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Yang kami muliakan dan kami banggakan, 
Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo, 

Yang kami hormati, 
• Pimpinan dan Anggota DPR dan DPD RI,
• Para Pimpinan Lembaga Negara,
• Para Menteri Kabinet Indonesia Maju,
• Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK dan LPS,
• Para Pendahulu kami sebagai Gubernur dan rekan Anggota Dewan Gubernur 

Bank Indonesia,
• Para Gubernur, Walikota, dan Bupati Kepala Daerah dari seluruh Indonesia,
• Para Pimpinan Perbankan, Korporasi, dan Media Nasional, 
• Para penerima Bank Indonesia Awards 2020,  
• Undangan yang berbahagia.

Pidato Gubernur Bank Indonesia
PERTEMUAN TAHUNAN BANK INDONESIA
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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua, Syalom,
Om Swastyastu, Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha 
Kuasa, karena hanya atas rahmat dan ridho-Nya pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara 
Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2020. Dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan terima kasih 
kepada Bapak Presiden yang berkenan hadir beserta seluruh para undangan sekalian.

Kami sampaikan selamat kepada perbankan, korporasi, dan perorangan yang menerima Bank Indonesia 
Awards 2020 sejumlah 41 penghargaan dalam 4 area dan 13 kategori di bidang pengelolaan stabilitas 
moneter dan sistem keuangan, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, pengembangan UMKM 
dan ekonomi keuangan syariah, serta pendukung kebijakan Bank Indonesia. Penghargaan ini dilakukan 
secara tahunan, disatukan dengan acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, sebagai apresiasi dan sekaligus 
pengakuan nasional kepada para mitra kerja yang telah mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia. 

Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan evaluasi kinerja ekonomi tahun 2020 
serta prospek ekonomi dan arah kebijakan Bank Indonesia tahun 2021 yang kami rangkum dalam satu 
tema “Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi”. Tema yang menurut kami tepat untuk 
memperkuat momentum proses pemulihan ekonomi nasional. Setelah berjuang keras mengatasi dampak 
pandemi Covid-19, Alhamdulillah ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat. Kondisi terburuk 
telah kita lewati. Stabilitas terjaga dan proses pemulihan ekonomi berlangsung. Sinergi kebijakan ekonomi 
nasional sangat erat, dan sinergi inilah yang perlu terus kita perkuat ke depan untuk membangun optimisme 
pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia telah dan akan senantiasa bersinergi dengan Pemerintah (Pusat 
dan Daerah), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perbankan, dunia 
usaha, dan semua pihak untuk bersama membangun optimisme itu. Insya Allah, ekonomi nasional akan 
semakin membaik dan terus meningkat menuju Indonesia Maju pada tahun 2045.  

Paparan kami sampaikan dalam 5 (lima) bagian, yaitu: (i) Kinerja dan prospek ekonomi global yang 
menunjukkan pemulihan, ketidakpastian pasar keuangan mereda; (ii) Kinerja dan prospek ekonomi nasional 
yang menunjukkan ketahanan dan dalam proses pemulihan; (iii) Bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2020; 
(iv) Sinergi kebijakan ekonomi nasional untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi ke depan; dan (v) 
Arah bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2021.  Paparan kami ini sekaligus sebagai wujud akuntabilitas 
dan transparansi Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia.
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Kinerja dan Prospek Ekonomi Global: 
Pemulihan Berlangsung, Ketidakpastian 
Pasar Keuangan Mereda

Pandemi Covid-19 berdampak sangat luar biasa 
(extraordinary) terhadap kemanusiaan, ekonomi, dan 
keuangan di seluruh dunia. Sangat luar biasa dari skala 
dan kecepatan penyebaran pandemi ke 138 negara 
di seluruh dunia, jauh melebihi pandemi sebelumnya 
(SARS dan MERS). Sangat luar biasa, karena 
dampaknya terhadap kesehatan dan kemanusiaan 
dengan lebih dari 60 juta positif dan 1,4 juta 
meninggal karena Covid-19. Sangat luar biasa, karena 
dampaknya terhadap kemandekan mobilitas manusia 
dan aktivitas perekonomian dunia. Bahkan, pandemi 
Covid-19 telah menyebabkan resesi ekonomi dunia 
dan di banyak negara, kepanikan dan ketidakpastian 
pasar keuangan, serta banyaknya penduduk jatuh 
dalam kemiskinan. Dan sangat luar biasa, karena 
kompleksitas permasalahan yang memerlukan 
respons kebijakan yang demikian sulit, baik dari sisi 
kesehatan, stimulus fiskal, stimulus moneter, dan juga 
sektor keuangan. Kondisi krisis yang kita hadapi dari 
pandemi Covid-19 sangat berbeda dengan krisis-
krisis sebelumnya, apakah depresi tahun 1930an, 
krisis utang di Amerika Latin tahun 1980an, krisis Asia 
tahun 1997/98, maupun krisis keuangan global tahun 
2008/2009. Episentrum krisis kali ini adalah pandemi 
Covid-19 yang menyerang mobilitas manusia, dan 

karenanya mobilitas ekonomi, sehingga berdampak 
pada resesi ekonomi dan kemudian berimbas ke 
sektor moneter dan keuangan.

Pandemi Covid-19 berdampak pada permasalahan 
kesehatan dan kemanusiaan di seluruh dunia. 
Covid-19 yang pertama kali muncul di Wuhan, 
Tiongkok, dengan cepat mewabah ke seluruh dunia 
(Grafik 1). Hingga kini lebih dari 60 juta manusia 
positif terkena Covid-19, terbanyak di Amerika 
Serikat (AS), India, Brasil, dan Rusia. Covid-19 juga 
telah merenggut lebih dari 1,4 juta nyawa manusia 
(Grafik 2). Setelah mencapai puncaknya pada triwulan 
II-2020, tambahan kasus dan tingkat kematian 
(fatality rate) mulai bergerak sedikit mereda. Akan 
tetapi, risiko terjadinya gelombang kedua atau bahkan 
ketiga pandemi Covid-19 menjadi fokus perhatian 
di berbagai negara. Sementara itu, upaya penemuan 
vaksin terus berlangsung dengan sejumlah uji coba 
cukup berhasil dan siap disuntikkan secara bertahap 
mulai Desember 2020. Kemungkinan besar vaksinasi 
baru bisa dilakukan lebih luas pada tahun 2021, 
termasuk di Indonesia. 

Kecepatan dan kemajuan dalam penanganan 
pandemi Covid-19 menentukan proses pemulihan 
ekonomi. Untuk memitigasi dampak kesehatan 
pandemi Covid-19, pemerintah di banyak negara 
menerapkan 3 T, yaitu: Trace (penelusuran), Testing 
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(tes spesimen) dan Treatment (perawatan), sementara 
masyarakat melakukan 3 M, yaitu: Memakai Masker, 
Menjaga Jarak, dan Mencuci tangan. Penerapannya 
berbeda dari satu negara ke negara lain, misalnya 
pembatasan mobilitas (lockdown) sangat ketat di 
Tiongkok, lebih ketat di Eropa dan relatif lebih longgar 
di AS (Grafik 3a dan 3b). Kebijakan ini menyebabkan 
terbatasnya pula aktivitas perekonomian, khususnya 
pada triwulan II-2020. Penjualan ritel menurun dan 
karenanya berdampak pada menurunnya konsumsi, 
produksi, dan investasi (Grafik 4a dan 4b). Volume 
perdagangan internasional juga menurun karena 
terganggunya mata rantai produksi global (global 

supply chains), yang selama ini didominasi oleh 
Tiongkok. Aktivitas ekonomi kemudian berangsur-
angsur membaik sejak triwulan III-2020 seiring 
dengan meningkatnya mobilitas manusia, meskipun 
masih perlu waktu untuk pulih seperti pada kondisi 
sebelum Covid-19.

Kinerja perekonomian global mulai menunjukkan 
perbaikan, dan akan meningkat lebih tinggi pada 
tahun 2021. Setelah kontraksi pada triwulan II-
2020, aktivitas perekonomian dunia mulai meningkat 
meskipun masih dibayangi risiko gelombang kedua 
(second wave) pandemi Covid-19. Perbaikan ekonomi 
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berbeda dari satu negara ke negara lain, tergantung 
pada besarnya stimulus fiskal dan moneter, serta 
kesuksesan penanganan Covid-19 dan meningkatnya 
mobilitas manusia. Ekonomi Tiongkok mulai 
mencatat pertumbuhan positif pada triwulan III-2020 
dan diperkirakan sebagai negara pertama yang mulai 
pulih pada triwulan IV-2020. Perbaikan ekonomi 
juga tercatat di Amerika Serikat (AS), meski disertai 
dengan kasus Covid-19 yang tertinggi. Sementara 
itu, perbaikan ekonomi lebih terbatas di Eropa, 
India, dan Amerika Latin. Pemulihan ekonomi global 
terlihat pada peningkatan beberapa indikator dini 
bulan Oktober 2020, seperti mobilitas masyarakat 
global, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur 
dan Jasa di beberapa negara, serta keyakinan 
konsumen di AS dan Eropa. Volume perdagangan 
dan harga komoditas dunia juga meningkat. Ke 
depan, perbaikan ekonomi global diperkirakan terus 
berlanjut dengan pertumbuhan 5,0% pada tahun 
2021, setelah terkontraksi 3,8% pada tahun 2020 
(Tabel 1).

Di pasar keuangan global, ketidakpastian mereda 
meski tetap perlu diwaspadai. Penyebaran 
dengan cepat pandemi Covid-19 ke seluruh dunia 
menyebabkan kepanikan pasar keuangan global 

pada Maret 2020, sehingga indeks risiko Volatility 
Index (VIX) dan Credit Default Swap (CDS) untuk 
Indonesia melonjak masing-masing menjadi 83 
dan 272 dari sebelumnya 19 dan 66 (Grafik 5). 
Gelombang penarikan investasi portofolio dari 
negara berkembang (Emerging Market Economies, 
EMEs) terjadi dalam jumlah besar dan jangka yang 
sangat pendek, menyebabkan kelangkaan dolar 
AS dan tekanan depresiasi yang besar terhadap 
nilai tukar mata uang EMEs (Grafik 6).  Dengan 
penanganan Covid-19 dan respons kebijakan 

2018 2019 2020* 2021*

Pertumbuhan Ekonomi Dunia 3,6 2,8 -3,8 5,0

   Negara Maju 2,2 1,6 -4,9 4,0

      Amerika Serikat 2,9 2,2 -3,8 4,3

      Euro Area 1,9 1,3 -7,2 5,0

       Jepang 0,3 0,7 -5,7 2,5

   Negara Berkembang 4,5 3,7 -2,9 5,6

      Tiongkok 6,7 6,1 2,1 7,8

      India 6,1 4,2 -8,8 8,2

      Amerika Latin 1,1 0,0 -7,5 3,1

Volume Perdagangan Dunia 3,8 -0,4 -6,3 4,4

Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia -2,8 -3,0 -5,8 4,0

Tabel 1: Ekonomi Global: Pertumbuhan, Volume Perdagangan, dan Harga Komoditas (%, yoy)

Sumber: World Economic Outlook Database Oktober 2020, Proyeksi Bank Indonesia Keterangan: * proyeksi
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stimulus fiskal dan moneter di banyak negara, 
ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda 
dan aliran investasi portofolio mulai kembali masuk 
ke EMEs. Ketidakpastian global semakin menurun 
sejak awal November 2020 pascahasil pemilihan 
Presiden di AS, meskipun volatilitasnya perlu tetap 
diwaspadai di tengah kekhawatiran akan gelombang 
kedua pandemi Covid-19.  Indikator VIX menurun 
menjadi 24 sementara CDS juga turun menjadi 78 
yang kemudian mendorong penguatan banyak mata 
uang negara Asia terhadap dolar AS. Penurunan 
ketidakpastian global ini diharapkan akan mendorong 
aliran masuk modal asing dan apresiasi lebih lanjut 
nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Stimulus fiskal dalam jumlah besar ditempuh di 
banyak negara untuk pemulihan ekonomi dari 
dampak pandemi Covid-19. Stimulus fiskal umumnya 
dialokasikan untuk anggaran biaya kesehatan, 
program bantuan sosial kepada masyarakat, insentif 
kepada dunia usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM), serta keringanan pajak 
kepada korporasi. Sementara itu, penerimaan pajak 
menurun drastis karena kondisi ekonomi yang 
mengalami resesi. Besarnya tambahan pengeluaran 
di tengah penurunan penerimaan pajak telah 
menyebabkan melebarnya defisit fiskal di banyak 
negara, dengan kenaikan defisit yang besar melebihi 
8% dari PDB di negara maju dibandingkan defisit 
di negara EMEs yang umumnya lebih rendah 
karena keterbatasan pembiayaan yang diperlukan 

(Grafik 7). Besarnya stimulus fiskal ini berdampak 
positif untuk mendorong perbaikan ekonomi sejak 
triwulan III-2020 dan diharapkan dapat mempercepat 
pemulihan ekonomi ke depan dari pandemi Covid-19. 
Kesenjangan output yang melebar dalam periode 
2020-2021 diperkirakan akan menyempit pada 2022-
2023 dengan pulihnya ekonomi di banyak negara 
(Grafik 8). 

Proses pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 
juga didukung oleh stimulus moneter bank-bank 
sentral di banyak negara. Di negara maju, dengan 
tingkat suku bunga kebijakan moneter yang mendekati 
nol persen, stimulus moneter ditempuh bank-bank 
sentral dengan injeksi likuiditas (Quantitative Easing, 
QE) ke sektor keuangan, khususnya perbankan. Hal 
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ini dilakukan antara lain dengan program pembelian 
aset keuangan (asset purchase program) dari pasar 
baik obligasi pemerintah, obligasi swasta, maupun 
sekuritas kredit. Dalam persentase terhadap PDB, 
jumlah QE terbesar dilakukan oleh European Central 
Bank (ECB) kemudian oleh Bank of Japan (BoJ), 
Bank of England (BoE), dan The Federal Reserve 
AS (Grafik 9). Di negara EMEs, stimulus moneter 
dilakukan melalui kombinasi penurunan suku bunga 
kebijakan dan injeksi likuiditas ke perbankan dan 
pasar keuangan. Besarnya penurunan suku bunga 
disesuaikan dengan penurunan inflasi dan perlunya 
menjaga stabilitas nilai tukar. Sementara itu, injeksi 
likuiditas (QE) umumnya dilakukan melalui operasi 
moneter, mengingat masih terbatasnya aset-aset 
keuangan di pasar sekunder. Dalam persentase 
terhadap PDB, jumlah QE terbesar dilakukan oleh 
Bank Indonesia kemudian diikuti oleh Meksiko, Chili, 
dan Filipina (Grafik 10).

Sejumlah langkah koordinasi kebijakan internasional 
ditempuh dalam mendukung pemulihan ekonomi 
global. Sejumlah agenda penting mengemuka di 
forum-forum G20, IMF, FSB, maupun BIS. Salah 
satunya adalah perlunya melanjutkan stimulus 
fiskal dan moneter sesuai dengan kondisi ekonomi 
dan penanganan pandemi Covid-19 di masing-
masing negara. Hal ini mengingat pandemi Covid-19 
akan masih berlangsung setidaknya pada tahun 

2021 meskipun vaksinasi telah dilakukan. Agenda 
lain terkait dengan langkah antisipasi terhadap 
dampak penurunan kegiatan ekonomi pada kondisi 
korporasi, termasuk program restrukturisasi kredit 
dan dunia usaha, insentif fiskal, hingga kemungkinan 
kebangkrutan. Pembahasan kebijakan mencakup 
upaya untuk tetap menjaga stabilitas sistem keuangan 
dari dampak menurunnya kinerja korporasi, termasuk 
untuk mengatasi sangat rendahnya pertumbuhan 
kredit (credit crunch), risiko meningkatnya kredit 
bermasalah (loan at risk), terlalu besarnya ekses 
likuiditas di pasar keuangan (liquidity trap), hingga 
antisipasi terhadap risiko kenaikan harga aset 
keuangan yang berlebihan (price bubbles). Sementara 
itu, untuk negara-negara yang masih berkembang, 
permasalahan utama yang dibahas adalah dampak 
pandemi Covid-19 terhadap meningkatnya 
kemiskinan dan pengangguran, menurunnya 
kemampuan membayar, dan perlunya restrukturisasi 
utang luar negeri, serta mobilisasi bantuan sosial dari 
negara-negara donor. 

Pandemi Covid-19 juga menguak sejumlah 
kelemahan dalam pranata sistem perdagangan, 
moneter, dan keuangan dunia. Di bidang perdagangan 
internasional, pandemi Covid-19 dalam jangka 
pendek mendorong masing-masing negara semakin 
mendahulukan kepentingan domestik (inward looking 
policy), baik dengan meningkatkan sumber-sumber 
pertumbuhan dalam negeri maupun membatasi 
hubungan dagang dengan negara lain. Kelemahan 
sistem perdagangan internasional yang selama ini 

0

5

10

15

20

25

30

35

40
% dari 
PDB

Fed ECB BoJ BoE RBNZ Riksbank RBA

Penggunaan Besaran Maksimal

Ket : Termasuk APP (inc. loan purchases) & term funding schemes;
tidak termasuk short- term liquidity facilities 

Grafik 9. Quantitative Easing Negara Maju                

Ket : Termasuk APP (include loan purchases) dan term funding schemes;
tidak termasuk short- term liquidity facilities

Sumber: Berbagai Bank Sentral, diolah

4,4

3,3

2,8

1,6

0,6
0,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Indonesia Meksiko Chili Filipina Thailand India

% dari 
PDB

Grafik 10. Quantitative Easing Negara EMEs

Sumber: Haver, Berbagai Bank Sentral, Tellimer Research, Bank Indonesia



12

PERTEMUAN TAHUNAN
BANK INDONESIA 2020

banyak bertumpu pada Tiongkok dalam mata rantai 
produksi global (global supply chains) menimbulkan 
kerentanan (Skema 1). Hal ini perlu disikapi dengan 
membangun mata rantai produksi domestik (local 
supply chains) dan menjalin hubungan dagang 
secara bilateral maupun dengan sejumlah kawasan 
(bilateral and regional free-trade agreements) sehingga 
terbentuk mata rantai ganda dalam perdagangan 
dunia (multi-polar supply chains). Di bidang moneter, 
ketergantungan pasar keuangan dunia pada dominasi 
mata uang dólar AS hampir saja menimbulkan kembali 
krisis keuangan global pada akhir Maret 2020. Risiko 
sistemik muncul manakala semua investor global 
secara serentak menarik, dalam jumlah besar, aset 
investasi portofolionya dan menukarkannya ke 
dalam dolar AS sebagai safe heaven currency. Untuk 
mengatasi hal itu, kerja sama bilateral maupun 
regional untuk semakin banyak menggunakan mata 
uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan 
dan investasi (local currency settlement) semakin 
penting untuk didorong, demikian pula langkah untuk 
internasionalisasi mata uang Renminbi Tiongkok. 
Di bidang keuangan, semakin besarnya hedge funds 

yang menggunakan perdagangan algoritma (AI 
machine trading) membuktikan kerentanan sistem 
keuangan global pada kondisi tekanan seperti terjadi 
pada puncak pandemi Covid-19 akhir Maret 2020. 
Sejumlah inisiatif dilakukan untuk pengaturan dan 
pengawasan Non-Bank Financial Institutions (NBFIs) 
termasuk hedge funds tersebut dalam memperkuat 
ketahanan sistem keuangan global.  

Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional: 
Proses Pemulihan Berlangsung, Stabilitas 
Terjaga

Pandemi Covid-19 juga berdampak luar biasa pada 
kesehatan, ekonomi, dan keuangan Indonesia, 
terutama pada triwulan II-2020. Hingga 25 
November tercatat lebih dari 500 ribu kasus positif di 
Indonesia dengan pasien sembuh berjumlah sekitar 
425 ribu dan pasien meninggal sekitar 16,1 ribu 
(Grafik 11). Kebijakan pembatasan sosial yang perlu 
ditempuh untuk mencegah penyebaran Covid-19 
berdampak pada menurunnya mobilitas manusia di 

Skema  1. Peran Tiongkok dalam Rantai Suplai Global

2000

$1,03 T $1,55 T $2,07 T

Pangsa terhadap total global trade :
(1) AS 15,8%
(2) Jerman 8%
(3) Jepang 6,8%
(4) Perancis 4,8%
(5) Inggris 4,8%
(6) Tiongkok 4,8%
(7) Kanada 4,1%
(8) Italia 3,5%
(9) Belanda 3,3%
(10) Meksiko 2,7%
.................
(28) Indonesia 0,8%

2019

$2,32 T $3,47 T $4,63 T

Pangsa terhadap total global trade :
(1) Tiongkok 15,6%
(2) AS 13,8%
(3) Jerman 9,1%
(4) Jepang 4,9%
(5) Perancis 4,2%
(6) Belanda 4,2%
(7) Inggris 3,8%
(8) Korea Selatan 3,7%
(9) Italia 3,4%
(10) Meksiko 3,3%
.................
(28) Indonesia 1,27%

Net Impor

Net Ekspor

Net Impor

Net Ekspor

Sumber: Bloomberg, diolah
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hampir seluruh kota-kota besar pada periode April 
hingga Juni, dan berdampak pula pada menurunnya 
aktivitas perekonomian pada triwulan II-2020 (Grafik 
12). Mobilitas manusia kemudian berangsur membaik 
sejak bulan Juli 2020, seiring dengan pelonggaran 
pembatasan sosial di berbagai daerah, yang juga 
mendorong perbaikan aktivitas perekonomian sejak 
triwulan III-2020. Di bidang moneter, kepanikan 
pasar keuangan global pada akhir Maret dan April 
2020 berdampak pada keluarnya investasi portofolio 
asing dalam jumlah besar dan tekanan pelemahan 
nilai tukar Rupiah yang sangat tinggi. Dengan 

komitmen kebijakan stabilisasi yang kuat dari Bank 
Indonesia, nilai tukar Rupiah menguat signifikan sejak 
akhir Maret 2020 sehingga mendukung pemulihan 
ekonomi nasional. Alhamdulillah, masa terberat telah 
dilalui. Stabilitas terjaga, proses pemulihan ekonomi 
berlangsung.

Pertumbuhan ekonomi nasional membaik sejak 
triwulan III-2020 dan akan meningkat tinggi pada 
tahun 2021. Perbaikan ekonomi sejalan dengan 
realisasi stimulus fiskal, meningkatnya mobilitas 
masyarakat, dan membaiknya permintaan global. 

Komponen 2018*
2019**

2019**
2020***

I II III IV I II III

PDB 5,17 5,07 5,05 5,02 4,97 5,02 2,97 -5,32 -3,49

Konsumsi Swasta 5,05 5,02 5,18 5,01 4,97 5,04 2,83 -5,52 -4,04

Konsumsi Pemerintah 4,80 5,22 8,23 0,98 0,48 3,25 3,75 -6,90 9,76

Investasi 6,64 5,03 4,55 4,21 4,06 4,45 1,70 -8,61 -6,48

  Inv. Non-Bangunan 10,31 3,69 1,96 1,95 -0,13 1,80 -1,46 -18,62 -8,99

  Inv. Bangunan 5,41 5,48 5,46 5,03 5,53 5,37 2,76 -5,26 -5,60

Ekspor 6,55 -1,58 -1,73 0,10 -0,39 -0,87 0,23 -11,68 -10,82

Impor 11,88 -7,47 -6,84 -8,30 -8,05 -7,69 -2,18 -16,98 -21,86

Tabel 2. PDB Berdasarkan Pengeluaran (%, yoy)

Sumber : BPS Keterangan: *Angka sementara; ** Angka sangat sementara; *** Angka sangat sangat sementara
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Ekonomi Indonesia pada triwulan III-2020 tumbuh 
sebesar 5,05% (qtq) dari kontraksi 4,19% (qtq), atau 
kontraksi pertumbuhan menurun menjadi 3,49% 
(yoy) dari 5,32% (yoy) pada triwulan sebelumnya 
(Tabel 2). Realisasi stimulus Pemerintah meningkat 
terutama berupa bantuan sosial, belanja barang dan 
jasa lainnya, serta transfer ke daerah dan dana desa 
(TKDD). Kinerja ekspor juga membaik, didorong 
permintaan global terutama dari AS dan Tiongkok, 
tercatat pada sejumlah komoditas seperti besi dan 
baja, pulp dan waste paper, serta tekstil dan produk 
tekstil (TPT). Sejumlah indikator menunjukkan 
perbaikan, seperti mobilitas masyarakat, penjualan 
eceran nonmakanan dan online, PMI Manufaktur, 
serta pendapatan masyarakat. Ke depan, 
pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat 
didorong oleh membaiknya perekonomian global 
serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program 
restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus 
moneter dan makroprudensial Bank Indonesia. 
Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 
Indonesia akan mulai positif pada triwulan IV-2020 
dan diperkirakan mencapai 4,8-5,8% pada tahun 
2021.

Secara spasial, perbaikan ekonomi lebih cepat di 
sejumlah daerah di luar Jawa. Perbaikan ekonomi 
pada triwulan III-2020 tercatat di hampir seluruh 
daerah di Indonesia, di tengah 7 (tujuh) provinsi 
termasuk Bali yang masih tertekan (Grafik 13). 
Bahkan terdapat 2 (dua) provinsi yang mampu 
tumbuh positif, yakni Sulawesi Tengah dengan 
pertumbuhan 2,82% (yoy) dan Maluku Utara yang 
tumbuh tinggi sebesar 6,66% (yoy), ditopang 
oleh kinerja positif industri berorientasi ekspor. 
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Pelonggaran aktivitas sosial oleh lebih dari 31 
Pemerintah Daerah (4 Provinsi dan 27 Kabupaten/
Kota) mendorong perbaikan ekonomi pada triwulan 
III-2020. Selain itu, kebijakan percepatan TKDD oleh 
Pemerintah melalui kemudahan persyaratan transfer 
mendukung realisasi belanja daerah sehingga 
menopang perbaikan ekonomi daerah, terutama di 
Jawa. Dari sisi eksternal, pulihnya perekonomian 
Tiongkok dan AS menjadi pendorong perbaikan 
kinerja ekspor sejumlah produk industri di Jawa, 
Sulampua, dan Sumatera. Dari sisi lapangan usaha, 
perbaikan ekonomi di wilayah Sulawesi-Maluku-
Papua (Sulampua) didorong oleh kelanjutan investasi 
dan permintaan industri baja dan tambang yang 
meningkat dari luar negeri. Di Jawa, perbaikan 
ekonomi terutama ditopang oleh membaiknya 
konsumsi karena percepatan realisasi anggaran dan 
meningkatnya mobilitas sehingga mendukung pula 

perbaikan di lapangan usaha industri. Sementara 
itu, lapangan usaha perdagangan membaik di 
seluruh wilayah sejalan dengan aktivitas konsumsi 
dan ekspor-impor yang membaik. Perbaikan 
pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan berlanjut 
pada tahun 2021 di mana wilayah Jawa, Sumatera, 
Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra), dan 
Sulampua akan tumbuh masing-masing sebesar 5,2-
5,6%; 4,0-4,4%; 2,4-2,8%; 5,2-5,6%, dan 7,8-8,2%.

Ketahanan dan stabilitas sektor eksternal Indonesia 
tetap terjaga. Transaksi berjalan triwulan III-2020 
mencatat surplus dipengaruhi perbaikan ekspor dan 
penyesuaian impor sejalan permintaan domestik 
yang belum kuat. Hal ini tercermin pada neraca 
perdagangan selama triwulan III-2020 yang mencatat 
surplus sebesar 9,8 miliar dolar AS, jauh lebih 
tinggi dari surplus neraca perdagangan triwulan 
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sebelumnya sebesar 4,0 miliar dolar AS (Tabel 3). 
Neraca transaksi modal dan finansial juga masih 
kuat terutama didukung oleh aliran masuk modal 
portofolio asing sejalan dengan besarnya likuiditas 
global, tingginya daya tarik aset keuangan domestik, 
dan terjaganya keyakinan investor terhadap prospek 
perekonomian domestik. Cadangan devisa pada 
Oktober 2020 tercatat 133,7 miliar dolar AS, jauh 
berada di atas standar kecukupan internasional. Ke 

depan, stabilitas eksternal Indonesia diperkirakan 
tetap terjaga. NPI diperkirakan akan mengalami 
surplus dengan defisit transaksi berjalan yang lebih 
rendah dan surplus neraca modal yang lebih besar. 
Defisit transaksi berjalan diprakirakan akan di 
bawah 1,5% PDB pada tahun 2020 dan sekitar 1,0-
2,0% PDB pada tahun 2021, sehingga mendukung 
ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia.

Komponen (miliar USD) 2018
2019*

2019*
2020**

I II III* IV* I* II* III**

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

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

- Ekspor, fob 180,7 41,2 40,2 43,7 43,4 168,5 41,7 34,6 40,8

- Impor, fob -181,0 -39,9 -39,6 -42,3 -43,1 -164,9 -37,3 -30,7 -31,0

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

b. Migas -11,4 -2,1 -2,9 -2,1 -3,2 -10,3 -2,7 -0,8 -0,7

B. Jasa - jasa, Pendapatan  
    Primer & Sekunder -30,4 -7,8 -8,8 -8,9 -8,4 -33,9 -8,1 -6,9 -8,8

Transaksi Modal dan Finansial 25,1 9,9 6,8 7,4 12,5 36,6 -3,1 10,6 1,0

1. Investasi Langsung 12,5 5,9 5,8 5,2 3,1 20,1 4,0 3,9 1,1

2. Investasi Portofolio 9,3 5,5 4,6 4,6 7,3 22,0 -6,1 9,8 -1,9

3. Investasi Lainnya+ 3,3 -1,6 -3,6 -2,4 2,1 -5,4 -1,0 -3,0 1,8

Neraca Keseluruhan -7,1 2,4 -2,0 0,0 4,3 4,7 -8,5 9,2 2,1

Memorandum:

- Cadangan Devisa 120,7 124,5 123,8 124,3 129,2 129,2 121,0 131,7 135,2

Dalam bulan impor dan 
pembayaran ULN Pemerintah 6,4 6,7 6,8 6,9 7,3 7,3 7,0 8,1 9,1

- Transaksi Berjalan
  (% PDB)
+ termasuk financial derivatives

-2,94 -2,45 -2,95 -2,61 -2,83 -2,71 -1,34 -1,20 0,36

Tabel 3. Neraca Pembayaran Indonesia

Sumber: Bank Indonesia Keterangan:* Angka sementara; ** Angka sangat sementara
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Dengan kebijakan stabilisasi Bank Indonesia, 
nilai tukar Rupiah stabil dan berpotensi menguat. 
Seperti dikemukakan di atas, pandemi Covid-19 
menyebabkan kepanikan para investor dan pelaku 
pasar global terutama pada akhir Maret dan April 
2020 yang mendorong arus pelarian modal dalam 
jumlah yang besar dan pelemahan nilai tukar 
berbagai mata uang dunia, termasuk Indonesia. 
Rupiah tertekan hingga sempat mencapai Rp16.575 
per dolar AS pada 23 Maret 2020 (Grafik 14). 
Dengan langkah-langkah stabilisasi yang ditempuh 
Bank Indonesia dan komunikasi intensif kepada 
para investor dan pelaku pasar domestik dan luar 
negeri, nilai tukar Rupiah kembali menguat signifikan 
mencapai Rp14.165 per dolar AS atau terapresiasi 
17,01% sejak 23 Maret 2020 hingga 20 November 
2020 (Grafik 15). Ke depan, Bank Indonesia 
memandang nilai tukar Rupiah akan bergerak stabil 
dan masih berpotensi menguat. Hal ini seiring 
levelnya yang secara fundamental masih undervalued 
didukung inflasi yang rendah dan terkendali, defisit 
transaksi berjalan yang rendah, daya tarik aset 
keuangan domestik yang tinggi, dan premi risiko 
Indonesia yang menurun. Bank Indonesia terus 
memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah 
sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya 
mekanisme pasar. 

Inflasi tetap rendah sejalan permintaan yang belum 
kuat dan pasokan yang memadai. Inflasi Indeks 
Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2020 tercatat 
rendah, yaitu sebesar 1,44% (yoy) (Grafik 16). 
Rendahnya inflasi tercatat di seluruh wilayah NKRI 
dan pada seluruh komponen inflasi inti, volatile food 
(VF), dan administered prices (AP). Inflasi inti tetap 
rendah dipengaruhi permintaan domestik yang 
belum kuat, konsistensi kebijakan Bank Indonesia 
mengarahkan ekspektasi inflasi, dan stabilitas nilai 
tukar yang terjaga. Inflasi kelompok volatile food juga 
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masih rendah sejalan dengan permintaan domestik 
yang belum kuat, pasokan yang memadai, distribusi 
yang terjaga, dan semakin efektifnya koordinasi TPI 
dan TPID. Sementara itu, rendahnya inflasi kelompok 
administered prices selain karena masih terbatasnya 
mobilitas manusia juga didorong oleh penurunan 
tarif angkutan udara. Bank Indonesia memperkirakan 
inflasi pada akhir tahun 2020 akan lebih rendah 
dari 2% dan pada tahun 2021 akan terkendali di 
dalam sasaran 3,0±1% (Grafik 17). Bank Indonesia 
konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat 
koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di 
tingkat pusat maupun daerah melalui Tim Pengendali 
Inflasi (TPI dan TPID), guna mengendalikan inflasi 
tetap dalam kisaran targetnya.

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, di tengah 
pertumbuhan kredit yang masih lemah. Rasio 
kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) 
perbankan pada September 2020 tercatat sebesar 
23,41%, dan rasio kredit bermasalah (Non Performing 
Loan/NPL) tercatat masing-masing 3,15% (bruto) 
dan 1,07% (neto) (Grafik 18). Namun demikian, 
fungsi intermediasi dari sektor keuangan masih 
lemah akibat pertumbuhan kredit yang terbatas 
sejalan permintaan domestik yang belum kuat karena 
kinerja dunia usaha yang tertekan dan kehati-
hatian perbankan akibat berlanjutnya pandemi 
Covid-19. Kredit pada Oktober 2020 mengalami 
kontraksi -0,47% (yoy), sementara itu pertumbuhan 

Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat lebih tinggi, 
yakni sebesar 12,12% (yoy) (Grafik 19). Lemahnya 
pertumbuhan kredit pada Oktober 2020 tersebut 
terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, kecuali 
di Nusa Tenggara Barat dan Papua. Ke depan, 
intermediasi perbankan diperkirakan akan membaik. 
Pertumbuhan kredit dan DPK pada tahun 2021 
diperkirakan masing-masing meningkat 7,0-9,0%. 
Perkiraan ini sejalan dengan prospek pemulihan 
ekonomi serta berlanjutnya stimulus kebijakan baik 
dari sisi fiskal maupun moneter dan makroprudensial. 
Kinerja korporasi secara perlahan juga membaik, 
tercermin dari peningkatan penjualan, kemampuan 
bayar, serta penerimaan perpajakan, terutama pada 
sektor Industri dan Perdagangan. 
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Transaksi sistem pembayaran meningkat sejalan 
dengan perbaikan ekonomi, disertai dengan 
akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. 
Pertumbuhan Uang Kartal Yang Diedarkan 
(UYD) pada Oktober 2020 tercatat 14,61% (yoy) 
sehingga menjadi sebesar Rp806,8 triliun. Transaksi 
pembayaran menggunakan ATM, Kartu Debet, dan 
Kartu Kredit menunjukkan kontraksi pertumbuhan 
yang lebih rendah menjadi 3,97% (yoy) pada Oktober 
2020 (Grafik 20). Di lain pihak, transaksi ekonomi dan 
keuangan digital tetap tumbuh positif sejalan dengan 
penggunaan platform dan instrumen digital di masa 
pandemi, serta kuatnya preferensi dan akseptasi 
masyarakat akan transaksi digital. Nilai transaksi UE 
pada Oktober 2020 tetap tumbuh positif sebesar 
14,80% (yoy). Nilai transaksi digital banking mencatat 
pertumbuhan positif sebesar 10,50% (yoy) pada 
September 2020 (Grafik 21). Demikian pula, transaksi 
e-commerce dan penggunaan Quick Response Code 
Indonesian Standard (QRIS) dalam berbagai transaksi 
meningkat pesat. Ke depan, Bank Indonesia 
meyakini perkembangan ekonomi keuangan digital di 
Indonesia akan semakin pesat, khususnya transaksi 
e-commerce, uang elektronik, dan digital banking, 
sehingga mendukung pemulihan ekonomi nasional 
dari sektor ritel dan UMKM. Bank Indonesia terus 
mempercepat digitalisasi pembayaran melalui 
implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 
(BSPI) 2025, berkolaborasi dengan Pemerintah, 

perbankan, fintech, dan e-commerce. Selain itu, 
pesatnya ekonomi keuangan digital juga seiring 
dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional 
serta meningkatnya preferensi dan akseptasi 
masyarakat akan transaksi digital. 

Prospek pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 
2021 akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya 
dan kembali ke lintasan menuju Indonesia maju 
pada jangka menengah. Akselerasi pertumbuhan 
ekonomi dengan struktur perekonomian yang lebih 
baik tersebut ditopang percepatan transformasi 
ekonomi melalui rangkaian kebijakan reformasi 
struktural yang diarahkan pada 5 (lima) strategi 
utama. Pertama, pembangunan Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang andal dengan penguasaan 
teknologi. Kedua, pembangunan infrastruktur 
yang menopang konektivitas industri, termasuk 
UMKM dan pariwisata. Ketiga, perbaikan iklim 
investasi dan bisnis yang lebih baik didukung oleh 
penyederhanaan regulasi melalui implementasi UU 
Cipta Kerja serta pengembangan dan pendalaman 
pasar keuangan yang mendorong penguatan sumber 
pembiayaan pembangunan. Keempat, penguatan 
sektor prioritas yang berdaya saing dan bernilai 
tambah tinggi; serta kelima, optimalisasi pemanfaatan 
teknologi untuk mendukung transformasi ekonomi 
berbasis digital. Kapasitas perekonomian yang 
meningkat ditopang oleh peningkatan efisiensi dan 
produktivitas ekonomi, sebagai dampak rangkaian 
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reformasi struktural, mendorong pertumbuhan 
ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan 
menuju Indonesia Maju dengan stabilitas yang 
tetap terjaga. Kami memprakirakan dalam jangka 
menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan 
terus meningkat hingga berada pada kisaran 5,5-
6,1% dengan inflasi yang terjaga rendah pada kisaran 
1,5-3,5% serta defisit transaksi berjalan yang berada 
pada kisaran 1,5-2,5% dari PDB pada 2025. Secara 
keseluruhan, dengan lintasan prospek tersebut, 
Indonesia diprakirakan mampu menjadi negara maju 
berpendapatan tinggi pada 2045.

Bauran Kebijakan Bank Indonesia 
Tahun 2020: Memperkuat Stabilitas, 
Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Membaiknya kinerja perekonomian nasional 
didukung oleh sinergi dan koordinasi kebijakan 
yang erat antara Pemerintah, Bank Indonesia, 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS) dan berbagai pihak. Pada tahun 
2020, pemerintah memberikan stimulus fiskal yang 
relatif besar dengan defisit sebesar Rp1.039,2 triliun 
atau 6,3% PDB. Termasuk di dalamnya, anggaran 
penanganan Covid-19 dan program pemulihan 
ekonomi nasional sebesar Rp695,2 triliun untuk 
anggaran public goods (yaitu biaya kesehatan, 
penyaluran bantuan sosial, dan pelayanan umum) 
sebesar Rp397,6 triliun, serta non-public goods 
(yaitu insentif kepada UMKM, insentif usaha, 
dan dan korporasi) sebesar Rp297,6 triliun. Bank 
Indonesia, di samping melakukan stabilisasi nilai 
tukar Rupiah, juga memberikan stimulus moneter 
yang besar dalam bentuk penurunan suku bunga 
dan pelonggaran moneter (Quantitive Easing), 
serta pelonggaran kebijakan makroprudensial dan 
digitalisasi sistem pembayaran. Melalui mekanisme 
“burden sharing” dengan Pemerintah, Bank Indonesia 
mendanai dan menanggung beban seluruh anggaran 
public goods sebesar Rp397,6 triliun dalam APBN 
2020 melalui pembelian SBN secara langsung, dan 
juga menanggung beban sekitar 60% dari bunga 
SBN untuk anggaran non-public goods UMKM dan 
korporasi sebesar Rp117,0 trilun dalam APBN 

2020. Sementara itu, OJK memberikan relaksasi 
bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit dengan 
penundaan angsuran pokok dan bunga sehingga 
tidak berdampak pada kenaikan kredit bermasalah 
dan penurunan permodalan. Demikian pula, LPS 
memastikan terjaminnya simpanan masyarakat pada 
perbankan sehingga mendukung terjaganya stabiitas 
sistem keuangan. 

Bank Indonesia berkomitmen penuh mengarahkan 
seluruh instrumen kebijakan untuk pemulihan 
ekonomi nasional. Sejak merebaknya Covid-19, 
bauran kebijakan Bank Indonesia terus diperkuat 
dan terkoordinasi erat dengan Pemerintah dan 
KSSK untuk pemulihan ekonomi nasional, dengan 
tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem 
keuangan. Bank Indonesia berkomitmen untuk 
pendanaan APBN Tahun 2020 melalui pembelian 
Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar perdana 
maupun secara langsung sehingga Pemerintah dapat 
lebih fokus dalam mempercepat realisasi anggaran. 
Penyediaan dana likuiditas juga terus dilakukan bagi 
perbankan untuk kelancaran program restrukturisasi 
kredit dan dunia usaha. Penguatan bauran kebijakan 
Bank Indonesia tersebut meliputi 6 (enam) aspek 
berikut ini: 
i. Penurunan suku bunga kebijakan BI 7-Day 

Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebanyak 5 (lima) 
kali dalam 2020 sebesar 125 bps menjadi 
3,75%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya 
mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah 
rendahnya inflasi dan relatif stabilnya nilai tukar 
Rupiah. Suku bunga kebijakan Bank Indonesia ini 
merupakan tingkat terendah sepanjang sejarah. 

ii. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui 
intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable 
Forward (DNDF), dan pembelian SBN dari 
pasar sekunder, di tengah masih berlanjutnya 
ketidakpastian pasar keuangan global.

iii. Pelonggaran moneter (Quantitative Easing) 
dengan injeksi likuiditas dalam jumlah besar 
ke perbankan untuk mendukung program 
pemulihan ekonomi nasional. Pelonggaran 
moneter dilakukan antara lain melalui ekspansi 
moneter dan penurunan Giro Wajib Minimum 
(GWM).
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iv. Pelonggaran kebijakan makroprudensial 
untuk mendorong kredit dan pembiayaan bagi 
perekonomian, seperti Rasio Intermediasi 
Makroprudensial (RIM), rasio Loan to Value (LTV) 
atau uang muka penyaluran kredit termasuk 
untuk kredit kendaran bermotor berwawasan 
lingkungan. 

v. Penyediaan pendanaan dan berbagi beban untuk 
pembiayaan APBN Tahun 2020 guna mendukung 
program pemulihan ekonomi nasional melalui 
pembelian SBN dari pasar perdana (berdasarkan 
Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan 
Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020) 
dan secara langsung (berdasarkan Keputusan 
Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur 
Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020). Juga, 
penyediaan pendanaan bagi LPS untuk antisipasi 
maupun penanganan bank bermasalah melalui 
mekanisme repo dan/atau pembelian SBN (PP 
No. 33 Tahun 2020).

vi. Mempercepat digitalisasi sistem pembayaran 
berdasarkan Blueprint Sistem Pembayaran (BSPI) 
2025 untuk memperluas ekonomi dan keuangan 
digital sebagai bagian dari upaya pemulihan 
ekonomi, melalui elektronifikasi penyaluran 
bantuan sosial Pemerintah, perluasan QRIS, 
serta kolaborasi antara bank dan fintech untuk 
kemudahan akses UMKM dan masyarakat 
kepada layanan ekonomi dan keuangan.

Kebijakan Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah 

Dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank 
Indonesia, nilai tukar Rupiah menguat signifikan 
sehingga kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional. 
Kebijakan stabilisasi Bank Indonesia didukung pula 
dengan komunikasi intensif kepada para investor 
dan pelaku pasar domestik dan luar negeri. Seperti 
yang telah kami kemukakan sebelumnya, Rupiah 
yang pada 23 Maret 2020 menyentuh Rp16.575 per 
dolar AS kemudian menguat menjadi Rp14.165 per 
dolar AS pada 20 November 2020. Konfiden investor 
semakin membaik dengan kembali masuknya aliran 
portofolio asing ke Indonesia. Sejak 14 April sampai 

dengan 20 November 2020, aliran masuk portofolio 
asing ke pasar SBN tercatat Rp48,6 triliun (Grafik 
22). Cadangan devisa kembali meningkat mencapai 
133,7 miliar dolar AS pada akhir Oktober 2020, 
lebih tinggi dari level sebelum Covid-19. Kami 
berpandangan bahwa tingkat nilai tukar Rupiah 
saat ini secara fundamental masih “undervalued”, 
dan Insya Allah Rupiah masih berpotensi menguat. 
Stabilitas dan penguatan nilai tukar Rupiah didukung 
oleh sejumlah faktor yaitu: (a) inflasi yang rendah dan 
terkendali, (b) defisit transaksi berjalan yang rendah, 
yaitu di bawah 1,5% PDB untuk keseluruhan 2020, 
(c) tingginya perbedaan suku bunga domestik dan 
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luar negeri (Grafik 23), (d) cadangan devisa yang 
meningkat, dan (e) menurunnya premi risiko sejalan 
dengan berkurangnya ketidakpastian pasar keuangan 
global dan domestik. 

Stimulus Kebijakan Moneter

Penurunan suku bunga dan pelonggaran kebijakan 
moneter Bank Indonesia mendorong penurunan 
suku bunga perbankan dan stabilitas pasar 
keuangan, meski penurunan suku bunga kredit 
masih lamban. Sebagaimana kami kemukakan di 
atas, selama tahun 2020 Bank Indonesia telah 
menurunkan suku bunga kebijakan moneter sebesar 
125 bps sehingga suku bunga BI7DRR menjadi 
3,75%. Suku bunga kebijakan Bank Indonesia ini 
merupakan tingkat terendah sepanjang sejarah. 
Penurunan suku bunga BI7DRR dan pelonggaran 
likuiditas yang ditempuh Bank Indonesia telah diikuti 
penurunan suku bunga Pasar Uang Antar Bank 
(PUAB) sebesar 154 bps sehingga rata-rata suku 
bunga PUAB overnight sangat rendah, yaitu sekitar 
3,27% pada November 2020 (Grafik 24).  Demikian 
pula imbal hasil SBN tenor 10 tahun juga turun 
sebesar 75 bps dari tertinggi 8,31% pada akhir Maret 
2020 menjadi 6,13% pada 18 November 2020. Suku 
bunga perbankan juga menurun, khususnya suku 
bunga deposito sebesar 138 bps menjadi 4,93%, 

meski penurunan suku bunga kredit baru sebesar 
70 bps menjadi 9,84% pada akhir Oktober 2020 
(Grafik 25). Dengan telah besarnya penurunan suku 
bunga kebijakan dan pelonggaran moneter Bank 
Indonesia, lambannya penurunan suku bunga kredit 
perbankan lebih karena meningkatnya risiko kredit 
yang mengharuskan perbankan meningkatkan 
pencadangannya. Kami mengharapkan agar 
perbankan dapat mempercepat penurunan suku 
bunga kredit sehingga mendukung peningkatan 
kredit dan pembiayaan bagi pemulihan ekonomi 
nasional. 

Untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha 
dan pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia 
juga meningkatkan stimulus moneter dalam bentuk 
kebijakan Quantitative Easing (QE) ke perbankan 
dalam jumlah yang besar. Sampai dengan 20 
November 2020 Bank Indonesia telah melakukan 
injeksi likuiditas Rupiah sekitar Rp682,0 triliun atau 
sekitar 4,4% dari PDB, terutama bersumber dari 
penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sekitar 
Rp155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp511,2 
triliun. Sebagaimana terlihat pada Grafik 10, jumlah 
QE oleh Bank Indonesia ini sebagai terbesar diantara 
negara EMEs. Secara lebih rinci, ekspansi operasi 
moneter dilakukan melalui penyediaan term-repo 
kepada perbankan dengan underlying SBN dan FX 
swap berjumlah Rp345,0 triliun. Ekspansi moneter 
juga dilakukan melalui pembelian SBN dari pasar 
sekunder sebesar Rp166,2 triliun, sebagai bagian 
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dari kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah yang 
ditempuh Bank Indonesia. Hal ini terutama dilakukan 
pada periode Maret dan April 2020 manakala terjadi 
penarikan investasi portofolio asing, khususnya 
dari SBN Pemerintah yang memberi tekanan pada 
Rupiah. Selain itu, Bank Indonesia menurunkan 
kewajiban GWM Rupiah sebanyak 3 (tiga) kali 
sebesar 300 bps sehingga menambah likuiditas 
sekitar Rp155 triliun selama tahun 2020. Bank 
Indonesia juga tidak mengenakan tambahan giro 
dalam pemenuhan ketentuan Rasio Intermediasi 
Makroprudensial bank sehingga menambah likuiditas 
sekitar Rp15,8 triliun.

Bauran Kebijakan Moneter dan Kebijakan 
Makroprudensial

Dari sisi kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia 
melakukan pelonggaran untuk mendorong 
penyaluran kredit dan pembiayaan dari perbankan. 
Selama tahun 2020, Bank Indonesia memperlonggar 
ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial 
(RIM/RIM Syariah), yaitu rasio antara pembiayaan 
(financing) dengan pendanaan (funding) perbankan, 
dengan tidak mengenakan pinalti atas bank yang 
memiliki RIM atau RIM Syariah di luar kisaran 
target, yang telah ditetapkan sebesar 84-94%, 
selama satu tahun ke depan mulai berlaku sejak 1 

Mei 2020 (Grafik 26). Ketentuan rasio Loan to Value 
(LTV), yaitu kebijakan uang muka (down payment) 
dalam penyaluran kredit perbankan, untuk kredit 
kendaraan bermotor berwawasan lingkungan juga 
diperlonggar menjadi 0% (Grafik 27). Selain itu, 
ketentuan Penyangga Likuiditas Makroprudensial 
(PLM/PLM Syariah), yaitu rasio aset likuid dalam 
bentuk kepemilikan SBN dan SBI sebagai penyangga 
likuiditas, diperkuat dari 4% menjadi 6% terhadap 
DPK Rupiah untuk bank konvensional dan menjadi 
4,5% terhadap DPK Rupiah untuk bank syariah. 
Seluruh surat berharga yang digunakan untuk 
pemenuhan RIM atau RIM syariah ini dapat 
direpokan kepada Bank Indonesia dalam hal 
bank memerlukan likuiditas. Kami memandang 
pelonggaran kebijakan makroprudensial tersebut 
dapat memberikan fleksibilitas bagi perbankan dalam 
penyaluran kredit untuk mendorong pemulihan 
ekonomi nasional dengan tetap mengutamakan 
terjaganya stabilitas sistem keuangan.

Penurunan suku bunga serta pelonggaran kebijakan 
moneter dan makroprudensial akomodatif yang 
ditempuh Bank Indonesia mendukung terjaganya 
stabilitas sistem keuangan. Longgarnya kondisi 
likuiditas di perbankan tercermin pada tingginya rasio 
Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) 
yakni 30,65% pada Oktober 2020. Per kelompok 
BUKU bank, rasio AL/DPK mencapai sekitar 28,91% 
sampai dengan 34,19% untuk bank BUKU 2 sampai 

0,1

0,2

0,0

0,2

0,0 0,0 0,0 0,0

NPL/NPF (Bruto) <5% &
KPMM

Insentif<KPMM<19%

NPL/NPF (Bruto) <5% &
KPMM>19%

KPMM ≥ KPMM Insentif KPMM < KPMM Insentif

Parameter Disinsentif Bawah Parameter Disinsentif Atas

Sebelum Sesudah

Grafik 26. Parameter Disinsentif RIM

Sumber: Bank Indonesia

13,3

11,7

13,3

7,5

0

2

4

6

8

10

12

14

Properti Kendaraan Bermotor

Sebelum Terkini

(%)

Grafik 27. Rerata Uang Muka LTV/FTV Properti dan  
 Kendaraan Bermotor Ramah Lingkungan

Sumber: Bank Indonesia



24

PERTEMUAN TAHUNAN
BANK INDONESIA 2020

dengan bank BUKU 4, sementara rasio AL/DPK bank 
BUKU 1 juga relatif tinggi, yaitu 17,83% (Grafik 28). 
Pertumbuhan DPK di perbankan juga tinggi, yaitu 
sebesar 12,12% (yoy) pada Oktober 2020, sementara 
pertumbuhan kredit mengalami kontraksi 0,47% 
(yoy). Dari besaran moneter, pertumbuhan besaran 
moneter M1 dan M2 pada Oktober 2020 tetap 
tinggi, yaitu sebesar 18,5% (yoy) dan 12,5% (yoy). 
Pelonggaran likuiditas yang sangat besar oleh Bank 
Indonesia tersebut sejauh ini masih banyak berputar 
di perbankan dan pasar uang, belum mengalir dalam 
bentuk penyaluran kredit ke sektor riil. Namun di 
sisi lain, penurunan suku bunga dan pelonggaran 
likuiditas tersebut berperan penting dalam terjaganya 

stabilitas sistem keuangan. Hal ini terutama dengan 
terjaganya risiko suku bunga dan risiko likuiditas 
perbankan. Lebih dari itu, pelonggaran likuiditas 
tersebut juga berperan positif terhadap profitabilitas 
perbankan dengan membaiknya pendapatan dari 
penanaman likuiditas pada instrumen SPN dan SBN, 
di samping pinjaman antar bank (PUAB). Secara 
keseluruhan, kepemilikan surat-surat berharga di 
perbankan mencapai Rp1.443 triliun pada akhir 
Oktober 2020, di mana sebagian besar dimiliki oleh 
kelompok bank BUKU 3 dan 4 (Grafik 29).

Faktor lemahnya permintaan lebih dominan sebagai 
penyebab masih rendahnya penyaluran kredit 
perbankan (Grafik 30). Kredit pada Oktober 2020 
mengalami kontraksi 0,47% (yoy) padahal DPK di 
perbankan tumbuh tinggi, yaitu sebesar 12,12% 
(yoy). Dari sisi penawaran, kapasitas perbankan 
dalam penyaluran sangat memadai sejalan dengan 
pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia 
dalam bentuk penurunan suku bunga dan injeksi 
likuiditas yang besar, serta relaksasi kebijakan 
makroprudensial. Survei perbankan oleh Bank 
Indonesia pada triwulan III-2020 juga menunjukkan 
standar penyaluran kredit yang membaik (Grafik 
31). Karena itu, kami memandang bahwa masih 
rendahnya pertumbuhan kredit lebih dikarenakan 
lemahnya permintaan kredit. Hal ini terkait erat 
dengan masih lemahnya permintaan domestik 
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dan kondisi dunia usaha sehubungan dengan 
perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19 
seperti yang dijelaskan di atas. Dengan prakiraan 
akan membaiknya perekonomian nasional 
pascapandemi Covid-19, pelonggaran secara 
bertahap pembatasan mobilitas manusia, percepatan 
realisasi APBN dan APBD oleh Pemerintah, bauran 
kebijakan moneter dan makroprudensial yang longgar 
termasuk likuiditas perbankan yang lebih dari cukup 
oleh Bank Indonesia, serta kemajuan restrukturisasi 
kredit oleh perbankan, kami perkirakan penyaluran 
kredit perbankan dan pembiayaan dari pasar modal 
akan berangsur meningkat ke depan.  

Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 
2020: Mendukung Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

Bank Indonesia juga telah menindaklanjuti seluruh 
kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 sebagai bagian dari respons kebijakan nasional 
dalam kondisi kegentingan yang memaksa karena 
pandemi Covid-19. Sebagaimana diketahui, respons 
kebijakan nasional dalam UU No. 2 Tahun 2020 
dimaksud mencakup kebijakan keuangan negara dan 
kebijakan stabilitas sistem keuangan. Dalam kaitan 
ini, kewenangan Bank Indonesia terkait kebijakan 
keuangan negara dalam UU No. 2 Tahun 2020 
mencakup pembelian SBN di pasar perdana dari 

Pemerintah, sementara terkait kebijakan stabilitas 
sistem keuangan mencakup penyempurnaan 
Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek/Pembiayaan 
Likuditas Jangka Pendek Syariah (PLJP/PLJPS), 
pembelian/repo SBN dengan LPS, pengaturan 
lalu lintas devisa, dan akses pendanaan kepada 
korporasi/swasta dengan cara repo Surat Utang 
Negara/Surat Berharga Syariah Negara (SUN/SBSN) 
melalui perbankan. Tindak lanjut Bank Indonesia atas 
kewenangan UU No. 2 Tahun 2020 tersebut sebagai 
berikut:
i. Pembelian SUN/SBSN berjangka panjang di 

pasar perdana untuk pendanaan APBN dalam 
rangka pandemi Covid-19 dan pemulihan 
ekonomi nasional (Pasal 16(1)(c) & 19) telah 
dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) kesepakatan 
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. 
Pertama, pembelian SUN/SBSN dari pasar 
perdana oleh Bank Indonesia melalui mekanisme 
pasar untuk pendanaan APBN Tahun 2020 
sesuai Keputusan Bersama Menteri Keuangan 
dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 
2020. Kedua, pembelian SUN/SBSN oleh Bank 
Indonesia secara langsung untuk pendanaan dan 
berbagi beban pembiayaan APBN 2020 dalam 
Keputusan Bersama  Menteri Keuangan dan 
Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020.

ii. Pemberian PLJP/PLJPS kepada bank solven dan 
sehat (Pasal 16 (1)(a) & 17) telah ditindaklanjuti 
dengan perubahan kedua  Peraturan Bank 
Indonesia (PBI) No.22/5/PBI/2020 dan PBI 
No.22/6/PBI/2020  tanggal 30 April 2020  
yang kemudian disempurnakan kembali dengan 
perubahan ketiga dalam PBI No.22/15/2020 
dan PBI No.22/16/2020 tanggal 29 September 
2020. 

iii. Pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) 
kepada Bank Sistemik yang mengalami kesulitan 
likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan PLJP/
PLJPS yang dijamin oleh Pemerintah berdasarkan 
Keputusan KSSK (Pasal 16(1)(b) & 18). Kami 
telah membahasnya dalam Rapat Dewan 
Gubernur (RDG) tanggal 27 Mei 2020 dan saat 
ini masih dalam proses pembahasan di KSSK.

iv. Pembelian dan/atau transaksi repurchase 
agreement (repo) dengan Lembaga Penjamin 
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Simpanan (LPS) dengan underlying SBN yang 
dimilikinya untuk biaya penanganan permasalahan 
solvabilitas Bank Sistemik dan Bank Selain Bank 
Sistemik (Pasal 16(1)(d) & 20) telah ditindaklanjuti 
mekanismenya sebagaimana dituangkan dalam 
amandemen Nota Kesepahaman antara Bank 
Indonesia dengan LPS tanggal 23 Juli 2020.

v. Pengaturan kewajiban penerimaan dan 
penggunaan devisa bagi penduduk termasuk 
ketentuan mengenai penyerahan, repatriasi, 
dan konversi devisa untuk menjaga kestabilan 
makroekonomi dan sistem keuangan (Pasal 
16(1)(e)), telah ditindaklanjuti dengan rencana 
penerbitan PBI tentang kewajiban repatriasi devisa 
hasil ekspor Sumber Daya Alam (SDA). Konsultasi 
rencana implementasi PBI dimaksud dengan 
perbankan dan dunia usaha telah dilakukan. 
Namun demikian, hingga saat ini kami belum ada 
rencana untuk pemberlakukannya.

vi. Pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara 
repo SUN/SBSN yang dimiliki korporasi/swasta 
melalui perbankan (Pasal 16(1)(f)) telah dapat 
dilaksanakan dengan ketentuan PBI dan PDG 
Operasi Moneter yang berlaku.

Bank Indonesia berkomitmen penuh merealisasikan 
pembelian SBN dari pasar perdana untuk pendanaan 
dan pembagian beban APBN Tahun 2020 untuk 
mendukung pemulihan ekonomi nasional sesuai 
UU No. 2 Tahun 2020. Sebagaimana dikemukakan 
di atas, pembelian SUN/SBSN di pasar perdana oleh 
Bank Indonesia untuk pembiayaan APBN Tahun 2020 
dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme “Burden Sharing”. 
Yang pertama, Keputusan Bersama Menteri Keuangan 
dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 
tentang Pembelian SUN/SBSN dari pasar perdana 
oleh Bank Indonesia melalui mekanisme pasar. Dalam 
hal ini, pembelian SUN/SBSN dapat dilakukan melalui 
non-competitive bidder pada lelang utama, greenshoe 
option pada lelang tambahan, ataupun private 
placement. Yang kedua, Keputusan Bersama Menteri 
Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 
2020 tentang pembelian SUN/SBSN secara langsung 
untuk pembiayaan APBN Tahun 2020, sebagai tindak 
lanjut keputusan Komisi XI-DPR RI pada Rapat Kerja 
tanggal 6 Juli 2020. Pembelian SUN/SBSN secara 
langsung tersebut untuk pembiayaan public goods 

dalam APBN Tahun 2020 sebesar Rp397,56 triliun, 
yaitu untuk biaya kesehatan, bantuan sosial, dan 
pelayanan umum, yang kesemua pendanaan dan 
bebannya ditanggung Bank Indonesia. Selain itu, Bank 
Indonesia juga menanggung beban pembiayaan non-
public goods dalam APBN Tahun 2020 terkait insentif 
UMKM dan korporasi berjumlah Rp177,03 triliun. 

Pendanaan dan berbagi beban dalam jumlah yang 
besar oleh Bank Indonesia atas APBN Tahun 2020 
memungkinkan Pemerintah dapat fokus untuk 
percepatan realisasi anggaran bagi pemulihan 
ekonomi nasional. Sejak penandatanganan Keputusan 
Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur 
Bank Indonesia mengenai skema “Burden Sharing” 
I, hingga 20 November 2020 Bank Indonesia telah 
membeli SBN dari pasar perdana sebesar Rp72,5 
triliun dalam 31 (tiga puluh satu) kali lelang yang 
dilakukan Pemerintah selama tahun 2020. Sementara 
itu, realisasi pendanaan dan pembagian beban untuk 
pendanaan Public Goods dalam APBN Tahun 2020 
oleh Bank Indonesia melalui mekanisme pembelian 
SBN secara langsung sesuai dengan Keputusan 
Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank 
Indonesia tanggal 7 Juli 2020 (Skema “Burden Sharing” 
II) hingga 20 November 2020 berjumlah Rp297,03 
triliun. Dengan demikian, secara keseluruhan 
pembelian SBN oleh Bank Indonesia berikut 
pembagian beban untuk pendanaan APBN Tahun 
2020 telah mencapai Rp369,52 triliun. Selain itu, 
Bank Indonesia juga telah merealisasikan pembagian 
beban dengan Pemerintah untuk pendanaan APBN 
Tahun 2020 Non Public Goods-UMKM sebesar 
Rp114,81 triliun sesuai dengan Keputusan Bersama 
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia 
tanggal 7 Juli 2020 (Skema “Burden Sharing” II). 
Dengan komitmen Bank Indonesia dalam pembelian 
SBN dari pasar perdana tersebut, Pemerintah dapat 
lebih memfokuskan pada upaya akselerasi realisasi 
APBN untuk mendorong pemulihan perekonomian 
nasional.  

Bank Indonesia telah menyempurnakan ketentuan 
PLJP/PLJPS untuk penyediaan likuiditas bagi bank 
solven dan sehat untuk memperkuat stabilitas sistem 
keuangan. Seperti dikemukakan, penyempurnaan dua 
kali dilakukan agar pemberian PLJP/PLPS tersebut 
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dapat diimplementasikan dan sesuai standar 
internasional dalam mendukung stabilitas sistem 
keuangan. Penyempurnaan ketiga telah diterbitkan 
dalam PBI No. 22/15/2020 dan PBI No. 22/16/2020 
pada tanggal 29 September 2020 masing-masing 
tentang perubahan ketiga atas PLJP kepada bank 
konvensional dan PLJPS kepada bank syariah. 
Penyempurnaan khususnya terkait pengaturan suku 
bunga, penyederhaaan persyaratan agunan kredit, 
serta proses verifikasi dan valuasi agunan kredit oleh 
KAP/KJPP dalam proses permohonan perbankan 
terhadap PLJP/PLJPS. Kami juga telah membentuk 
Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial 
(FKMM) antara Bank Indonesia dengan OJK untuk 
maksud tersebut, sesuai Keputusan Bersama 
Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan 
Komisioner OJK tanggal 19 Oktober 2020. Dalam 
hal ini, pemberian PLJP/PLJPS disepakati merupakan 
bagian dari tindakan pengawasan oleh OJK 
sehingga bank-bank yang akan memerlukan dan 
memenuhi persyaratan PLJP/PLJPS diwajibkan untuk 
mempersiapkan verifikasi dan valuasi agunan kredit 
oleh KAP/KJPP sehingga akan dapat mempercepat 
pemberian PLJP/PLJPS oleh Bank Indonesia dalam 
hal sewaktu-waktu diperlukan. 

Digitalisasi Sistem Pembayaran: 
Percepatan Integrasi Ekonomi dan 
Keuangan Digital Nasional

Untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital 
sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, Bank 
Indonesia mengakselerasi digitalisasi sistem 
pembayaran sebagai implementasi Blueprint Sistem 
Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Hal ini sejalan 
dengan 5 (lima) arahan Bapak Presiden pada 3 
Agustus 2020 untuk mempercepat transformasi 
digital menuju Indonesia Maju. Akselerasi digitalisasi 
sistem pembayaran tersebut sebagai implementasi 
5 (lima) visi dalam BSPI 2025 yang telah kami 
luncurkan Mei 2019, yang diarahkan untuk 
mendorong: (i) integrasi ekonomi keuangan digital 
nasional, khususnya sektor ritel dan UMKM, (ii) 
digitalisasi perbankan (open banking), (iii) interlink 
perbankan digital dengan fintech, (iv) inovasi start-up 
dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-

hatian, dan (v) mendasarkan kepentingan nasional 
dalam kerja sama sistem pembayaran antar negara. 
BSPI 2025 tersebut diimplementasikan melalui 5 (lima) 
inisiatif utama, yaitu: (i) digitalisasi perbankan melalui 
open banking dan interlink dengan fintech melalui 
Aplication Programming Interface (API), (ii) digitalisasi 
sistem pembayaran ritel melalui perluasan QRIS dan 
pengembangan BI-FAST Payment, (iii) pengembangan 
infrastruktur sistem pembayaran nilai besar dan pasar 
keuangan yang modern dan berstandar internasional, 
(iv) pengembangan infrastruktur publik untuk data 
melalui Data Hub dan Payment ID, serta (v) reformasi 
regulasi yang progresif dan ramah pengembangan 
industri. Sejumlah kemajuan cepat telah dicapai dalam 
implementasi BSPI 2025 tersebut, bersinergi erat 
dengan perbankan dan Asosiasi Sistem Pembayaran 
Indonesia (ASPI), OJK, serta Pemerintah (Pusat dan 
Daerah). 

Digitalisasi sistem pembayaran mendorong pesatnya 
transaksi ekonomi digital melalui e-commerce di 
tengah pandemi Covid-19. Sementara transaksi 
ekonomi dan pembayaran secara fisik menurun, 
pada tahun 2020 nominal transaksi e-commerce 
diperkirakan mencapai Rp253 triliun, naik 23% dari 
tahun 2019, dan akan kembali meningkat 33,2% 
menjadi Rp337 triliun pada 2021 (Grafik 32). Di 
samping preferensi masyarakat yang semakin 
meningkat di tengah terbatasnya mobilitas karena 
pandemi Covid-19, kenaikan pesat transaksi 

42,2

105,6

205,5

253

337

0

50

100

150

200

250

300

350

2017 2018 2019 2020* 2021*

Triliun Rp

Grafik 32. Nominal Transaksi E-Commerce

Sumber: Bank Indonesia
Ket :* Proyeksi Bank Indonesia



28

PERTEMUAN TAHUNAN
BANK INDONESIA 2020

e-commerce juga didorong oleh strategi sejumlah 
marketplace, seperti: gelaran promosi dengan 
bebas ongkos kirim dan cashback, keamanan 
berbelanja di platform resmi e-commerce, 
kemudahan konsumen memilih barang dan interaktif, 
termasuk pemanfaatan big data dan algoritma 
yang memungkinkan pengalaman pribadi dalam 
berbelanja. Sejalan dengan pesatnya transaksi 
e-commerce tersebut, transaksi pembayaran digital 
juga meningkat pesat, tercermin dari penggunaan 
Uang Elektronik (UE) yang mencapai 42,8% dalam 
transaksi e-commerce pada triwulan III-2020 dengan 
kenaikan 225,3% (yoy) dari tahun 2019 (Grafik 33). 
Sementara itu, metode pembayaran melalui transfer 
bank dan secara tunai masing-masing sekitar 24,8% 
dan 14,7% dari transaksi e-commerce.  

Kampanye perluasan QRIS secara nasional dan 
daerah mampu mengakselerasi ekonomi keuangan 
digital, khususnya UMKM dan perdagangan ritel. 
Sejak diluncurkan Agustus 2019, Bank Indonesia 
melakukan kampanye secara besar-besaran 
penggunaan QRIS sebagai satu-satunya standar yang 
digunakan di Indonesia, baik secara nasional maupun 
di berbagai daerah, khususnya kepada UMKM, pasar-
pasar tradisional, dan dunia akademis. Kampanye 
dilakukan melalui seluruh 46 (empat puluh enam) 
kantor-kantor Bank Indonesia yang bersinergi 
dengan perbankan, asosiasi sistem pembayaran, 

kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan 
para mitra strategis. QRIS memberikan berbagai 
kemudahan, yaitu transaksi cepat dan tercatat, 
efisien tanpa kembalian dan bebas biaya, keren dan 
kekinian, aman karena diawasi Bank Indonesia, serta 
lebih higienis karena tanpa kontak fisik. Penggunaan 
QRIS dalam transaksi pembayaran semakin meluas 
dan populer di seluruh Indonesia. Hal ini terlihat dari 
perkembangan QRIS yang meningkat pesat, baik 
dari sisi volume dan nilai nominal transaksi maupun 
jumlah merchant (Grafik 34). Dewasa ini penggunaan 
QRIS telah menyambungkan sekitar 5,3 juta 
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Kriteria 
Merchant 

22
Maret 
2020

13 
November 

2020

Pertumbuhan 
(%)

Usaha Besar  129.834  284.309 119%

Usaha 
Menengah  265.077  489.770 85%

Usaha Kecil  304.420  1.069.490 251%

Usaha Mikro  2.378.026  3.426.123 44%

Donasi/
Sosial  3.996  12.763 219%

TOTAL  3.081.353  5.282.455 71%

Tabel 4. Merchant Terdaftar QRIS

Sumber : Bank Indonesia
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merchants  ritel secara nasional (Tabel 4). Sebagian 
besar merchant tersebut UMKM, khususnya lebih 
dari 3,4 juta merchant Usaha Mikro (UMI) dan 
sekitar 1 juta merchant Usaha Kecil (UKE). Melalui 
QRIS, digitalisasi UMKM dapat lebih dipercepat 
sehingga mendukung inklusi ekonomi dan keuangan 
secara nasional, termasuk ketersediaan data 
UMKM yang selama ini menjadi salah satu kendala 
dalam pengembangannya. Lebih dari itu, perluasan 
penggunaan QRIS secara nasional dan di daerah 
juga mampu mengatasi permasalahan sebelumnya 
terkait dengan dipergunakan QR dari negara lain di 
Indonesia.  

Elektronifikasi pembayaran untuk penyaluran 
program bantuan sosial, moda transportasi, 
maupun elektronifikasi keuangan Pemerintah 
Daerah juga mempercepat ekonomi dan keuangan 
digital. Elektronifikasi pembayaran mendukung 
penyaluran bantuan sosial Pemerintah lebih tepat 
sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan juga tata 

kelola lebih baik. Hingga September 2020 telah 
disalurkan bansos nontunai Program Keluarga 
Harapan (PKH) sebesar Rp29,1 triliun dan Program 
Sembako sebesar Rp30,0 triliun (Skema 2). Demikian 
pula elektronifikasi berbagai moda transportasi 
terus diperluas, baik untuk angkutan udara, darat, 
maupun laut. Lebih dari itu, elektronifikasi transaksi 
keuangan Pemerintah Daerah mengalami kemajuan 
pesat. Hingga kini telah 542 Pemerintah Daerah 
melakukan elektronifikasi transaksi keuangannya, 
yaitu 34 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten. 
Tingkat elektronifikasi pembayaran bervariasi dari 
Cash Management System (CMS), SP2D secara online, 
hingga penggunaan QRIS, Uang Elektronik, dan 
online banking. Elektronifikasi transaksi keuangan 
Pemerintah Daerah tidak saja dalam penarikan 
pajak dan retribusi, tetapi juga untuk belanja dan 
pengeluaran. Elektronifikasi pembayaran telah 
terbukti meningkatkan penerimaan pajak, efisiensi 
dan optimalitas pengeluaran, serta memperkuat tata 
kelola keuangan Pemerintah Daerah.

Skema 2. Elektronifikasi Pembayaran Bantuan Sosial Pemerintah
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Digitalisasi sistem pembayaran juga telah 
mendorong akselerasi perkembangan fintech dan 
digital banking. Transaksi pembayaran menggunakan 
Uang Elektronik  pada tahun 2020 diperkirakan 
meningkat 38,4% dari 2019 hingga mencapai Rp201 
triliun dan akan meningkat sebesar 32,3% menjadi 
Rp266 triiliun pada 2021 (Grafik 35). Sementara itu, 
transaksi pembayaran digital banking baik melalui 
SMS/mobile banking maupun online banking pada 
tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp27.036 triliun, 
sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2019, dan 
akan meningkat tinggi sebesar 19,1% menjadi 
Rp32.206 triliun pada 2021 (Grafik 36). Sekitar 15 
(lima belas) bank telah melakukan transformasi digital 
sehingga meningkatkan pelayanan jasa keuangan 
secara digital, seperti dalam pembukaan rekening 
simpanan, transfer dan pembayaran secara on-line, 
hingga pelayanan secara live-chat kepada nasabah. 
Perkembangan ini menunjukkan digital banking di 
Indonesia telah berkembang pesat, mampu mengejar 
ketertinggalan dan bahkan bersaing dengan transaksi 
pembayaran melalui fintech. Bank Indonesia 
terus mempercepat transaksi pembayaran digital 
melalui digital banking dan fintech serta interlink 
keduanya melalui standarisasi Open API (Application 
Programming Interface) sehingga masyarakat dan 
dunia usaha dapat memilih mana yang paling murah, 
cepat, dan aman.

Di bidang pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia 
juga melakukan transformasi melalui sentralisasi, 
otomasi, dan efisiensi pencetakan dan pengedaran 
uang ke seluruh wlayah NKRI. Transformasi 
diarahkan untuk menyediakan uang layak edar, 
denominasi sesuai, just in time, melalui central bank 
driven, menyelaraskan arah kebijakan non-tunai 
serta memperhatikan efisiensi dan kepentingan 
nasional. Transformasi dilakukan melalui tiga pilar. 
Pilar pertama, Ketersediaan Uang Rupiah yang 
Berkualitas dan Terpercaya, melalui: penguatan 
perencanaan  pemenuhan kebutuhan uang Rupiah; 
penguatan bahan, unsur pengaman dan desain uang 
Rupiah; penyiapan implementasi redenominasi;  serta 
penguatan integritas dan program kultur merawat 
Rupiah. Pilar kedua,  Sistem Distribusi Uang yang 
Efisien dan Layanan Kas Prima melalui efisiensi 
jaringan distribusi uang, penguatan layanan kas, 
dan  penguatan arsitektur kelembagaan. Pilar ketiga, 
Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Uang 
Rupiah yang  Memadai dan Berbasis Teknologi, yaitu: 
digitalisasi pengolahan uang Rupiah;  optimalisasi 
infrastruktur; serta integrated and compatible cash 
equipment. Transformasi pengelolaan uang Rupiah 
melalui ketiga pilar tersebut sebagai wujud komitmen 
kuat Bank Indonesia untuk menjaga integritas dan 
kredibilitas Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah 
sekaligus sebagai pemersatu dan kebanggaan bagi 
NKRI dan bangsa Indonesia. 
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Pendalaman Pasar Uang: Efektivitas 
Transmisi Kebijakan dan Pembiayaan 

Bank Indonesia juga mempercepat reformasi pasar 
uang untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter 
dan mendukung pembiayaan perekonomian. Untuk 
itu, Bank Indonesia telah merumuskan Blueprint 
Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025. Sasarannya 
adalah untuk mewujudkan kondisi pasar keuangan 
yang likuid dan efisien untuk mendukung stabilitas 
moneter, stabilitas sistem keuangan, dan iklim 
pembiayaan pembangunan nasional yang kondusif 
(Skema 3). Fokusnya adalah pada pengembangan 
ekosistem pasar yang modern dan berstandar 
internasional secara end-to-end mencakup aspek-
aspek 3P+I, yaitu Produk (instrumen), Pelaku (penyedia 
& pengguna dana, intermediaries), dan Pricing 
(benchmark rates & standarisasi), serta Infrastruktur 
(market infrastructure, regulatory framework, serta 
koordinasi dan edukasi). Sasaran ini dicapai melalui 3 
(tiga) strategi utama, yaitu: (i) Mendorong Digitalisasi 
& Penguatan Financial Market Infrastructure (FMI), (ii) 

Memperkuat Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter, 
dan (iii) Mengembangkan Sumber Pembiayaan Ekonomi 
& Pengelolaan Risiko. Bank Indonesia fokus pada 
pengembangan pasar uang, pasar valuta asing, dan 
pasar uang syariah, berkoordinasi erat dengan OJK 
yang fokus pada pasar saham, pasar obligasi, dan pasar 
structured products.

BPPU 2025 diimplementasikan melalui 3 (tiga) inisiatif 
utama pengembangan pasar uang yang modern dan 
berstandar internasional.  Strategic Business Plan (SBP) 
untuk ketiga inisitaif utama tersebut dilaksanakan mulai 
tahun 2020 ini hingga tahun 2025 (Skema 4). Inisiatif 
pertama untuk mendorong digitalisasi dan penguatan 
infrastruktur pasar uang, yaitu mencakup trading venue 
(electronic trading platform, ETP), central counterparty 
(CCP), BI-SSS, BI-RTGS, hingga trade repository (TR).  
Inisiatif kedua untuk meningkatkan efektivitas transmisi 
kebijakan moneter melalui perluasan instrumen 
Repurchase Agreement (Repo), IndONIA dan JIBOR, 
Overnight Index Swap (OIS), DNDF, dan Local Currrency 
Settlement (LCS) dengan sejumlah negara. Sementara 

Skema 3. Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025

Mewujudkan kondisi pasar keuangan yang likuid 
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itu, inisiatif ketiga untuk mengembangkan sumber 
pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko, seperti 
instrumen lindung nilai jangka panjang, sekuritisasi 
aset, sustainable and green finance, serta perluasan 
basis investor ritel. Untuk kesuksesan implementasi 
BPPU 2025, khususnya inisitatif ketiga tersebut, 
Bank Indonesia menjalin koordinasi erat dengan 
Pemerintah dan OJK dalam Forum Koordinasi 
Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan 
serta dengan industri keuangan dan berbagai mitra 
strategis, 

Pemberdayaan Ekonomi-Keuangan 
Syariah dan UMKM

Bank Indonesia terus mempercepat pengembangan 
ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber 
pertumbuhan baru ekonomi Indonesia. Sasarannya 
membangun ekosistem mata rantai nilai halal (halal 
value chains) melalui tiga pilar utama. Pilar pertama, 
Pemberdayaan Ekonomi Syariah, diarahkan untuk 

membangun mata rantai ekonomi halal, halal supply 
chains, baik skala kecil-menengah di pondok pesantren 
dan komunitas muslim, hingga skala besar di tingkat 
industri. Dengan sektor-sektor unggulan: pertanian, 
fesyen, wisata ramah muslim, dan energi terbarukan. 
Pilar kedua, Keuangan Syariah, memperluas produk 
dan akses keuangan baik komersial, yaitu perbankan, 
pasar keuangan dan lembaga keuangan lainnya; 
maupun keuangan sosial, yaitu zakat, infak/shodaqoh, 
dan wakaf. Pilar ketiga, Edukasi dan Sosialiasi, melalui 
pengembangan kurikulum ekonomi keuangan syariah, 
kewirausahaan, serta penyelenggaraan setiap tahunnya, 
tiga kali Festival Ekonomi Keuangan Syariah (Fesyar) di 
tingkat wilayah, dan satu kali ISEF berskala nasional dan 
internasional.

Pembiayaan syariah untuk pemulihan ekonomi juga 
semakin diperkuat melalui perbaikan manajemen 
likuiditas perbankan syariah. Pada tahun 2020, 
Bank Indonesia menerbitkan ketentuan instrumen 
baru Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) berupa 
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip 

Skema 4. Tiga Inisiatif Utama BPPU 2025
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Skema 5b. Mekanisme FLiSBI

MEKANISME TRANSAKSI  “FLiSBI” 
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Sumber: Bank Indonesia

Skema 5a. Mekanisme PaSBI
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Syariah Antarbank (SiPA), dengan akad wakalah 
bi al-istitsmar. SiPA dapat diperdagangkan di 
PUAS dengan tiga jenis, yaitu dengan transaksi 
yang mendasari (underlying transactions) proyek 
yang sedang dibiayai ataupun surat-surat 
berharga atau dengan kombinasi keduanya. 
Selain memperbanyak instrumen PUAS sebagai 
manajemen likuiditas perbankan syariah, SiPA 
juga sejalan dengan Sukuk Bank Indonesia (SukBI) 
yang telah diterbitkan sebagai instrumen operasi 
moneter dengan SBSN sebagai transaksi yang 
mendasarinya. Lebih dari itu,  Bank Indonesia juga 
melakukan penguatan operasi moneter syariah 
dengan menerbitkan instrumen injeksi likuiditas 
baru berupa Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan 
Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI) dengan 
akad wakalah bi al-istitsmar dan Fasilitas Likuiditas 
Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia 
(FLiSBI) dengan akad qard dan rahn (Skema 5a dan 
5b). Kesemuanya itu diharapkan dapat semakin 
meningkatkan peran perbankan syariah dalam 
membiayai perekonomian. 

Rangkaian kegiatan Fesyar dan ISEF pada tahun 
2020 semakin memperkuat sinergi dan juga capaian 
kemajuan pengembangan ekonomi dan keuangan 
syariah di Indonesia. Rangkaian kegiatan Fesyar 
dan ISEF mencakup webinar bertaraf nasional 
dan internasional, business coaching dan matching, 
workshop, showcase internasional, dan lebih dari 
700 peserta ekshibisi (Skema 6). Sebagian besar 
kegiatan untuk akselerasi ekonomi syariah, termasuk 
diantaranya dari pengembangan bisnis pondok 
pesantren, asosiasi dan industri ekonomi halal, 
sertifikasi halal, forum wisata internasional, hingga 
konferensi digitalisasi dan inklusi ekonomi. Di 
bidang keuangan syariah, kegiatan termasuk forum 
investasi keuangan syariah, pengembangan wakaf, 
dan sejumlah konferensi internasional. Termasuk 
penyelenggaraan “Financial Intermediary Day – 
Business Deals (Bank, Fintech, Pelaku Usaha)”, serta 
“Indonesia Modest Fashion Show”  oleh 185 desainer 
seluruh Indonesia. Rangkaian ISEF diikuti lebih dari 
431 ribu peserta serta menghasilkan total transaksi 
sekitar Rp5 triliun dan Rp30,3 miliar komitmen 

Skema 6. Fesyar dan ISEF 2020: Indonesia Pusat Ekonomi Keuangan Syariah Dunia
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wakaf. Yang sangat membanggakan adalah semakin 
banyak lembaga, asosiasi, dan berbagai pihak, 
nasional maupun internasional, yang bergabung dan 
berjamaah di dalam ISEF untuk akselerasi ekonomi 
dan keuangan syariah.

Program pengembangan UMKM terus kami 
tingkatkan melalui 3 (tiga) pilar kebijakan yaitu 
Korporatisasi, Kapasitas, dan Pembiayaan 
(Skema 7a). Kelembagaan UMKM terus diperkuat 
dengan korporatisasi, didukung modal sosial yang 
kuat. Kelompok dibangun atas dasar kerja sama 
saling menguntungkan, diarahkan pada bentuk 
kelembagaan yang makin formal dan modern, 
baik koperasi, perseroan terbatas, maupun bentuk 
kelembagaan lainnya. UMKM yang bergerak pada 
usaha-usaha potensi ekspor didorong, seperti 
kerajinan, kain dan fesyen, makanan dan minuman, 
termasuk kopi, serta pertanian dan sektor potensi 
lokal lainnya. Integrasi ekonomi dan keuangan 
digital kita akselerasi melalui infrastruktur sistem 
pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan 

andal melalui program onboarding UMKM. Demikian 
pula kerja sama bisnis antar UMKM maupun antara 
UMKM dengan usaha besar dan lembaga keuangan. 
Bank Indonesia juga menjalin sinergi dengan 
kementerian, lembaga, asosiasi, dan komunitas, 
untuk mendorong UMKM naik kelas (Skema 7b). 
Sinergi ini dalam bentuk peningkatan kapasitas, 
onboarding UMKM, talkshow, business matching, 
business coaching, dan expo bersama daerah maupun 
luar negeri. Demikian pula sinergi dalam rangka 
mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan 
Indonesia (Gernas BBI). 

Sinergi pengembangan UMKM di atas menjadi 
semangat dalam rangkaian kegiatan Karya Kreatif 
Indonesia (KKI) tahun 2020 yang diselenggarakan 
Bank Indonesia. Tiga seri rangkaian KKI 2020 
mengangkat tema “Mendorong UMKM sebagai 
Kekuatan Baru Perekonomian Nasional di Era 
Digital”. Seri 1 KKI 2020 tanggal 28-30 Agustus 
sebagai sinergi Bank Indonesia, Kementerian 
Luar Negeri, Kementerian Koperasi dan UMKM, 

Skema 7a. Framework Pengembangan UMKM Indonesia
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Kementerian Perindustrian, dan Kementerian 
Perdagangan fokus pada mendorong UMKM 
Ekspor. Seri 2 KKI 2020 tanggal 7-9 Oktober 
2020 sebagai sinergi Bank Indonesia, Kementerian 
Ketenagakerjaan, Dewan Kerajinan Nasional 
(Dekranas), Kementerian Pariwisata dan Industri 
Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informasi fokus 
pada mendorong UMKM Digital. Sementara Seri 3 
KKI 2020 tanggal 20-22 November, yang dibuka oleh 
Ibu Negara, fokus pada mendorong sinergi untuk 
UMKM Sahabat Milenial. Rangkaian kegiatan tiga 
seri KKI 2020 tersebut selalu menampilkan produk-
produk UMKM unggulan binaan Bank Indonesia 
yang ditampilkan dengan para desainer terkemuka 
Indonesia. Demikian pula showcase secara virtual 
di platform KKI secara nasional maupun secara 
fisik terbatas dengan protokol Covid-19 digelar 
di berbagai Kantor Perwakilan Bank Indonesia. 
Kegiatan workshop, business matching & coaching, 
showcase internasional juga digelar sehingga semakin 

memperkuat keberadaan UMKM sebagai kekuatan 
baru perekonomian nasional (Skema 8).  

Penguatan Kebijakan Internasional 

Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama 
internasional secara terkoordinasi dengan 
Pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi 
serta menjaga stabilitas makroekonomi dan 
sistem keuangan baik global maupun Indonesia. 
Strategi diplomasi kebijakan internasional terus 
dikembangkan, baik dalam bentuk posisi (stance) 
maupun strategi diplomasi, penguatan kerja 
sama, pengelolaan persepsi mitra, dan penguatan 
surveillance global, untuk mendukung kepentingan 
Bank Indonesia dan/atau ekonomi Indonesia di 
tataran internasional, termasuk kerja sama dalam 
penanganan dampak ekonomi dari pandemi 
Covid-19. Kerja sama internasional dan regional 

Skema 7b. UMKM Sebagai Sumber Baru Pertumbuhan Ekonomi 

Inklusi Ekonomi dan Keuangan sebagai New Sources of Growth 
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Kredit Khusus/ Sektoral, P2P

Lending, Crowd Funding
Factoring, Venture Capital, ISWAF

Donatur

Laba BUMN/
Korporasi

APBN/ APBD/
Dana Bergulir

Komersial

SUMBER PEMBIAYAAN Channels of delivery
a.l NGO, Fintech,

Lembaga Sosial (LAZ)

Lembaga Keu
Khusus

(Pegadaian, PNM)

Pemerintah
Desa

Pemilik Dana

BUMN/ Korporasi

BLU (LPDB, PIP)

Bank & IKNB

Lembaga Keu Khusus
(LPEI)

Fintech

Aktivitas Keuangan
Pembiayaan Produktif Aktivitas Keuangan

Small is Beautiful

PAYMENT

SAVING

CREDIT

INVESTMENT

INSURANCE

Sumber: Bank Indonesia
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Skema 8. KKI 2020 Dalam Angka: UMKM Kekuatan Ekonomi Indonesia

JOINT EVENT

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

ASOSIASI 
/LEMBAGA NIRLABA

DEKRANAS/DEKRANASDA (NK)
KADIN (WEBINAR BERSAMA)

IDEA-ASOSIASI E-COMMERCE INDONESIA
(EDUKASI ONBOARDING)
SCAI-SPECIALITY COFFEE

ASSOCIATION OF INDONESIA
 (DIALOG KOPI)

AFPI - ASOSIASI FINTECH PENDANAAN
BERSAMA INDONESIA (BM)

PLATFORM DIGITAL
ALIBABA.COM

BLIBLI.COM

LEMBAGA KEUANGAN
BRI

BANK MANDIRI
BNI

PNM 

KOMUNITAS
KOMUNITAS TANGAN DIATAS

KOMUNITAS DESAINER

PELAKU USAHA
YUSHOGI MEDIA GROUP

JUARA SNACK
AFBI-19
EATLAH

BANDROS
BUJUK RAYU

BUMI KARDUS

AKTIVITAS

PESERTA

UMKM
379

PAGELARAN KARYA KREATIF
TALKSHOW

WORKSHOP
BUSINESS COACHING
BUSINESS MATCHING

MINISTRY TALKS
EDUKASI ONBOARDING

JOINT EVENT DENGAN K/L:
WEBINAR DAN HIGH IMPACT
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SINERGI MENDORONG UMKM
SEBAGAI KEKUATAN BARU

PEREKONOMIAN DI ERA DIGITAL

KEMENKO MARVES (HIS)
KEMENKOP DAN UKM (HIS)

KEMENLU (WEBINAR BERSAMA)
KEMENKEU (BC)

KEMENPAREKRAF (HIS)
KEMENDAG

(HIS, EDUKASI ONBOARDING, BC)
KEMNAKER (MT, JOINT EVENT)

KEMENDIKBUD (MT)
KEMENDES PDTT (MT)
KEMENKOMINFO (HIS)
OJK (HIS, JOINT EVENT)

Sumber: Bank Indonesia

Asia terus diperluas termasuk dalam bentuk Jaring 
Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) dan Local 
Currency Settlement (LCS). Dewasa ini Bank Indonesia 
telah menjalin kerja sama Bilateral Currency Swap 
Arrangement (BCSA) dengan Tiongkok, Jepang, Korea 
Selatan, Australia, dan Singapura, serta Perjanjian 
repo dengan the Fed New York dan BIS. Sementara 
itu, kerja sama LCS telah terjalin dengan Jepang, 
Tiongkok, Malaysia, dan Thailand. Perluasan kerja 
sama kelembagaan dalam kerangka Structured 
Bilateral Cooperation (SBC) dengan sejumlah bank 
sentral seperti The Fed New York, Jepang, dan Turki, 
serta lembaga internasional seperti BIS.

Bank Indonesia juga berperan aktif dalam 
memperkuat persepsi positif internasional, 
khususnya lembaga rating dan investor asing, 
terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dilakukan 
melalui komunikasi dan engagement yang intensif 
dengan lembaga pemeringkat dan investor asing 

secara reguler, khususnya Investor Conference Call 
(ICC) setiap Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan, 
maupun setiap terdapat kebijakan strategis yang 
perlu dikomunikasikan. Promosi investasi dan 
perdagangan juga dilakukan melalui Investor Relation 
Unit (IRU) baik nasional, daerah, dan global, melalui 
kantor-kantor Bank Indonesia di berbagai daerah, 
bekerja sama dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), 
serta Kedutaan Besar RI di luar negeri. Selama tahun 
2020, misalnya, Bank Indonesia bekerja sama dan 
berpartisipasi aktif dalam Indonesia Investment Forum 
(IIF) di Singapura, Central Java Investment Business 
Forum (CIJBF), dan West Java Investment Summit 
(WJIS), yang semuanya diselenggarakan secara 
virtual. 

Bank Indonesia juga terus meningkatkan pengakuan 
internasional sebagai bank sentral terbaik di 
antara negara emerging markets. Hal ini dilakukan 
melalui peningkatan representasi Bank Indonesia, 
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baik melalui membership maupun chairmanship, di 
forum kerja sama internasional. Juga peningkatan 
reputasi Bank Indonesia dengan international awards 
dari lembaga internasional yang reputasinya tinggi, 
penerapan sejumlah standar internasional, publikasi 
riset dan jurnal yang bertaraf internasional, maupun 
menjadi referensi dan narasumber dalam berbagai 
international event yang strategis. Pada tahun 2020, 
Bank Indonesia mendapat anugerah sebagai The Best 
Macroeconomic Regulator in the Asia Pacific Region 
2020 dari the Asian Banker; QRIS-the Best Payments 
Innovation Award dari Central Banking Publication; 
serta Asia Pacific Stevie Awards – Award for Innovation 
in Technology Management, Planning, & Implementation 
2020 dari The Stevie Awards. Pengakuan internasional 
tersebut diterima setelah pada tahun 2019, Bank 
Indonesia juga mendapat anugerah sebagai Central 
Bank Governor of the Year, Asia Pacific 2019, dari 
Global Capital dan Contact Center Award 2019 dari 
Contact Center World.

Transformasi Bank Indonesia 

Secara internal, transformasi menyeluruh di bidang 
kebijakan, organisasi dan proses kerja, sumber 
daya manusia (SDM) dan budaya kerja, serta 
digitalisasi terus kami tingkatkan. Transformasi 
kelembagaan Bank Indonesia tersebut diwujudkan 
dengan penguatan Visi, Misi, serta perumusan 
Strategic Business Plan (SBP) 2020-2025, yaitu 
untuk mewujudkan “Bank Indonesia sebagai bank 
sentral digital terdepan dalam berkontribusi nyata 
terhadap perekonomian nasional dan terbaik 
diantara negara Emerging Markets untuk Indonesia 
Maju”. Tidak hanya respons bauran kebijakan Bank 
Indonesia kita perkuat untuk pemulihan ekonomi 
sebagaimana dijelaskan di atas, tetapi juga dalam 
mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia 
Maju. Transformasi Bank Indonesia sejak Mei 
2018 diperkuat dan diperluas ke dalam 4 (empat) 
agenda utama, yaitu: (i) transformasi kebijakan, (ii) 
transformasi organisasi, (iii) transformasi Sumber 

Skema 9. Transformasi Organisasi Membangun Kinerja Unggul

TRANSFORMASI ORGANISASI

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 mandat 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  

Sumber: Bank Indonesia
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Daya Manusia (SDM), dan (iv) transformasi digital. 
Seluruh SBP 2020-2025 telah dijabarkan ke dalam 12 
Program Strategis, dengan sasaran yang akan dicapai 
dan strategi utama yang akan dijalankan dalam 5 
tahun mendatang. Lebih dari itu, SBP 2020-2025 juga 
telah dilengkapi dengan perencanaan sumber daya 
(resource planning) baik perencanaan keuangan, SDM, 
sistem informasi, serta aset kelogistikan dan fasilitas  
kerja.

Transformasi organisasi kita perkuat 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 yang baru didukung 
oleh digitalisasi proses bisnis untuk menunjang 
berbagai proses bisnis mulai dari perumusan 
kebijakan hingga pengelolaan kelembagaan (Skema 
9). Organisasi dengan tata kelola yang prima dan 
kredibel diperkuat dengan integrasi 4 (empat) 
fungsi tata kelola (strategic management, strategic 

finance, strategic risk management, dan strategic risk 
based internal audit) dalam mengawal perumusan 
serta implementasi kebijakan dan kelembagaan. 
Untuk mendukung transformasi kebijakan dan 
kelembagaan itu, ketersediaan sumber daya (SDM, 
aset, dan teknologi informasi) juga telah dirumuskan, 
termasuk pengelolaan logistik yang lebih optimal 
serta mempersiapkan organisasi, proses bisnis, dan 
infrastruktur. Penguatan organisasi di area tata kelola 
kelembagaan juga diupayakan melalui pengelolaan 
keuangan yang lebih akuntabel untuk memastikan 
kesinambungan keuangan Bank Indonesia jangka 
menengah dan tercapainya opini audit Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP). 

Transformasi SDM terus kita tingkatkan untuk 
memperkuat pimpinan dan pegawai Bank Indonesia 
yang kompeten, profesional, dan berakhlak mulia.  
Sejak Mei 2018, kebijakan SDM dilaksanakan secara 
terprogram, terjadwal, dan transparan yang mencakup 
4 (empat) area (4P), yaitu Perencanaan, Pemenuhan, 
Pengembangan, dan Pemeliharaan SDM (Skema 10). 

Skema 10. Transformasi SDM Profesional, Kompeten, dan Berakhlak Mulia

TRANSFORMASI SDM

PERENCANAAN PEMENUHAN

PENGEMBANGANPEMELIHARAAN

4P

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. 1. Penguatan strategi & 

 pengembangan kompetensi ke 
banksentralan 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. 

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)

Sumber: Bank Indonesia
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Transformasi SDM ditekankan pada quality over the 
quantity. Perencanaan SDM yang telah disusun 5 
(lima) tahun ke depan sebagai dasar pengembangan 
SDM baik per satuan kerja, jenjang jabatan, 
kelompok tugas (job family), maupun kompetensi. 
Strategi pemenuhan dari sisi kualitas dan kuantitas 
yang mendukung digitalisasi ditingkatkan, 
termasuk SDM kompetensi spesifik seperti data 
scientist, data engineer, cyber security specialist, dan 
project management. Pada area pengembangan 
SDM, transformasi dilakukan dengan penguatan 
kompetensi kebanksentralan di era digital secara 
intensif melalui BI Institute, upaya mewujudkan 
Bank Indonesia sebagai leading think tank dalam 
economic policy analysis, serta optimalisasi technology 
based learning. Program kaderisasi pimpinan secara 
berjenjang telah tertata dan terprogram melalui 
seleksi ketat Kelompok Pegawai Potensial (KPP) 
serta 4 (empat) jejang Sekolah Pimpinan dan akan 
terus diimplementasikan dengan konsisten. Program 
budaya kerja yang dikemas ke dalam BI-Prestasi, BI-
Inovasi, BI-Religi, dan BI-Digital diimplementasikan 

secara terintegrasi ke dalam proses bisnis sehingga 
benar-benar menyatu dengan pelaksanaan tugas 
Bank Indonesia.

Transformasi digital di Bank Indonesia diterapkan 
secara menyeluruh baik di bidang kebijakan maupun 
kelembagaan untuk menuju bank sentral digital 
terdepan. Transformasi digital bertujuan untuk 
mewujudkan Bank Indonesia menjadi data driven 
institution dan memiliki analytics capability yang 
tinggi, digitalisasi proses bisnis, kualitas layanan 
sistem informasi berstandar internasional, serta 
data dan digital literacy yang tinggi (Skema 11). 
Dalam rangka menjaga tata kelola yang baik, seluruh 
transformasi digital tersebut dituangkan ke dalam 
Rencana Induk Sistem Informasi Bank Indonesia 
(RISIBI) 2025. Transformasi digital difokuskan 
untuk (i) membangun platform teknologi omni 
experience serta dukungan teknologi termasuk cyber 
security dan network, (ii) membangun omni channel 
repository (pusat data) yang mencakup penyusunan 
metadata dan mekanisme capturing data, serta 

Skema 11. Transformasi Digital: Menuju Bank Sentral Digital Terdepan

TRANSFORMASI DIGITAL

Transformasi Digital dilaksanakan melalui Transformasi Arsitektur SI yang mencakup; 

  1       Arsitektur Informasi     2     Arsitektur Aplikasi       3     Arsitektur Teknologi dan Keamananan

PENGEMBANGAN SI DALAM 
RANGKA IMPLEMENTASI 

KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN

1. Pengembangan business platform SP dan infrastruktur pasar 
keuangan

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

OMNI EXPERIENCE
PLATFORM 

MEMBANGUN
INFRASTRUKTUR SI

OPERASIONAL
PENGELOLAAN SI YANG 

ROBUST

1. Menjaga kualitas layanan sesuai standar internasional dan 
 best practices
2. Meningkatkan kapasitas sistem informasi secara 
 berkesinambungan
3. Memperkuat cyber resilience

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. 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

Sumber: Bank Indonesia
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(iii) mendorong inisiatif digitalisasi kebijakan dan 
kelembagaan. Digitalisasi dilakukan secara top-down, 
memaksimalkan platform sistem informasi dan 
pelaporan yang ada, penyusunan metadata secara 
masif sesuai kebutuhan, serta perubahan mindset 
untuk meningkatkan experience. Transformasi digital 
diharapkan menghadirkan omni experience yang 
semakin memperkuat engagement secara internal 
antara pemimpin dan pegawai Bank Indonesia 
maupun secara eksternal dengan para mitra kerja 
secara seamless, cepat, dan interaktif.

Bersinergi Membangun Optimisme 
Pemulihan Ekonomi: Satu Prasyarat, Lima 
Strategi Pokok

Pemulihan ekonomi nasional tengah berlangsung 
dan akan semakin meningkat pada tahun 2021 dan 
dalam jangka menengah. Sebagaimana dikemukakan 
di atas, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan 
ekonomi Indonesia pada tahun 2021 akan mencapai 
4,8-5,8%, didukung oleh peningkatan kinerja ekspor, 
konsumsi  swasta dan pemerintah, serta investasi 
baik dari belanja modal Pemerintah maupun dari 
masuknya PMA sebagai respons positif terhadap 
UU Cipta Kerja. Secara spasial, pertumbuhan akan 
meningkat di seluruh wilayah, khususnya Jawa 
serta wilayah Sulawesi-Maluku-Papua. Stabilitas 
makroekonomi dan sistem keuangan terjaga. Inflasi 
akan terkendali sesuai sasaran 3±1% pada tahun 
2021, sementara nilai tukar Rupiah akan bergerak 
stabil dan masih berpotensi dapat menguat. Stabilitas 
eksternal terjaga, dengan surplus neraca pembayaran 
didukung defisit transaksi berjalan yang rendah di 
sekitar 1,0-2,0% PDB dan masuknya aliran modal 
asing baik PMA maupun investasi portofolio. 
Stabilitas sistem keuangan juga semakin membaik, 
dengan rasio permodalan yang tinggi, NPL yang 
rendah, serta pertumbuhan DPK dan kredit yang 
meningkat ke sekitar 7-9% pada 2021. Dalam jangka 
menengah, kami memprakirakan pertumbuhan 
ekonomi Indonesia akan terus meningkat hingga 
berada pada kisaran 5,5-6,1% dengan inflasi yang 
terjaga rendah pada kisaran 1,5-3,5% serta defisit 
transaksi berjalan yang berada pada kisaran 1,5-2,5% 

dari PDB pada 2025. Secara keseluruhan, dengan 
lintasan prospek tersebut, Indonesia diprakirakan 
mampu menjadi negara maju berpendapatan tinggi 
pada 2045.

Momentum pemulihan ekonomi nasional perlu 
terus kita dorong dengan memperkuat sinergi 
membangun optimisme. Sinergi oleh semua pihak: 
Pemerintah (Pusat dan Daerah), Bank Indonesia, 
Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin 
Simpanan, perbankan dan sektor keuangan, 
dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. 
Bersatu, bersinergi, bergotong royong membangun 
optimisme pemulihan ekonomi. Dalam kaitan ini, 
kami berpandangan terdapat satu kondisi prasyarat 
(necessary condition), yaitu vaksinasi dan disiplin 
dalam penerapan protokol Covid-19, serta 5 (lima) 
kebijakan sebagai kondisi yang diperlukan (sufficient 
conditions), yaitu: (i) pembukaan sektor produktif 
dan aman, (ii) percepatan realisasi stimulus fiskal, 
(iii) peningkatan kredit dari sisi permintaan dan 
penawaran, (iv) keberlanjutan stimulus moneter dan 
makroprudensial, serta (vi) digitalisasi ekonomi dan 
keuangan, khususnya UMKM (Skema 12). Dalam 
sinergi membangun optimisme pemulihan ekonomi 
nasional tersebut, Bank Indonesia berkomitmen 
untuk memperkuat kebijakan keempat, yaitu 
melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial, 
serta kebijakan kelima, yaitu mempercepat 
implementasi BSPI 2025 untuk mendorong 
digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya 
UMKM. Insya Allah, kami optimis dengan sinergi 
langkah-langkah kebijakan ini, pemulihan ekonomi 
nasional dapat kita wujudkan pada tahun 2021 
mendatang. 

Vaksinasi dan disiplin protokol Covid-19 sebagai 
kondisi prasyarat bagi pemulihan ekonomi nasional. 
Perlu ditekankan kembali bahwa episentrum 
permasalahan yang kita hadapi adalah pandemi 
Covid-19. Karenanya, kecepatan dan keberhasilan 
menangani pandemi Covid-19 adalah prasyarat agar 
dampak terhadap kesehatan dapat diminimalkan, 
mobilitas manusia dapat kembali berangsur normal, 
aktivitas perekonomian dan kondisi dunia usaha 
membaik, serta dampak rambatan ke sektor 
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keuangan dan moneter dapat diatasi. Optimisme 
pemulihan ekonomi ini yang perlu kita ciptakan. 
Sehubungan dengan itu, kami mendukung penuh 
upaya Pemerintah memesan vaksin dari sejumlah 
negara, termasuk Sinovac dari Tiongkok, AstraZeneca 
dari Inggris, dan kemungkinan dari sumber lain. 
Bank Indonesia juga telah berkomitmen mendanai 
sebagian biaya pemesanan vaksin tersebut melalui 
pembelian dan menanggung seluruh beban SBN 
sebagai bagian dari Keputusan Bersama Menteri 
Keuangan dan Bank Indonesia tentang “Burden 
Sharing” untuk Public Goods tanggal 7 Juli 2020.  
Dalam kaitan ini, perlu diingat bahwa proses 
vaksinasi ke sebagian besar penduduk akan 
memerlukan waktu dan, berbeda dengan virus 
sebelumnya, penguatan antibodi terhadap Covid-19 
memerlukan dua kali vaksinasi dalam kurun waktu 6 
(enam) bulan. Artinya, meskipun vaksinasi dilakukan, 
penerapan protokol Covid-19 tetap harus dijalankan 
untuk mencegah terjadinya gelombang kedua dan 

bahkan ketiga pandemi Covid-19. Hal ini untuk 
memastikan proses pemulihan ekonomi akan tetap 
berlangsung di tengah vaksinasi dan pencegahan 
pandemi Covid-19 tersebut.

Pembukaan secara bertahap sektor-sektor ekonomi 
yang mempunyai nilai tambah besar terhadap 
pertumbuhan dan relatif aman terhadap pandemi 
Covid-19. Penyusunan prioritas dapat dimulai 
dengan peta risiko penularan Covid-19 pada 52 
(lima puluh dua) sektor ekonomi yang disusun oleh 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 
dengan prioritas tertinggi tentunya diberikan pada 
sektor yang risiko penularan paling rendah sementara 
sektor yang risiko medium atau tinggi perlu 
penerapan protokol Covid-19 sesuai tingkatannya 
(Skema 13). Sementara itu, penyusunan prioritas 
berdasarkan dampak ekonomi dapat diutamakan 
pada sektor-sektor yang mempunyai kontribusi 
terhadap PDB dan/atau ekspor tertinggi. Skema 

Skema 12. Membangun Optimisme: Satu Prasyarat, Lima Strategi 

Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi 

Pre-COVID (Feb’20)

Puncak COVID (Mei’20)

Oktober 2020

STABILITAS
TERJAGA

PERTUMBUHAN
MEMBAIK

KONDISI PRASYARAT

Vaksinasi dan Disiplin
Protokol Covid-19

5 (LIMA) RESPONS KEBIJAKAN

1. Pembukaan Sektor 
 Produktif dan Aman 
2. Percepatan Stimulus Fiskal 
 (realisasi anggaran)
3. Peningkatan Kredit dari Sisi  
 Permintaan dan Penawaran
4. Stimulus Moneter dan 
 Kebijakan Makroprudensial
5. Digitalisasi Ekonomi dan 
 Keuangan, Khususnya 
 UMKM

ULN NFC
Konstan 7,07

9,99

2,19

1,449,848,14
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Skema 13. Pemetaan Sektor Prioritas: Produktif dan Aman 
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DAMPAK EKONOMI (Deviasi, Pertumbuhan,
Multiplier Output, Tenaga Kerja, dan Nilai Tambah)

RISIKO RENDAH
- DAMPAK ME DIUM

- Jasa Keuangan Lainnya
- Jasa Perantara Keuangan
- Kehutanan dan Penebangan Kayu
- Perikanan
- Peternakan
- Pertambangan Batubara dan Lignit
- Pertambangan Bijih Logam
- Tanaman Holtikultura
- Tanaman Perkebunan
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
   dan Jaminan Sosial Wajib

20,35% 8

RISIKO MEDIUM
- DAMPAK ME DIUM 41,75% 5 RISIKO MEDIUM

- DAMPAK TINGGI 3,99% 6

RISIKO RENDAH
- DAMPAK TINGGI

- Informasi dan Komunikasi
- Tanaman Pangan
- Jasa Pertanian dan Perburuan
- Asuransi dan Dana Pensiun
- Jasa Penunjang Keuangan

- Angkutan Darat
- Angkutan Laut
- Angkutan Rel
- Industri Alat Angkutan
- Industri Barang dari Logam
- Industri Barang Galian Bukan Logam
- Industri Furnitur
- Industri Karet
- Industri Kayu
- Industri Pengolahan Lainnya
- Industri Makanan dan Minuman
- Industri Mesin dan Perlengkapan
- Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
- Jasa Perusahaan
- Ketenagalistrikan
- Konstruksi
- Perdagangan Besar dan Eceran
- Pengadaan Gas dan Produksi Es
- Pengolahan Tembakau
- Real Estat

- Industri Kimia, Farmasi,
  dan Obat Tradisional
- Industri Logam Dasar
- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
   Limbah, dan Daur Ulang
- Industri Kulit 
- Industri Kertas

12,15% 9 PRIORITAS 1
- Industri Makanan dan Minuman
- Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional
- Kehutanan dan Penebangan Kayu
- Tanaman Hortikultura
- Tanaman Perkebunan
- Pertambangan Bijih Logam

16,8%

PRIORITAS 2
- Industri Kayu
- Industri Furnitur
- Peternakan
- Industri Logam Dasar
- Tanaman Pangan
- Jasa Pertanian dan Perburuan
- Pengadaan Air
- Pengolahan Tembakau
- Industri TPT
- Informasi dan Komunikasi
- Real Estat
- Industri Barang dari Logam
- Industri barang galian Bukan Logam
- Industri Kulit
- Industri Mesin dan Perlengkapan

21,6%

Sumber: Bank Indonesia

13 menunjukkan hasil pemetaan 52 (lima puluh 
dua) sektor sesuai dengan tingkat produktif dan 
amannya. Prioritas pertama, yaitu 6 (enam) sektor 
yang aman dan memberikan kontribusi besar baik 
terhadap PDB maupun ekspor, meliputi: industri 
makanan dan minuman; industri kimia, farmasi 
dan obat tradisional; kehutanan dan penebangan 
kayu; tanaman holtikultura; tanaman perkebunan, 
serta pertambangan bijih logam. Prioritas kedua, 
yaitu 15 (lima belas) sektor ekonomi yang aman dan 
memberikan kontribusi besar terhadap PDB atau 
ekspor, sebagaimana terlihat pada Skema 13. Secara 
keseluruhan kedua prioritas tersebut menyumbang 
sekitar 38% dari PDB nasional. Dengan demikian, 
pembukaan sektor produktif dan aman dapat 
difokuskan pada perusahaan-perusahaan yang 
termasuk dalam kedua prioritas tersebut, baik untuk 
memastikan protokol Covid-19 maupun dengan 
sejumlah kebijakan insentif dari kementerian teknis 
dan insentif fiskal untuk dunia usaha.  

Stimulus fiskal dalam jumlah yang relatif besar masih 
diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi 
nasional. Dalam APBN Tahun 2021, Pemerintah 
telah menganggarkan defisit fiskal sebesar Rp1.006,4 
triliun (5,7% dari PDB) setelah defisit Rp1.039,2 
triliun (6,3% dari PDB) pada tahun 2020. Dengan 
total belanja negara Rp2.750,0 triliun, belanja 
Pemerintah Pusat dialokasi Rp1.954,5 triliun. Dari 
jumlah ini, sebagian besar anggaran, yaitu sebesar 
Rp1.686,2 triliun (86,3%) dialokasikan untuk 
kebijakan strategis APBN 2021 dalam mendukung 
akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi 
menuju Indonesia Maju (Skema 14). Kami meyakini 
stimulus fiskal yang relatif besar dalam APBN 2021 
ini akan mampu mendorong pemulihan ekonomi 
nasional, baik dari sisi konsumsi maupun investasi. 
Alokasi anggaran untuk kelanjutan perlindungan 
sosial Rp408,7 triliun akan mampu menopang 
pertumbuhan konsumsi dalam PDB, sebagaimana 
halnya pada tahun 2020, melalui berbagai program 
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Skema 14. Kebijakan Strategis APBN Tahun 2021

KEBIJAKAN
STRATEGIS
APBN 2021
Mendukung akselerasi
pemulihan dan transformasi
ekonomi menuju Indonesia Maju

PENDIDIKAN
(Rp 550,O T)

Peningkatan skor PISA,
Penguatan PAUD,
Peningkatan kompetensi guru

Melalui belanja Pem. Pusat & TKD:
BOS, Dana Desa untuk PAUD, PIP,
Tunjangan Guru, Bidik Misi/KIP
Kuliah, LPDP.

Prioritas 2021 a.l. PKH (10 juta KPM),
Bansos Tunai (9 juta KPM), Kartu
Sembako (20 juta KPM), PBI JKN
(96,8 juta jiwa).

KESEHATAN
(Rp 169,7 T)

PERLINDUNGAN
SOSIAL (Rp 408,7 T)

Akselerasi pemulihan kesehatan
akibat Covid-19,

Prioritas 2021: antisipasi pengadaan
vaksin & vaksinasi, pemenuhan
sarpras/lab/litbang/PCR, bantuan
iuran peserta PBI JKN, pembangunan/
rehab Puskesmas & RS, BOK.

INFRASTRUKTUR
(Rp 417,8 T)

KETAHANAN
PANGAN (Rp 99,0 T)

Penyediaan layanan dasar (rusun,
bendungan, akses sanitasi, jaringan
irigasi)

Meningkatkan produksi pangan
(padi, jagung, kedelai, daging, dll),

PARIWISATA
(Rp 15,0 T)

BIDANG TIK
(Rp 26,0 T)

Mendorong pemulihan sektor
pariwisata dengan fokus
5 kawasan super prioritas
(Danau Toba, Borobudur,
Mandalika, Labuan Bajo,
Likupang)

Optimalisasi memanfaatkan TIK
untuk mendukung dan
meningkatkan kualitas layanan
publik (efisiensi, kemudahan dan
percepatan)

Prioritas a.l. Penyediaan BTS 5.053
lokasi desa, Penyediaan akses
internet di 12.377 lokasi layanan
publik, Pusat Data Nasional, dll.

Pengembangan skema KPBU

Revitalisasi sistem pangan nasional
dan

Pengembangan Food Estate
(Kalteng, Sumsel, Papua)

Peningkatan konektivitas (jalan,
jembatan, bandara, rel kereta)

Dukungan pemulihan ekonomi
serta melanjutkan program
prioritas yang tertunda

Melanjutkan perlinsos,

Penyempurnaan DTKS

Reformasi secara bertahap:
perlinsos komprehensif berbasis
siklus hidup dan antisipasi aging
population,

Reformasi JKN,
Health Security Preparedness

Sumber:Kementerian Keuangan

termasuk PKH, Bansos Tunai, Kartu Sembako, 
dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 
(PBI- JKN). Dari sisi investasi, kenaikan yang besar 
pada alokasi belanja modal untuk pembangunan 
infrastruktur sebesar Rp417,8 triliun, setelah 
diturunkan menjadi Rp281,1 triliun pada tahun 
2020, akan mampu meningkatkan pertumbuhan 
investasi dalam PDB pada tahun 2021. Selain itu, 
kenaikan investasi pada tahun 2021 juga didukung 
oleh keberlanjutan sejumlah Proyek Strategis 
Nasional (PSN) dan realisasi investasi asing dalam 
memanfaatkan berbagai kemudahan dan insentif 
dalam UU Cipta Kerja.

Sinergi untuk mendorong kredit perbankan dari 
sisi permintaan dan penawaran perlu dilakukan, 
khususnya pada sektor-sektor produktif dan 
aman.  Seperti dikemukakan di atas, pertumbuhan 
kredit perbankan pada tahun diperkirakan dapat 
mencapai kisaran 7-9%. Permintaan kredit akan 
meningkat sejalan membaiknya kondisi korporasi, 

khususnya yang besar, dengan meningkatnya 
penjualan, kemampuan bayar (interest coverage ratio, 
ICR), serta survei yang menunjukkan peningkatan 
kebutuhan pembiayaan maupun rencana pengajuan 
kredit, penerbitan obligasi dan saham, maupun 
utang luar negeri dalam 3-6 bulan mendatang. 
Penawaran kredit juga tetap akan kondusif dengan 
rendahnya suku bunga, melimpahnya likuiditas, 
membaiknya persyaratan kredit (lending standard), 
serta diperpanjangnya program restrukturisasi 
kredit oleh OJK. Permasalahannya adalah masih 
tingginya persepsi risiko dari sisi perbankan dan 
dari sisi korporasi untuk mulai melakukan ekspansi 
karena masih tingginya ketidakpastian baik karena 
pandemi Covid-19 maupun proses pemulihan 
ekonomi. Sinergi mengatasi asymetric information 
dalam credit crunch perlu dilakukan dengan 
mempertemukan korporasi, khususnya pada sektor-
sektor yang kontribusi pada pertumbuhan ekonomi 
dan ekspor tinggi, dengan kesiapan perbankan dalam 
penyaluran kredit. Kuadran keempat (warna hijau) 
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Skema 15. Mendorong Kredit: Matching Permintaan-Penawaran

MAPPING PERTUMBUHAN KREDIT (%,ytd) DAN UNDISBURSED LOAN (%,ytd)
berdasarkan Subsektor (Posisi Agustus 2020) 

Kuadran III: Credit (-) dan UL (+): Lagging Credit Growth Area
Terdapat pengurangan kredit korporasi yang disertai dengan penambahan undisbursed loan.
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Kuadran IV: Credit (+) dan UL (+): Sustainable Credit Growth Area
Terdapat penambahan kredit korporasi yang disertai dengan penambahan undisbursed loan.

Kuadran II: Credit (-) dan UL (-): Avoided Credit Growth Area
Terdapat pengurangan kredit korporasi yang disertai dengan penambahan undisbursed loan.

Kuadran I: Credit (+) dan UL (-): Limited Credit Growth Area
Terdapat penambahan kredit korporasi yang disertai dengan penambahan undisbursed loan.

Industri Makanan dan Minuman
Industri Kimia

Industri Barang Galian Bukan Logam

Industri Logam Dasar

Industri Barang dari Logam

Industri Mesin dan Pelengkapannya

Industri Tembakau

Industri Furnitur 

Industri Kulit, Barang dari 
Kulit dan Alas Kaki

Industri Kayu

Industri TPT

Pengadaan Air Bersih

Pertambangan Bijih LogamReal Estate

Pos dan Telekomunikasi

Kehutanan 

Tanaman Perkebunan

Tanaman Pangan

Pertanian Holtikultura

PeternakanJasa Pertanian

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Credit Growth (Ytd %)

Undisbursed
Loan (Ytd %)

1 Subsektor Prioritas ke-1

3 Subsektor Prioritas ke-2

2 Subsektor Prioritas ke-1

4 Subsektor Prioritas ke-2

0 Subsektor Prioritas ke-1

3 Subsektor Prioritas ke-2

3 Subsektor Prioritas ke-1

5 Subsektor Prioritas ke-2

Sales Repayment Likuiditas Leverage Profitabilitas Overall
Tinggi TinggiRendah Rendah Rendah Lower Quality

Sales Repayment Likuiditas Leverage Profitabilitas Overall
TinggiRendah Rendah Rendah Rendah Lower Quality

Sales Repayment Likuiditas Leverage Profitabilitas Overall
Tinggi Tinggi Tinggi TinggiRendah Higher Quality

Sales Repayment Likuiditas Leverage Profitabilitas Overall
Tinggi TinggiTinggi Tinggi Rendah Higher Quality

Risiko Penularan Medium

Risiko Penularan Rendah

Subsektor prioritas 1 
Subsektor prioritas 2 

Catatan:
Terdapat tambahan 2 sub sektor industri, yakni kendaraan bermotor dan pulp pada kuadran 4, apabila menggunakan data industri HS 8.

Sumber: Bank Indonesia

pada Skema 15 menunjukkan industri-industri yang 
perlu terus didorong untuk pertumbuhan ekonomi 
dan ekspor karena kesiapan perbankan tertinggi 
dengan pertumbuhan kredit yang meningkat 
dan plafon kredit (undisbursed loan) yang masih 
tersedia. Sementara kuadran pertama (warna merah) 
memerlukan penjaminan dan subsidi bunga dari 
Pemerintah untuk mengatasi persepsi risiko kredit 
yang masih tinggi di perbankan. Sinergi seperti ini 
akan semakin kuat apabila dikombinasikan dengan 
vaksinasi dan pemberian simulus fiskal seperti 
insentif pajak dan kemudahan usaha dari Pemerintah.

Bank Indonesia berkomitmen terus bersinergi 
membangun optimisme pemulihan ekonomi 
nasional melalui kebijakan keempat, yaitu 
stimulus moneter dan makroprudensial, serta 
kebijakan kelima, yaitu digitalisasi ekonomi dan 
keuangan. Bank Indonesia akan terus mengarahkan 
seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung 
pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga 

terkendalinya inflasi, stabilitas nilai tukar Rupiah, 
serta dukungan atas stabilitas sistem keuangan. Kami 
juga akan terus menjalin koordinasi yang erat dengan 
Pemerintah dan KSSK untuk memperkuat pemulihan 
ekonomi nasional tersebut, dengan tetap menjaga 
stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. 
Stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial 
akomodatif akan dilanjutkan serta terkoordinasi erat 
dengan stimulus fiskal Pemerintah dan dorongan 
kredit/pembiayaan dari OJK sehingga semakin 
mendorong permintaan dan pertumbuhan ekonomi. 
Digitalisasi sistem pembayaran dan pendalaman 
pasar uang dipercepat untuk semakin mendorong 
ekonomi keuangan digital, termasuk UMKM dan 
ekonomi-keuangan syariah, bersinergi erat dengan 
Pemerintah, KSSK, perbankan, fintech, dunia usaha, 
dan masyarakat luas. Kami meyakini ekonomi 
keuangan digital akan semakin berperan penting 
dalam pemulihan ekonomi nasional. Bagian berikut 
ini akan menjelaskan secara rinci bauran kebijakan 
Bank Indonesia tahun 2021. 
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Skema 16. Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2021

BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA 2021:
MEMPERKUAT OPTIMISME PEMULIHAN EKONOMI

Kebijakan
Pendukung

Sistem
Pembayaran

Makro-
Prudensial

MoneterStabilitas
Nilai Tukar

Suku Bunga
Rendah

Kebijakan
Internasional

Likuiditas
Longgar

Digitalisasi
Sistem

Pembayaran

Digitalisasi
Pengedaran Uang

Ekonomi Keuangan
Syariah

UMKM Digital
& Ekspor

Pendalaman
Pasar uang

Makroprudensial
Akomodatif

Sumber: Bank Indonesia

Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 
2021: Mendukung Optimisme Pemulihan 
Ekonomi Nasional

Bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2021 
lebih diarahkan untuk bersama memperkuat 
optimisme pemulihan ekonomi nasional dengan 
tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem 
keuangan. Dukungan Bank Indonesia ditempuh 
baik dari kebijakan moneter, makroprudensial, 
dan sistem pembayaran maupun kebijakan 
pendukung di UMKM, ekonomi-keuangan syariah, 
dan internasional (Skema 16). Stimulus kebijakan 
moneter akan dilanjutkan sampai dengan tanda-
tanda adanya tekanan inflasi, sementara stabilitas 
nilai tukar Rupiah tetap menjadi perhatian utama. 
Kebijakan makroprudensial akomodatif juga terus 
ditempuh untuk mendorong peningkatan kredit 
dan pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional, 
dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem 
keuangan. Digitalisasi sistem pembayaran sesuai 

BSPI 2025 dan pengelolaan uang Rupiah sesuai 
BPUR 2025 terus diakselerasi untuk mendukung 
ekonomi-keuangan digital sebagai sumber pemulihan 
ekonomi, khususnya UMKM dan sektor ritel. Bank 
Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan 
Pemerintah, KSSK, perbankan, dan dunia usaha 
untuk memperkuat optimisme pemulihan ekonomi 
nasional.

Arah Kebijakan Moneter 

Stimulus kebijakan moneter akan dilanjutkan di 
tahun 2021. Stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai 
fundamental dan mekanisme pasar terus menjadi 
perhatian utama untuk memastikan tetap kondusif 
bagi pemulihan ekonomi nasional. Suku bunga 
rendah dan likuiditas longgar akan dipertahankan 
sampai dengan terdapat tanda-tanda tekanan inflasi 
meningkat. Sebagaimana telah dikemukakan, suku 
bunga kebijakan Bank Indonesia saat ini sebesar 
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3,75% terendah sepanjang sejarah. Likuiditas juga 
tetap longgar untuk mendukung penyaluran kredit 
perbankan dan tetap terjaganya stabilitas sistem 
keuangan. Sebagaimana telah disampaikan, Bank 
Indonesia telah melakukan Quantative Easing sebesar 
Rp682,0 triliun, atau sekitar 4,4% dari PDB, stimulus 
moneter terbesar di antara bank-bank sentral EMEs. 
Strategi operasi moneter akan ditempuh untuk 
mendukung stance kebijakan moneter tersebut. 
Dengan suku bunga kebijakan yang rendah dan 
pelonggaran likuiditas yang besar oleh Bank Indonesia,  
sudah saatnya perbankan segera menurunkan suku 
bunga dan meningkatkan kredit bagi dunia usaha. 
Langkah ini sebagai komitmen bersama untuk 
memperkuat optimisme pemulihan ekonomi nasional.

Koordinasi erat antara stimulus moneter Bank 
Indonesia dan stimulus fiskal Pemerintah terus 
dipererat untuk memperkuat pemulihan ekonomi 
nasional. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia masih 
akan melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana 
untuk pembiayaan APBN Tahun 2021 sebagai pembeli 
siaga (non-competitive bidder), lelang tambahan 
(greenshoe option), atau private placement seperti 
Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur 
Bank Indonesia tanggal 16 April 2020. Jumlahnya 
akan ditentukan dengan tetap mendasarkan pada 
kebijakan fiskal dan moneter yang pruden, antara lain 
dengan mengutamakan rencana Pemerintah dalam 
pemenuhan pembiayaan APBN Tahun 2021 dari dana 
sendiri, utang luar negeri, penerbitan obligasi global 
dan domestik; kapasitas pasar dalam menyerap lelang 
SBN pasar perdana; serta dampak ekspansi moneter 
dari pembelian SBN oleh Bank Indonesia terhadap 
inflasi. Sementara itu, pembelian SBN secara langsung 
oleh Bank Indonesia sesuai Keputusan Bersama 
tanggal 7 Juli 2020 hanya berlaku untuk APBN Tahun 
2020 dan tidak akan dilanjutkan untuk APBN Tahun 
2021. Pembelian SBN oleh Bank Indonesia melalui 
mekanisme pasar perdana tersebut memungkinkan 
Pemerintah dapat fokus pada percepatan realisasi 
APBN Tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan 
ekonomi nasional. Dampak ekspansi moneter dari 
pembelian SBN di pasar perdana ini baik pada tahun 
2020 maupun tahun 2021 terhadap inflasi tetap 
dipertimbangkan. Dengan kondisi pasar keuangan 

global yang membaik dan daya tarik investasi di 
Indonesia yang tetap tinggi, diperkirakan sebagian 
besar penerbitan SBN untuk pembiayaan APBN 
Tahun 2021 akan dapat diserap pasar dan karenanya 
akan memperkecil besarnya pembelian SBN dari 
pasar perdana oleh Bank Indonesia. Sinergi erat 
antara stimulus fiskal dan stimulus moneter tersebut 
sebagai wujud komitmen yang tinggi Bank Indonesia 
untuk bersama Pemerintah memperkuat pemulihan 
ekonomi nasional, meski berdampak pada defisit 
neraca Bank Indonesia yang besar mulai tahun 2021 
dan tahun-tahun berikutnya. 

Arah Kebijakan Makroprudensial

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan 
KSSK mempertemukan perbankan dan dunia usaha 
untuk mendorong kredit dan pembiayaan bagi 
pemulihan ekonomi nasional. Seperti dikemukakan 
di atas, permasalahan rendahnya pertumbuhan 
kredit perlu diatasi bersama oleh Pemerintah, Bank 
Indonesia, KSSK, perbankan, dan dunia usaha. 
Prioritas awal perlu difokuskan pada sektor-sektor 
prioritas yang mampu memberikan daya dorong 
pada pertumbuhan ekonomi dan ekspor yang 
tinggi, seperti disebutkan pada kebijakan pertama 
dan ketiga dalam sinergi kebijakan nasional di atas. 
Terhadap sektor-sektor prioritas ini, Pemerintah 
dapat memberikan insentif fiskal dan juga 
kemudahan dalam mengatasi permasalahan dunia 
usaha seperti listrik, logistik, maupun perizinan. OJK 
dapat memberikan pertimbangan tersendiri terhadap 
perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor 
prioritas, baik melalui kebijakan mikroprudensial 
maupun dari sisi pengawasan. Bank Indonesia 
telah dan akan menempuh opsi-opsi pelonggaran 
kebijakan makroprudensial yang dapat lebih 
mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan bagi 
dunia usaha tersebut. 

Kebijakan makroprudensial tetap akan akomodatif 
untuk terus mendorong peningkatan kredit dan 
pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional. 
Seperti dikemukakan di atas, Bank Indonesia 
mempertahankan rasio Countercyclical Buffer (CCB) 
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sebesar 0%, Rasio Intermediasi Makroprudensial 
(RIM) pada kisaran 84-94% dengan parameter 
disinsentif sebesar 0%, dan rasio Penyangga 
Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6% yang 
semuanya dapat direpokan ke Bank Indonesia 
dalam hal bank memerlukan tambahan likuiditas. 
Bank Indonesia akan terus melakukan asesmen 
kemungkinan pelonggaran lebih lanjut sejumlah 
instrumen kebijakan makroprudensial yang ada 
maupun yang baru untuk mendorong kredit dan 
pembiayaan bagi dunia usaha. Kebijakan transparansi 
suku bunga perbankan akan diperkuat untuk 
mendorong penurunan suku bunga kredit lebih 
cepat. Untuk mendorong pertumbuhan berbasis 
UMKM, Bank Indonesia akan mengeluarkan 
kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial 
(RPIM) dengan memperluas target dan jangkauan 
pembiayaan inklusif, insentif bagi bank yang 
mendorong korporatisasi UMKM dan sektor 
prioritas, serta mendorong sekuritisasi kredit UMKM. 

Pengawasan makroprudensial Bank Indonesia dan 
koordinasi dengan pengawasan mikroprudensial 
oleh OJK semakin diperkuat agar stabilitas sistem 
keuangan tetap terjaga. Forum pengawasan 
perbankan terpadu antara Bank Indonesia dengan 
OJK telah berjalan baik, dan bahkan telah diperluas 
dengan LPS. Pertemuan rutin di tingkat Deputi 
dilakukan sebulan sekali, sementara di tingkat 
Kepala Departemen setiap dua minggu sekali. 
Forum membahas kondisi individual perbankan 
terkini, asesmen kondisi likuiditas, kualitas 
kredit, permodalan maupun aspek lain, termasuk 
ketahanannya dari perkembangan pasar keuangan, 
moneter, korporasi, maupun ekonomi makro. Dengan 
demikian, forum dapat mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan sesuai dengan kewenangan masing-
masing lembaga untuk secara bersama menjaga 
stabilitas sistem keuangan. Termasuk di dalamnya, 
asesmen terhadap kemungkinan suatu bank solven 
memerlukan PLJP/PLJPS dari Bank Indonesia 
maupun upaya penyehatan bank yang perlu 
ditempuh OJK berkoordinasi dengan LPS.  

Arah Kebijakan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi sistem 
pembayaran sebagai implementasi BSPI 2025 dalam 
meningkatkan peran ekonomi dan keuangan digital 
sebagai sumber pemulihan ekonomi. Sebagaimana 
dikemukakan, sejak diluncurkan Mei 2019 berbagai 
program implementasi BSPI 2025 mencatat kemajuan 
pesat dan akan ditingkatkan pada 2021 dan tahun-
tahun mendatang. Kampanye QRIS secara nasional 
dan di daerah terus digencarkan untuk mencapai 
12 (dua belas) juta merchant UMKM teregister 
digital secara nasional. QRIS yang saat ini dengan 
Merchant Presented Mode (MPM) akan diperluas 
dengan Customer Presented Mode (CPM) sehingga 
diharapkan akan semakin memperluas transaksi 
pembayaran digital sesuai preferensi masyarakat 
dengan biaya murah, cepat, dan aman. Digital banking 
terus didorong untuk memperluas dan mempermudah 
layanan jasa keuangan ritel, baik secara sendiri 
maupun kolaborasi dengan fintech. Inovasi dalam 
transaksi pembayaran digital terus didorong melalui 
Sandbox 2.0. sehingga diharapkan dapat memacu lebih 
banyak start-up, khususnya untuk sektor ritel dan 
UMKM. Elektronifikasi bantuan sosial, transportasi, 
dan transaksi keuangan pemerintah daerah terus 
ditingkatkan. Digitalisasi, sentralisasi distribusi, dan 

Skema 17. Ekosistem Digital: Open Banking, Fintech,  
 E-Commerce, Merchant, dan Konsumen
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Skema 18. Standar Open API: Interlink Open Banking  
 dan Fintech

STANDAR OPEN API DAN
INTERLINK BANK DENGAN FINTECH
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Sumber: Bank Indonesia

efisiensi pengelolaan uang Rupiah ke seluruh wilayah 
NKRI juga terus dipercepat, termasuk wilayah 
terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

Reformasi pengaturan sistem pembayaran ditempuh 
untuk lebih mendorong perkembangan industri, 
memacu inovasi, dan integrasi ekosistem ekonomi 
keuangan digital secara nasional. Reformasi regulasi 
(regulatory reform) sesuai BSPI 2025 diarahkan untuk 
pembentukan ekosistem ekonomi-keuangan digital 
secara end-to-end antara digital banking, fintech, 
e-commerce, merchant, hingga konsumen. Melalui 
penataan ulang industri jasa sistem pembayaran 
dalam ekosistem integrasi ekonomi-keuangan 
digital nasional tersebut, reformasi regulasi 
dimaksud juga akan memberikan arah yang jelas 
dan lebih ramah bagi industri (industry friendly) dan 
fleksibel mengikuti perkembangan siklus teknologi 
yang semakin cepat (Skema 17). Sebagai bagian 
dari pembentukan ekosistem di atas, disamping 
perluasan penggunaan QRIS, inisiatif penting yang 
juga akan direalisasikan mulai tahun 2021 adalah 
Open API dan pengembangan infrastruktur sistem 
pembayaran ritel. Implementasi Open API diarahkan 
untuk memperkuat interlink antara open banking 
dengan fintech sehingga mencegah terjadinya shadow 

Skema 19. BI-FAST: Infrastruktur Pembayaran Ritel secara Real Time dan 24/7
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banking. Bank Indonesia telah mempublikasikan 
consultative paper mengenai Open API tersebut pada 
Maret 2020 dan dewasa ini sedang dikembangkan 
bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia 
(ASPI) baik dari perbankan maupun fintech (Skema 
18). Melalui standarisasi Open API tersebut 
pelayanan berbagai transaksi pembayaran dapat 
diberikan oleh digital banking maupun fintech secara 
interlink dan interkoneksi sehingga dapat semakin 
memperluas dan meningkatkan volume dan nilai 
transaksi serta pelayanan kepada konsumen secara 
lebih luas, cepat, aman, dan murah. 

Pengembangan infrastruktur sistem pembayaran 
ritel dan nilai besar berperan penting dalam 
mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan 
nasional. Untuk reformasi infrastruktur sistem 
pembayaran ritel, Bank Indonesia sedang 
membangun BI-FAST untuk menggantikan Sistem 
Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). BI-FAST 
akan menjadi infrastruktur sistem pembayaran 

yang dapat memfasilitasi transaksi pembayaran 
ritel menggunakan beragam instrumen dan kanal 
secara serta-merta (real time) dan tidak pernah 
berhenti (24/7), diperkuat dengan fitur keamanan 
dan penggunaan identitas digital (Skema 19). Dengan 
demikian, setiap transaksi ritel dapat secara digital 
dan cepat diselesaikan secara end-to-end, mulai 
dengan QRIS di tingkat merchant kemudian ke fintech 
dan/atau digital banking, dan kemudian secara cepat 
kliring dan setelmennya diselesaikan melalui BI-FAST 
secara cepat, mudah, murah, dan aman. BI-FAST 
mulai akan diimplementasikan pada tahun 2021 
untuk transaksi transfer kredit, dan kemudian akan 
diikuti dengan transfer debet dan transaksi lainnya. 
Bank Indonesia juga sedang merencanakan untuk 
memperbarui infrastruktur sistem pembayaran nilai 
besar, Real Time Gross Settlement (RTGS), dengan 
generasi yang lebih baru dengan fitur penyelesaian 
transaksi multi-valuta dan penguatan keamanan 
termasuk dari serangan siber. Lebih dari itu, 
Bank Indonesia juga akan membangun Data Hub 

Skema 20a. Pengembangan Ekosistem Infrastruktur Pasar Keuangan

Mendukung Perekonomian Nasional menuju Indonesia Maju 2045
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Pembayaran, yaitu portal/data hub pembayaran 
publik yang mengintegrasikan perolehan data 
granular sebagai public goods. Ketersediaan data 
granular sistem pembayaran secara publik tersebut 
dapat diolah dan dianalisis, termasuk dengan AI dan 
machine learning, untuk kepentingan perumusan 
kebijakan maupun inovasi produk dan bisnis baru 
sehingga semakin mempercepat ekonomi keuangan 
digital. 

Akselerasi Pendalaman Pasar Uang

Bank Indonesia mempercepat pendalaman pasar 
uang sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang 
(BPPU) 2025 untuk memperkuat efektivitas 
transmisi kebijakan moneter serta mendukung 
pembiayaan perekonomian nasional.  Karenanya, 
pengembangan infrastruktur pasar uang yang efisien, 
aman, andal, dan berstandar internasional menjadi 
fokus kebijakan reformasi Bank Indonesia tahun 

Skema 20b. Peta Jalan Pengembangan Infrastruktur Pasar Uang
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2021. Pengembangan pasar uang dilakukan secara 
end-to-end, baik di platform perdagangan (trading 
venue), kliring dan penyelesaian transaksi (clearing 
and settlement), hingga repositori perdagangan 
(trade repository) (Skema 20a). Untuk trading venue, 
Bank Indonesia akan menindaklanjuti PBI Market 
Operator yang sudah dikeluarkan pada tahun 
2019 dengan pengembangan electronic trading 
platform (ETP) baik di pasar, dengan tersedianya 
multimatching trading system di pasar uang pada 
tahun 2021, dan modernisasi BI-ETP untuk 
operasi moneter pada tahun 2022. Demikian pula, 
menindaklanjuti PBI yang sudah kami terbitkan, 
pengembangan infrastruktur Central Counterparty 
(CCP) ditargetkan akan dapat dioperasikan mulai 
tahun 2021 mendatang (Skema 20b). Kami 
meyakini pengembangan ETP dan CCP tersebut 
akan meningkatkan transaksi derivatif suku bunga, 
khususnya interest rate swap (IRS) dan repo SBN, 
maupun derivatif nilai tukar, khususnya DNDF dan 
swap valuta asing. Pengembangan infrastruktur pasar 
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Skema 21. Sinergi Pengembangan Instrumen Pembiayaan Perekonomian
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uang tersebut juga terintegrasi dan interkoneksi 
dengan infrastruktur sistem pembayaran, baik 
BI-RTGS dan BI-FAST, maupun infrastruktur BI-
SSSS yang juga akan dimodernisasi dan berstandar 
internasional. Kami meyakini infrastruktur pasar 
keuangan (financial market infrastructure, FMI) yang 
demikian akan meningkatkan volume transaksi, 
penurunan suku bunga, dan biaya transaksi yang 
murah sehingga lebih likuid, efisien, semakin 
berkembang, serta mendukung efektivitas transmisi 
kebijakan moneter dan penyediaan pembiayaan bagi 
perekonomian. 

Pengembangan instrumen pasar uang akan semakin 
diperluas untuk meningkatkan volume, likuiditas, 
dan efisiensi transaksi termasuk instrumen untuk 
lindung nilai. Di pasar uang, pengembangan 
instrumen difokuskan pada instrumen transaksi 
Repurchase Agreement (repo), derivatif suku bunga 

seperti Overnight Index Swap (OIS) dan Interest Rate 
Swap (IRS), maupun instrumen pembiayaan seperti 
Negotiable Certificate Deposit (NCD), Surat Berharga 
Komersial (SBK), Asset Backed Securities (ABS), dan 
instrumen pasar uang ritel (Retail Money Market). Di 
pasar valas, pengembangan instrumen difokuskan 
pada instrumen derivatif nilai tukar seperti Domestic 
Non-Deliverable Forward (DNDF), Cross Currency 
Swap (CCS), dan Local Currency Settlement (LCS). 
Pengembangan LCS ini diintegrasikan dengan 
perjanjian kerja sama dengan sejumlah negara, 
termasuk Tiongkok, Jepang, Malaysia, dan Thailand, 
sehingga tidak hanya akan memperdalam pasar 
uang di dalam negeri tetapi juga meningkatkan 
penggunaan mata uang lokal untuk perdagangan dan 
investasi antar negara di Asia. Langkah ini sekaligus 
sebagai upaya bersama di kawasan Asia mengurangi 
ketergantungan pada mata uang dolar AS dan 
mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. 
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Pengembangan instrumen dan infrastruktur pasar 
uang tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung 
pembiayaan bagi perekonomian. Dalam kaitan ini, 
kebijakan diarahkan pada 4 (empat) area pokok 
(Skema 21). Pertama, mendorong pengembangan 
alternatif sumber pembiayaan melalui inovasi 
instrumen seperti sekuritisasi aset, ABS, green and 
sustainable financing, maupun instrumen lindung nilai 
(hedging) untuk mitigasi risiko. Kedua, mendorong 
penggunaan teknologi digital dalam pengembangan 
pembiayaan melalui platform digital dalam penerbitan, 
penawaran kepada investor, dan capacity building 
baik instrumen nilai besar, seperti DINFRA dan DIRE, 
maupun untuk investor ritel. Ketiga, mendukung 
edukasi literasi keuangan dan pengembangan basis 
investor melalui pengembangan, sosialisasi, dan 
edukasi instrumen keuangan retail bekerja sama 
dengan industri keuangan (fintech, digital banking, dan 
platform digital lainnya) maupun dengan lembaga 
pendidikan, asosiasi pasar keuangan, dan media digital. 
Keempat, memperkuat koordinasi pengembangan 
pasar keuangan antara Bank Indonesia, OJK, dan 
Kementerian Keuangan melalui sinergi dan koordinasi 
dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan 
melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK), termasuk 
harmonisasi regulasi kebijakan makroprudensial, 
mikroprudensial, dan perpajakan.

Kebijakan UMKM dan Ekonomi-Keuangan 
Syariah

Bank Indonesia terus memperluas program 
pengembangan UMKM baik binaan sendiri maupun 
berkolaborasi dengan Pemerintah dan mitra lainnya 
di pusat maupun daerah.  Pengembangan UMKM 
dilakukan melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, 
dan pembiayaan untuk meningkatkan skala ekonomi 
UMKM khususnya pada sektor-sektor prioritas 
sehingga mampu meningkatkan kontribusi UMKM 
terhadap PDB serta mendorong UMKM Go Export 
dan Go Digital. Program korporatisasi diarahkan untuk 
mendorong UMKM memasuki ekosistem digital 
melalui fasilitasi kemudahan perizinan, pembentukan 

klaster-klaster produktif, dan infrastruktur digital 
UMKM. Program peningkatan kapasitas ditujukan 
untuk meningkatkan kemampuan UMKM secara 
end to end; mulai pengembangan produk, program 
pelatihan manajemen dan keuangan, sampai 
dengan penyiapan akses pasar, melalui program 
on boarding UMKM (e-payment, e-commerce, dan 
e-financing). Sementara itu, program pembiayaan 
ditempuh melalui implementasi ketentuan mengenai 
pencapaian pemenuhan kredit UMKM perbankan 
dan non-bank, serta perluasan akses UMKM 
dalam pemberdayaan kredit bersubsidi/KUR 
untuk mempercepat integrasi inklusi ekonomi dan 
keuangan digital secara nasional. Penyelenggaraan 
Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang semakin sukses 
mengangkat UMKM Go Export dan Go Digital akan 
semakin ditingkatkan pada tahun 2021, sekaligus 
memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam 
mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan 
Indonesia (GerNas BBI).

Peran penting Bank Indonesia dalam pengembangan 
ekonomi dan keuangan syariah terus ditingkatkan 
sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi 
Indonesia dan sekaligus menjadi pemain global 
yang handal. Untuk itu, Bank Indonesia senantiasa 
memperkuat sinergi dengan berbaik pihak, baik di 
dalam wadah Komite Nasional Ekonomi Keuangan 
Syariah (KNEKS) maupun dengan pondok pesantren, 
asosiasi pengusaha, perbankan, maupun para 
ulama, akademisi, dan masyarakat luas. Akselerasi 
implementasi ekosistem halal value chain (local 
dan global halal value chain) terus ditingkatkan, 
termasuk didalamnya dari aspek pelaku dan sektor 
ekonomi, kelembagaan, dan infrastruktur pendukung. 
Pemberdayaan ekonomi syariah difokuskan pada 
sektor-sektor unggulan, yaitu pertanian untuk 
makanan halal, fesyen, wisata ramah muslim, dan 
energi terbarukan. Keuangan syariah diperluas 
baik di  sektor keuangan maupun mobilisasi 
ZISWAF produktif. Termasuk pengembangan 
instrumen keuangan syariah, seperti instrumen 
valas dan instrumen pembiayaan jangka panjang, 
maupun pengembangan keuangan sosial syariah 
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dan integrasinya dengan keuangan komersial 
sebagai alternatif pembiayaan. Kampanye literasi 
ekonomi dan keuangan syariah terus diperluas 
melalui penyelenggaraan tiga kali Festival Ekonomi 
Keuangan Syariah (Fesyar) di tingkat wilayah, dan 
ISEF berskala nasional dan internasional.

Kebijakan Internasional 

Di sisi kebijakan internasional, kami juga akan terus 
aktif dalam berbagai forum internasional untuk 
semakin meningkatkan investasi dan perdagangan 
dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. 
Bersinergi dengan Pemerintah dan berbagai pihak, 
Bank Indonesia terus meningkatkan persepsi 
positif investor dan lembaga rating melalui kegiatan 
engagement yang lebih proaktif. Kami juga terus 
berperan penting dalam memfasilitasi promosi 
perdagangan dan investasi sektor-sektor prioritas 
melalui dukungan Investor Relation Unit (IRU) baik di 
tataran daerah, nasional, dan internasional. Dalam hal 
ini, sejumlah langkah diperkuat, termasuk pemetaan 
ketersediaan proyek sesuai dengan preferensi 
investor dan penyelenggaraan kegiatan promosi 
bersama baik di luar negeri maupun di dalam negeri 
untuk produk/proyek pada sektor prioritas. Secara 
khusus, kita perlu memperkuat langkah bersama 
dalam pemanfaatan perjanjian FTA/CEPA dan 
Local Currency Settlement (LCS) untuk optimalisasi 
perdagangan dan investasi luar negeri. Kerja sama 
luar negeri juga terus diperkuat baik dengan sejumlah 
bank sentral maupun lembaga internasional.

Melangkah ke Depan dengan Optimisme

Prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2021 
akan semakin baik, dan Bank Indonesia akan 
terus memperkuat sinergi membangun optimisme 
pemulihan ekonomi. Pertumbuhan lebih tinggi 
serta stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan 
tetap terjaga. Mobilitas dan aktivitas ekonomi akan 
meningkat dengan vaksinasi dan tetap disiplin 
menerapkan protokol Covid-19. Bank Indonesia 
akan memperkuat sinergi dengan Pemerintah (Pusat 
dan Daerah), KSSK, perbankan, dan dunia usaha 
dalam membangun optimisme pemulihan ekonomi 
nasional. Sinergi kebijakan untuk membuka sektor-
sektor produktif dan aman, stimulus fiskal yang 
relatif besar, meningkatnya kredit dan pembiayaan, 
stimulus moneter dan makroprudensial yang 
berlanjut, serta berkembang pesatnya ekonomi 
keuangan digital.  Kami juga akan terus bersinergi 
dengan DPR khususnya Komisi XI, perbankan dan 
dunia keuangan, dunia usaha, akademika, media, dan 
berbagai pihak.

Dengan sinergi itulah, Indonesia telah menunjukkan 
ketahanan dan momentum pemulihan ekonomi 
dari pandemi Covid-19. Dengan sinergi, prospek 
ekonomi Indonesia akan lebih baik ke depan 
didukung oleh bauran kebijakan ekonomi nasional 
yang terkoordinasi erat, transformasi ekonomi, serta 
berkembangnya inovasi ekonomi keuangan digital. 
Menuju Indonesia Maju yang semakin sejahtera. 

Sekian, terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Jakarta, 3 Desember 2020

Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia
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