
INDEPENDENSI BANK INDONESIA (PERSPEKTIF HISTORIS) 

  
 
Sebagai sebuah bank sentral, kelahiran Bank Indonesia melalui berbagai lika-liku 
perjalanan yang unik dan panjang. Bank Indonesia seperti kita ketahui sekarang 
adalah lahir dari proses nasionalisasi De Javache Bank. NV, milik kolonial 
Belanda.  
Dalam hal sebenarnya, Bank Indonesia yang sekarang ini kita kenal sebagai 
bank sentral pada awalnya adalah menjalankan tugas-tugas daripada bank 
umum. Sebagai sebuah tanda tanya dapatlah kita tujukan pada adanya 
kejanggalan pembentukan Bank Indonesia sebagai bank sentral itu sendiri yang 
ternyata baru dimulai pada tahun 1953, padahal dalam UUD45 Pasal 23 Bab VIII 
tercantum maksud untuk segera membentuk sebuah bank bernama Bank 
Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas 
dengan Undang-Undang. Kejanggalan ini dapat kita temukan jawabanya pada 
KMB (Konferensi Meja Bundar) pada tahun 1949 yang dalam hal mana pada 
KMB ini De javasche Bank ditunjuk sebagai bank sentral. Padahal pada tahun 
1946 berdasarkan UU No.2 PrP.th46 sudah dibentuk sebuah bank sentral 
dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI) yang secara formal sudah 
ditetapkan akan menjalankan fungsi sebagai bank sentral . sehingga pada waktu 
itu terdapat dua bank yang mempunyai fungsi yang sama sebagai bank sentral.  
Pada tataran ini kedua bank tersebut belum bisa menjalankan fungsinya. 
Keadaan tak menentu ini ( dua bank sentral dalam satu negara), diakhiri dengan 
adanya UU nomor 24 tahun 1951 tanggal 6 desember tentang nasionalisasi De 
Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sedangkan BNI 
1946 dirubah fungsinya menjadi bank pembangunan.  

Dalam segi perannya diawal berdirinya Bank Indonesia belum murni melakukan 
tugasnya sebagai bank sentral. Yaitu sebagai The Bankers Bank dan Lender of 
the last resort. Bank Indonesia masih ikut serta aktif dalam pemberian kredit 
secara langsung. Hal ini dikaitkan dengan konteks Bank Indonesia yang lahir di 
negara berkembang sehingga memiliki peran dan latar belakang yang berbeda 
dengan bank sentral di negara lain yang sudah maju. Maka bisa dilihat di sini 
peran Bank Indonesia selain sebagai bank sentral juga sebagai agent of 
development.pada bagian ini intervensi pemerintah begitu kuatnya. Sehingga 
bisa dikatakan bahwa kebijaksanaan ekonomi dan perbankan masih menjadi 
bagian dari tugas pemerintah, dan Bank Indonesia lebih hanya sebagai 
pelaksana saja. Hal ini bertentangan dengan Independensi Bank Indonesai 
sebagai bank sentral.  

Sejarah singkat ini ditujukan bagi pemahaman kita akan peran Bank Indonesia 
sebagai bank sentral yang berlainan dengan bank sentral di negara maju. Yang 
nota bene lebih independent dan profesional pada awal berdirinya maupun pada 
kelangsungan hidup abnk tersebut pada masa selanjutnya.  
Menginjak pada peranan Bank Indonesia pada masa sekarang (medio 1997-



2000) kita bisa melihat betapa Bank Indonesia menjadi begitu kompleks 
peranannya serta begitu rumit permasalahan yang dihadapinya.  
Sebagai studi kasus dapat kita lihat pada bulan november 1997, pemerintah 
mengadakan likuidasi 16 bank yang bermasalah. Likuidasi 16 bank ini ternyata 
membawa dampak yang begitu besar pada perekonomian Indonesia. pegucuran 
dan BLBI setelah likuidasi, yaitu pada bulan Desember dan Januari, semakin 
menambah rumitnya masalah yang ada. 

Likuidasi dan pengucuran dana BLBI ini adalah sesuatu yang tidak dapat 
dihindarkan secara teoritis pada waktu itu. Hal ini didasarkan pada logika apabila 
sebuah bank mengalami insolvent, dalam artian asetnya tak cukup untuk 
membayar kewajibannya, maka bank tersebut tidak dapat berfungsi lagi (harus 
dibubarkan). Alternatif yang muncul adalah bantuan dari bank yang lebih solvent. 
Namun hal ini tidak bisa dilakukan karena bank lain juga bangkrut. Alternatif 
merger dan akuisisi juga dapat dilakukan tetapi secara praktek sulit diterapkan. 
Dari suatu kasus tersebut, berkembang menjadi perdebatan dan permasalahan 
yang notabene memojokkan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas 
perbankan. Variasi masalah yang diperdebatkan meluncur mulai dari dana BLBI, 
lemahnya kontrol Bank Indonesia, cacat hukum dan kontroversi MSAA sampai 
pada pencopotan Gubernur Bank Indonesia oleh eksekutif (presiden).  
Permasalah yang timbul tidak hanya pada masalah Bank Indonesia ataupun 
bank-bank lainnya. Tetapi lebih dari itu, stabilitas ekonomi akan terganggu. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa ini akan menghambat proses pembangunan.  
Stabilitas ekonomi secara makro dapat dicapai dengan restrukturisasi 
perbankan. Walaupun restrukturisasi ini adalah wilayah ekonomi mikro namun 
pengaruhnya dapat terasa pada stabilitas ekonomi secara makro. Restrukturisasi 
perbankan menjadi komponen kunci dari agenda stabilisasi makro dan 
pemulihan ekonomi sebuah negara.  

Kepercayaan dan kredibilitas Bank Indonesia adalah faktor kedua dalam 
pencapaian pemulihan perekonomian Indonesia. bisnis bank adalah bisnis 
kepercayaan. Bila kepercayaan hilang, maka hancurlah bisnis tersebut. Maka di 
sini sangatlah penting arti sebuah kepercayaan. Masih kurangnya kepercayaan 
masyarakat pada Bank Indonesia ini juga di tunjukkan melalui rendahnya minat 
pembeli obligasi oleh masyarakat.  

Kredibilitas Bank Indonesia juga harus dipulihkan. Pemulihan kredibilitas Bank 
Indonesia ini bisa dimulai dari pemilihan orang-orang yang bersih dan jujur yang 
duduk dijajaran tingkat tinggi Bank Indonesia. Dalam UU nomor 23/1999 Bank 
Indonesia harus independen, dalam hal ini Bank Indonesia banyak diintervensi 
oleh pemerintah sebagai kasus contoh ketidak-independenan Bank Indonesia 
terlihat dari adanya intervensi eksekutif (presiden melalui MA) dalam pencopotan 
Gubernur Bank Indonesia. Dalam hal ini seharusnya presiden atau lembaga lain 
tidak boleh mencampuri urusan Bank Indonesia karena Gubernur Bank 
Indonesia menurut UU nomor 23/1999 dipilih oleh DPR. Presiden hanya bisa 
mengajukan calon. Sampai di sini dapat kita buat kesimpulan yang prematur 
bahwa sepanjang perjalanannya Bank Indonesia yang lahir pada tahun 1953 



terlihat masih lemah dan belum bisa menemukan atau mencapai perannya yang 
pas sebagai bank sentral. Intervensi dan kecerobohan masih sering mewarnai 
kinerja Bank Indonesia.  

Sebagai studi komparatif, Bank Indonesia bila dibandingkan dengan bank-bank 
di Amerika atau Eropa atau bahkan Inggris adalah masih sangat jauh dari 
sempurna. Bank-bank sentral di Eropa, Amerika, dan Inggris tersebut telah 
mengalami evolusi beratus-ratus tahun lamanya. Sampai menemukan bentuk 
idealnya seperti sekarang. Namun kita tidak boleh dan tidak bisa beromantisme 
dengan lamanya waktu penemuan jati diri tersebut. Bank Indonesia adalah 
dalam konteks Indonesia. Sehingga apapun bisa terjadi. Waktu yang lama 
bukanlah jaminan bagi sebuah hasil yang baik dan menjanjikan.  
Sebagai kesimpulan akhir, perlu ditegaskan bahwa peran Bank Indonesia yang 
lemah tidak bisa dilepaskan dari sejarah kelahirannya serta perannya pada awal 
operasionalnya yang sudah banyak diintervensi oleh pemerintah serta pihak-
pihak lain yang berkepentingan dengan ekonomi Indonesia. Masalah 
independensi juga begitu mencolok dan sudah terlihat adanya ketidak-
independensian dari mulai berdirinya Bank Indonesia. Kelemahan posisi Bank 
Indonesia juga dikarenakan masuknya dimensi politik pada tubuh Bank 
Indonesia. Sehingga idealisasi sebuah bank sentral yang independen masih jauh 
dari harapan. Kemauan yang kuat dari semua pihak adalah poin penting bagi 
terciptanya idealisasi tersebut 
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