 

masa pandemi Covid-19. 

e. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang 

Bank Indonesia secara tahunan dan triwulanan kepada 

DPR-RI dan Pemerintah dengan lebih komprehensif 

dan lebih cepat. Laporan Tahunan Bank Indonesia dari 

sebelumnya pada bulan Mei menjadi bulan Januari, 

serta laporan triwulanan dari sebelumnya H+2 bulan 

pasca periode laporan menjadi H+1 bulan pasca periode 

laporan. 

Di sisi lain, Bank Indonesia senantiasa meningkatkan 

awareness SDM Bank Indonesia terhadap ketentuan terkait 

Kode Etik dan Pedoman Perilaku, Whistle Blowing System 

(WBS), dan disiplin pegawai Bank Indonesia. Pemahaman 

terhadap ketentuan dimaksud dilakukan melalui berbagai 

kegiatan internalisasi. 

4.3.2. Penilaian Maturitas MRBI dan MKTBI

Penguatan aspek governance Bank Indonesia terus 

dijaga melalui peningkatan maturitas MRBI dan MKTBI. 
Maturitas MRBI tahun 2020 memperoleh penilaian 

sebesar 3,39 (skala 1-5). Sejumlah pilar yang memerlukan 

peningkatan yaitu Strategy Objective & Information serta 
Communication & Reporting. Pada Triwulan II 2021, sebagai 

tindak lanjut penilaian tersebut, telah dilaksanakan sejumlah 

penyempurnaan terkait: (i) pengaturan manajemen risiko 

dan (ii) proses asesmen risiko.

Bank Indonesia saat ini tengah melakukan transformasi 

manajemen risiko sebagai penguatan kapabilitas strategic 
risk management berbasis value chain yang mencakup 3  

fungsi utama manajemen risiko Bank Indonesia, antara lain: 

(i) Strategic Risk & Major Project, (ii) Financial Risk & Short Term 
Strategic Program, dan (iii) Operational Risk, Compliance & Fraud. 

Transformasi ini dilakukan dalam rangka mengelola dan 

memitigasi berbagai risiko yang berdampak pada pencapaian 

visi, misi, dan sasaran strategis. Dengan adanya penguatan 

tersebut, fungsi manajemen risiko diharapkan dapat berperan 

secara efektif dalam memberikan nilai tambah terhadap 

pencapaian tujuan Bank Indonesia, sekaligus untuk menjaga 

tata kelola dan kredibilitas kebijakan Bank Indonesia.

Dari aspek pelaksanaan tugas kritikal, keberlangsungan 

pelaksanaan tugas kritikal Bank Indonesia menjadi salah 

satu syarat utama keberhasilan pelaksanaan tugas Bank 

Indonesia, khususnya dalam memberikan layanan kepada 

stakeholders internal dan eksternal. Untuk memastikan 

praktik manajemen keberlangsungan tugas yang dijalankan 

Bank Indonesia telah sesuai dengan best practices antara 

lain sebagaimana prinsip-prinsip dalam ISO 22301: 2019 

tentang Business Continuity Management System (BCMS), 

saat ini sedang dilakukan proses penilaian maturitas MKTBI 

oleh penilai independen dan ke depannya akan dilanjutkan 

dengan sertifikasi ISO 22301: 2019. 

4.3.3. Maturitas Audit 

Bank Indonesia memperoleh level 2-Infrastructure dalam 

asesmen Internal Audit Capability Model (IACM) yang 

dilakukan oleh asesor eksternal. Pencapaian ini sesuai 

dengan target Bank Indonesia pada tahun 2020 bahwa 

praktik dan prosedur audit intern telah dinilai memadai 

dan dilakukan secara berkesinambungan. Dalam rangka 

penguatan IACM menuju level 3, pada Triwulan II 2021, telah 

dilakukan berbagai upaya antara lain: (i) penyempurnaan 

kebijakan audit intern, (ii) peningkatan kapabilitas auditor 

intern, (iii) penyusunan kajian audit strategis dalam rangka 

penyempurnaan pedoman audit, serta (iv) penyusunan 

rencana pengembangan Audit Management System yang 

terintegrasi dengan satker fungsi strategis lainnya. 

4.3.4. Penerapan Praktik Terbaik di Bank Indonesia 

Dalam menjaga tata kelola, Bank Indonesia menerapkan 

praktik terbaik yang berlaku secara internasional. Bank 

Indonesia berhasil memperoleh dan mempertahankan 

International Organization for Standardization (ISO) serta 

memperoleh sejumlah pengakuan internasional dalam 

berbagai area, antara lain: 

a. Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan, dan Inklusi 

Keuangan

 Tata kelola dalam pengelolaan moneter, stabilitas sistem 

keuangan, dan inklusi keuangan  diimplementasikan 
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sesuai standar internasional yang berlaku dan tercermin 

dari capaian beberapa  international best practice, yaitu: 

(i)  ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Layanan 

Tresuri, (ii) ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu 

Layanan Kebanksentralan,  (iii)  Kelompok peringkat 

1 IRU dari IIF, serta (iv)  Audit  SWIFT  Customer 
Security Program (CSP) 2020. Sementara itu, pengakuan 

terhadap kemampuan Bank Indonesia dalam mengelola 

devisa oleh komunitas global tercermin dengan 

diperolehnya penghargaan Reserves Manager of the Year 

2021 dari Central Banking Publication seiring dengan 

keberhasilan Bank Indonesia mendukung stabilitas 

ekonomi selama periode krisis Covid-19 dan tetap 

mampu menjaga kecukupan cadangan devisa.

b. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang

 Tata kelola dalam pengelolaan sistem pembayaran dan 

pengelolaan uang diimplementasikan sesuai standar 

internasional yang berlaku dan tercermin dari capaian 

beberapa international best practice yaitu: (i) ISO 

9001:2015 Quality Management pada layanan Sistem 

BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, SKNBI, PWD Jakarta dan 

SIDHN, (ii) ISO 27001:Information Security Management 
pada Penyelenggaraan BI-RTGS, BI-SSSS, SKNBI, serta 

(iii) ISO/IEC 20000-1 untuk aplikasi BI-RTGS, BI-SSSS, 

BI-ETP, SKN-BI, SWIFT, SISMONTAVAR dan email 

Bank Indonesia. 

c. Institusi dan Leadership 

 Bank Indonesia memperoleh international best practices 

untuk area institusi dan leadership yaitu Central 
Banker Report Card: rating kepada seluruh Gubernur 

bank sentral yang merefleksikan capaian penerapan 

best practice pada bank sentralnya. Pada Triwulan II 

2021, Bulletin of Monetary, Economics and Banking 

(BMEB) yang merupakan publikasi hasil riset Bank 

Indonesia berhasil melampau capaian jurnal akademis 

dari bank sentral peer, dengan masuk dalam kuartil 

II jurnal SCOPUS. Bank Indonesia juga berhasil 

menyelenggarakan Annual Investment Forum dan co-
hosting ASEAN WC-FINC, serta menjadi narasumber 

pada berbagai fora internasional seperti G20 DGI-2 

Workshop, MAS-BIS Conference on Macro-Financial 

Stability, dan SEACEN Policy Summit.

d. Komunikasi 

 Tata kelola dalam pengelolaan komunikasi 

diimplementasikan sesuai standar internasional 

yang berlaku dan tercermin dari capaian beberapa 

international best practice yaitu: (i) ISO 9001 : 2015 

Contact Center BI (BICARA 131), (ii) ISO 20000 

Information Technology Service Management, (iii) TIA 

942 Rated 3 Data Center, dan (iv) ISO 9001 Helpdesk 

dan Pengelolaan Aset SI. BI Bicara berhasil meraih: (i) 

3 Gold, 2 Silver, 1 Bronze dalam ajang Contact Center 
World 2020 Global Top Ranking Performers 15th Annual 
Next Generation Contact Center & Customer Engagement 
Conference, serta (ii) memperoleh pencapaian 

Stakeholder Satisfaction Index (SSI) BI Bicara sebesar 

86,10% dari target 83%.

e. Organisasi dan Tata Kelola

 Pengelolaan organisasi dan tata kelola 

diimplementasikan sesuai standar internasional 

yang berlaku dan tercermin dari capaian beberapa 

international best practice yaitu: (i) ISO 9001:2015 

Perpustakaan Kantor Pusat, (ii) Pemenuhan OFI dari 

CLIP EFMD, (iii) ISO 15489 : Records Management 

yang telah dicapai sejumlah 46 dari 80 Satuan Kerja di 

Bank Indonesia, (iv) ISO 30301 : Management System 
for Record untuk kearsipan, (v) ISO 9001 : Quality 
Management System untuk kearsipan, (vi) ISO 9001 

Museum BI, (vii) Internal Audit Capability Model, dan 

(viii) akreditasi arsip “Sangat Baik” dari ANRI. 

 Pada Triwulan II 2021, Bank Indonesia memperoleh 

sertifikat ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu di 

bidang pengadaan barang dan/atau jasa. Implementasi 

manajemen mutu di bidang pengadaan barang/jasa 

Bank Indonesia mencakup: (i) evaluasi dan kompilasi 

perencanaan pengadaan, (ii) layanan helpdesk 
e-procurement, (iii) penyusunan rencana pengadaan,     

(iv) persiapan pengadaan, (v) pelaksanaan pengadaan, 

(vi) penyelesaian sanggahan, (vii) penyusunan kontrak, 

(viii) penandatanganan kontrak, (ix) penyampaian 

kontrak, (x) pendaftaran rekanan, dan (xi) evaluasi 

rekanan.

f. Pengelolaan Sistem Informasi

 Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas 

layanan SI, penerapan best practice dalam berbagai 

area pengelolaan SI telah dilakukan sejak tahun 2018. 

Implementasi best practice dalam pengelolaan SI 

meliputi area: (i) manajemen layanan SI (ISO 20000 

– IT Service Management), (ii) pengamanan SI (ISO 

27001 – Information Security Management System), (iii) 

pengelolaan Data Center (TIA-942), (iv) pengelolaan 

aset SI (ISO 9000 – Quality Management System), dan 

(v) pengelolaan proyek pengembangan SI (CMMI – 

Capability Maturity Model Integration). Pada Triwulan 

II 2021 seluruh implementasi telah selesai dan dalam 

tahap persiapan perluasan cakupan, surveilans, dan/

atau penyelesaian rekomendasi asesor. 
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4.4. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Kebijakan manajemen keuangan Bank Indonesia diarahkan 

untuk meningkatkan good governance pengelolaan 

keuangan guna memperkuat akuntabilitas dan terjaganya 

sustainabilitas keuangan Bank Indonesia. Pelaksanaan 

kebijakan di bidang manajemen keuangan dilakukan melalui 

berbagai program kerja yang mendukung arah kebijakan 

Bank Indonesia.

4.4.1. Upaya mendukung pengelolaan keuangan 
Bank Indonesia secara optimal

Pada 2021, Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka 

asesmen pengelolaan kelembagaan terintegrasi, yang 

mencakup fungsi pengelolaan keuangan. Penguatan 

pengelolaan keuangan dilakukan pada seluruh fungsi 

pengelolaan keuangan yaitu fungsi: (i) perumusan kebijakan, (ii) 

perencanaan, (iii) pelaksanaan, (iv) pelaporan, (v) pengendalian, 

dan (vi) rekomendasi.  Pengelolaan keuangan antara lain 

dilakukan melalui monitoring dan pengendalian anggaran serta 

asesmen dampak keuangan yang berfokus pada anggaran 

yang signifikan, termasuk anggaran untuk proyek strategis 

yang merupakan implementasi blueprint/rencana induk serta 

memiliki risiko pengelolaan proyek yang tinggi.

4.4.2. Summary realisasi Anggaran Tahunan Bank 
Indonesia (ATBI) 

Realisasi Anggaran Penerimaan periode 1 Januari s.d. 30 

Juni 2021 adalah sebesar Rp48,33 triliun (60,50% terhadap 

rencana) terutama berasal dari pengelolaan SBN dan surat 

berharga lainnya sebesar Rp27,07 triliun (55,75% terhadap 

rencana) dan hasil pengelolaan aset valas sebesar Rp15,01 

triliun (54,21% terhadap rencana). Sedangkan realisasi 

Anggaran Pengeluaran adalah sebesar Rp34,53 triliun 

(38,36% terhadap rencana), didominasi biaya Penetapan dan 

Pelaksanaan Kebijakan Moneter sebesar Rp27,90 triliun 

(37,36% terhadap rencana).

4.4.3. Rasio Modal Bank Indonesia

Selama Triwulan II 2021, Bank Indonesia terus melakukan 

upaya optimalisasi penerimaan dan efisiensi serta 

efektivitas penggunaan anggaran dalam rangka menjaga 

financial strength. Peningkatan penerimaan antara lain 

dilakukan melalui penyesuaian strategi pengelolaan 

cadangan devisa. Upaya efisiensi dan efektivitas anggaran 

antara lain dilakukan melalui penentuan skala prioritas 

dalam penggunaan anggaran. 

Pada Triwulan II 2021, peran aktif Bank Indonesia dalam 

upaya pemulihan ekonomi nasional dampak pandemi 

Covid-19, khususnya dalam pembelian SBN berimplikasi 

terhadap pergerakan rasio modal Bank Indonesia. Rasio 

modal Bank Indonesia pada Triwulan II 2021 sebesar 8,61%, 

menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan Triwulan 

I 2021 sebesar 8,34%. Hal ini seiring peningkatan surplus 

yang masih lebih tinggi dibandingkan peningkatan Kewajiban 

Moneter dampak pembelian SBN.

Merujuk amanat Pasal 6 UU Bank Indonesia, ukuran 

kekuatan keuangan (financial strength) Bank Indonesia 

tercermin dari persentase rasio modal terhadap kewajiban 

moneter. Rasio modal merepresentasikan kemampuan 

Bank Indonesia untuk menyediakan dana dalam pemenuhan 

kewajiban moneternya. Peningkatan atau penurunan rasio 

modal sangat dipengaruhi perolehan surplus/defisit tahun 

berjalan serta posisi kewajiban moneter Bank Indonesia. 

4.4.4. Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian 
atas LKTBI 2020

Pada 29 April 2021, Bank Indonesia telah menerima 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKTBI Tahun 2020 

dari BPK-RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP). Perolehan opini WTP tersebut melengkapi 

pencapaian selama 18 tahun berturut-turut yang merupakan 

perwujudan upaya penguatan pengelolaan keuangan Bank 

Indonesia yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip 

good governance dalam menjaga akuntabilitas keuangan 

Bank Indonesia. 

Pada 27 Mei 2021 Bank Indonesia telah memublikasikan 

LKTBI Tahun 2020 audited dalam rangka menjaga dan 

meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, dan 

sebagai wujud pelaksanaan amanat UU Bank Indonesia. 

Berdasarkan Pasal 61 ayat (4) UU Bank Indonesia, Bank 

Indonesia wajib mengumumkan LKTBl audited kepada publik 

meIalui media massa. LKTBI 2020 telah dipublikasikan 

dalam beberapa media massa. Selain itu, LKTBI Tahun 2020 

audited telah tersedia di website Bank Indonesia sehingga 

dapat diakses setiap saat oleh publik. 

4.4.5. Neraca Singkat Mingguan 

Posisi keuangan Bank Indonesia (total aset/liabilitas) per 

30 Juni 2021 sebagai dampak pelaksanaan tugas Bank 

Indonesia tercatat sebesar Rp3.176,52 triliun, atau lebih 

tinggi dibanding posisi 31 Desember 2020 (Audited) sebesar 

Rp3.044,83 triliun. Komponen utama aset Bank Indonesia 

adalah Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan 
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Moneter, yang didominasi Surat Berharga dan Tagihan dalam 

Valuta Asing, sebesar 59,48% dari total aset. Sedangkan 

komponen utama liabilitas Bank Indonesia adalah Liabilitas 

Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter dan Uang 

dalam Peredaran, masing-masing sebesar 44,59% dan 

sebesar 26,20% dari total liabilitas.

4.5. Pengelolaan Organisasi dan Sumber 
Daya Manusia 

4.5.1. Pengelolaan Organisasi

Pada Triwulan II 2021, Bank Indonesia melanjutkan 

proses revisit organisasi terhadap beberapa satuan kerja 

sesuai dengan strategi yang ditetapkan. Revisit tersebut 

meliputi: (i) penajaman struktur dan fungsi organisasi 

guna mendukung implementasi beberapa framework di 

Bank Indonesia, (ii) penyelarasan cakupan fungsi dan 

kewenangan antar satuan kerja, serta (iii) penyesuaian 

proses kerja. Pada Triwulan II 2021, Bank Indonesia 

melakukan beberapa penajaman desain organisasi antara 

lain: (i) untuk fungsi pengelolaan logistik dan fasilitas 

dilakukan reklasifikasi fungsi agar proses kerja lebih efisien 

dan perencanaan lebih kuat, serta (ii) pembentukan Task 
Force G20 untuk mendukung kesiapan penyelenggaraan 

dan substansi Presidensi G20 oleh Indonesia. Revisit 

dan penyempurnaan organisasi dilakukan sesuai prinsip 

pengorganisasian dan mempertimbangkan blueprint/

framework yang telah disusun. Revisit dilakukan agar proses 

kerja menjadi lebih streamlined dan selaras dengan strategi 

organisasi dan menguatkan budaya kolaborasi serta 

optimalisasi digitalisasi dan otomatisasuntuk mendukung 

efisiensi organisasi. 

Proses kerja Bank Indonesia mengalami perubahan 

signifikan sebagai respons terhadap dampak 

pandemi Covid-19. Pada 2021, Bank Indonesia terus 

mengimplementasikan new life style dengan tetap menjaga 

tata kelola antara lain melalui penerapan e-correspondence 
dan penyelenggaraan event secara virtual. Sebagai 

respons terhadap dampak pandemi Covid-19, penerapan 

e-correspondence telah mengubah korespondensi formal 

yang selama ini dilakukan manual beralih ke korespondensi 

dengan dukungan teknologi. Selain itu, berbagai kegiatan/
events baik internal maupun eksternal selama Triwulan II 

2021 dilakukan secara virtual dan dapat melibatkan peserta 

dalam jumlah yang lebih masif. Bank Indonesia menerapkan 

pola kerja Work From Home (WFH)–Work From Office (WFO) 

dan tetap berkinerja tinggi. 

Bank Indonesia mengimplementasikan secara bertahap 

pengukuran Baldrige Excellence Framework (BEF) dalam 

rangka menuju organisasi berkinerja unggul. Pada tahun 

2020, Bank Indonesia melaksanakan uji coba BEF dan 

meraih skor 441 pada level “Early Improvement”. BEF menilai 

organisasi dari aspek proses dan aspek hasil. Aspek proses 

selanjutnya terdiri atas 6 kategori yang meliputi: (i) leadership, 
(ii) strategy, (iii) customers, (iv) measurement, analysis, and 
knowledge management, (v) workforce, dan (vi) operations. 

Pencapaian Bank Indonesia ini cukup baik mengingat 

pengukuran masih dalam tahap uji coba dan masih bersifat 

BANK INDONESIA
NERACA SINGKAT MINGGUAN

Per 30 Juni 2021
(Dalam Jutaan Rupiah)

ASET LIABILITAS

1. Emas 64.530.888 1. Uang Dalam Peredaran 832.402.107

2.
Aset Keuangan untuk Pelaksanaan 
Kebijakan Moneter

2.941.868.806 2.
Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan 
Kebijakan Moneter

1.416.434.461

3.
Hak Tarik Khusus di Lembaga 
Keuangan Internasional

39.575.672 3.
Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga 
Keuangan Internasional

41.090.895

4. Tagihan 104.382.498 4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah 434.218.737

5. Aset Non Kebijakan 26.163.737 5. Kewajiban Non Kebijakan 9.566.603

6. Selisih Revaluasi 190.778.668

7. Modal 3.726.349

8. Akumulasi Surplus/Defisit 248.303.781

Total Aset 3.176.521.601 Total Liabilitas 3.176.521.601

Tabel 4.1. Neraca Singkat Mingguan per-30 Juni 2021
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pembelajaran. Hasil uji coba tersebut mengidentifikasi 

sejumlah kekuatan utama Bank Indonesia, yakni: (i) inovasi 

dan agility untuk kebijakan utama dan kelembagaan, (ii) 

sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan pihak eksternal dan 

internal, (iii) strategi komunikasi yang kuat mengawal tujuan 

kebijakan sesuai mandat UU, (iv) implementasi aspek people, 
process, dan technology yang selaras, agile, dan governed, serta 

(v) program budaya kerja yang terinternalisasi.

Pada 2021, Bank Indonesia melakukan tindak lanjut 

rekomendasi hasil uji coba BEF 2020. Rekomendasi 

tersebut diantaranya adalah Bank Indonesia perlu: 

(i) menyempurnakan mekanisme pengelolaan proses 

bisnis yang terintegrasi dan (ii) melakukan evaluasi atas 

engagement pegawai serta menjadikannya pertimbangan 

dalam penyusunan kebijakan manajemen sumber daya 

manusia. Terhadap kedua rekomendasi tersebut, Bank 

Indonesia saat ini melakukan: (i) penyusunan pengaturan 

terkait manajemen proses bisnis yang akan ditindaklanjuti 

dengan penataan proses bisnis, baik secara vertikal 

maupun horizontal, serta (ii) penyempurnaan pengukuran 

engagement secara menyeluruh, baik dari sisi substansi 

maupun metodologi, serta hasilnya akan menjadi 

pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya manusia. 

Bank Indonesia kini tengah mempersiapkan asesmen 

baseline BEF yang akan dilakukan pada akhir Triwulan III 

2021.

4.5.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

4.5.2.1. Perencanaan dan Pemenuhan SDM

Bank Indonesia telah melaksanakan strategi pemenuhan 

SDM dari internal dan eksternal sebagaimana perencanaan 

SDM 2020-2025. Secara prinsip, kegiatan pemenuhan 

dilakukan secara terukur yang utamanya adalah untuk 

mengganti jumlah pegawai pensiun. Dari sisi pemenuhan 

internal, dilakukan proses reposisi pegawai untuk mengisi 

kebutuhan sumber daya manusia di satuan kerja sesuai 

kalender manajemen sumber daya manusia. Untuk 

mendukung hal tersebut, sampai dengan Triwulan II 2021, 

telah dilakukan penilaian dan proses terhadap pegawai 

segmen Officer dan Non Officer untuk menjadi Kelompok 

Pegawai Potensial (KPP). Sementara dari sisi pemenuhan 

eksternal, telah dilaksanakan rekrutmen jalur Pendidikan 

Calon Pegawai Muda (PCPM) pada Triwulan I 2021. 

Selanjutnya pada Triwulan II 2021 dilaksanakan program 

pendidikan klasikal PCPM secara daring. 

Proses pemenuhan sumber daya manusia dengan keahlian 

khusus terus dijalankan untuk mendukung penyelesaian 

berbagai proyek strategis Bank Indonesia. Oleh karena 

itu, pada Triwulan II 2021 telah dilaksanakan proses seleksi 

terhadap kandidat untuk mengisi  lowongan jabatan pro hire 

dan jabatan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) sesuai 

tahapan perencanaan. Dengan memperhatikan seluruh 

proses pemenuhan tersebut, Formasi Saat Ini (FSI) posisi 

Juni 2021 adalah sebanyak 5.524 orang pegawai dengan 

rasio pegawai segmen Officer dan Non Officer mencapai 

55,4%:44,6% menuju target rasio 60%:40% di tahun 2025.

Selain pemenuhan secara kuantitas, Bank Indonesia terus 

melakukan upaya peningkatan kualitas melalui person to 
job fit. Hal ini tercermin pada kesesuaian antara tuntutan 

tugas dengan personal branding dan kompetensi pegawai. 

Person to job fit di Bank Indonesia pada periode laporan telah 

mencapai 81,22% dari target minimal 80%. Ke depan, upaya 

penguatan kompetensi pegawai akan terus ditingkatkan 

untuk menimalisir gap yang ada. 

4.5.2.2. Pengembangan SDM

Bank Indonesia senantiasa melaksanakan berbagai 

program pengembangan untuk memenuhi tuntutan 

peningkatan kompetensi SDM di era digital. Sejalan dengan 

itu, kamus kompetensi Bank Indonesia yang menjadi salah 

satu landasan rencana pengembangan pegawai telah 

diperbaharui pada Triwulan I 2021. Menindaklanjuti hal 

tersebut, pada Triwulan II 2021 telah dilakukan finalisasi 

pembaruan profil persyaratan kompetensi setiap jabatan 

pada seluruh satuan kerja. Pembaruan kompetensi dilakukan 

untuk menyelaraskan standar kompetensi pegawai dengan 

upaya mencapai visi lembaga sebagai bank sentral digital 

terdepan. Oleh karena itu, selain pada aspek kompetensi 

inti kebanksentralan, pembaruan juga menyasar pada 

pemenuhan aspek kompetensi digital.  

Hingga Triwulan II 2021, Bank Indonesia telah 

menyelenggarakan 109 program pembelajaran dalam 

bentuk distance learning sebagai upaya pengembangan 

kapabilitas SDM. Metode ini memadukan antara active 
learning dan passive learning sebagai bagian dari penerapan 

blended learning. Program pembelajaran Bank Indonesia 

telah diikuti oleh 4.026 pegawai. Program dilaksanakan 

dalam 5 jenis program pembelajaran yakni: (i) Program 

Pengenalan (Onboarding Program), (ii) Program Meningkatkan 

Kompetensi (Competencies Development Program/CDP), (iii) 

Program Peningkatan Karir (Career Advancement Program/

CAP), (iv) Program Transisi Karir (Career Transition Program/

CTP), dan (v) Program Lainnya (flagship program/seminar).  

Program Meningkatkan Kompetensi (PMK) dilakukan 

melalui berbagai pelatihan terkait dengan kompetensi 

teknis job family, kompetensi teknis digital, serta kompetensi 

perilaku. Program ditujukan bagi seluruh pegawai dengan 

fokus pada pemenuhan gap kompetensi sesuai dengan 
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level yang dibutuhkan pada jabatan yang diduduki. Peserta 

Program Peningkatan Kompetensi pada Triwulan II 2021 

mencapai 2.200 pegawai, yang terdiri dari: (i) PMK teknis, 

(ii) PMK kepemimpinan dan manajemen umum, (iii) PMK 

kapabilitas baru digital, serta (iv) PMK persiapan Program 

Tugas Belajar (PTB). Sedangkan untuk program Peningkatan 

Karir dalam mempersiapkan suksesi kepemimpinan, pegawai 

mengikuti berbagai tingkatan program sekolah pimpinan 

Bank Indonesia (SESPI) dan pendidikan karir. Pelaksanaan 

program melibatkan narasumber eksternal, termasuk 

anggota parlemen. Sampai dengan Triwulan II 2021, 

telah hadir 10 narasumber dari anggota parlemen yang 

membawakan sesi pengenalan parlemen dan dukungannya 

dalam membangun Indonesia Maju.

Program pengembangan pegawai dilakukan pula melalui 

kegiatan Program Tugas Belajar (PTB). Implementasi 

kebijakan PTB baru (New PTB) yang selaras dengan 

manajemen karir di Januari 2021 telah mendorong minat 

SDM untuk mengikuti seleksi PTB. New PTB juga mendukung 

pegawai sejak sebelum berangkat studi melalui program 

pembekalan yang fokus pada tiga area, yaitu: (i) core keilmuan 

terkait, (ii) kebanksentralan, dan (iii) academic writing. Total 

pegawai yang sedang menjalani PTB di berbagai perguruan 

tinggi terbaik dunia (dalam negeri dan luar negeri) mencapai 

67 pegawai (14 jenjang S3 dan 53 jenjang S2). 

Selain kegiatan PTB, peningkatan kompetensi pegawai 

dilaksanakan melalui program penugasan ke lembaga 

eksternal. Jenis lembaga yang menjadi tempat penugasan 

eksternal terdiri dari lembaga terafiliasi dan lembaga 

nonafiliasi. Lembaga afiliasi adalah Dana Pensiun Bank 

Indonesia, Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank 

Indonesia, dan Badan Supervisi Bank Indonesia. Lembaga 

nonafiliasi seperti IMF, BIS, dan IFSB. Total pegawai 

penugasan penuh waktu pada posisi Juni 2021 mencapai 

61 pegawai, termasuk 8 pegawai penugasan di lembaga 

mitra strategis internasional. Seluruh penugasan dimaksud 

dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan 

dan strategi organisasi. Oleh karena itu, secara prinsip 

kegiatan penugasan dilaksanakan untuk: (i) meningkatkan 

kompetensi dan substansi teknis pegawai, (ii) mendukung 

sinergi kebijakan dengan lembaga mitra strategis, dan (iii) 

mendukung penguatan aspek manajemen intern lembaga 

terafiliasi. 

Bank Indonesia menyelenggarakan program flagship 

dan webinar series yang bertujuan untuk pengembangan 

kompetensi dan sekaligus penguatan literasi 

kebanksentralan dan berbagai isu terkini yang relevan. 

Pada Triwulan II 2021, Bank Indonesia menyelenggarakan: 

(i) BI Leadership Seminar “Leadership Transformation in Digital 
Era” dengan narasumber eksternal dan praktisi digital yang 

diikuti oleh 900 peserta, baik dari internal Bank Indonesia, 

maupun akademisi, lembaga mitra, dan kementerian terkait, 

serta (ii) International Workshop on Central Bank Policy Mix 

yang mengundang prominent speaker dari Bank of Japan (BoJ), 

Bank for International Settlements (BIS), IMF, The South 

East Asian Central Banks (SEACEN) serta CBRT, dengan 228 

peserta dari akademisi, lembaga mitra, kementerian terkait, 

mahasiswa, dan internal Bank Indonesia. 

Bank Indonesia terus memperkuat kualitas pembelajaran 

melalui pengembangan berbagai advanced learning tools 

sejalan dengan perkembangan era digital. Program 

pembelajaran saat ini dilengkapi berbagai inovasi digital 

melalui penyusunan e-learning baik dalam bentuk video 
tapping, animasi, dan podcast, yang mendukung distance 
learning maupun self learning. Penguatan perpustakaan 

sebagai salah satu infrastruktur pembelajaran terus 

dilakukan dengan mengacu pada standar penerapan ISO 

9001: 2015 untuk perpustakaan kantor pusat dan standar 

akreditasi perpustakaan nasional bagi perpustakaan 

KPwDN, termasuk dengan pengayaan koleksi dan layanan 

digital.

4.5.2.4. Pemeliharaan SDM

Pemeliharaan SDM dilakukan melalui kebijakan 

manajemen kinerja, remunerasi, dan budaya kerja untuk 

senantiasa membangun dan memelihara motivasi serta 

menjaga produktivitas tinggi pegawai. Pada Triwulan II 

2021, kebijakan pemeliharaan SDM difokuskan pada upaya 

untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pegawai di 

tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Bank Indonesia 

melaksanakan vaksinasi Covid-19 bagi pegawai dan keluarga 

pegawai. Bank Indonesia melanjutkan upaya tes dan tracing 
bagi pegawai yang menjalankan kegiatan operasional 

kritikal, seperti pada fungsi sistem pembayaran nontunai, 

pengelolaan uang Rupiah, dan pelaksanaan operasi moneter.

Bank Indonesia melakukan penguatan mindset dan perilaku 

SDM yang mendukung era digital melalui program budaya 

kerja: (i) BI Prestasi, (ii) BI Inovasi, (iii) BI Religi, dan (iv) BI 

Digital. Pada Triwulan II 2021, berbagai kegiatan program 

budaya kerja dilaksanakan secara daring sebagai bentuk 

mitigasi rantai penyebaran Covid-19. Dengan pelaksanaan 

kegiatan secara daring, kepesertaan pegawai dalam kegiatan 

budaya kerja dapat meningkat dan secara bersamaan dapat 

diikuti oleh seluruh pegawai, baik dari dalam maupun 

luar negeri. Beberapa kegiatan budaya kerja yang telah 

dilaksanakan pada Triwulan II 2021, antara lain: (i) BI Inovasi 

melalui pelaksanaan lomba inovasi, (ii) BI Religi melalui 

pelaksanaan rangkaian peringatan bulan suci Ramadan 

1442H (Gema Rindu Ramadhan/Gerima) serta kegiatan 
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ibadah tiap agama secara berkelanjutan, (iii) BI Digital melalui 

lomba metadata antar satuan kerja untuk mendukung pola 

pikir digital pegawai, dan (iv) kegiatan sosialisasi kebijakan 

manajemen sumber daya manusia terkini bagi seluruh 

pegawai. 

Kebijakan pemeliharaan SDM juga dilaksanakan melalui 

upaya pendirian lembaga dana pensiun iuran pasti (Dapenbi 

IP). Sesuai rencana, Dapenbi IP akan mulai efektif berdiri per 

1 Juli 2021. Oleh karena itu pada Triwulan II 2021 dilakukan 

pemenuhan berbagai persyaratan pendirian lembaga dana 

pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dana 

Pensiun dan Peraturan. Sejumlah persyaratan yang telah 

dipenuhi pada periode laporan antara lain: (i) pokok-pokok 

Peraturan Dewan Gubernur mengenai Peraturan Dana 

Pensiun Dapenbi IP, (ii) arahan investasi, dan (iii) penyiapan 

kebutuhan operasional. 

4.6. Pengelolaan Sistem Informasi 

4.6.1. Progres Rencana Induk Sistem Informasi 
Bank Indonesia (RISIBI) 2020-2025 

Bank Indonesia telah menetapkan RISIBI untuk 

mewujudkan visi Bank Indonesia menjadi bank sentral 

digital terdepan. Implementasi RISIBI dijalankan melalui 

5 strategi utama meliputi: (i) pengembangan platform SI 

mendukung kebijakan dan kelembagaan, (ii) pembangunan 

Omni Data Intelligence, (iii) pembangunan infrastruktur SI yang 

agile, resilience, intelligent, dan secure, (iv) penyelenggaraan 

operasional SI yang robust, dan (v) penyiapan organisasi dan 

SDM yang sesuai dengan era digital.

Pengembangan dan implementasi digitalisasi business 
platform untuk mendukung transformasi digital di area 

kebijakan dan kelembagaan mengacu pada berbagai 

blueprint dan Rencana Induk seperti BSPI 2025, BPUR 

2025, dan BPPU 2025. Pada Triwulan II 2021 telah 

dilakukan implementasi beberapa sistem sebagai contoh 

Sistem Informasi Makroprudensial yang merupakan sistem 

pendukung untuk melakukan analisa di area makroprudensial 

dan SIMODIS terkait pelaporan kegiatan devisa hasil ekspor. 

Untuk mendukung area kelembagaan, Bank Indonesia 

telah mengimplementasikan sistem Customer Relationship 
Management (CRM) pada area komunikasi dan digital 
business support untuk pengelolaan dokumen elektronik 

Bank Indonesia. 

Selain implementasi sistem, pada Triwulan II 2021 juga 

tengah dilakukan pengembangan berbagai sistem di 

area kebijakan utama dan kelembagaan yang bersifat 

breakthrough. Sistem tersebut diantaranya: (i) BI-FAST, 

(ii) Interface Pembayaran Terintegrasi (IPT), (iii) sistem 

capturing informasi multimatching system, dan (iv) surveilans 

sistem keuangan. Dalam rangka implementasi penuh sistem 

pelaporan bank bersama dengan OJK (BI-ANTASENA), 

Bank Indonesia melakukan penguatan SI dan memastikan 

kesiapan pelapor terkait kualitas data. Di area kelembagaan, 

Bank Indonesia tengah mengembangkan integrasi sistem 

perencanaan strategis, manajemen keuangan, manajemen 

risiko, dan audit intern sebagai bagian dari digitalisasi business 
platform. Selain itu, Bank Indonesia mengembangkan sistem 

e-catalogue dan sistem pengelolaan pengamanan secara 

terintegrasi dalam rangka meningkatkan efisiensi proses 

pengadaan dan pengamanan fisik.

Transformasi digital Bank Indonesia salah satunya 

terwujud dari pengembangan proyek Bimasakti. Hal ini 

dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan, menjaga 

keberlangsungan pelaksanaan tugas, mendukung aktivasi 

kerjasama antar lembaga, serta penguatan pengendalian 

aplikasi dan proses bisnis.

Bank Indonesia terus melakukan berbagai terobosan 

dan penyempurnaan aplikasi Enterprise Resource Planning 
and Human Resources Information System (ERP-HRIS). 

ERP-HRIS telah diimplementasikan pada 2019. Hingga 

Triwulan II 2021, secara berkesinambungan terus dilakukan 

penyempurnaan aplikasi ERP-HRIS antara lain terkait 

penguatan pengendalian internal dan pengelolaan pegawai.

Bank Indonesia terus mengembangkan Front Office Middle 
Office Back Office (FOMOBO) Treasury System. FOMOBO 

telah diimplementasikan pada 2020. Pada Triwulan II 2021, 

Bank Indonesia melakukan sejumlah penyempurnaan, 

antara lain: (i) accounting rules transaksi Repo LPS, (ii) Rollover 

DNDF, dan (iii) implementasi Panda Bond.

Pada tahun 2021, implementasi Bimasakti difokuskan pada 

Core Banking System (CBS). Hal ini merupakan kelanjutan 

dari implementasi Bimasakti yang sebelumnya telah dimulai 

pada 2019. Implementasi CBS saat ini berada pada tahap 

pelaksanaan End User Training (EUT) dan pengujian Enterprise 
Data Warehouse (EDW) berbasis Statistical Data and Metadata 
eXchange (SDMX).

Bank Indonesia melakukan penyediaan data granular yang 

berkualitas melalui pembangunan Omni Data Intelligence 
yang merupakan salah satu fokus dalam RISIBI. Hal ini 

dilakukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan 

maupun proses kerja dalam rangka mewujudkan data driven 
organization. Pada Triwulan II 2021, pembangunan Omni Data 
Intelligence difokuskan pada penyelesaian pengembangan 

Pusat Data dan Informasi serta analytical platform untuk 

mendukung pelaksanaan RDG Bulanan Moneter dan SSK, 

proses perencanaan PUR, dan pengelolaan SDM. Progres 

pelaksanaan hingga Triwulan II 2021 adalah pada tahap 

penyusunan model data. Saat ini juga mulai dilakukan 
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pembahasan kebutuhan untuk cakupan integrasi fungsi 

perencanaan strategis, manajemen keuangan, manajemen 

risiko, dan audit intern serta berbagai use case di area 

kelembagaan dengan target implementasi di tahun 2022.

Bank Indonesia melakukan penguatan infrastruktur 

teknologi dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan 

kapasitas SI serta mendukung berbagai inovasi digitalisasi. 

Penguatan dilakukan khususnya untuk mendukung 

agility, resiliensi, dan penerapan infrastruktur berbasis 

kecerdasan. Untuk mendukung agility, telah dilakukan 

redesign arsitektur jaringan komunikasi data Bank Indonesia 

yang implementasinya akan dilakukan secara bertahap 

mulai tahun 2021. Sementara itu, dalam mendukung 

peningkatan resiliensi, telah dilakukan penyusunan konsep 

zero trust model pengamanan SI yang diharapkan dapat 

meningkatkan ketahanan siber Bank Indonesia. Model ini 

akan mulai diimplementasikan pada tahun 2022. Sementara 

itu, perangkat infrastruktur berbasis kecerdasan diterapkan 

tidak hanya untuk mendukung digitalisasi seperti penerapan 

big data dan machine learning, namun juga dalam perangkat 

jaringan komunikasi data dan perangkat pengamanan SI.

Pengelolaan SI juga difokuskan untuk penyediaan layanan 

SI yang robust, aman, dan andal.  Pada Triwulan II 2021 

seluruh layanan SI khususnya yang mendukung kegiatan 

kritikal Bank Indonesia dapat memenuhi target service level 
agreement (SLA) yang telah ditetapkan dan tidak terdapat 

gangguan yang berdampak signifikan pada pencapaian tugas 

Bank Indonesia. Di masa pandemi, penyediaan layanan SI 

tidak hanya difokuskan untuk mendukung kegiatan kritikal 

Bank Indonesia, namun juga pada berbagai layanan SI yang 

mendukung penyelesaian tugas berupa sarana kolaborasi, 

pertukaran dokumen, dan virtual meeting. Sarana yang 

disediakan saat ini telah mampu mendukung pola kerja 

kenormalan baru di Bank Indonesia.

4.6.2. Pelaksanaan Koordinasi dengan Otoritas 
Lain terkait Infrastruktur SI

Dalam pengelolaan SI, koordinasi Bank Indonesia dengan 

OJK dilakukan melalui Forum Koordinasi Pertukaran 

Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP). Koordinasi 

pengelolaan SI Bank Indonesia-OJK pada Triwulan II 2021 

difokuskan pada persiapan implementasi penuh sistem 

pelaporan bank terintegrasi. Koordinasi ini membahas 

progres kesiapan implementasi dan mengidentifikasi 

serta menyepakati langkah-langkah yang harus dilakukan 

oleh kedua lembaga agar sistem pelaporan bank dapat 

diimplementasikan secara penuh dan menghasilkan data 

granular yang berkualitas.

4.7. Perencanaan, Pengadaan Barang dan/
atau Jasa, dan Pengelolaan Aset

Bank Indonesia terus melakukan transformasi kebijakan 

di area Perencanaan, Pengadaan Barang dan/atau 

Jasa, dan Pengelolaan Aset (P3A) melalui regulatory 
reform. Kebijakan P3A mengedepankan prinsip efficiency, 

governance, dan sustainability. Di area perencanaan, 

Bank Indonesia melakukan penguatan tata kelola proses 

pengambilan keputusan perencanaan pengadaan sesuai 

stratifikasi barang/jasa yaitu strategic, critical dan general. 
Di area pengadaan, Bank Indonesia melakukan penguatan 

sentralisasi pengadaan antara lain melalui penyempurnaan 

batasan nilai kewenangan pengadaan dan mekanisme 

pembelian secara elektronik (e-Purchasing). Di area 

pengelolaan aset, kebijakan Bank Indonesia difokuskan 

pada upaya peningkatan optimalisasi pemanfaatan dan 

penggunaan aset untuk mendukung keberlangsungan tugas 

Bank Indonesia.

4.7.1. Perencanaan dan Pengadaan Barang dan/
atau Jasa

Dalam rangka meningkatkan tata kelola perencanaan 

pengadaan, pada tahun 2021 telah disusun Kesepakatan 

Rencana Pengadaan Barang dan/atau Jasa Tahun 2021. 

Perencanaan tersebut digunakan sebagai acuan dan alat 

monitoring dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau 

jasa. Penyusunan Kesepakatan Rencana Pengadaan Barang 

dan/atau Jasa Tahun 2021 telah dilakukan melalui alignment 
antara fungsi perencanaan pengadaan dengan fungsi 

perencanaan strategis dan keuangan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pengadaan barang dan/atau jasa, Bank Indonesia 

melakukan strategi pengadaan melalui: (i) bundling 

(penggabungan pengadaan), (ii) kontrak harga satuan, 

(iii) total cost of ownership, dan (iv) long term contract.  

Strategi tersebut efektif untuk menekan biaya pengadaan. 

Peningkatan efisiensi biaya pengadaan barang dan/atau jasa 

tercermin dari rasio selisih antara nilai Rencana Anggaran 

Biaya (RAB) dibanding dengan nilai kontrak. Pada Triwulan 

II 2021 rasio efisiensi biaya pengadaan tercatat sebesar 

17,3% atau senilai Rp701,9 miliar dari total RAB pengadaan 

periode Triwulan II 2021 yang mencapai Rp4.057,17 miliar.

Bank Indonesia berupaya memberdayakan UMKM dan 

pelaku ekonomi domestik sebagai mitra dalam pengadaan 

barang dan/atau jasa untuk mendukung pemulihan 

ekonomi. Peluang yang sama diberikan kepada seluruh 

vendor yang memenuhi persyaratan, baik vendor dari kantor 

pusat maupun KPwDN. 
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4.7.2. Pengelolaan Proyek Pembangunan dan Aset 
Strategis

Pengelolaan kelogistikan berpedoman pada Framework 

Pengelolaan Kelogistikan yang mencakup 4 Rencana 

Induk. Rencana induk tersebut antara lain: (i) Rencana 

Induk Komplek Perkantoran Bank Indonesia (RIKOPERBI), 

(ii) Rencana Induk Pengamanan dan Penyelamatan Bank 

Indonesia (RIPAMBI), (iii) Rencana Induk Pemanfaatan Aset 

Bank Indonesia (RIPABI), dan (iv) Rencana Induk Rumah 

Bank Indonesia (RIRBI). Keempat Rencana Induk tersebut 

menjabarkan roadmap pengelolaan kelogistikan sampai 

dengan tahun 2025, khususnya untuk stratifikasi aset 

kelogistikan yang strategis. Rencana Induk mendeskripsikan 

siklus pengelolaan kelogistikan sesuai ruang lingkup masing-

masing yang mencakup tahapan perencanaan, penyediaan, 

pemeliharaan, dan pemanfaatan aset. Dalam rangka 

mendukung visi dan misi Bank Indonesia, pengelolaan 

kelogistikan dilaksanakan melalui 3 pilar strategi utama, 

yaitu: (i) perencanaan dan perancangan yang terintegrasi 

dan forward looking, (ii) penyediaan sarana dan prasarana 

secara efektif dan efisien, serta (iii) pelayanan, pengamanan, 

dan penyelamatan yang berkualitas. 

Hingga Triwulan II 2021, pengelolaan kelogistikan berhasil 

mendukung terselenggaranya pelaksanaan kebijakan 

utama serta keberlangsungan operasional Bank Indonesia 

secara optimal. Implementasi proyek strategis RIKOPERBI 

dan RIRBI sebagai dukungan terhadap kebijakan Sistem 

Pembayaran - Pengelolaan Uang Rupiah (SP-PUR) telah 

dilaksanakan melalui: (i) pembelian persil DKUT Jawa Timur, 

(ii) pembangunan Depot Kas Wilayah (DKW) Sumatera 

Utara, (iii) racking system, dan (iv) perancangan fasilitas 

akomodasi Pegawai di SPU.

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Presidensi 

G20 Indonesia pada tahun 2022, pelaksanaan proyek 

pembangunan di kantor pusat tahun 2021 juga ditujukan 

untuk penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan 

pertemuan G20. Sarana dan prasarana yang dipersiapkan 

adalah untuk pertemuan: (i) FMCBG (Finance Ministers and 
Central Bank Governors) Meeting pada Juli 2022 dan (ii) Working 
Group pada September 2022. Hingga Triwulan II 2021 telah 

dilakukan koordinasi secara intensif dengan stakeholders 

terkait untuk menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana 

serta penyusunan conceptual design sebagai acuan dalam 

pelaksanaan proyek. Selaras dengan penyediaan sarana dan 

prasarana, dilakukan perencanaan penataan infrastruktur 

dan zonasi di kantor pusat untuk menciptakan keamanan 

dan kenyamanan yang lebih baik sehingga pelayanan Bank 

Indonesia kepada stakeholders dan masyarakat lebih optimal.

Pemanfaatan aset menjadi program kerja utama dalam 

optimalisasi aset. Optimalisasi dilakukan khususnya pada 

aset nonoperasional yang dapat memberikan manfaat baik 

secara finansial maupun nonfinansial. Pada Triwulan II 2021 

telah dilaksanakan pembahasan bersama expert panel untuk 

memperoleh insight dalam merumuskan dan memetakan pola 

pemanfaatan seluruh aset Bank Indonesia dengan prinsip 

highest & best use. Hingga Triwulan II 2021, Bank Indonesia 

telah memanfaatkan 29 dari 84 aset nonoperasional baik di 

kantor pusat maupun KPwDN.

4.7.3. Perkembangan Pembangunan Proyek 
SINERGI 

Progres pembangunan Proyek SPU, DKUT, Data Center 
(DC)-2 dan Business Resumption Site (BRS) masih berjalan 

on-track dengan target penyelesaian pada tahun 2024. 

Proyek ini dinamakan proyek SINERGI: Bersinergi Menuju 

BI 4.0 dengan harapan seluruh pemangku kepentingan 

dapat bersinergi mewujudkan visi dan misi Bank Indonesia 

pada tahun 2025. Dalam mendukung target pencapaian 

proyek, Bank Indonesia menyusun: (i) strategi percepatan 

pembangunan infrastruktur secara design & build, (ii) 

perancangan kawasan secara terintegrasi, serta (iii) konsep 

desain perangkat infrastruktur teknologi informasi untuk 

DC-2. 

Proyek strategis SINERGI disusun secara terintegrasi 

mengingat banyaknya jumlah proyek. Perancangan 

terintegrasi menjadi strategi dalam mewujudkan perancangan 

yang berkualitas dan bermutu serta memperhatikan 

tata kelola sesuai best practice. Konsep desain perangkat 

infrastruktur teknologi informasi DC-2 merupakan bagian 

dari transformasi Bank Indonesia dalam mendukung ekonomi 

digital, memitigasi national/regional disaster serta menghadapi 

ancaman cyber security. Pada akhir tahun 2021 direncanakan 

akan dilakukan ground breaking yang menjadi titik awal 

pembangunan konstruksi Proyek SINERGI.

Dalam penyusunan metodologi pembangunan, Bank 

Indonesia memperhatikan 3 prinsip. Prinsip tersebut 

antara lain: (i) efisiensi dari sisi waktu dan biaya, (ii) kualitas 

perancangan dan pembangunan terpantau dengan baik, dan 

(iii) akselerasi pembangunan yang berkualitas secara tepat 

waktu.

4.8. Pengelolaan Risiko dan Pengendalian 
Internal

4.8.1. Pengelolaan Risiko

Bank Indonesia melakukan transformasi manajemen risiko 

strategis (strategic risk management) sebagai bagian dari 

transformasi kebijakan dan organisasi Bank Indonesia. 
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Dengan adanya transformasi tersebut, fungsi manajemen 

risiko diharapkan dapat berperan lebih efektif dalam 

memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan Bank 

Indonesia serta berkontribusi dalam menjaga tata kelola dan 

kredibilitas kebijakan Bank Indonesia.

Pada tahun 2021, penguatan pengelolaan risiko mencakup 

3 area. Pertama,  penyempurnaan framework dan ketentuan 

MRBI. Kedua, pelaksanaan MKTBI, khususnya penanganan 

pandemi Covid-19 dan rencana implementasi sertifikasi ISO 

22301: 2019 tentang Business Continuity Management. Ketiga, 
peningkatan peran three lines of defense khususnya penguatan 

budaya risiko melalui: (i) penguatan peran Internal Control 
Officer serta (ii) pelaksanaan siklus manajemen risiko secara 

end-to-end bersama dengan 4 fungsi strategis kelembagaan 

tata kelola. Dalam pelaksanaan siklus manajemen risiko, 

Bank Indonesia juga melakukan implementasi roadmap 

manajemen risiko dan keamanan siber secara bertahap.  

Selama Triwulan II 2021, pengelolaan risiko di Bank 

Indonesia masih terus difokuskan pada berbagai dinamika 

perkembangan tantangan global maupun domestik. Masih 

tingginya ketidakpastian perekonomian global dan domestik 

di tengah upaya penanganan pandemi Covid-19 yang 

dilakukan di berbagai negara mewarnai landscape risiko yang 

harus diantisipasi dan dimitigasi secara efektif. Belajar dari 

tantangan unprecedented risk, khususnya prolonged pandemi 

Covid-19, Bank Indonesia terus berupaya melakukan 

penguatan pengelolaan risiko.

Dalam rangka pengamanan informasi dan transaksi 

elektronik, Bank Indonesia melakukan penandatanganan 

Nota Kesepahaman (NK) antara Bank Indonesia dengan 

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tentang Kerjasama 

dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia 

dan BSSN. Untuk mendukung implementasinya, NK 

ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 

Bank Indonesia dengan BSSN. 

Sepanjang Triwulan II 2021, nilai risiko utama Bank 

Indonesia masih dalam area risk appetite Bank Indonesia 

di tahun 2021. Penilaian ini dilakukan melalui pendekatan 

Risk Trajectory dan dimonitor secara berkala melalui Risk 
Tracking. Bank Indonesia terus memantau dan berupaya 

melakukan penguatan pengelolaan risiko untuk memastikan 

pelaksanaan tugasnya berjalan dengan baik dan dengan tata 

kelola yang terjaga.

4.8.2. Pengendalian Internal

Sebagai bagian dari upaya memastikan terjaganya tata 

kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, dan 

pemenuhan kepatuhan, Bank Indonesia melakukan 

serangkaian kegiatan audit dan konsultansi secara 

independen dan objektif. Kegiatan audit dan konsultansi 

tersebut meliputi kegiatan audit terhadap program strategis 

dan pengendalian internal atas: (i) pelaporan keuangan 

(ICOFR),  (ii)  pengelolaan uang Rupiah, (iii) pengamanan sistem 

informasi, (iv) pemenuhan kepatuhan, dan (v) implementasi 

proyek sistem informasi pada area perencanaan sumber 

daya organisasi termasuk sumber daya manusia (ERP-HRIS). 

Secara keseluruhan, selama Triwulan II 2021 audit tersebut 

dilakukan bekerjasama dengan 22 satuan kerja di kantor 

pusat, 5 KPwDN, serta 2 lembaga terkait.

Pada Triwulan II 2021, telah dilakukan audit pada 5 program 

strategis. Audit tersebut khususnya berkaitan dengan: 

(i) upaya pemberdayaan ekonomi syariah, (ii) penguatan 

surveilans untuk menjaga ketahanan sistem keuangan, (iii) 

penguatan koordinasi dan kerjasama dalam rangka stabilitas 

sistem keuangan, (iv) penguatan bauran kebijakan Bank 

Indonesia dan nasional untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan, serta (v) pengembangan pasar 

keuangan, termasuk infrastrukturnya untuk mendukung 

efektivitas transmisi kebijakan moneter serta pembiayaan 

ekonomi, termasuk pembiayaan infrastruktur. Sampai dengan 

akhir triwulan laporan, telah dilakukan audit terhadap 

7 program strategis sejalan dengan Rencana Audit dan 

Konsultansi Tahunan (RKAT) 2021. Secara berkesinambungan 

dilakukan kegiatan monitoring tindak lanjut hasil audit agar 

penyelesaiannya sesuai dengan komitmen yang disepakati. 

Sebanyak 97,06% tindak lanjut hasil audit intern telah 

dinyatakan selesai sesuai komitmen dan tenggat waktu.

Sampai dengan akhir Triwulan II 2021 telah dilakukan 

40 konsultansi audit. Konsultansi audit dilakukan terkait 

dengan: (i) penerbitan buletin hukum kebanksentralan, (ii) 

penyusunan PKS terkait ekonomi dan keuangan syariah, 

(iii) pemanfaatan aset Bank Indonesia oleh stakeholders 

eksternal, dan (iv) asesmen risiko nilai tukar terhadap nilai 

kontrak pekerjaan. Secara berkelanjutan, kegiatan audit 

dan konsultansi yang dijalankan juga diperkuat dengan 

pelaksanaan sosialisasi penerapan WBS di Bank Indonesia 

melalui berbagai sarana kepada pegawai serta pihak terkait 

lainnya. 

Bank Indonesia melakukan rangkaian koordinasi kegiatan 

audit ekstern oleh BPK-RI. Koordinasi tersebut diantaranya 

dilakukan melalui pelaksanaan exit meeting pemeriksaan 

LKTBI dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) 

untuk periode tahun 2020 termasuk pembahasan rencana 

aksi (action plan) atas hasil pemeriksaan tersebut. Selain 

itu, pada periode laporan telah dilakukan pembahasan 

tindak lanjut rekomendasi BPK-RI untuk periode Semester 

I 2021. Upaya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi 

hasil pemeriksaan BPK-RI senantiasa dilakukan baik secara 
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internal maupun berkoordinasi dengan kementerian dan 

lembaga terkait. Sampai dengan akhir periode laporan, 

sebanyak 83,70% dari total 405 rekomendasi BPK-RI telah 

diselesaikan sesuai komitmen. 

Bank Indonesia secara berkelanjutan terus melakukan 

penguatan kebijakan audit dan konsultansi diantaranya 

melalui penyusunan penyempurnaan PDG terkait fungsi 

audit intern. Hal tersebut dilakukan sejalan dengan 

transformasi kelembagaan khususnya terkait integrasi 

fungsi perencanaan strategis, keuangan, manajemen 

risiko, dan audit intern. Penyempurnaan yang dilakukan 

berlandaskan pada kerangka kerja fungsi audit intern guna 

mencapai peran audit intern sebagai trusted advisor dalam 

memberikan jaminan yang memadai terhadap proses tata 

tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, dan 

pemenuhan kepatuhan di Bank Indonesia.

Selaras dengan transformasi digital, telah dilakukan 

penguatan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan 

audit dan konsultansi. Penguatan yang dilakukan tersebut 

antara lain untuk mendukung analisa skenario terhadap 

proses bisnis tertentu, deteksi anomali transaksi keuangan, 

serta analisa keuangan secara granular.

Secara berkelanjutan auditor intern Bank Indonesia 

diberikan pendidikan dan pelatihan yang relevan pada 

tingkat nasional maupun internasional. Sampai dengan 

akhir Triwulan II 2021, tercatat lebih dari setengah jumlah 

auditor intern di Bank Indonesia yang telah memiliki 44 

sertifikasi di bidang audit. Sertifikasi tersebut meliputi: (i) 34 

sertifikasi audit nasional, (ii) 9 sertifikasi audit internasional, 

dan (iii) 1 sertifikasi audit ISO.

4.9. Penguatan Kerangka Hukum

4.9.1. Upaya untuk Memperkuat Tata Kelola, 
Mendukung Kepatuhan Hukum dan Norma yang 
Berlaku

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang 

dimandatkan undang-undang, Bank Indonesia senantiasa 

menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Termasuk di 

dalamnya adalah kepatuhan terhadap hukum, norma, dan 

asas umum pemerintahan yang baik sebagai landasan utama 

dalam setiap aspek pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 

Untuk mendukung proses penerapan tata kelola, Bank 

Indonesia terus berkoordinasi dengan Pemerintah 

dan lembaga terkait dalam upaya penguatan kerangka 

hukum. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa legal 
mandate Bank Indonesia telah lengkap dan kokoh, baik 

melalui pengaturan dalam undang-undang maupun dalam 

peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan 

fungsi, tugas dan kewenangan Bank Indonesia. Selain itu, 

penerapan aspek kepatuhan hukum dan norma yang berlaku 

merupakan pertimbangan utama dalam penetapan berbagai 

kebijakan, pembentukan peraturan perundang-undangan, 

pelaksanaan tugas dan kewenangan, serta penyelesaian 

permasalahan hukum Bank Indonesia. Penerapan ini 

dilakukan untuk memastikan agar seluruh aktivitas Bank 

Indonesia selalu dapat dipertanggungjawabkan secara 

hukum. Bank Indonesia melakukan sinergi dan koordinasi 

dengan stakeholders di bidang hukum termasuk dengan 

kementerian/lembaga terkait melalui: (i) penyelenggaraan 

rapat/pembahasan, (ii) FGD, serta (iii) sinergi dan koordinasi 

lain yang efektif.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia yang 

bertata kelola tercermin dalam 3 area, antara lain: (i) area 

legal mandate dan legal basis berupa peraturan perundang-

undangan yang telah mengakomodir tugas dan kewenangan 

Bank Indonesia, (ii) proses pengambilan keputusan 

yang tertata dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, dan (iii) posisi hukum Bank Indonesia 

yang kuat dalam penyelesaian perkara hukum (litigasi), baik 

untuk kebijakan utama maupun kebijakan kelembagaan. 

Guna memastikan tata kelola dimaksud tetap terjaga, Bank 

Indonesia senantiasa melakukan asesmen dan evaluasi 

terkait aspek tata kelola secara berkala yang ditindaklanjuti 

dengan penguatan untuk area terkait.

4.9.2. Penerbitan Ketentuan 

Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang 

menetapkan peraturan perundang-undangan berupa PBI 

dan PADG serta peraturan yang berlaku secara internal 

berupa PDG dan PADG Intern. Materi muatan dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan Bank Indonesia 

tersebut merupakan pengejawantahan dari pelaksanaan 

tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam mencapai tujuan 

yang diamanatkan. Termasuk diantaranya peraturan yang 

memuat materi mengenai respons kebijakan Bank Indonesia 

dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, maupun 

untuk mengatur organisasi dan tata kelola pelaksanaan 

tugas dan kewenangan Bank Indonesia secara internal.

Hingga Triwulan II 2021, Bank Indonesia telah menerbitkan 

5 PBI, 3 PDG, 11 PADG, dan 28 PADG Intern. Sebagai 

bagian dari penguatan kerangka hukum yang mendukung 

efektivitas kebijakan, setiap proses pembentukan peraturan 

disertai dengan asesmen hukum secara komprehensif di area 

kebijakan utama dan kebijakan kelembagaan serta melalui 

proses harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan 

lainnya. Hal ini bertujuan agar peraturan yang diterbitkan 

senantiasa sejalan dengan tugas dan kewenangan Bank 
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Indonesia, memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, 

selaras dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-

undangan lainnya, serta penyusunannya memenuhi tata 

kelola pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai 

ketentuan yang berlaku.

4.9.3. Kontribusi Bank Indonesia terhadap 
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 

Dalam mencapai tujuan Bank Indonesia, diperlukan 

dukungan sistem hukum nasional yang dapat memperkuat 

dan menjamin kepastian pelaksanaan fungsi, tugas, dan 

kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik 

Indonesia yang independensinya diamanatkan oleh 

Konstitusi. Pada prinsipnya penyusunan RUU merupakan 

bagian dari pembangunan hukum nasional, sehingga 

pembentukannya harus dilakukan sesuai dengan mekanisme 

dan prosedur pembentukan peraturan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Bank Indonesia senantiasa berkontribusi secara aktif dalam 

penyusunan RUU terkait Bank Indonesia dalam setiap 

tahapannya. Hal ini dilakukan agar substansi ketentuan 

dalam berbagai RUU tersebut terjaga harmonisasinya 

dengan berbagai perundang-undangan eksisting dan sejalan 

dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia. 

Selama Triwulan II 2021, Bank Indonesia secara aktif 

terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan dan 

pembahasan sejumlah RUU, antara lain: (i) RUU tentang 

Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, (ii) RUU 

tentang Pelindungan Data Pribadi, serta (iii) RPP tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2019 tentang Ekonomi Kreatif.

4.10. Program Sosial Bank Indonesia untuk 
Negeri

Pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral 

diperkuat dengan kegiatan sosial berupa Program Sosial 

Bank Indonesia (PSBI) bertajuk Dedikasi Untuk Negeri. 

Selama 2021 Program Dedikasi Untuk Negeri mengusung 

tema “Berkontribusi Nyata Mendukung Pemulihan 

Ekonomi Nasional Melalui Berbagai Kegiatan Peningkatan 

Kapasitas Ekonomi dan UMKM, Kepedulian Sosial, serta 

Pengembangan SDM Unggul”. Tema ini sangat relevan 

dengan pandemi Covid-19 yang membutuhkan peran 

seluruh lapisan masyarakat termasuk Bank Indonesia 

untuk bersama-sama membantu Pemerintah mempercepat 

pemulihan ekonomi nasional. 

Program Dedikasi Untuk Negeri tahun 2021 

diimplementasikan melalui 3 pilar yaitu: 

Seremonial Program Dedikasi Untuk Negeri : Pemberdayaan Kewirausahaan Warung atau Kios Mikro dan Ultra Mikro
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a. Peningkatan Kapasitas Ekonomi (PKE) dan UMKM 

Berbasis Digital

 Program PKE dan UMKM berbasis digital bertujuan 

untuk mengakselerasi ekosistem UMKM berbasis 

digital. Hal ini dilakukan antara lain melalui program: (i) 

onboarding UMKM, (ii) digital farming, (iii) digital preneur, 

dan (iv) start-up UMKM. Pelaksanaan program ini 

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan 

UMKM menuju UMKM yang produktif, inovatif, resilien, 

dan digital, serta didukung dengan penguatan di bidang 

pariwisata, pelestarian budaya, dan pengembangan 

ekonomi syariah melalui pemberdayaan usaha syariah. 

Dalam implementasinya, pelaksanaan PSBI di seluruh 

KPwDN dilakukan melalui sinergi dengan stakeholders 

di masing-masing daerah, sehingga pelaksanaan 

program dapat berjalan secara optimal. Hingga akhir 

Triwulan II 2021, seluruh KPwDN telah menyusun 

program PKE dan UMKM Berbasis Digital. 

b. Mendorong Kepedulian Sosial termasuk Pemulihan 

Dampak Covid-19

 Program Dedikasi Untuk Negeri diwujudkan 

dengan penyaluran bantuan sosial kepada lembaga 

pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan, 

lingkungan hidup, dan penanganan bencana di seluruh 

Indonesia. Penyaluran Program Dedikasi Untuk Negeri 

telah diarahkan pada penanganan Covid-19 baik di 

kantor pusat maupun KPwDN. Pada Triwulan II 2021, 

bantuan penanganan Covid-19 masih difokuskan 

pada bantuan kesehatan untuk pondok pesantren dan 

lembaga agama lainnya. Paket bantuan kesehatan yang 

diberikan terdiri atas rapid test swab antigen atau alat 

tes Covid-19 lainnya, masker, hand sanitizer, sabun cair 

antiseptik, vitamin, dan bantuan sembako. Program 

Dedikasi Untuk Negeri dalam rangka pemulihan 

dampak Covid-19 telah membantu 206 lembaga yang 

tersebar di 46 wilayah KPwDN.

c. Mengembangkan SDM unggul melalui Beasiswa dan 

Vokasi

 Sejak tahun 2011 Bank Indonesia telah memberikan 

beasiswa S1 dengan penerima aktif sebanyak 10.426 

mahasiswa dari 119 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 

dan 55 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di seluruh 

Indonesia. Program beasiswa dimaksud diiringi dengan 

kegiatan pengembangan komunitas penerima beasiswa 

yang tergabung dalam Generasi Baru Indonesia 

(GenBI). Pengembangan komunitas ini bertujuan 

untuk mempersiapkan GenBI sebagai calon-calon 

pemimpin masa depan melalui berbagai kegiatan 

yang membangun jiwa kepedulian sosial maupun 

pengembangan kompetensi, seperti pelatihan edukasi 

kebanksentralan dan GenBI Leadership Camp, yang 

menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi dan 

akademisi. 

 Pada Triwulan II 2021, di kantor pusat dan sejumlah 

KPwDN, kembali dilangsungkan kegiatan seleksi 

wawancara mahasiswa calon penerima beasiswa 

Bank Indonesia dari Perguruan Tinggi yang telah 

bekerjasama dengan Bank Indonesia. Selain pemberian 

beasiswa tersebut, Program Pengembangan SDM 

Unggul di wilayah kerja KP dan seluruh KPwDN telah 

diwujudkan melalui kegiatan Partisipasi Edukasi Publik 

(PEP) kepada 87 lembaga yang mengangkat materi 

QRIS dan materi lainnya terkait peran tugas Bank 

Indonesia.
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April

1. Bank Indonesia mempertahankan BI 7-Day Reverse 
Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit 
Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility 
sebesar 4,25%.

2. Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih 
lanjut, Bank Indonesia mengoptimalkan bauran kebijakan 
moneter dan makroprudensial akomodatif serta 
mempercepat digitalisasi sistem pembayaran sebagai 
berikut:

a. Memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah dengan 
tetap berada di pasar melalui triple intervention 
untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan 
dengan fundamental dan mekanisme pasar.

b. Melanjutkan penguatan strategi operasi moneter 
untuk mendukung stance kebijakan moneter 
akomodatif.

c. Meningkatkan penggunaan instrumen Sukuk Bank 
Indonesia (SukBI) pada tenor 1 minggu sampai 
dengan 12 bulan dalam rangka memperkuat operasi 
moneter syariah yang telah diberlakukan sejak 16 
April 2021.

d. Melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif 
dengan mempertahankan rasio Countercyclical 
Buffer (CCB) sebesar 0%, rasio Penyangga 
Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6% 
dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, serta rasio 
PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo 
sebesar 4,5%.

e. Memperkuat transparansi Suku Bunga Dasar Kredit 
(SBDK) perbankan, serta melanjutkan koordinasi 
dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk: 
(a) mendorong percepatan transmisi kebijakan 
moneter kepada suku bunga kredit perbankan, dan 
(b) meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia 
usaha.

f. Memperpanjang masa berlakunya kebijakan pricing 
SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank 
dan maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah 
dari semula berakhir 30 Juni 2021 menjadi sampai 
dengan 31 Desember 2021 untuk mendukung 
percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

g. Memperkuat kebijakan QRIS untuk mendorong 
akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang 
inklusif dan efisien, melalui:

Bank Indonesia menerbitkan: 

1. PADG Nomor 23/6/PADG/2021 tentang Perubahan 
Kedua atas PADG Nomor 21/25/PADG/2019 tentang 
Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio 
Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan 
Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan 
Bermotor.

2. PADG Nomor 23/7/PADG/2021 tentang Perubahan 
Ketiga atas PADG Nomor 21/22/PADG/2019 tentang 
Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga 
Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum 
Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha 
Syariah.

3. PADG Nomor 23/8/PADG/2021 tentang Perubahan 
atas PADG Nomor 21/18/PADG/2019 tentang 
Implementasi Standar Nasional Quick Response Code 
untuk Pembayaran.

DAFTAR KEBIJAKAN DAN KETENTUAN
BANK INDONESIA TRIWULAN II 2021
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1) Peningkatan limit transaksi QRIS dari semula Rp2 
juta menjadi Rp5 juta, berlaku sejak 1 Mei 2021.

2) Penurunan tarif MDR QRIS untuk merchant 
kategori Badan Layanan Umum (BLU) dan Public 
Service Obligation (PSO) dari 0,7% menjadi 0,4%, 
berlaku sejak 1 Juni 2021.

h. Memastikan keamanan, kehandalan, kelancaran, 
dan ketersediaan layanan Sistem Pembayaran dan 
Pengelolaan Uang Rupiah dalam menghadapi Hari 
Raya Idulfitri 1442 H.

i. Memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan 
dan investasi serta sosialisasi penggunaan Local 
Currency Settlement (LCS) bekerjasama dengan 
instansi terkait. Pada April dan Mei 2021 akan 
diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan 
di Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Tiongkok, 
Perancis, dan Inggris.

3. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan 
dengan Pemerintah dan KSSK, termasuk implementasi 
Paket Kebijakan Terpadu KSSK, untuk mempercepat 
penyaluran kredit/pembiayaan dari perbankan kepada 
dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang mendukung 
pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi 
nasional.

Mei

1. Bank Indonesia mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo 
Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility 
sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 
4,25%. 

2. Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakan 
moneter dan makroprudensial akomodatif serta 
mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia 
untuk memperkuat upaya pemulihan ekonomi nasional lebih 
lanjut melalui berbagai langkah kebijakan sebagai berikut:

a. Melanjutkan kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga 
stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental 
dan mekanisme pasar.

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

c. Melanjutkan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar 
Kredit (SBDK) perbankan dengan penekanan pada 
komponen-komponen SBDK (cost of fund, overhead 
cost, dan profit margin) dan masih lambatnya penurunan 
suku bunga kredit baru.

Bank Indonesia menerbitkan :

1. PBI Nomor 23/5/PBI/2021 tentang Sistem Monitoring 
Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah.

2. PADG Nomor 23/9/PADG/2021 tentang Perubahan atas 
PADG Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen 
Operasi Pasar Terbuka.

3. PADG Nomor 23/10/PADG/2021 tentang Perubahan atas 
PADG Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan 
Operasi Pasar Terbuka.
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d. Memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif 
melalui penyempurnaan kebijakan rasio kredit 
UMKM menjadi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif 
Makroprudensial (RPIM) antara lain melalui perluasan 
mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, 
sekuritisasi pembiayaan inklusif, dan model bisnis lain.

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

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

g. Memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan 
dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan 
Local Currency Settlement (LCS) bekerja sama 
dengan instansi terkait. Pada Mei dan Juni 2021 akan 
diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di 
Singapura, Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Meksiko, 
Inggris, Swedia, Norwegia, dan Perancis.

3. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan 
Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), 
termasuk melalui implementasi Paket Kebijakan Terpadu 
KSSK, guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. 
Koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait juga 
terus diperkuat untuk mendorong penurunan suku bunga 
kredit perbankan dan meningkatkan kredit/pembiayaan 
kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas.

Juni

1. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 
7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku 
bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga 
Lending Facility sebesar 4,25%. 

2. Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakan 
moneter dan makroprudensial akomodatif, serta 
mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia 
untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional 
lebih lanjut melalui berbagai langkah kebijakan sebagai 
berikut:

a. Melanjutkan kebijakan nilai tukar Rupiah untuk 
menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan 
fundamental dan mekanisme pasar.

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

Bank Indonesia menerbitkan:

1. PADG Nomor 23/11/PADG/2021 tanggal 28 Juni 
2021 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing 
Terhadap Rupiah.
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c. Memperkuat kebijakan transparansi suku bunga 
dasar kredit (SBDK) dengan penekanan pada 
kenaikan suku bunga kredit baru, faktor-faktor yang 
menyebabkannya (peningkatan persepsi risiko dan 
margin keuntungan), serta analisis SBDK Individual 
Bank. 

d. Memperpanjang kebijakan penurunan nilai denda 
keterlambatan pembayaran kartu kredit 1% dari 
outstanding atau maksimal Rp100.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2021, untuk mendorong 
penggunaan kartu kredit sebagai buffer konsumsi 
masyarakat dalam rangka mendukung pemulihan 
ekonomi nasional.

e. Mempercepat program pendalaman pasar uang 
melalui penguatan kerangka pengaturan pasar uang 
dan implementasi Electronic Trading Platform (ETP) 
Multimatching, khususnya pasar uang Rupiah dan 
valas.

f. Memfasilitasi penyelenggaraan promosi 
perdagangan dan investasi serta melanjutkan 
sosialisasi penggunaan Local Currency Settlement 
(LCS) bekerja sama dengan instansi terkait. Pada 
Juni dan Juli 2021 akan diselenggarakan promosi 
investasi dan perdagangan di Jepang, Amerika 
Serikat (AS), Meksiko, Perancis, Swedia, Norwegia, 
Singapura, Australia, dan Tiongkok.

3. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan 
dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem 
Keuangan (KSSK), termasuk melalui implementasi Paket 
Kebijakan Terpadu KSSK, guna mempercepat pemulihan 
ekonomi nasional. Koordinasi dengan Pemerintah 
dan otoritas terkait juga terus dilakukan untuk (i) 
mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan, (ii) 
meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha 
pada sektor-sektor prioritas, dan  (iii) memonitor secara 
cermat dinamika penyebaran Covid-19 dan dampaknya 
terhadap ekonomi Indonesia.
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Administered Prices Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur oleh Pemerintah.

Bauran kebijakan Penggunaan beberapa kebijakan dalam waktu bersamaan.

Bauran kebijakan Bank Indonesia Penggunaan beberapa kebijakan oleh Bank Indonesia, baik berupa kebijakan moneter, mak-

roprudensial, sistem pembayaran, maupun kebijakan pendukung lainnya.

Bank Indonesia – Electronic Trading 

Platform

Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Bank Indonesia - Real Time Gross 
Settlement

Sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang 

Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

Bank Indonesia – Scripless Securities 

Settlement System

Sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan 

Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara 

dan Sistem BI-RTGS.

Baldrige Excellence Framework (BEF) Suatu framework yang membantu organisasi mengenali kekuatannya serta menemukan 

ruang perbaikan untuk menjadi suatu organisasi yang berkinerja unggul.

BI-7 Day Reverse Repo Rate Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia yang sifatnya transaksional. Suku bunga ini digunakan 

dalam jual/beli Surat Berharga Negara antara Bank Indonesia dengan bank komersial di 

pasar uang. Surat berharga tersebut diperjualbelikan secara repurchase agreement (repo) 

dalam jangka waktu 7 hari. 

BI-ANTASENA Sistem pelaporan terintegrasi yang dibangun bersama oleh Bank Indonesia, OJK, dan LPS. 

Sistem pelaporan ini mengintegrasikan 6 laporan existing (LBU, LSMK, LBBUK, LBBUS, 

LHBU, dan LKPBU) dan berbasis metadata untuk mewujudkan “satu data” perbankan.

BI-FAST Layanan sistem pembayaran yang dilakukan secara real time dan 24/7, yang mempercepat 

proses penyelesaian transaksi dan akan menggantikan SKNBI.

Blueprint Kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi 

penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus 

kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit 

kerja.

Burden sharing Pembagian beban dalam pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Business matching Temu bisnis antarpelaku ekonomi.

Cadangan devisa Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva 

neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam 

bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta 

asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar 

negeri.
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Capital Adequacy Ratio Rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal 

dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

Cash Waqf Linked Sukuk Instrumen penempatan dana wakaf (cash waqf) pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 

untuk mendukung program pembangunan sarana sosial.

Central Counterparty Lembaga kliring yang mengambil alih risiko counterparty dari transaksi antar pelaku pasar 

melalui proses novasi dan melakukan multilateral netting atas eksposur transaksi para 

pelaku pasar.

Clean money policy Kebijakan Bank Indonesia untuk menarik dan memusnahkan uang tidak layak edar dari 

masyarakat dan mengedarkan uang layak edar kepada masyarakat melalui pelaksanaan kas 

keliling termasuk kas keliling di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil).

Covid-19 Virus corona (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari 

flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan (MERS-CoV) dan 

Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Penyakit virus corona (Covid-19) adalah 

penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang paling baru ditemukan tahun 

2019.

Credit to GDP Gap Kesenjangan kredit/pembiayaan terhadap GDP.

Dana Pihak Ketiga Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada perbankan berdasarkan perjanjian 

penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Defisit Transaksi Berjalan Kondisi ketika sebuah negara mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada ekspor, 

atau selisih antara defisit/ surplus pada neraca perdagangan dengan defisit/surplus pada 

neraca jasa-jasa. 

Deposit Facility Fasilitas penempatan dana perbankan di Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter. 

Destination Statement Sasaran akhir 2025.

Devisa Hasil Ekspor Devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.

Digital Banking Layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan 

data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai 

dengan kebutuhan serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan 

memperhatikan aspek pengamanan.

Domestic Non-Deliverable Forward Transaksi derivatif standar (plain vanilla) berupa transaksi forward yang dilakukan dengan 

mekanisme fixing dan mata uang penyelesaiannya dalam Rupiah.

Dynamic Systemic Risk Surveillance Kerangka pengawasan yang bersifat forward looking dan terintegrasi dengan 

mempertimbangkan seluruh informasi pengawasan yang menjadi kewenangan Bank 

Indonesia.

E-commerce Transaksi perdagangan secara online atau menggunakan teknologi internet.

Ekonomi digital Ekonomi yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi.

Elektronifikasi Mengubah cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai.



Daftar Istilah

116

ISTILAH PENJELASAN

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah 

Daerah

Suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari 

cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.

E-licensing Layanan perizinan Bank Indonesia yang lebih praktis, transparan dan mudah diakses.

Emerging market Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain 

tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi.

Financing to Value Rasio pembiayaan yang diberikan bank terhadap nilai aset.

Giro Wajib Minimum Dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening 

giro yang ditempatkan di Bank Indonesia.

Halal Value Chain Suatu ekosistem atau rantai pasok halal dari industri hulu sampai hilir. Halal value chain 

mencakup empat sektor industri, yakni industri pariwisata halal, kosmetik dan obat-obatan 

halal, industri makanan halal dan industri keuangan halal mulai dari hulu sampai ke hilir.

Hedging Penggunaan instrumen derivatif atau instrumen keuangan lainnya untuk melindungi 

perusahaan dari risiko terkait perubahan nilai wajar (fair value) aset atau kewajiban.

indONIA Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam Rupiah tanpa agunan yang dilakukan 

antarbank untuk jangka waktu overnight di Indonesia.

Inflasi Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga 

berdampak pada menurunannya daya beli. Terdapat dua jenis sumber inflasi, yaitu 

inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya (cost-push) dan inflasi karena meningkatnya 

permintaan (demand-pull).

Inflasi Indeks Harga 

Konsumen 

Kenaikan harga barang yang diukur dari perubahan indeks konsumen, yang mencerminkan 

perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat luas.

Inflasi Inti Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi 

dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai 

tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi. Inflasi 

inti diperoleh dari angka inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen volatile food dan 

administered prices.

Integrated Data Repository and 
Analytics Platform

Platform pengolahan dan analisis data terintegrasi berbasis metadata yang mudah diakses 

pengguna.

Indonesia Sharia Economic Festival 
(ISEF)

Acara tahunan Bank Indonesia yang berskala nasional dan internasional dan terdiri dari 

2 kegiatan utama, yaitu Sharia Economic Forum dan Sharia Fair. Kegiatan forum terdiri dari 

seminar/workshop, sedangkan Sharia Fair merupakan outlet bagi pelaku usaha industri halal, 

pesantren, lembaga keuangan, dan lembaga terkait.

Kas titipan Kegiatan penyediaan uang Rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan kepada salah satu 

bank (bank pengelola) untuk mencukupi persediaan kas bank-bank (bank peserta) dalam 

rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah daerah tertentu.

Kliring Perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat 

dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah 

ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (clearing).

Likuiditas Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu 

yang singkat. Sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran 

berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya.
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Lender of The Last Resort Suatu fungsi dari Bank Indonesia untuk memberikan bantuan pendanaan kepada bank yang 

mempunyai kesulitan likuiditas yang dihadapi dalam keadaan darurat.

Loan to Value Rasio pinjaman yang diberikan bank terhadap nilai aset.

Makroprudensial Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara 

keseluruhan.

Marketplace Tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, baik dalam bentuk fisik maupun 

nonfisik (dalam e-commerce).

Mikroprudensial Pendekatan regulasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara 

individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya.

Neraca Pembayaran Indonesia Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan 

penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca 

pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu 

dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas 

neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.

Neraca Transaksi Berjalan Bagian dari Neraca Pembayaran Indonesia yang meliputi: Neraca Perdagangan, Jasa-jasa, 

Pendapatan Primer, dan Pendapatan Sekunder 

Non Performing Loan Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan 

macet.

Operasi Moneter Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter 

melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (Standing Facilities). 

Operasi Pasar Terbuka Kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank 

Indonesia dengan bank dan/atau pihak lain untuk operasi moneter yang dilakukan secara 

konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Pandemi Wabah penyakit yang tersebar luas di beberapa benua atau bahkan di seluruh negara.

Pasar Uang Antar Bank Kegiatan pinjam meminjam dalam Rupiah dan/atau valuta asing antar bank konvensional 

dengan jangka waktu satu hari (overnight). 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat

Pembatasan mobilitas secara ketat.

Penyangga Likuiditas 

Makroprudensial

Instrumen makroprudensial yang dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas 

perbankan. PLM mensyaratkan bank untuk memiliki buffer likuiditas dalam bentuk SSB da-

lam besaran tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) Rupiah.

Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Pinjaman dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka 

pendek yang dialami oleh bank.

Produk Domestik Bruto 

(PDB) 

Indikator ekonomi yang mencerminkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan 

oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu.

Public Goods Barang publik yang dapat digunakan secara luas dan bersama-sama.

Purchasing Managers’ Index Indikator ekonomi yang diperoleh dari survei bulanan terhadap sektor swasta.

Quantitative Easing Penambahan likuiditas yang dilakukan oleh bank sentral ke dalam perekonomian.
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Quick Response Code Indonesian 
Standard (QRIS)

Standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan 

oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Rasio Intermediasi Makroprudensial Penyempurnaan kebijakan GWM LFR yang dilakukan dengan memperluas komponen 

intermediasi, yakni menambahkan surat-surat berharga (SSB) yang dimiliki bank 

sebagai komponen pembiayaan. Namun, hanya SSB dengan persyaratan tertentu yang 

dapat diperhitungkan sebagai komponen RIM, antara lain: diterbitkan oleh korporasi 

nonkeuangan dan memiliki peringkat setara dengan peringkat investasi.

Rasio Pembiayaan Inklusif 

Makroprudensial

Penyempurnaan dari kebijakan rasio kredit UMKM antara lain melalui perluasan mitra 

bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif, dan model 

bisnis lain dalam rangka memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif.

Repurchase Agreement Transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak yang diikuti dengan 

perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan 

pembelian kembali atas instrumen keuangan yang sama dengan harga tertentu yang 

disepakati.

Risiko idiosyncratic Risiko yang spesifik pada setiap institusi, sehingga pergerakannya bersifat independen 

terhadap pergerakan pasar.

Risiko pasar Risiko akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga, nilai tukar, ekuitas, dan 

komoditas. 

Risiko sistemik Potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan yang menular (contagion) 

pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi faktor ukuran (size), 

kompleksitas usaha (complexity), dan keterkaitan antarinstitusi dan/atau pasar keuangan 

(interconnectedness), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau 

institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (procyclicality).

Sertifikat Bank Indonesia Surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai 

pengakuan utang berjangka waktu pendek.

Sertifikat Deposito Bank Indonesia Surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai 

pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK

Sistem Informasi Monitoring Devisa 

Terintegrasi Seketika

Aplikasi pemantauan atas devisa ekspor/impor yang terintegrasi secara daring dalam satu 

portal.

Sistem Kliring Nasional

Bank Indonesia

Sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang 

penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional.

Sovereign Credit Rating Peringkat hutang dari suatu lembaga negara yang berdaulat yaitu pemerintah. Sovereign 
Credit Rating mengindikasikan tingkat risiko dari sebuah lingkungan investasi dari suatu ne-

gara dan digunakan oleh investor asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut.

Spot Transaksi valas dengan penyelesaian pada hari yang sama atau maksimal dalam dua hari.

Standing Facilities Kegiatan penyediaan dana Rupiah dari Bank Indonesia kepada bank dan penempatan 

dana Rupiah oleh bank di Bank Indonesia untuk operasi moneter yang dilakukan secara 

konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Start-up Sebuah perusahaan dan proyek yang diinisiasi oleh sekelompok wirausahawan untuk 

mencari, mengembangkan dan memvalidasi sebuah bisnis model secara efektif (perusahaan 

rintisan).
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Stimulus fiskal Kebijakan fiskal Pemerintah yang ditujukan untuk mendorong permintaan agregat yang 

selanjutnya diharapkan akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka 

pendek.

Strategic Business Plan Perencanaan jangka menengah Bank Indonesia 2020 – 2025.

Sukuk Bank Indonesia (SukBI) Sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan underlying asset berupa 

surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.

Surat Berharga Komersial Surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan maupun lembaga keuangan 

berbentuk surat sanggup (promissory note) dan berjangka waktu sampai dengan satu tahun 

yang terdaftar di Bank Indonesia. 

Surat Berharga Negara Surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat 

Berharga Negara Syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Republik Indonesia. 

Surat Utang Negara Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun 

valuta asing yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang.

Swap Transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (spot) dengan pen-

jualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan 

pihak yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati 

pada tanggal transaksi dilakukan.

Teknologi finansial Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, 

teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, 

stabilitas sistem keuangan, dan/atau efesiensi, kelancaran keamanan, dan keandalan sistem 

pembayaran.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tim lintas instansi yang melakukan pemantauan perkembangan inflasi daerah dan 

mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi.

Tim Percepatan dan Perluasan 

Digitalisasi Daerah

Forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait (stakeholders) di tingkat 

provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat dan 

memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital da-

lam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang 

terintegrasi.

Triple intervention Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar spot, penyediaan likuiditas 

valas terkait instrumen lindung nilai melalui DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder 

guna menjaga kecukupan likuiditas Rupiah.

Uang beredar M0 adalah uang primer atau uang inti atau reserve money. M1 meliputi uang kartal yang di-

pegang masyarakat dan uang giral (giro berdenominasi Rupiah). M2 meliputi M1, uang kuasi 

(mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, serta giro dalam valuta 

asing), dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta 

domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun. 

Uang Elektronik Alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang telah disetorkan terlebih 

dahulu.

Uang kartal Uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia dan digu-

nakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. 
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Uang Kartal Yang Diedarkan Uang yang berada di masyarakat dan di khasanah perbankan.

Uang Layak Edar Uang Rupiah asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar 

kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Wajar Tanpa Pengecualian Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam 

lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan 

penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, 

konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan 

memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar 

posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi 

yang berlaku umum. 

Volatile Food Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan 

seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan 

domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.

Yield Imbal hasil.
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2EG Effective, Efficient, Governed (Efektif, Efisien, dan Bertatakelola)

3P dan 1I Produk, Pelaku, Pricing, dan Infrastruktur 

3T Terdepan, Terluar, dan Terpencil

3T Terprogram, Terjadwal, dan Transparan

4P Perencanaan, Pemenuhan, Pengembangan, dan Pemeliharaan SDM

6T Tepat waktu, Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat kualitas, Tepat harga, dan Tepat administrasi

ACCD Appointed Cross Currency Dealer

ADB Asian Development Bank

ADG Anggota Dewan Gubernur

AED SEAVG Alternate Executive Director South East Asia Voting Group

AFMA Australian Financial Markets Association

AFMGM ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting

AGBI Arahan Gubernur Bank Indonesia

AK Anggaran Kebijakan

AMRO ASEAN+3 Macroeconomic Research Office

ANRI Arsip Nasional Republik Indonesia

AO Anggaran Operasional

APAEA Asia-Pacific Applied Economics Association

APBN Anggaran Pendapatan Belanja Negara

APEC The Asia-Pacific Economic Cooperation

APU/PPT Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

ARR Alternative Reference Rate

ASEAN The Association of Southeast Asian Nations

ATBI Anggaran Tahunan Bank Indonesia

ATM Anjungan Tunai Mandiri

Bansos Bantuan Sosial
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BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional

BBI Bangga Buatan Indonesia

BCMS Business Continuity Management System

BCSA Bilateral Currency Swap Arrangement

BDCB Brunei Darussalam Central Bank

BEF Baldrige Excellence Framework

BEI Bursa Efek Indonesia

Berdikari Berdaya, Kreatif, Religius, dan Inspiratif

BI Bank Indonesia

BI7DRR Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate

BI-ANTASENA Bank Indonesia Aplikasi Pelaporan Terintegrasi Berbasis Metadata Nasional

BI-APS Bank Indonesia - Auction Platform System 

BI-ETP Bank Indonesia – Electronic Trading Platform

BI-FAST Bank Indonesia – Fast Payment

BI-RTGS Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement

BI-SSSS Bank Indonesia – Scripless Security Settlement System

BIG-eB Bank Indonesia - Government electronic Banking

BIMASAKTI Bank Indonesia Menuju Arah Sistem Aplikasi Terintegrasi

BINGO Bank Indonesia Ngobrol dengan Komunitas

BIS Bank for International Settlements

BMEB Bulletin of Monetary Economics and Banking

BNM Bank Negara Malaysia

BOJ Bank of Japan

BOP Balance of Payments

BOPCOM Committee on Balance of Payments Statistics

BPJPH Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

BPK-RI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

BPPU Blueprint Pendalaman Pasar Uang

BPD Bank Pembangunan Daerah

BPJT Badan Pengatur Jalan Tol

BPM6 The Sixth Edition of the Balance of Payments and International Investment Position Manual
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bps basis point

BPS Badan Pusat Statistik

BPUR Blueprint Pengelolaan Uang Rupiah

BRD Business Requirement Document

BRS Business Resumption Site

BSBI Badan Supervisi Bank Indonesia

BSNT Bantuan Sosial Non Tunai

BSPI Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia

BSSN Badan Siber dan Sandi Negara

BTS Buy the Service

BUMN Badan Usaha Milik Negara

BUMTREN Badan Usaha Milik Pesantren

BUP Badan Usaha Pelaksana

BUS Bank Umum Syariah

BWI Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja

BWI Badan Wakaf Indonesia

CAD Current Account Deficit

CAP Career Advancement Program

CAR Capital Adequacy Ratio

CBDC Central Bank Digital Currency

CBP Rupiah Cinta, Bangga, Paham Rupiah

CBRT The Central Bank of the Republic of Turkey

CBS Core Banking System

CBSL Central Bank of Sri Lanka

CCB Countercyclical Buffer

CCHS Centralized Clearing House System

CCP Central Counterparty

CCP SBNT CCP untuk transaksi derivatif OTC suku bunga dan nilai tukar

CCRT Catastrophe Containment and Relief Trust

CCS Cross Currency Swap

CDP Competencies Development Program
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CEF Ciayumajakuning Enterpreneur Festival

CEPR Centre for Economic Policy Research

CHSE Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability

CiV Cash in Vault 

CLIP Corporate Learning Improvement Process

CMIM Chiang Mai Initiative Multilateralisation

CMMI Capability Maturity Model Integration

CoB Currency outside Bank

Covid-19 Corona Virus Disease 2019

CPMI Committee on Payments and Market Infrastuctures

CPO Crude Palm Oil

CRM Customer Relationship Management

CRR Cash Recovery Rate

CSD Central Securities Depositories

CSP Customer Security Program

CTP Career Transition Program

CWLS Cash Waqf Linked Sukuk

DC Data Center

DF Deposit Facility

DGI Data Gap Initiatives

DHE Devisa Hasil Ekspor

DJB De Javasche Bank

DJBC Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

DKUT Depot Kas Utama Wilayah Timur

DKW Depot Kas Wilayah

DMFAS Debt Management Financial and Analysis System

DMP Decision Making Process

DNDF Domestic Non-Deliverable Forward

DNKI Dewan Nasional Keuangan Inklusif

DPK Dana Pihak Ketiga

DPR-RI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
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DPSP Destinasi Pariwisata Super Prioritas

DRC Disaster Recovery Center

DS Destination Statement

DSN-MUI Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

DSRS Dynamic Systemic Risk Surveillance

DSSI Debt Service Suspension Initiative

EBA Efek Beragun Aset

EBOPS Extended Balance of Payment Services Classification

EDW Enterprise Data Warehouse

EFMD European Foundation for Management Development

EKD Ekonomi Keuangan Digital

EKSyar Ekonomi Keuangan Syariah

EKU Estimasi Kebutuhan Uang

EMEAP Executive’s Meeting of East Asia Pacific Central Banks

EPU Economic Policy Uncertainty

ERP-HRIS Enterprise Resource Planning and Human Resource Information System

ETP Elektronifikasi Transaksi Pemda

ETT Evaluasi Tengah Tahun 

EUT End User Training

FASBIS Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah

FCA The Financial Conduct Authority

FDI Foreign Direct Investment

FEKDI Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia

Fesmabi Festival UMKM dan Ekonomi Syariah Bank Indonesia

FeSyar Festival Ekonomi Syariah

FF Financing Facility

FGD Focus Group Discussion

FIMA Foreign and International Monetary Authorities

Fintech Financial Technology

FK-PPPK Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan

FKMM Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial
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FKPISP Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan

FMI Financial Market Infrastructures

FOMOBO Front Office Middle Office Back Office

FORHAR Forum Harmonisasi

FSB Financial Stability Board

FSB-OSSG Financial Stability Board - Official Sector Steering Group

FSI Formasi Saat Ini

FTV Financing to Value

FX Foreign Exchange

G20 FMCBG G20 Finance Minister and Central Bank Governors

GDP Gross Domestic Product

GenBI Generasi Baru Indonesia

Gernas Gerakan Nasional

GIRU Global Investor Relations Unit

GMRA General Master Repo Agreement

GNSS Global Navigation Satellite System

GPFI Global Partnership for Financial Inclusion

GSO Greenshoe Option

GWM Giro Wajib Minimum

Harkornas Hari Konsumen Nasional

HBKN Hari Besar Keagamaan Nasional

HEBITREN Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren

HLIP High Level Independent Panel

HLM High Level Meeting

Horeka Hotel, Restoran, dan Kafe

HVC Halal Value Chain

I2HF Indonesia International Halal Fair

IAI Ikatan Akuntan Indonesia

IACM Internal Audit Capability Model

ICAST International Center for Awqaf Studies

IDA International Development Association
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IDLP IMF De-Linked Portion

IEA International Economic Association

IEC International Electrotechnical Commission

IFEMC Indonesia Foreign Exchange Market Committee

IFSB Islamic Financial Services Board

IHK Indeks Harga Konsumen

IHPR Indeks Harga Properti Residensial

IHT In House Training

IIFM International Islamic Financial Market

IILM International Islamic Liquidity Management

IKM Industri Kecil dan Menengah

IKNB Institusi Keuangan Non-Bank

IKRA Industri Kreatif Syariah

IKU Indikator Kinerja Utama

IMF International Monetary Fund

INA Indonesia Investment Authority

INFRATANI Integrated Farming with Technology and Information

IndONIA Indonesia Overnight Index Average

INDRA Integrated Data Repository and Analytics Platform

INFE International Network on Financial Education

IO Input Output

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPK Infrastruktur Pasar Keuangan

IPT Interface Pembayaran Terintegrasi

IRIO Inter-Regional Input Output

IRS Interest Rate Swap

IRU Investor Relations Unit

ISAK Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

ISEF Indonesia Shari’a Economic Festival

ISO International Organization for Standardization

ISYEF Indonesian Islamic Youth Economic Forum
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JCR Japan Credit Rating Agency

JISDOR Jakarta Interbank Spot Dollar Rate

JIMF Journal of Islamic Monetary and Finance

JLI PT JakLingko Indonesia

JMOF Japan’s Ministry of Finance

JP Hub Jaringan Pariwisata Hub

JPKI Jaring Pengaman Keuangan Internasional

KAI PT. Kereta Api Indonesia

KemenBUMN Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kemenkeu Kementerian Keuangan

Kemenkumham Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KIP Keterbukaan Informasi Publik

KKB Kredit Kendaraan Bermotor

KKJ Karya Kreatif Jawa Barat

KKI Karya Kreatif Indonesia

KNEKS Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

KOL Key Opinion Leader

KOPERBI Komplek Perkantoran Bank Indonesia

KP3A Komite Perencanaan, Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dan Pengelolaan Aset

KPEI Kliring Penjaminan Efek Indonesia

KPI Key Performance Indicator

KPM Keluarga Penerima Manfaat

KPMM Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

KPP Kelompok Pegawai Potensial

KPPIP Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

KPR Kredit Pemilikan Rumah

KPwDN Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri 

KPwLN Kantor Perwakilan Bank Indonesia Luar Negeri

KSSK Komite Stabilitas Sistem Keuangan

KTI Kawasan Timur Indonesia

KUBL Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan
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KUPVA BB Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

LCBSA Local Currency Bilateral Swap Agreement

LCS Local Currency Settlement

LDR  Loan to Deposit Ratio

LEKSI Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah

LF Lending Facility

LHP Laporan Hasil Pemeriksaan

LIBOR London Inter-Bank Offered Rate

Like-It Literasi Keuangan untuk Indonesia Terdepan

LKA Lokasi Kerja Alternatif

LKS Lembaga Keuangan Syariah

LKTBI Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia

LKU Lokasi Kerja Utama

LPPU Lembaga Pendukung Pasar Uang

LPS Lembaga Penjamin Simpanan

LRT Light Rail Transit

LTV Loan to Value

MAS Monetary Authority of Singapore

MBR Masyarakat Berpenghasilan Rendah

MDR Merchant Discount Rate

MEKSI Masterplan Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia

ME FATF Mutual Evaluation Financial Action Task Force

MKTBI Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia

MLFF Multi Lane Free Flow

MoU Memorandum of Understanding

MRBI Manajemen Risiko Bank Indonesia

MRT Mass Rapid Transit

NBFI Non-Bank Financial Intermediation

NCD Negotiable Certificate of Deposit

NK Nota Kesepahaman

NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia
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NPI Neraca Pembayaran Indonesia

NPL Non Performing Loan

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

OFI Opportunity for Improvement

OIS Overnight Index Swap

OJK Otoritas Jasa Keuangan

OM Operasi Moneter

OPT Operasi Pasar Terbuka

OTA Online Travel Agent

OTC Over the Counter

P2DD Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

P2RKARI Pedoman Penyusunan Rincian Kegiatan, Anggaran dan Rencana Investasi

P3A Perencanaan, Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dan Pengelolaan Aset

PADG Peraturan Anggota Dewan Gubernur

PAUD Pendidikan Anak Usia Dini

PaSBI Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah

PBC People Bank of China

PBI Peraturan Bank Indonesia

PCPM Pendidikan Calon Pegawai Muda

PDB Produk Domestik Bruto

PDG Peraturan Dewan Gubernur

PDN Posisi Devisa Neto

PDTT Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Pelni PT. Pelayaran Nasional Indonesia

Pemda Pemerintah Daerah

PEN Pemulihan Ekonomi Nasional

PEP Partisipasi Edukasi Publik

PFMI Principles for Financial Market Infrastructures

PHP Penyampaian Hasil Pengawasan

PII Posisi Investasi Internasional

PIP Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran
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PJJ Pemeriksaan Jarak Jauh

PJP Penyedia Jasa Pembayaran

PJPUR Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah

PJSP Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

PKB Pembiayaan Kendaraan Bermotor

PKE Peningkatan Kapasitas Ekonomi

PKH Program Keluarga Harapan

PKJB Pekan Kerajinan Jawa Barat

PKS Perjanjian Kerja Sama

PKWT Pekerja Kontrak Waktu Tertentu

PLM Penyangga Likuiditas Makroprudensial

PLJP Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek

PLJPS Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah

PMI Prompt Manufacturing Index

PMI Purchasing Manager’s Index

PMK Program Meningkatkan Kompetensi

POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Pokja Kelompok Kerja

Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia

PP Peraturan Pemerintah

PPKM Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

PPTBU Pelayanan Perizinan Terpadu terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia

PPU Pialang Pasar Uang

PRGT Poverty Reduction and Growth Trust

PS Program Strategis

PSBI Program Sosial Bank Indonesia

PSDS Public Sector Debt Statistics

PTB Program Tugas Belajar

PTD BB Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank
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PTN Perguruan Tinggi Negeri

PTS Perguruan Tinggi Swasta

PUAB Pasar Uang Antar Bank

PUAS Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

PUR Pengelolaan Uang Rupiah

PUS Pelaku Usaha Syariah

PWD Pertukaran Warkat Debit

QRIS Quick Response Code Indonesian Standard

RAB Rencana Anggaran Biaya

RAKORPUSDA Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah

RATBI Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia

RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership

RDG Rapat Dewan Gubernur

RDG-TK Rapat Dewan Gubernur Triwulanan Kelembagaan

RFP Request for Payment

Repo Repurchase Agreement

RIKOPERBI Rencana Induk Komplek Perkantoran Bank Indonesia

RI Rencana Investasi

RIM Rasio Intermediasi Makroprudensial

RIMS Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah

RIKOPERBI Rencana Induk Komplek Perkantoran Bank Indonesia

RIPABI Rencana Induk Pemanfaatan Aset Bank Indonesia

RIPAMBI Rencana Induk Pengamanan dan Penyelamatan Bank Indonesia

RIRBI Rencana Induk Rumah Bank Indonesia

RIRU Regional Investor Relations Unit

RISIBI Rencana Induk Sistem Informasi Bank Indonesia

RKARI Rincian Kegiatan, Anggaran dan Rencana Investasi

RKAT Rencana Audit dan Konsultansi Tahunan

RKT Rencana Kerja Tahunan

RMU Rice Milling Unit
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ROIC Return on Invested Capital

Rp Rupiah

RPIM Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial

RPOJK Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

RPIM Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial

RR SBN Reverse Repo Surat Berharga Negara

RRH Rata-Rata Harian

RRT Rata-Rata Tertimbang

RUU Rancangan Undang – Undang 

RUU P2SK Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

R&I Rating and Investment Information Inc.

S&P Standard & Poor’s

SAB Sectoral Account and Balance Sheets

SAM Secure Access Module

SANTRI Aplikasi Standar Akuntansi Pesantren

SAP Strategic Action Plan

Satgas Satuan Tugas

SBank Survei Perbankan

SBC Structured Bilateral Cooperation

SBDK Suku Bunga Dasar Kredit

SBI Sertifikat Bank Indonesia

SBIS Sertifikat Bank Indonesia Syariah

SBK Surat Berharga Komersial

SBN Surat Berharga Negara

SBP Strategic Business Plan

SBSN Surat Berharga Syariah Negara

SCR Sovereign Credit Rating

SDA Sumber Daya Alam

SDBI Sertifikat Deposito Bank Indonesia

SDDS Special Data Dissemination Standard  
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SDGs Sustainable Development Goals

SDM Sumber Daya Manusia

SDMX Statistical Data and Metadata eXchange

SDR Special Drawing Rights

SEACEN The South East Asian Central Banks

Sekber Pariwisata Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata

SEKI Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia

SESPI Sekolah Pimpinan

SF Standing Facility

SGF Sustainable and Green Financing 

SHPR Survei Harga Properti Residensial

SI Sistem Informasi

SI Systematic Internaliser

SI APIK Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan

SID Single Investor Identification

SIDHN Sistem Informasi Daftar Hitam Nasional

Simkrisnas Simulasi Pencegahan dan Penanganan Krisis Nasional

SiMoDIS Sistem Informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika

SISMONTAVAR Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

SJK Sektor Jasa Keuangan

SK Survei Konsumen

SKDU Survei Kegiatan Dunia Usaha

SKNBI Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

SLA Service Level Agreement

SNB Swiss National Bank

SN-PPK Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan

SNKI Strategi Nasional Keuangan Inklusif

SNTC Standar Nasional Teknologi Chip

SOP Standard Operating Procedure

SP-PUR Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



Daftar Singkatan

136

SINGKATAN PENJELASAN

SP Sistem Pembayaran

SPBI Sistem Pembayaran Bank Indonesia

SPE Saksi Penangguhan Ekspor

SPE Survei Penjualan Eceran

SPH Survei Pemantauan Harga

SPIME Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi

SPPA Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif

SPU Sentra Pengelolaan Uang

SSI Stakeholder Satisfaction Index

SSK Stabilitas Sistem Keuangan

SSKI Statistik Sistem Keuangan Indonesia

SSS Securities Settlement Systems

SITS Statistics of International Trade in Services

SukBI Sukuk Bank Indonesia

SULNI Statistik Utang Luar Negeri Indonesia

SupTech Supervisory Technology

SUSPI Statistik Utang Sektor Publik

TBTF Too Big to Fail

TD Technical Discussion

TNI-AL Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut

TOR Term of Reference

ToT Training of Trainer

TP2DD Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

TPID Tim Pengendalian Inflasi Daerah

TPIP Tim Pengendalian Inflasi Pusat

TPPT Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

TPPU Tindak Pidana Pencucian Uang

TR Trade Repository

TTM Tanpa Tatap Muka

TTS Transfer, Tarik, dan Setor

UAT User Acceptance Test
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ULE Uang Layak Edar

ULN Utang Luar Negeri

UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UNCDF United Nations Capital Development Fund

UPB Uang Pecahan Besar

UPK Uang Pecahan Kecil

UPK 75 Tahun RI Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia

UTLE Uang Tidak Layak Edar

UU Undang-Undang

UUS Unit Usaha Syariah

UYD Uang Yang Diedarkan

Valas Valuta Asing

VTA Voluntary Trading Agreement

WBS Whistle Blowing System

WC-FINC Working Committee on Financial Inclusion

WCP Waqf Core Principles

WFH Work From Home

WFO Work From Office

WG Working Group

WGBS Working Group on Banking Supervision

WGIIS Working Group on International Investment Statistics

WTP Wajar Tanpa Pengecualian

YoY Year on Year

YtD Year to Date

ZCP Zakat Core Principles
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