
Peluncuran BI – FAST, Infrastruktur Baru Sistem Pembayaran Ritel Indonesia 

 

Sebagai SRO di  Industri Sistem Pembayaran Indonesia dan mitra strategis Bank Indonesia, 

ASPI mengucapkan selamat kepada Bank Indonesia atas peluncuran BI Fast.  BI Fast yang 

menjadi salah satu inisiatif strategis dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 

yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, dan persiapannya telah dimulai sejak bulan Februari 

2021 dalam kemitraan regulator dan industri 

 

Peluncuran BI-FAST pada tanggal 21 Desember 2021 oleh Gubernur Bank Indonesia, Bpk 

Perry Warjiyo, merupakan tonggak sejarah karena merupakan modernisasi SKN/RTGS, 

dan BI-FAST beroperasi 24x7x365, setelmen secara on-line, serta dilengkapi fitur proxy 

payment yang secara totalitas merupakan karakteristik fast payment negara maju. 

 

Peluncuran BI-Fast yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia menunjukkan komitmen 

dan dukungan ASPI yang telah dimulai sejak persiapan Working Group, implementasi 

teknis dan persiapan launching yang berlangsung hampir 12 bulan serta dalam situasi 

pandemik yang cukup menantang. Selain persiapan teknis, ASPI juga telah memberikan 

masukan strategis secara profesional dan konstruktif terkait investasi yang efisien dan 

bisnis model yang berkesinambungan, aspirasi industri/anggota ASPI (bank/non-

bank/Lembaga GPN), dan aspek operasional sesuai hak/kewajiban Penyelenggara, 

Peserta dan SRO, berdasarkan leading practices internasional dan tata kelola industri yang 

baik. Termasuk di dalamnya penerbitan KASPI yang merupakan pedoman teknis mikro 

terkait Kerjasama Bank Sponsor dan Peserta Tidak Langsung, dan KASPI Penanganan 

Permasalahan Transaksi Transfer Dana Melalui BI-FAST yang berpedoman pada kebijakan 

Bank Indonesia terkait BI-FAST dan telah disetujui oleh Bank Indonesia. 

 

ASPI juga mengucapkan selamat 22 Bank Peserta Batch #1, serta kepada seluruh 

Departemen, Pimpinan dan Anggota Tim/Working Group Bank Indonesia/ASPI yang 

terlibat dan telah bekerja keras dalam situasi pandemik selama tahap perencanaan, 

pengembangan, persiapan implementasi dan peluncuran BI Fast 

 

Peluncuran layanan BI-FAST Fase diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan 

terhadap akselerasi pemulihan ekonomi akibat dampak global pandemik secara 

CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Handal), dan merupakan bekal bagi 

pengembangan Sistem Pembayaran Nasional. 

 

 

 

 



 

 
 

  


