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Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) adalah lembaga independen yang dibentuk oleh UU No. 3 Tahun 
2004 tentang Bank Indonesia. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa BSBI bertugas membantu 
DPR dalam pengawasan terhadap Bank Indonesia pada bidang tertentu. Dalam memenuhi tugas tersebut, 
BSBI senantiasa menggali informasi dari berbagai sumber baik, dari Bank Indonesia maupun pihak eksternal 
terkait (pakar maupun profesional). Selain berdiskusi dengan berbagai pihak yang disebutkan sebelumnya, 
BSBI juga melakukan kerjasama penelitian akademik dengan kampus maupun lembaga penelitian mela-
lui program Hibah Penelitian (HiPe) BSBI untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang relevan bagi 
Bank Indonesia. 

Tahun 2022, topik penelitian yang ditawarkan BSBI mencakup tiga hal yaitu central bank digital currency 
(CBDC), bank sentral hijau dan syariah. Ketiga topik tersebut sangat relevan untuk dikaji karena menjadi isu 
baik di tataran nasional maupun global. Pada topik CBDC, fokus kajian adalah analisis desain CBDC yang se-
jalan dengan arsitektur sistem pembayaran dan sistem moneter di Indonesia. Sementara pada bank sentral 
hijau, penelitian diarahkan pada formulasi bank sentral yang sejalan dengan konsep-konsep ekonomi hijau. 
Terakhir, topik perbankan syariah bergerak pada analisis stabilitas di tengah pandemic COVID-19 dan tren 
digitalisasi.

HiPe BSBI bertujuan:
1. Menyusun kajian akademik terkait topik yang ditetapkan termasuk policy brief.
2. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan tugas BSBI.
3. Berkontribusi terhadap peningkatan atmosfer penelitian di bidang ekonomi dan keuangan.

A. Pendahuluan

B. Tujuan

Output HiPe BSBI berupa laporan dan policy brief yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi dari BSBI. Adapun output tambahan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Produk iptek-sosbud terkait kebijakan (kerangka kerja, purwarupa (prototype), sistem, kebijakan, model, 

metode, blueprint, peta jalan);
2. Diseminasi hasil penelitian; dan atau
3. Diskusi lanjutan.

C. Output
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Topik 1: 
Formulasi Model Pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia.

Untuk merespon pesatnya perkembangan teknologi informasi, Bank Indonesia mendorong sistem pem-
bayaran digital, salah satunya dengan merintis sistem pembayaran yang CeMuMuAH (cepat, mudah, mu-
rah, aman, dan handal), sebagaimana tertuang di dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Dan 
sejalan dengan hal itu, teknologi blockchain—sebagai basis penggunaan mata uang digital/kripto—telah 
digunakan untuk meningkatkan inovasi pada sistem keuangan, terutama untuk mendorong transaksi dan 
investasi.

Perkembangan pesat pada pasar mata uang kripto atau digital ini berpotensi besar menimbulkan risiko pada 
stabilitas sistem keuangan. Namun demikian, inovasi pada bidang ini juga berpotensi mendorong transmi-
si moneter dan optimalisasi sistem pembayaran (Qian & Yao, 2019). Dan untuk merespon perkembangan 
penggunaan uang digital ini, beberapa bank sentral dunia telah menjajaki penggunaan Central Bank Digital 
Currency (CBDC) sebagai alternatif alat pembayaran yang sah (legal tender).

Meskipun demikian, penggunaan dan pemanfaatan CBDC ini masih menghadapi berbagai tantangan, an-
tara lain: (a) tantangan programasi uang digital dengan tingkat kerumitan yang kompleks, (b) tantangan 
berupa risiko siber (cyber security), (c) tantangan pembangunan infrastruktur, termasuk cloud, aplikasi, dan 
networks, yang efisien dan efektif dalam penerbitan, pendistribusian, dan proses transfer, (d) tantangan pe-
ningkatan konektivitas dan interoperabilitas, termasuk networks, serta (e) tantangan inklusi keuangan untuk 
mengatasi hambatan tidak terjangkaunya bank oleh masyarakat.

Beberapa bank sentral dunia (seperti misalnya Bank of Canada, Bank of Thailand, The South African Reserve 
Bank, dan The Deutsche Bundesbank) telah mengembangkan CBDC berbasis wholesale melalui platform Dis-
tributed Ledger Technology (DLT) untuk transaksi antarbank. Sedangkan beberapa negara lain (misalnya Swe-
dia, China, Venezula, Equador dan Uruguay) lebih berfokus pada CBDC untuk penggunaan secara umum 
dan ritel melalui platform DLT maupun nonDLT. Pada gilirannya, desain CBDC yang dipilih oleh beberapa 
bank sentral tersebut akan menimbulkan dampak tertentu pada sistem pembayaran dan sistem moneter 
secara keseluruhan.

Karena itu, BSBI merasa perlu ada sebuah kajian formulasi model pengembangan CBDC yang sesuai de-
ngan arsitektur sistem moneter dan sistem pembayaran yang andal, aman, efisien, efektif, dan berhati-hati. 
Karena itu, diperlukan kajian yang mendalam yang secara khusus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 
penelitian berikut ini:
1. Bagaimana peluang, tantangan, dan potensi risiko dari implementasi CBDC di Indonesia?
2. Bagaimana persepsi pelaku industri dan atau masyarakat berkenaan dengan implementasi CBDC di In-

donesia?
3. Bagaimana desain CBDC yang paling sesuai dengan arsitektur sistem pembayaran dan sistem moneter 

di Indonesia?
4. Dan, apa saja implikasi kebijakan penerapan CBDC kepada sektor-sektor industri maupun kepada 

konsumen atau masyarakat?

D. Deskripsi Topik Penelitian
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Topik 2: 
Kajian dan Formulasi Green Central Banking (Bank Sentral Hijau)

Berbagai studi menyimpulkan bahwa bank sentral mampu berperan dalam mendorong terwujudnya 
ekonomi hijau. Keterlibatan bank sentral dalam isu tersebut diharapkan mendorong kesinambungan 
ekonomi, yang secara ideal memberikan kemanfaatan lebih besar. Peran tersebut merupakan bagian dari 
solusi terhadap penurunan kualitas lingkungan sebagai imbas dari kegiatan ekonomi yang sangat aktif. Bank 
sentral diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang tidak hanya menekan inflasi, namun juga memiliki 
pendekatan yang lebih memerhatikan kelestarian lingkungan. 

Terdapat setidaknya tiga isu yang menjadi fokus dari ekonomi hijau, yaitu: pengurangan emisi karbon; 
efisiensi penggunaan energi; dan keterlibatan sosial. Ketiga isu tersebut secara konseptual mendesak untuk 
dilaksanakan secara simultan dan menyeluruh oleh penyelenggara negara dan pemangku kepentingan. 
Pelaksanaan yang menyeluruh tersebut perlu dilakukan guna menghindari dampak yang kontraproduktif 
bagi masyarakat yang lebih luas. Jika pendekatan ekonomi hijau hanya dijalankan pada satu isu saja, 
dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah sosial baru. 

Paradigma green central banking sebagai salah satu regulator di bidang keuangan dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang membutuhkan konsep berpikir maupun konsep kerja yang lebih jelas. Persepsi 
bahwa ekonomi hijau menjadi trade off bagi sistem ekonomi pasar seakan menjadi kekhawatiran bagi bank 
sentral khususnya pada negara emerging market terhadap implikasi yang ditimbukan seperti kenaikan harga 
produksi dan Beragam implikasi lainnya. Tanpa bermaksud menghindari tren global dalam pelibatan bank 
sentral pada isu hijau, maka kita perlu memiliki perspektif yang lebih komprehensif terhadap isu tersebut.

Dibutuhkan banyak pemikiran tentang urgensi bank sentral mendorong isu hijau melalui pencapaian 
target kebijakan yang dimilikinya, secara kelembagaan, bank sentral pun harus bergegas mentransformasi 
berbagai hal agar sejalan dengan konsep green central banking. Dengan memerhatikan uraian di atas, 
diperlukan penelitian yang secara khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
1. Bagaimana formulasi kebanksentralan yang sejalan dengan ekonomi hijau?
2. Bagaimana analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis) implementasi bank sentral hijau?
3. Bagaimana isu green economy memengaruhi bank sentral baik dari sisi kelembagaan maupun keuangan?

Topik 3: 
Stabilitas Perbankan Syariah di Era Disrupsi Pandemi Covid-19 dan Trend Digitalisasi

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini 
dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 
dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) 
dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, keberadaan bank syariah 
kemudian dikukuhkan dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang 
Perbankan. Dalam UU ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi 
pengembangan perbankan syariah. Namun demikian market share perbankan syariah hingga 2021 tidak 
mengalami perubahan signifikan, hanya mencapai 6,5 persen. 

Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan dalam menjaga stabilitas likuiditas sistem perbankan melalui 
Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan Standing Facilities (SF). Secara lebih khusus, melalui Peraturan Bank Indonesia 
(PBI) No. 10/36/PBI/2008 tentang “Operasi Moneter Syariah” dan PBI No. 22/17/PBI/2020 tentang “Perubahan 
Kedua atas PBI Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas 
Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah” ditetapkan 
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instrumen untuk memperkuat operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah yang berupa 
Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLisBI), Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah 
(PaSBI), dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA). Aktivitas OPT sendiri 
sangat erat kaitannya dengan fungsi asset liquidity management oleh perbankan, dimana kinerja bank 
merupakan salah satu faktor yang memengaruhi preferensi penempatan dana. 

Berbagai studi menemukan bahwa bank syariah cenderung lebih tahan terhadap goncangan pada saat 
terjadinya krisis atau dapat dikatakan lebih stabil dibanding perbankan konvensional. Hal tersebut seperti saat 
terjadi krisis keuangan global tahun 2008/2009 yang membuktikan hal itu. Akan tetapi, belum banyak studi 
yang memberikan kesimpulan serupa pada saat terjadinya krisis sebagai akibat pandemi Covid-19, dimana 
aktivitas ekonomi yang melemah diperkirakan memiliki dampak terhadap stabilitas perbankan, termasuk 
perbankan syariah. Lebih lagi, beberapa studi menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 mempercepat trend 
digitalisasi diberbagai sektor, termasuk juga sektor perbankan. Kemunculan layanan keuangan berbasis 
teknologi (Fintech) dan transformasi beberapa bank menjadi bank digital tentu merubah konstelasi bisnis 
sektor perbankan, yang juga berpotensi mempengaruhi kinerja perbankan syariah yang kemudian dapat 
berdampak pada stabilitasnya. Dengan demikian, studi terkait bagaimana kondisi stabilitas perbankan 
syariah ditengah disrupsi ekonomi akibat pandemi dan trend digitalisasi sangat relevan, dalam rangka 
memitigasi instabilitas sistem keuangan secara umum. Dengan memerhatikan uraian di atas, diperlukan 
penelitian yang secara khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 
1. Bagaimana kinerja perbankan syariah dalam menghadapi berbagai hantaman krisis? 
2. Bagaimana stabilitas perbankan syariah di tengah pandemi Covid-19 dan trend digitalisasi? 
3. Apa saja hambatan perkembangan perbankan syariah di Indonesia? 
4. Seperti apa policy setting Bank Indonesia dalam mendorong perkembangan perbankan syariah?

1. Peserta merupakan tim peneliti Warga Negara Indonesia (WNI) yang terafiliasi dengan Universitas/
lembaga penelitian dan mendapat rekomendasi berupa surat keterangan dari lembaga;

2. Setiap tim peneliti hanya diperbolehkan memilih satu topik penelitian;
3. Riset yang dilakukan merupakan riset baru yang belum pernah dipublikasikan di mana pun;
4. Anggota tim mencakup ketua tim berjumlah maksimum lima orang;
5. Ketua tim peneliti minimum berpendidikan Strata 3;
6. Ketua Tim memiliki pengalaman minimum dua penelitian terkait dengan topik yang diajukan (tidak 

termasuk paper presentation, opini, artikel atau publikasi sejenis);
7. Biaya penelitian tidak termasuk pengeluaran untuk keperluan kegiatan konferensi baik nasional maupun 

internasional; dan
8. Menyerahkan concept notes, proposal, RAB, surat rekomendasi dan CV seluruh tim peneliti melalui 

pranala sebagai berikut: https://bit.ly/FormRegistrasiHiPeBSBI2022.
9. Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu-gugat.

E. Persyaratan dan Ketentuan
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G. Anggaran

F. Format dan Sistematika 
Penulisan Proposal Penelitian

FORMAT PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN

Jumlah halaman Maksimum 25 halaman  (tidak termasuk concept notes, halaman 
 sampul, daftar isi, ringkasan, daftar pustaka, dan lampiran)

Bahasa Proposal dapat ditulis menggunakan Bahasa Indonesia atau 
 Bahasa Inggris

Jenis huruf Times New Roman

Ukuran huruf 12

Jarak baris 1,5 spasi; concept notes 1 spasi

Ukuran kertas A4

Margins Normal: Top-left-bottom-right 1” (inch)

SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN

l Halaman Sampul (tidak mencantumkan nama maupun logo instansi yang menjadi afiliasi)
l Daftar Isi
l Bab 1 Pendahuluan 

a. Latar Belakang
b. Permasalahan
c. Tujuan Penelitian

l Bab 2 Tinjauan Pustaka 
l Bab 3 Metodologi Penelitian
l Daftar Pustaka (APA style)
l Lampiran (jika ada)
l Format file: .doc atau .docx

Anggaran maksimum sebesar Rp250 juta (termasuk PPN) yang terdiri atas biaya personil dan biaya non-
personil.
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H. Timeline
TIMELINE

Hibah Penelitian (HiPe) BSBI 2022

I. Seleksi Administrasi

J. Seleksi Substansi

K. Formulir CV Tim Peneliti

Seleksi administrasi merujuk kepada persyaratan dan ketentuan umum serta kesesuaian anggaran.

Seleksi substansi meliputi review atas masalah yang dikaji, orientasi, metodologi, output, dan kelayakan 
sumber daya penelitian.

Formulir CV dapat diunduh melalui pranala berikut:
https://www.bsbi.go.id/


