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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih atas rahmat Nya 

sehingga penulisan buku ini bisa terwujud. Buku Bank Sentral dan 

Kewenangan Makroprudensial  ini dibuat untuk melengkapi kajian-

kajian  teoritik tentang Hukum Perbankan, dimana buku ini secara 

spesifik mengupas mengenai pentingnya peranan bank sentral di 

sebuah negara serta kewenangan dari bank sentral. Selanjutnya 

dengan diundangkannya UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan maka terjadi  perubahan kewenangan dari Bank Indonesia. 

Bank Indonesia menjadi mempunyai kewenangan makroprudensial. 

Istilah makroprudensial mengemuka pada saat dunia dilanda krisis 

global. Pada dasarnya kewenangan makroprunsial dan 

mikroprudensial harus bersinergi dalam mengatasi permasalahan 

krisis sistem keuangan untuk mewujudkan perbankan dan 

perekonomian yang sehat.  

Kami berharap buku ini bermanfaat bagi  akademisi, mahasiswa 

dan pemerhati hukum perbankan dalam pengembangan kajian hukum 

perbankan. Akhir kata, saya berharap memperoleh masukan dari 

pembaca dalam rangka penyempurnaan buku ini. Semoga Tuhan 

Yang Maha Kasih senantiasa melimpahkan berkat dan perlindungan 

bagi kita semua. 

 

Surabaya, 21 Juli 2021 
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BAB I 

 

 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Stabilitas Sistem Keuangan 

Salah satu masalah krusial dalam sistem keuangan yang 

dapat menjadi sumber instabilitas keuangan menurut Anwar 

Nasution yakni menyangkut terjadinya asimetri/ketidaksamaan 

informasi (asymmetric information)  yakni suatu situasi dimana satu 

pihak yang terlibat dalam kesepakatan keuangan tidak memiliki 

informasi yang akurat dibanding pihak lain. Sebagai contoh, 

peminjam (debitur) biasanya memiliki informasi yang lebih baik 

mengenai keuntungan dan kerugian potensial dari suatu proyek 

investasi yang direncanakan dibandingkan dengan pihak pemberi 

pinjaman (kreditur). Dengan demikian, kreditur tidak dapat 

membedakan antara pinjaman yang sehat dan tidak sehat. 

Permasalahan asimetri informasi selanjutnya menyebabkan dua 

permasalahan pokok yakni adverse selection dan moral hazard. 

Adverse selection merupakan satu bentuk masalah asimetri 

informasi yang terjadi sebelum transaksi keuangan dilakukan 

karena peminjam dengan kualitas yang rendah (memiliki risiko 

kredit tinggi) biasanya akan mau mencari pinjaman dengan bunga 

yang sangat tinggi. Dari masalah adverse selection inilah maka 

sebagian besar dari pinjamannya biasanya merupakan kredit 

bermasalah. Asismeri informasi ini juga menggambarkan dampak 

lanjutan dari krisis finansial pada perekonomian. Misalnya dalam 

kondisi suku bunga naik, mungkin berakibat pada adverse 

selection sehingga mengakibatkan penurunan penawaran kredit 

oleh bank. Demikian pula kondisi penurunan nilai agunan yang 

menyebabkan timbulnya debitur dengan net worth yang rendah. 

Akhirnya bila terjadi bank run, bank yang sehat dapat memproteksi 
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dirinya dengan mencadangkan lebih banyak likuiditas yang 

berakibat kontraksi dari sisi pemberian kreditnya.1 Oleh karena itu, 

dalam kerangka kestabilan sistem keuangan, keberadaan 

instrumen hukum diharapkan dapat meminimalisir asimetri 

informasi yang terjadi dan paling tidak difokuskan pada 3 (tiga) 

aspek pengaturan penting yakni : (i) Mengatur semua transaksi 

pemindahan dana dari pihak-pihak/individu-individu dalam 

lembaga keuangan; (ii) Mengatur perilaku (behaviour) individu-

individu/pihak-pihak dalam lembaga keuangan; serta (iii) 

Menyelesaikan konflik yang terjadi di antara pihak-pihak dalam 

lembaga keuangan secara efisien dan cepat. Dengan pengaturan 

pada ketiga cakupan aspek hukum tersebut diarahkan agar 

kestabilan sistem keuangan dapat tercapai.2 

Sistem keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa 

keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk 

sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi 

pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk 

mendukung aktivitas perekonomian nasional. 3  Definisi tersebut 

sejalan dengan definisi yang diberikan IMF, yaitu bahwa 

“...financial system consists of institutional units (an entity, such as 

a household, corporation, or government agency, that is capable in 

its own right of owning assets, incurring liabilities, and engaging in 

economic activities and transactions with other entities) and 

markets that interact, typically in a complex manner, for the purpose 

of mobilizing funds for investment and providing facilities, including 

payment systems, for the financing of commercial activity.” 4 

Selanjutnya menurut Schinasi a financial system is in range of 

stability whenever it is capable of facilitating (rather than impeding) 

the performance of an economy and of dissipating financial 

 
1 Anwar Nasution, Stabilitas Sistem Keuangan : Urgensi, Implikasi Hukum, dan Agenda 

Ke Depan. Buletin Hukum Perbankan  Dan Kebanksentralan, Vol.1 No.2 Desember 2003, 
hlm.3. 

2 Ibid.,hlm.4. 
3 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan 

Penanganan Krisis Sistem Keuangan 
4  International Monetary Fund, Financial Soundness Indicators: compilation guide, 

Washington, D.C., 2006. 
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imbalances that rise endogenously or as a result of significant 

adverse and unanticipated events.5 

Sistem keuangan merupakan pusat dari sistem dalam sebuah 

perekonomian, kegagalan sektor keuangan dapat melemahkan 

kinerja seluruh sistem dalam perekonomian. Sebagai contoh, krisis 

sistem keuangan Indonesia pada tahun 1997-1998 merupakan 

salah satu yang termahal di dunia. Biaya penyelamatan sektor 

perbankan mencapai 50% dari PDB Indonesia pada waktu itu. 

Tercatat lebih dari Rp500 triliun biaya yang harus dikeluarkan 

pemerintah untuk menyelamatkan dan merehabilitasi sektor 

perbankan, termasuk di dalamnya Bantuan Likuiditas Bank 

Indonesia dan Rekapitalisasi Perbankan. 6 Hancurnya sistem 

keuangan juga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi 

yang tajam, yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi 1997 yang 

merosot menjadi 4,1% bahkan pada triwulan III tahun 1998 

pertumbuhannya minus 17,13%, turun drastis dari rata-rata 

pertumbuhan selama tiga tahun terakhir sebesar 7,9%. 7 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator 

keberhasilan pembangunan suatu negara, terutama untuk negara-

negara yang sedang berkembang. Peningkatan kesejahteraan 

penduduk suatu negara secara keseluruhan dapat diukur melalui 

Pendapatan Domestik Bruto/Gross Domestic Product (PDB/PDB).8  

Mengingat pentingnya peran sistem keuangan terhadap 

perekonomian suatu negara, diperlukan adanya regulasi dan 

pengawasan yang kuat terhadap sistem keuangan. Selama ini ada 

 
5 Masahiro Kawai & Peter J. Morgan, Central Banking For Financial Stability in Asia, 

Policy Research Institute, ministry of Japan, Public Policy Review, vol.*, No.3, August 2012, 
hlm.218. 

6 Muliaman D. Hadad dkk, Indikator Awal Krisis Perbankan, Publikasi Riset Perbankan 
dan Sistem Keuangan, Bank Indonesia, Jakarta, 2004 

7 Noor Yudanto dan M. Setyawan Santoso, Dampak Krisis Moneter Terhadap Sektor 
Riil, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta, September 1998 

8 PDB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di 
suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar 
konstan. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang 
dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDB atas dasar harga konstan 
menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang 
berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDB menurut harga berlaku digunakan 
untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi 
suatu negara. Sementara itu, PDB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 
ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi 
oleh faktor harga. (Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Informasi 
Dasar Produk Domestik Bruto (PDB), Mei 2012, hlm. 14) 
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pandangan bahwa jika lembaga keuangan yang ada di dalam 

sistem keuangan sehat dan kuat maka risiko sistemik atau krisis 

keuangan tidak akan terjadi. Pandangan itu mungkin benar ketika 

kompleksitas sistem keuangan tidak seperti saat ini.  

B. Peran Sistem Keuangan 

Stabilitas moneter dan sistem keuangan merupakan dua 

sasaran atas kebijakan publik yang dilakukan oleh bank sentral. 

Dua sasaran ini saling melengkapi. Stabilitas sistem keuangan 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap stabilitas harga. 

Pertama, stabilitas sistem keuangan akan menjamin adanya 

penawaran kredit yang lebih stabil dan aliran modal yang stabil, 

dimana kedua hal ini merupakan prasyarat untuk menjaga 

pertumbuhan yang sustainable; Kedua, stabilitas sistem keuangan 

akan membantu efektifnya transmisi kebijakan moneter. Stabilitas 

sistem keuangan secara implisit memberikan jalan bahwa 

perubahan kebijakan moneter akan mempunyai dampak terhadap 

suku bunga pasar sebagaimana yang diharapkan pengambil 

kebijakan. Dengan demikian, perubahan kebijakan moneter akan 

mempengaruhi rumah tangga dan perusahaan korporasi dan, pada 

akhirnya, inflasi serta mendorong kegiatan ekonomi. Dilain pihak, 

stabilitas harga juga akan mempunyai dampak positif terhadap 

stabilitas sistem keuangan. Keberhasilan kebijakan moneter akan 

sangat mempermudah tercapainya stabilitas sistem keuangan 

dengan hilangnya mispersepsi atas signal kebijakan moneter 

sehingga inflasi dapat dijaga pada tingkat yang dikehendaki sesuai 

target. Inflasi yang rendah dan stabil akan memberikan rumah 

tangga dan perusahaan korporasi mendapatkan indikasi yang jelas 

atas perubahan harga, sehingga bisa melakukan alokasi sumber 

daya yang lebih efektif. 9 Pada dasarnya cakupan peran sistem 

keuangan sangat luas, dengan sumber risiko sistemik yang juga 

sangat beragam. Sumber risiko sistemik meningkat bukan hanya 

karena lembaga keuangan tidak sehat namun juga dapat 

bersumber dari perusahaan non keuangan, rumah tangga dan dari 

sumber eksternal di luar sistem keuangan itu sendiri. Ciri 

perekonomian modern ditandai dengan saling terkaitnya 

 
99 Wimboh Santoso, Peran Bank Sentral dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan, 

Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Vol.8, No.  3, September 2010, hlm.21. 
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(interconnectedness) baik antar pasar, antar pelaku maupun antar 

instrumen sehingga gangguan di satu pasar atau pelaku utama 

akan menyebar ke pasar lainya sehingga terjadi efek penularan 

(contagion). Karena itu mengelola risiko sistemik adalah proses 

dan kerja bersama di antara otoritas, pelaku pasar dan termasuk 

juga konsumen pada sektor rumah tangga.   

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, pada 

tahun 2003, Indonesia mengambil langkah awal dalam supervisi 

makroprudensial dengan mendirikan Forum Stabilitas Sistem 

Keuangan (FSSK). FSSK mengembangkan Early Warning System 

yang disebut Financial Stability Index (FSI) dengan tujuan 

mendeteksi kerentanan (vulnerabilitas)10 sektor perbankan. Maka, 

ketika krisis 2008 meluas, pemerintah Indonesia dapat merespons 

dengan cepat karena indeks stabilitas keuangan pada November 

2008 tercatat sebesar 2,43; di atas indikasi maksimum sebesar 2,0. 

Hal ini menunjukkan bahwa sistem perbankan Indonesia dan 

sistem keuangan domestik berada dalam kondisi kritis.11 

Krisis ekonomi yang terjadi baik dalam skala nasional maupun 

internasional, kerap melahirkan krisis multi dimensi, baik dari 

sektor perbankan, keuangan, maupun terhadap biaya sosial yang 

timbul dan berimbas pada kepercayaan masyarakat terhadap 

perbankan nasional. Krisis ekonomi yang menghantam Asia di 

tahun 1997-1998 misalnya, dimana krisis ini dipicu oleh jatuhnya 

nilai mata uang Bath di Thailand yang kemudian berimbas pada 

penambahan beban perekonomian Indonesia sebesar 50% dari 

Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi minus 

13%. Sementara dari segi sosial, diperlukan waktu yang tidak 

singkat untuk mengembalikan perekonomian dan kepercayaan 

masyarakat terhadap perbankan ke kondisi sebelum krisis.12 

 
10 Menurut Hadad, Santoso dan Arianto (2003) bank sangat mudah dipengaruhi oleh 

faktor eksternal, karena mereka adalah bagian dari sistem pembayaran. Lebih jauh 
perbankan sangat mudah goyah karena; (1) jumlah uang kas sangat kecil dibandingkan 
dengan kewajibannya segeranya; (2) modal bank sangat rendah dibanding kewajibannya dan 
(3) rasio dana pihak ketiga berjangka pendek sangat besar (Muliaman D. Hadad, dkk, 
Indikator Awal Krisis Perbankan, Publikasi Riset Perbankan dan Sistem Keuangan, Bank 
Indonesia, Jakarta, 2004).  

11 Bank Indonesia, Financial Stability Review, No 13 September 2009, Bank Indonesia, 
Jakarta 

12 Tim FE UI dan FEB UGM, Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik, 
2010, Draft III, Jakarta, hlm.1. 
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Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2008, kembali terjadi 

krisis ekonomi dunia yang merupakan domino effect dari krisis 

kredit perumahan di Amerika Serikat yang menggelembung 

(bubble) dan mengakibatkan kesulitan solvabilitas serta 

berdampak pada dilikuidasinya berbagai lembaga keuangan di 

negara-negara besar yang ada di dunia, yang antara lain 

menyebabkan kebangkrutan ratusan bank, perusahaan sekuritas, 

reksadana, dana pensiun dan asuransi. Krisis kemudian merambat 

ke belahan Asia terutama negara-negara seperti Jepang, Korea, 

China, Singapura, Hongkong, Malaysia, Thailand termasuk 

Indonesia.13 

Sistem keuangan menghadapi dinamika dan fluktuasi (i.e., 

booms dan busts) dari waktu ke waktu. Lehman Brothers, 

perusahaan jasa keuangan global yang berkantor pusat di Amerika 

Serikat (AS), jatuh akibat kegagalan manajemen keuangan dan 

ketidakmampuan membayar kewajiban outstanding pada waktu 

yang bersamaan (i.e., credit crunch) pada September 2008. 

Otoritas di AS pada waktu itu memutuskan untuk membiarkan 

Lehman Brothers jatuh pailit, namun seketika pelaku pasar lainnya 

turut berjatuhan. Sikap otoritas AS tersebut antara lain disebabkan 

belum tersedianya mekanisme “bailout" yang jelas bagi pelaku jasa 

keuangan selain bank. Peristiwa tersebut menandai terjadinya 

Global Financial Crisis (GFC). GFC mengandung unsur 

interkoneksi antar-sektor dan antar-yurisdiksi (contagion). Hal 

tersebut mengakibatkan komunitas global ikut merasakan spillover 

dampak krisis finansial yang terjadi di AS.14 

Sejak terjadinya krisis nasional tahun 1998, krisis ekonomi 

global 2008, bahkan kondisi terkini dengan ancaman krisis 

finansial, maka tantangan yang dihadapi Bank Indonesia sebagai 

bank sentral antara lain adalah pengendalian inflasi pada tingkat 

yang rendah, keterbukaan ekonomi dengan kondisi pendanaan 

dalam negeri yang masih kurang (likuiditas makro perekonomian), 

volatilitas nilai tukar rupiah, peran lembaga keuangan khususnya 

 
13  Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan, Buku Putih: Upaya Pemerintah Dalam 

Pencegahan dan Penanganan Krisis, 2010, Departemen Keuangan Republik Indonesia, 
Jakarta, hlm. 12. 

14  Kristianus Pramudito Isyunanda, Keranga Hukum Finansial Berbasis Tinjauan 
Dinamika Makro (Financial Laws Framework Through Macro Dynamic Analysis), Buletin 
Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Vol.16, No.2, Juli-Desember, 2019, hlm.104. 
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bank dalam mendukung pembiayaan pembangunan, serta 

kelancaran dan keamanan sistem pembayaran.15 Krisis keuangan 

tersebut berdampak pada banyak negara termasuk Indonesia. 

Munculnya krisis keuangan global menjadi salah satu kebutuhan 

untuk meningkatkan mekanisme koordinasi dalam rangka  

menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan yang 

terpadu dan efektif. 

Inflasi yang rendah tidaklah cukup untuk mencapai tujuan 

stabilitas makroekonomi. Sejumlah krisis yang terjadi dalam 

beberapa dekade terakhir, khususnya krisis global semakin 

meyakinkan bahwa ketidakstabilan makroekonomi lebih banyak 

bersumber dari sektor sistem keuangan. Pasar keuangan yang 

secara inheren selalu diwarnai dengan ketidaksempurnaan, telah 

menciptakan fluktuasi makroekonomi yang berlebihan. Oleh sebab 

itu, kunci dalam mengelola stabilitas makroekonomi bukan saja 

pada keberhasilan dalam mengendalikan ketidakseimbangan 

harga (inflasi) dan neraca pembayaran, namun juga 

ketidakseimbangan di sektor keuangan, seperti pertumbuhan 

kredit yang berlebihan, harga aset yang buble, dan siklus perilaku 

pengambilan risiko di sektor keuangan yang sangat rentan 

terhadap perubahan persepsi. Dalam konteks tersebut, bank 

sentral akan efektif dalam menjaga stabilitas makroekonomi, 

apabila bank sentral memiliki kemampuan untuk mengendalikan 

perilaku sektor keuangan secara makro, terutama perilaku di sektor 

perbankan. Kondisi tersebut mencerminkan keterkaitan erat antara 

kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. 

Dalam melaksanakan fungsi sebagai lender of the last resort, 

khususnya dalam kondisi darurat, salah satu kebutuhan mendasar 

atau prasyarat bagi bank sentral, termasuk Bank Indonesia adalah 

adanya data atau informasi kondisi bank, baik secara individual 

maupun agregat. Kebutuhan tersebut yang sangat bergantung 

pada mekanisme dan kewenangan akses yang ditetapkan, adalah 

kunci untuk memastikan kecepatan dan ketepatan respons 

kebijakan yang diperlukan bank sentral, baik terhadap institusi 

 
15 Darmin Nasution, Menghantarkan Bank Indonesia Bangkit: Pemikiran tentang Peran 

dan Fungsi Bank Sentral dalam Era Pembangunan Ekonomi Indonesia Pasca Krisis, Makalah 
disampaikan dalam pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur Bank Indonesia, Juli 2010, hlm. 
3-4. 
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keuangan termasuk bank yang mengalami masalah, maupun 

terhadap sistem moneter dan keuangan secara keseluruhan. 

IMF mencatat bahwa lesson learn dari krisis global terkait 

peran bank sentral adalah bahwa: (a) peran menjaga kestabilan 

sistem keuangan perlu dilakukan dengan memperkuat kebijakan 

makroprudensial; (b) tujuan utama dari bank sentral adalah 

mencapai kestabilan harga; dan (c) pentingnya penguatan crisis 

management framework dan central bank’s liquidity operation.16 

Senada dengan IMF, Bank for International Settlements (BIS) juga 

mengemukakan bahwa berdasarkan pengalaman krisis global 

maka bank sentral perlu memiliki peran sentral dalam kebijakan 

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) yang perlu dimandatkan kepada 

bank sentral secara formal.17 

Kebutuhan akan peran Bank Indonesia di bidang SSK adalah 

untuk mendukung berfungsinya sistem keuangan secara normal 

dalam rangka pencapaian kestabilan harga guna mendorong 

pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Tuntutan 

peran Bank Indonesia dalam memelihara SSK adalah karena 

semakin meningkatnya potensi risiko seiring terintegrasinya sektor 

keuangan global dan inovasi produk dan jasa keuangan yang 

dapat berakibat pada: (a) perluasan eksposur dan eksesnya 

menjadi sulit diukur; (b) semakin meningkatnya kewajiban 

(leverage) perusahaan dan keterkaitan institusi keuangan; (c) 

semakin meningkatnya risiko pasar dan risiko likuiditas melebihi 

dari yang diperkirakan, dan (d) adanya pergeseran aktivitas 

lembaga keuangan dari intermediasi menjadi shadow banking. 

Adapun dampak negatif dari ketidakstabilan sistem keuangan 

antara lain tercermin dari (1) transmisi kebijakan moneter tidak 

berfungsi secara normal sehingga menyebabkan kebijakan 

moneter menjadi tidak efektif; (2) fungsi intermediasi tidak dapat 

berjalan sebagaimana mestinya sebagai dampak alokasi dana 

yang tidak tepat menghambat pertumbuhan ekonomi; (3) 

ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang 

umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk 

 
16  International Monetary Fund, Central Banking Lessons from the Crisis, 2010, 

Monetary and Capital Markes Departement IMF. 
17 Bank for International Settlement, Central Bank Governance and Financial Stability, 

2010. 
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menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan 

likuiditas; dan (4) sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap 

sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik. 

Tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mencapai 

dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas: (a) menetapkan dan 

melaksanakan kebijakan moneter; (b) mengatur dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran; dan (c) mengatur dan mengawasi 

bank. 18  Memperhatikan dinamika perkembangan dan tuntutan 

kelembagaan bank sentral serta perkembangan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam rangka 

pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka kebutuhan 

untuk melihat kembali tujuan dan tugas Bank Indonesia menjadi 

prioritas. 

Konsekuensi logis dari kebutuhan tersebut di atas adalah 

adjustment dan penguatan kewenangan Bank Indonesia yang 

mencakup bidang moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan 

uang Rupiah, serta stabilitas sistem keuangan termasuk 

makroprudensial. Fungsi lender of the last resort juga dipandang 

penting untuk diredefinisi dan refocusing dengan memperhatikan 

keterkaitan berupa sinkronisasi dan aktualisasi fungsi antar ketiga 

cakupan bidang tugas Bank Indonesia tersebut. Salah satu bentuk 

akuntabilitas publik bank sentral adalah penyampaian laporan 

keuangan bank sentral yang telah diaudit oleh auditor Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada publik. Laporan keuangan 

yang di audit tersebut harus disusun berdasarkan praktik terbaik 

menggunakan standar akuntansi yang diterima umum. Kode 

praktik transparansi yang dikeluarkan IMF (1999) juga 

menyebutkan pengungkapan laporan keuangan ini sebagai salah 

satu prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam konteks praktik 

transparansi yang baik. Peran dan tuntutan pelaksanaan tugas 

Bank Indonesia terus mengalami perkembangan, baik karena 

faktor perekonomian nasional maupun global, termasuk karena 

faktor perubahan kebijakan hukum Pemerintah, desain 

penyesuaian terhadap Undang-Undang tentang Bank Indonesia, 

 
18 Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana 

diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009. 
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harus senantiasa berorientasi dan berdasar pada amanat 

konstitusi yang telah ditetapkan dalam Pasal 23D UUD 1945. 
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BAB II 

 

 

TUJUAN DAN KEMANDIRIAN BANK 
SENTRAL 

 

 

A. Tujuan Bank Sentral 

Istilah bank sentral (central bank) pertama kali dipergunakan 

di Inggris pada tahun 1873 oleh Walter Bagehot, editor majalah The 

Economist, yang merujuk pada suatu bank yang mempunyai hak 

monopoli untuk menerbitkan uang dan berkedudukan di Ibukota 

suatu negara. Namun, istilah tersebut baru mulai digunakan secara 

populer dalam kurun waktu 6 (enam) dekade terakhir ini.19 Bank 

sentral merupakan salah satu lembaga keuangan yang penting 

sehingga hampir semua negara mempunyai bank sentral. Status 

bank sentral di banyak negara adalah badan hukum milik negara. 

Apabila ada yang mempunyai status hukum yang lain, bukan 

berarti terlepas dari pemerintah. Dalam istilah perbankan disebut 

independet within the government, yang kurang lebih berarti bebas 

terpimpin.20Peter S. Rose memberi definisi bahwa Bank Sentral 

adalah agen pemerintah yang mempunyai fungsi kebijakan publik 

terpenting dalam pengawasan kegiatan sistem keuangan dan 

pengendalian jumlah peredaran uang. Umumnya di berbagai 

negara, peranan Bank Sentral dalam sistem keuangan dan 

perekonomian, meliputi: (a) mengontrol peredaran uang; (b) 

menjaga stabilitas pasar uang dan pasar modal; (c) menjaga 

mekanisme pembayaran; (d) mengawasi sistem perbankan; dan 

(e) memberikan pinjaman terakhir (lender of the last resort (LoLR) 

 
19 Bank Indonesia, Bank Indonesia dalam Konstitusi RI. Jakarta: Juli 2000. hlm. 3. 
20 Siswanto Sutojo, Manajemen Terapan Bank, 1997, PT. Pustaka Binaman Pressindo, 

Jakarta, hlm. 13. 



12 

atau bertindak sebagai bankir bank umum dalam negeri (banker’s 

bank).  

Tujuan bank sentral tidak dapat dipisahkan dari latar belakang 

pembentukan dan sejarah perkembangan bank sentral itu sendiri. 

Pembentukan Sveriges Riskbank Swedia pada tahun 1656, yang 

baru mulai beroperasi pada tahun 1668 dan kemudian dicatat 

dalam sejarah sebagai bank sentral pertama dan tertua di dunia, 

mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah 

(militer).21 Selanjutnya, pada tahun 1694 didirikan Bank of England 

(BoE) dengan tujuan untuk menjaga nilai atau konversi uang 

sebagai alat pembayaran yang sah terhadap emas dan perak. 

Untuk tujuan tersebut di atas, BoE memiliki kewenangan tunggal 

dalam menerbitkan uang kertas Inggris. Dengan tujuan dan fungsi 

ini, maka BoE disebut sebagai bank of issue atau bank sirkulasi.22 

Perkembangan BoE memiliki peran penting dalam sejarah dan 

perekembangan kebanksentralan dunia sebagaimaa dikemukakan 

oleh Sayers “The early history of a central banking sia of course 

almost entirely the history of central banking in England”. 23  Di 

samping itu, tujuan lainnya dari BoE adalah memelihara monopoli 

penerbitan uang kertas dalam rangka menguatkan jaminan yang 

menyatu dengan negara yaitu bertindak sebagai bankir bagi 

negara, melakukan pengelolaan utang secara nasional, bahkan 

termasuk pembiayaan perang dan perluasan daerah jajahan.24 

Oleh karena BoE melakukan kegiatan bisnis perbankan di 

samping monopoli penerbitan uang kertas, maka berdasarkan 

Bank Charter Ac 1844, kedua fungsi tersebut dipisahkan, namun 

keduanya tetap dilaksanakan oleh BoE, yaitu penerbitan uang 

kertas ditangani oleh unit kerja (departement) tersendiri dan 

operasi perbankan ditangani oleh departement yang lain. Untuk 

tugas yang kedua (operasi perbankan), BoE bertindak sebagai 

“bank of banks”. Dalam hal terdapat bank yang mengalami 

kesulitan pendanaan jangka pendek (likuidias) dan tidak dapat lagi 

 
21 Bank Indonesia, Bank Indonesia dalam konstitusi RI. Juli 200, Jakarta, hlm.3. 
22  Bank Indonesia, Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah 

Pengantar, 2004, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) – BI, hlm. 
20. Bandingkan juga dengan Maqdir Ismail, Bank Indonesia, Independensi, Akuntabilitas, dan 
Transparansi, 2007, Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, hlm. 46. 

23 Magdir Ismail, Bank Indonesia, Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi, 2007, 
Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, hlm. 51. 

24 Ibid. 
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memperoleh pinjaman dari bank lain, maka bank tersebut akan 

kembali kepada BoE dalam periode abad ke-19 yang kemudian 

dikenal dengan fungsi “lender of the last resort” sebagai bagian dari 

peran BoE dalam menjaga nilai uang Inggris (poundsterling) dalam 

perekonomian “London”. 25  Dalam menjalankan fungsi bank of 

issue dan pemeliharaan atas kestabilan nilai dari poundsterling 

terhadap harga emas, serta fungsi pengendalian likuiditas bank 

sebagai bagian dari fungsi sebagai lender of the last resort 

tersebut, maka BoE dinyatakan sebagai institusi yang memulai 

menjalankan peran sebagai ‘bank sentral’.26 Seperti dikemukakan 

oleh Walter Bagehot bahwa “money will not manage itself”, maka 

kebutuhan akan uang dalam membiayai seluruh kegiatan ekonomi 

seiring dengan berkembangnya perekonomian, menuntut adanya 

fungsi regulasi di bidang moneter oleh bank sentral.27 Di Amerika 

Serikat, tujuan The U.S. Federal Reserve System (The Fed) 

sebagaimana tercermin dalam preambul Federal Reserve Act 1913 

yang ditandatangani oleh Presiden Woodrow Wilson pada tanggal 

23 Desember 1913 adalah “... to furnish an elastic currency, to 

afford means of rediscounting paper, to establish a more effective 

supervision of banking in The United States...”. 28  Dalam 

perkembangan terakhir, khususnya setelah krisis keuangan 

menimpa Amerika yang kemudian berdampak secara global, 

dilakukan penguatan pada tujuan The Fed tersebut, khususnya 

dalam memelihara stabilitas sistem keuangan. 

Rumusan tujuan bank sentral di seluruh dunia tidak semua 

sama. Namun, secara umum dapat ditarik sebuah benang merah 

bahwa tujuan bank sentral adalah untuk kepentingan 

perekonomian suatu bangsa dan konsisten dengan kebijakan 

perekonomian pemerintah (for the economic interst of the nation, 

consistent with the government economic policy). Berdasarkan 

survei yang dilakukan oleh BIS terhadap 47 bank sentral di seluruh 

dunia, bank sentral memiliki tujuan: (a) kebijakan moneter; (b) 

stabilitas sistem keuangan; (c) ketenagakerjaan, pertumbuhan dan 

kesejahteraan; (d) mendukung kebijakan pemerintah; dan (e) 

 
25 Antonio Fazio, Role and Independence of Central Banks, 1993, dalam Kumpulan 

Artikel tentang Peranan Bank Sentral. Jakarta: BI, hlm.123. 
26 Ibid. 
27 Bank Indonesia: 2004, Op. Cit, hlm.21. 
28 Magdir Ismail, Op.Cit, hlm.62. 
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pencapaian laba. Dari kelima tujuan tersebut, tujuan yang 

berkaitan dengan kebijakan moneter adalah yang paling dominan29 

(gambar 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bobot tujuan bank sentral 

 

Sebagian besar tujuan kebijakan moneter dari bank sentral di 

seluruh dunia yang disurvei oleh BIS adalah kestabilan harga. Hal 

ini didorong oleh konsensus bahwa kestabilan harga merupakan 

dasar atau prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. Adapun tujuan kestabilan harga tersebut dapat 

dituangkan dalam bentuk tujuan tunggal (single objective) atau 

dalam bentuk tujuan yang utama/dominan (dominant or overidding 

objective). 

Tabulasi yang dilakukan oleh BIS seperti yang ditampilkan 

pada gambar 2.1 menunjukkan mayoritas bank sentral 

mencantumkan tujuan kestabilan harga dengan jelas. Malaysia, 

Singapura, Thailand dan India misalnya, menyatakan tujuannya 

sebagai kestabilan moneter. Beberapa bank sentral menggunakan 

 
29 Bank of International Settlements, Issues in the Governance of Central Banks, 2009. 



15 

kestabilan nilai mata uang (inflasi dan nilai tukar yang stabil) 

sebagai tujuan, termasuk Indonesia, Hongkong, dan Afrika 

Selatan. Dalam uraiannya, BIS mengungkapkan bahwa tujuan 

kebijakan moneter yang tidak tunggal dan memiliki kedudukan 

sejajar berpotensi menimbulkan konflik. Ada beberapa cara untuk 

menghindari konflik, antara lain: (a) membuat urutan dari beberapa 

tujuan bank sentral yang ada, dan (b) menerbitkan produk 

perundang-undangan yang lebih rendah yang dapat digunakan 

untuk menginterpretasikan dan memperjelas produk perundang-

undangan yang lebih tinggi. 

Survei BIS menunjukkan bahwa 90% bank sentral memiliki 

tanggung jawab, baik secara penuh ataupun berbagi dengan 

otoritas lain, dalam menetapkan kebijakan dan mengawasi sistem 

keuangan. Termasuk dalam kestabilan keuangan adalah 

pengaturan reserve requirement dan penyediaan bantuan likuiditas 

dalam situasi krisis guna menstabilkan sistem keuangan dan 

mencegah terjadinya insolvency. Beberapa instrumen bank sentral 

lainnya yang dapat mempengaruhi kestabilan keuangan adalah: 

(a) suku bunga untuk kestabilan moneter; (b) pengaturan 

keuangan untuk efisiensi pasar; (c) perlindungan konsumen 

(consumer protection) untuk kestabilan mikro; dan (d) pengawasan 

kehati-hatian (prudential supervision) untuk kesehatan institusi. 

Tanggung jawab dalam menjaga kestabilan sistem keuangan 

secara menyeluruh (makroprudensial) di beberapa negara telah 

ditetapkan sebagai tujuan bank sentral. Namun masih terdapat 

kesulitan untuk mendefinisikan tujuan tersebut karena selain dari 

fungsi lender of the last resort dan kemampuan untuk mengatur 

(regulatory power), belum dapat ditetapkan secara pasti instrumen 

kebijakan yang unik dan spesifik untuk pencapaian kestabilan 

sistem keuangan tersebut. Di samping itu, belum ada kesepakatan 

mengenai pola dan bentuk pengukuran kestabilan keuangan 

sehingga sulit untuk mengidentifikasi seberapa banyak kestabilan 

yang ingin dicapai dan apakah policy action-nya sudah cukup, yang 

pada akhirnya berdampak pada faktor akuntabilitas. 

Dalam satu dasawarsa terakhir terdapat kecenderungan 

peningkatan jumlah bank sentral yang secara eksplisit 

mencantumkan tujuan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) seperti 

Bank of England, Bank Negara Malaysia, Bank of Thailand, Bank 
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of Japan, People’s Bank of China, Monetary Authority of Singapore, 

Reserves Bank of Australia, dan Hong Kong Monetary Authority. 

Sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 2.1. Tujuan Bank Sentral di Berbagai Negara 

Central Bank Objectives 

Bank Negara Malaysia 

The principal object of the Bank shall be to 

promote monetary stability and financial 

stability conducive to the sustainable 

growth of the Malaysian economy 

Bank of Thailand 

The BOT’s objectives are to carry on such 

tasks aspertain to central banking in order 

to maintain monetary stability, financial 

institution system stability and payment 

systems stability 

Bank of England 

An objectives of the Bank shall be to 

contribute to protecting and enhancing the 

stability of the financial systems of the 

United Kingdom 

Bank of Japan 

The purposes of BOJ: 

• To issue banknotes and to carry out 

currency and monetary control, and 

• To ensure smooth settlement of fund 

among banks and other financial 

institutions, thereby contributing to the 

maintenance of stability of financial 

system 

Monetary Authority of 

Singapore 

The principal objects of the Authority shall 

be: 

• To maintain price stability conducive to 

sustainable growth of the economy 

• To foster a sound and reputable 

financial centre 
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• To ensure prudent and effective 

management of the official foreign 

reserves of Singapore, and 

• To grow Singapore as an 

internationally competitive financial 

centre  

Reserve Bank of 

Australia 

Reserve Bank of Australia has a nomber of 

functions and powers, and undertakes a 

number of activities, for what are broadly 

‘financial stability’ purposes, including: 

• Banking system oversight 

• Non-bank deposit takers 

• Insurance sector 

• Payment system oversight 

• Financial stability and market analysis 

People’s Bank of 

China 

Under the guidance of the State Council, 

the PBC formulates and implements 

monetary policy, prevents and resolves 

financial risks, and safeguards financial 

stability 

Hong Kong Monetary 

Authority 

The HKMA is the government authority in 

Hong Kong responsible for maintaining 

monetary and banking stability. Its main 

functions are: 

• Maintaining currency stabiliy within the 

framework of the Linked Exchange 

Rate system 

• Promoting the stability and integrity 

of the financial system, including the 

banking system 

• Helping to maintain Hong Kong’s 

status as an international financial 

centre, including the maintenance and 

development of Hong Kong’s financial 

infrastructure, and 
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• Managing the Exchange Fund 

 

Pelajaran berharga yang dialami Indonesia dari krisis 

keuangan tahun 1998 dan krisis global 2008 adalah bahwa biaya 

penanganan krisis dirasakan sangat signifikan. Biaya crisis 

recovery menjadi semakin berat karena diperlukan waktu yang 

cukup lama untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik 

terhadap sistem keuangan. Krisis tersebut membuktikan bahwa 

sistem keuangan yang tidak stabil dapat memberikan dampak luas 

pada sektor riil dan tugas menjaga kestabilan harga yang semakin 

sulit. Oleh karena itu, dipandang perlu bagi pembuat kebijakan 

dalam memantau stabilitas sistem keuangan termasuk 

pengawasan dan peraturan yang pruden, manajemen likuiditas, 

kebijakan moneter, dan manajemen krisis. 

Sistem keuangan yang tidak stabil cenderung rentan 

terhadap berbagai gejolak. Hal tersebut dapat mengganggu 

aktivitas perekonomian yang secara umum dapat mengakibatkan 

timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan. Kondisi-

kondisi tersebut misalnya transmisi kebijakan moneter menjadi 

tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter 

menjadi tidak efektif. Contoh lainnya adalah fungsi intermediasi 

tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana 

yang tidak tepat yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan 

ekonomi. 

Di berbagai negara umumnya peranan bank sentral di dalam 

sistem keuangan dan perekonomian meliputi:30 

a. mengontrol peredaran uang 

b. menjaga stabilisasi pasar uang dan pasar  modal 

c. memberikan jasa peminjaman terakhir (lender of last resort). 

Atau, bertindak sebagai bankir bank umum dalam negeri 

(banker as bank) 

d. menjaga mekanisme pembayaran 

e. mengawasi sistem perbankan 

 
30 Peter. S Rose, Money and Capital Markets: Financial Institutions and Instruments in 

Global Marketplace, op.ct, 2000, hlm.494. 
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Berikut paparan pengaturan bank sentral di berbagai negara, 

antara lain Indonesia, Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat 

dalam suatu bentuk tabel.  
 

Tabel 2.2. Perbandingan Bank Indonesia dengan Bank 

Sentral Negara Lain 

Perbandingan Bank Indonesia dengan Bank Sentral Negara Lain31 

No Item Indonesia Singapura Jepang  Amerika Serikat 

1 Nama 

Bank 

Sentral 

Bank Indonesia 

(BI) 

Monethory 

Authority of 

Singapore (MAS) 

Bank of Japan Federal Reserve 

System (The Fed) 

2 Berdiri 1953 1970 1882 1913 

3 Status Lembaga 

negara di luar 

pemerintah 

Badan pemerintah 

yang 

bertanggungjawab 

kepada Menteri 

Keuangan 

Badan khusus non 

pemerintah yang 

bertanggungjawab 

kepada Menteri 

Keuangan 

Badan pemerintah 

yang 

bertanggungjawab 

kepada kongres 

4 Tugas 

pokok 

a. menetapkan 

dan 

melaksanak

an kebijakan 

moneter 

b. mengatur 

dan 

menjaga 

kelancaran 

sistem 

pembayaran 

c. mengatur 

dan 

mengawasi 

bank 

a. melaksanakan 

kebijakan 

moneter, 

kecuali 

mengedarkan 

uang – dikelola 

oleh Board of 

Commission of 

Currency 

b. menetapkan 

perizinan, 

pengawasan 

bank, lembaga 

pembiayaan, 

asuransi, dan 

dana 

pensiunan 

a. melaksanakan 

fungsi otoritas 

moneter 

b. mengawasi 

dan membina 

perbankan 

c. menjaga 

kestabilan 

sistem 

keuangan 

d. menyediakan 

jasa keuangan 

tertentu 

a. melaksanakan 

kebijakan 

moneter 

b. mengawasi 

dan menjaga 

perbankan  

c. menjaga 

kestabilan 

sistem 

keuangan 

d. menyediakan 

jasa keuangan 

tertentu 

5 Lembaga 

pimpinan 

1 Gubernur, 

1 Deputi 

Gubernur 

Senior, 

4-7 Deputi 

Gubernur yang 

diangkat 

Presiden dengan 

persetujuan 

DPR 

- 1 Gubernur,  

2 Wakil Gubernur 

yang diangkat 

Kabinet 

1 Chairman 

2 Vice Chairman 

5 Board of 

Governor 

12 Presiden 

Federal 

System 

Regional 

 
31 Didik J. Rachbini, Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral, 2000, Jakarta: 

Mardi Mulyo, hlml.184. 
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6 Masa 

jabatan 

7 tahun 4 tahun 7 tahun  7 tahun 

7 Otoritas 

pengatur

an dan 

sanksi 

terhadap 

bank 

BI, khusus 

untuk 

pengawasan 

akhir 2002 

diserahkan 

langsung ke 

lembaga 

independen 

MAS Menteri Keuangan a. The Fed 

khusus Bank 

Holding 

Companies 

State Member, 

State and 

Federally 

Licensed 

Branches, dan 

Foreign Owned 

Bank Operation 
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Tugas mengatur dan mengawasi bank dengan adanya UU 

Otoritas Jasa Keuangan maka tidak lagi menjadi tugas Bank 

Indonesia. Namun demikian, dalam undang-undang tersebut 

(penjelasan Pasal 7) Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab 

di bidang makroprudensial. Tugas Otoritas jasa Keuangan lebih 

kepada pengaturan dan pengawasan di bidang mikroprudensial, 

yaitu concern kepada kesehatan individual bank. Sementara itu, 

dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa kewenangan di bidang 

makroprudensial tetap berada di Bank Indonesia. Dengan 

demikian, peran Bank Indonesia selain menjadi otoritas moneter, 

otoritas sistem pembayaran, juga menjadi systemic regulator. 

Dalam menjalankan perannya sebagai systemic regulator, Bank 

Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, 

mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi 

mengenai interaksi dan risiko yang signifikan di antara lembaga 

keuangan. Kedua, mengidentifikasi lembaga keuangan yang 

berpotensi menimbulkan risiko sistemik di sistem keuangan. 

Ketiga, merancang dan mengimplementasikan peraturan 

makroprudensial. Keempat, berkoordinasi dengan regulator lain 

termasuk otoritas fiskal untuk mengelola stabilitas sistem 

keuangan. Stabilitas moneter dan sistem keuangan merupakan 

dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sistem keuangan yang stabil 

sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas kebijakan 

moneter. Demikian pula, kondisi moneter yang stabil sangat 

penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya 

stabilitas moneter dan sistem keuangan  merupakan bagian 

penting untuk mencapai stabilitas makroekonomi secara 

keseluruhan dan sangat menentukan bagi pencapaian 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Dalam sistem keuangan, OJK akan berperan sebagai 

lembaga yang mengawasi sekaligus mengatur lembaga 

keuangan, termasuk bank, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan 

mikroprudensial. Adapun Bank Indonesia, akan berperan sebagai 

lembaga yang mengatur bank dan non-bank dalam kerangka 

makro, yaitu kebijakan makroprudensial. Dengan demikian, tugas 

Bank Indonesia yang ketiga, yaitu “mengatur dan mengawasi 

Bank” berubah menjadi “menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk 
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makroprudensial”. Sementara itu, 2 (dua) tugas Bank Indonesia 

lainnya, yaitu di bidang moneter dan sistem pembayaran, pada 

dasarnya tidak berubah. Tugas Bank Indonesia di bidang moneter, 

yaitu “menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter”. 

Sementara tugas Bank Indonesia di bidang Sistem Pembayaran 

yang semula “mengatur dan menjaga kelancaran sistem 

pembayaran” menjadi “menetapkan dan melaksanakan kebijakan 

sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah”. Perubahan 

tugas di bidang Sistem Pembayaran ini pada dasarnya ingin 

memisahkan cakupan tugas di bidang ini, yaitu non tunai dan 

tunai. Hal ini mengingat, definisi sistem pembayaran lebih 

mengarah kepada kegiatan non-tunai, sedangkan kegiatan 

pengelolaan mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, 

pengedaran, pencabutan, dan penarikan, serta pemusnahan uang 

kartal yang telah menjadi tugas dasar Bank Indonesia lebih 

mengarah kepada kegiatan tunai. Dengan demikian, rumusan 

tugas Bank Indonesia secara keseluruhan perlu diubah. 

Pelaksanaan tugas Bank Indonesia mempunyai keterkaitan dan 

saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan Bank 

Indonesia. Untuk mencapai dan memelihara stabilitas harga serta 

ikut mendorong stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia 

menggunakan bauran kebijakan yang terdiri dari kebijakan 

moneter, kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan Rupiah, 

serta kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan. Efektivitas 

pelaksanaan kebijakan moneter memerlukan sistem keuangan 

yang stabil dan memerlukan sistem pembayaran yang efisien, 

aman, dan andal. Sebaliknya kondisi moneter yang stabil 

merupakan salah satu elemen penting dalam mencapai stabilitas 

sistem keuangan serta menjamin kelancaran sistem pembayaran 

dan pengelolaan Rupiah. Pada prinsipnya, stabilitas sistem 

keuangan adalah tanggung jawab beberapa otoritas, termasuk 

Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia di bidang stabilitas sistem 

keuangan antara lain mencakup pengaturan dan pengawasan 

makroprudensial serta pengembangan pasar dan akses 

keuangan. Dalam melaksanakan tugas di bidang stabilitas sistem 

keuangan tersebut, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan 

otoritas lainnya, antara lain dalam Forum Koordinasi Stabilitas 

Sistem Keuangan (FKSSK). Koordinasi kebijakan moneter dan 
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fiskal untuk menjaga stabilitas sistem keuangan memerlukan 

koordinasi yang kuat antara pemegang kewenangan kebijakan 

makroprudensial dengan mikroprudensial. Kedua institusi tersebut 

harus melakukan tukar menukar informasi mengenai kebijakan 

moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan lain sehingga dapat 

memilahara stabilitas sistem keuangan yang efektif dan terpadu. 

B. Kemandirian atau Independensi Bank Sentral  

Pengertian independensi menurut Meyer adalah sebagai 

kebebasan dari pengaruh, instruksi/pengarahan, atau kontrak baik 

dari Badan Eksekutif maupun Badan Legislatif. 32  Selanjutnya 

Fraser mendefinisikan independensi Bank Sentral sebagai 

kebebasan bank sentral untuk dapat melaksanakan kebijakan 

moneternya yang bebas dari pertimbangan-pertimbangan politik.33  

Independensi Bank Sentral, menurut Baka dapat dibagi dalam 

tiga aspek yaitu:34 

1. institutional independence berarti posisi bank sentral dalam 

pemerintah dan prosedur dalam mengangkat dan 

memberhentikan pimpinan bank sentral; 

2. functional independence berarti kekuasaan dan kapasitas bank 

sentral dalam rangka menetapkan dan menerapkan kebijakan 

moneter dan otonomi dalam fungsi-fungsi lainnya; 

3. financial independence berarti bank sentral memiliki kontrol 

yang penuh dalam mengakumulasi dan mendistribusi sumber 

daya finansialnya tanpa ada pengaruh luar. 

Bank Indonesia dibentuk dengan tujuan utama untuk 

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut, Bank Indonesia diberi tugas: 

1. Untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; 

3. Mengatur dan mengawasi bank sebagaimana ditentukan35 

 
32 Laurence H. Meyer, The Politics of Monetary Policy: Balancing in Independence and 

Accountability, 2000. 
33 Fraser, B.W, Central Bank Independence: What Does it Means, 1994. 
34 Baka, W. Please Respect the National Bank, Central Bank. 1994-1995, Vol 5. hlm 

65-72. 
35  Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas, Jasa 

Keuangan, kewenangan pengawasan dan pengaturan perbankan yang dimiliki oleh Bank 
Indonesia harus dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 31 Desember 2013. 
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Independensi mengacu pada kemampuan bank sentral untuk 

menggunakan berbagai macam instrumen pengendalian moneter 

tanpa instruksi, panduan, atau campur tangan pemerintah. 36  Di 

beberapa literatur, International Monetary Fund (IMF) lebih memilih 

untuk menggunakan istilah otonomi dibandingkan dengan 

independensi. Otonomi dianggap lebih mengandung makna 

sebagai kebebasan secara operasional (operational freedom) 

sedangkan independensi hanya dianggap mengindikasikan tidak 

adanya batasan secara institusional.37  Sebagai pemegang otoritas 

moneter, bank sentral seharusnya berdiri sendiri sebagai institusi 

independen yang terlepas dari pengaruh legislatif maupun 

eksekutif. Pengukuran terhadap tingkat independensi bank sentral 

dapat dilihat dari karakteristik dan status hukum institusi. Beberapa 

karakteristik yang mencerminkan independensi bank sentral 

terhadap pemerintah, yaitu: (a) apabila pihak manajemen bank 

sentral terlindungi dari tekanan politik; (b) pemerintah tidak dapat 

ikut campur dalam berbagai macam pengambilan dan penerapan 

kebijakan; (c) mandat yang diterima oleh bank sentral secara resmi 

memerinci tujuan dari kebijakan moneter; dan (d) adanya batasan 

yang membatasi pinjaman dari pemerintah (limit lending to 

government). 38  Bank Indonesia telah mengalami perubahan 

secara institusional maupun struktural dari masa ke masa sejak 

Indonesia merdeka. Perubahan-perubahan ini berdampak pada 

independensi Bank Indonesia. Ada kalanya Bank Indonesia berdiri 

sebagai institusi independen mutlak, namun ada masanya Bank 

Indonesia menjadi bagian dari pemerintah.  

Sebelum masa reformasi, terdapat 3 (tiga) konstitusi yang 

membentuk desain kelembagaan Bank Indonesia sebagai bank 

sentral yang mandiri39, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 

1945), Konstitusi RIS 1949 (KRIS 1949), dan UUD Sementara 

 
36 C.R. Henning, Currencies and politics in the United States, Germany and Japan, 

1994, Washington, D.C: Institute for International Economics,2004. 
37 Lybek, Lot.cit. 
38 Christoper Crowe dan Ellen E. Meade, The Evolution of Central Bank Governance 

Around the World, 2007, Journal of Economic Perspectives. Volume 21, nomor 4. hlm. 69-
90. 

39  Paripurna, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, Veri Antoni, Dian Agung 
Wicaksono, Keterlibatan Bank Indonesia Dalam Memprakarsai Rancangan Undang-Undang 
Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, 
Vol. 11, nomor 3, 2013, hlm 4. 
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1950 (UUDS 1950). Ketiganya memberikan rumusan pengaturan 

yang berbeda terkait bank sentral, yaitu: 1) Undang-Undang Dasar 

1945 (UUD 1945). Berdasarkan pembahasan rancangan UUD 

1945 dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia), tidak ditemukan adanya usulan ataupun 

pembahasan mengenai bank sentral. Pembahasan yang 

mengemuka saat itu lebih banyak terkait dengan hal keuangan dan 

anggaran negara serta perekonomian dan kesejahteraan sosial 

secara umum. Namun demikian, dalam penjelasan Pasal 23 UUD 

1945 yang dibuat kemudian dan untuk pertama kalinya diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia, termuat keterangan 

mengenai bank sentral. Penjelasan Pasal 23 UUD 1945 

menyebutkan bahwa, “Kedudukan Bank Indonesia yang akan 

mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan 

dengan undang-undang”.  2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat 

1949 (KRIS 1949). Bank sentral dalam KRIS 1949 diatur dalam 

Pasal 164 ayat (4) dan Pasal 165. Pasal 164 ayat (4) menyatakan, 

“Pengeluaran alat-alat pembayaran yang sah dilakukan oleh atau 

atas nama Republik Indonesia Serikat ataupun Bank Sirkulasi”. 

Pasal 165 ayat (1) menyatakan, “Untuk Indonesia ada satu Bank 

Sirkulasi”, sedangkan ayat (2), “Penunjukan sebagai Bank Sirkulasi 

dan pengaturan tatanan dan kekuasaannya dilakukan dengan 

undang-undang Federal”. 3) Undang-Undang Dasar Sementara 

1950 (UUDS 1950). Pengaturan bank sentral dalam UUDS 1950 

terdiri atas tiga ayat yang terdapat dalam Bab IV tentang 

Keuangan, yaitu Pasal 109 ayat (4), Pasal 110 ayat (1) dan (2). 

Pasal 109 ayat (4) menyebutkan, “Pengeluaran alat-alat 

pembayaran yang sah dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah 

Republik Indonesia ataupun oleh Bank Indonesia”. Sedangkan 

Pasal 101 ayat (1), “Untuk Indonesia ada satu Bank Sirkulasi”, 

sedangkan ayat (2) menyebutkan, “Penunjukan sebagai Bank 

Sirkulasi dan pengaturan tatanan dan kekuasaannya dilakukan 

dengan undang-undang”.  Selanjutnya setelah masa reformasi, 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya 

disebut MPR RI) menggarisbawahi salah satu kebijakan reformasi 

pembangunan yang harus dilakukan guna penyelamatan dan 
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normalisasi kehidupan nasional adalah restrukturisasi dan 

penyehatan perbankan.40  

Proses restrukturisasi dan penyehatan perbankan harus 

dimulai dengan mewujudkan bank sentral yang tidak dapat 

diintervensi oleh pemerintah. Sebab menurut MPR RI, salah satu 

penyebab melemahnya perekonomian nasional pada saat itu 

adalah sistem perbankan yang tidak mandiri. Ketidakmandirian ini 

dikarenakan adanya kewenangan pemerintah untuk melakukan 

intervensi terhadap bank sentral. 41  Berbeda dengan tiga UUD 

sebelumnya, hanya UUD 1945 Hasil Amandemen IV yang secara 

tegas menyebutkan tentang independensi bank sentral42, dengan 

rumusan Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945 bahwa, “Negara 

memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, 

kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan 

undang-undang”.  

Pencantuman independensi ke dalam batang tubuh konstitusi 

juga terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini tercatat 

dalam Risalah Rapat Pleno ke-14 Panitia AdHoc I Badan Pekerja 

MPR, tertanggal 14 Maret 2002. Pendapat yang setuju, misalnya, 

diwakili oleh Lukman Hakim dari F-PPP, dengan pertimbangan 

karena pada masa lalu bank sentral selalu begitu mudah 

diintervensi oleh pemerintah, maka larangan terhadap intervensi ini 

harus dilakukan dengan cara menegaskan independensi bank 

sentral dalam UUD. 43  Pendapat yang sama diungkapkan 

Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB bahwa telah ada 

kesepakatan dalam amandemen UU Nomor 23 Tahun 1999 untuk 

mempertahankan independensi Bank Indonesia dalam 

melaksanakan tugasnya.  

Pendapat yang tidak setuju pencantuman independensi dalam 

batang tubuh konstitusi, misalnya diwakili oleh Pataniari Siahaan 

 
40 Bab IV, huruf a, butir c, Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok 

Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan 
Nasional sebagai Haluan Negara. 

41 Bab II, huruf a, Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi 
Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai 
Haluan Negara. 

42 MPR RI, 2002, Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Masa Sidang 
Tahunan MPR RI Tahun 2002, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 185 – 186. 

43 Ibid., hlm 185. 
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dari F-PDIP, yang berpendapat bahwa independensi itu cukup 

dicantumkan dalam undang-undang, karena bank sentral itu hanya 

independensi dari kekuasaan pemerintah. Pendapat seperti ini 

juga disetujui oleh Mayjen TNI Affandi dari F-TNI/POLRI, dengan 

alasan menimbulkan implikasi politik, karena akan timbul multi 

interpretasi selain menimbulkan kekakuan. Tidak perlunya 

independensi ini dicantumkan dalam konstitusi juga dinyatakan 

oleh Soedijarto dari F-UG, karena independensi dinilai cukup 

dinyatakan dalam Undang-Undang. Pendapat ini juga menjadi 

pendapat A.M. Lutfi dari F-Reformasi. Selain masalah 

independensi bank sentral, masalah lain yang cukup pelik menjadi 

perdebatan adalah status Bank Indonesia sebagai lembaga 

negara. Hal ini terkait dengan tidak adanya penjelasan dalam 

undang-undang tentang kedudukan Bank Indonesia sebagai 

lembaga negara yang independen, yang dapat dikategorikan sama 

dengan lembaga tinggi negara lainnya, seperti Presiden, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa 

Keuangan, dan Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (2) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978 tentang 

Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara 

dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.44  

Dalam keterangan pemerintah yang dikemukakan oleh 

Menteri Keuangan pada Rapat Kerja Komisi VIII ke-6, tanggal 9 

Maret 1999 dinyatakan bahwa: […] Ingin disebut lembaga 

pemerintahan tidak bisa, karena governance agency dia tidak bisa 

karena di luar pemerintahan. Tapi dia bukan swasta, dia juga bukan 

lembaga tinggi negara, tapi dia bukan lembaga swasta, bukan 

private agency, bukan governance agency, bukan sebagai 

lembaga tinggi negara. Ini suatu agency, suatu lembaga bukan 

pemerintahan tapi punya negara. […]45 Pemerintah yang dalam hal 

ini diwakili oleh Departemen Kehakiman memberikan penjelasan 

pada Rapat Panitia Kerja ke-2, tanggal 25 Maret 1999, bahwa Bank 

Indonesia sebagai lembaga negara yang independen sejajar 

dengan menteri dan peraturan yang dibuatnya pun sejajar dengan 

 
44 Ibid, hlm. 149. 
45 Sekretariat Komisi VIII, 1999a, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang 

Republik Indonesia Tentang Bank Indonesia, Buku II, Rapat ke-6, 9 Maret 1999, Sekretariat 
Jenderal DPR RI, Jakarta, hlm. 62. 
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keputusan Menteri. Penjelasan-penjelasan pemerintah di atas 

secara jelas mendudukkan Bank Indonesia sebagai lembaga 

negara, bukan merupakan lembaga tinggi negara. Adapun 

mengenai kesetaraan antara Bank Indonesia dengan lembaga 

tinggi negara dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari 

hubungan kerja antara Bank Indonesia dengan pemerintah dalam 

kedudukannya sebagai lembaga negara yang independen 

sebagaimana diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 56 UU 

Nomor 23 Tahun 1999 jo. UU Nomor 3 Tahun 2004.46 

Pada akhir Mei 1998, sejalan dengan trend perkembangan 

internasional tentang pentingnya independensi bank sentral serta 

komitmen dalam Letter of Intent IMF, Presiden B.J. Habibie 

memandang perlunya Indonesia memiliki Bank Sentral yang 

independen. Pandangannya itu ditindaklanjuti dengan terbitnya 

Keppres No. 122/M Tahun 1998 yang tidak lagi memasukkan 

Gubernur BI sebagai pejabat negara setingkat menteri negara 

dalam kabinetnya dan Keppres No. 23 Tahun 1998 yang 

memberikan kebebasan kepada Bank Indonesia untuk menyusun 

dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka 

mengimplementasikan visi mengenai perlunya Bank Sentral yang 

mandiri dan dalam rangka melakukan reformasi sistem perbankan, 

maka dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, 2 (dua) UU telah 

diterbitkan. Pada tahun 1998, UU No. 7 Tahun 1992 diamendemen 

dengan UU No. 10 Tahun 1998. UU ini bertujuan menata kembali 

perbankan nasional. Pada tahun berikutnya, UU yang khusus 

mengatur status, kedudukan dan tugas Bank Indonesia, yaitu UU 

No.23 Tahun 1999 diterbitkan, mencabut UU No.13 Tahun 1968 

tentang Bank Sentral. 47  Sehubungan dengan amandemen 

terhadap UU No. 7 Tahun 1992 oleh UU No. 10 Tahun 1998, 

perubahan mendasar yang diamanatkan oleh UU No. 10 Tahun 

1998 dalam hal pembenahan sistem perbankan adalah  berkenaan 

dengan kewenangan pengelolaan sistem perbankan. Dengan UU 

ini, seluruh kewenangan pembinaan dan pengawasan bank 

diserahkan kepada BI, yaitu meliputi perizinan (power to license) 

 
46 Ibid, hlm. 5-6. 
47 Agus Santoso, Status, Tugas Dan Kedudukan Bank Indonesia Menurut Pasal 23 D 

UUD 1945 (Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Kebanksentralan Berdasarkan Empat 
Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia), Buletin Hukum Perbankan Dan 
Kebanksentralan, Vol.1 No.1 Juli 2003, hlm.23. 
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termasuk pencabutan izin usaha bank, pengawasan bank (power 

to supervise), pengaturan bank (power to regulate), dan 

pengenaan sanksi (power to impose sanctions). Sebagaimana 

telah dikemukakan di atas, sebelumnya, berdasarkan Pasal 16 UU 

No. 7 Tahun 1992 kewenangan perizinan bank (termasuk 

pencabutan izin usaha bank) adalah merupakan kewenangan 

Menteri Keuangan. Dengan demikian, berdasarkan UU No. 10 

Tahun 1998 seluruh kewenangan pengelolaan sistem perbankan 

merupakan kewenangan BI. Namun demikian, menarik untuk 

dikemukakan bahwa berbeda dari arah politik hukum UU No.10 

Tahun 1998 yang mengamanatkan seluruh kewenangan 

pembinaan dan pengawasan bank sebagai kewenangan BI dalam 

fungsinya selaku otoritas perbankan, UU No.23 Tahun 1999 justru 

mengamanatkan dipisahkannya tugas pengawasan bank dari BI 

untuk selanjutnya dilaksanakan oleh lembaga tersendiri (Otoritas 

Jasa Keuangan atau OJK) 48 .  Menurut Agus Santoso aturan 

mendasar dari UU No.23 Tahun 1999 sehubungan dengan status, 

kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai lembaga negara 

yang independen adalah (1) adanya landasan hukum yang tegas 

bahwa independensi BI dijamin UU dan sebagai imbangannya, BI 

dituntut untuk accountable dan transparent dalam melaksanakan 

tugasnya; (2) memiliki single target, yaitu mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai rupiah; dan (3) kewenangan: (a) 

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (b) mengatur 

dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta (c) mengatur 

dan mengawasi bank. Walaupun secara teoritis pengaturan 

independensi BI dalam UU No.23 Tahun 1999 telah lengkap, yaitu 

dengan terjaminnya empat aspek independensi BI, yakni: aspek 

kelembagaan (institutional independence), fungsional (functional 

Independence), organisasi (organizational independence), dan 

keuangan (financial independence), namun mengenai terjaminnya 

independensi BI yang bertanggung jawab itu masih perlu diuji lebih 

lanjut.49 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 memberikan 

kemandirian kepada bank sentral sebagai salah satu upaya 

normatif demi mewujudkan reformasi pembangunan. Dalam 

 
48 Ibid., hlm.24. 
49 Ibid., hlm.25. 
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konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

dideskripsikan bahwa salah satu tujuan pembentukan undang-

undang ini adalah memberikan kemandirian kepada bank sentral 

demi memelihara stabilitas nilai rupiah. Penjelasan Umum Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999 juga menyebutkan Bank Indonesia 

sebagai bank sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan 

pemerintah atau pihak lain. Konsekuensinya, kedudukan Bank 

Indonesia sebagai lembaga negara yang independen di luar 

pemerintahan. Dengan kedudukannya yang independen tersebut, 

DPR dan Presiden, sebagai pemegang kekuasaan pembentukan 

undang-undang, memberikan kewenangan kepada Bank 

Indonesia untuk mengatur atau membuat/menerbitkan peraturan 

yang merupakan pelaksanaan undang-undang dan menjangkau 

seluruh Bangsa dan Negara Indonesia. 50  Kedudukan Bank 

Indonesia sebagai legal entity sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23D UUD Negara RI 1945 mendapatkan legitimasi melalui Pasal 4 

Ayat (1) UU Bank Indonesia. Kedudukan Bank Indonesia sebagai 

sebuah lembaga negara lebih diperjelas dalam rumusan Pasal 4 

Ayat (2) UU Bank Indonesia yang menentukan bahwa Bank 

Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur 

tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang 

secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. 

Diterimanya konsep independensi bank sentral tidak lepas dari 

keberhasilan Bundesbank Jerman. Seperti diketahui ekonomi 

Jerman pernah mengalami inflasi yang sangat tinggi dan itu 

dirasakan sebagai masalah berat dan menjadi sejarah kelam 

ekonomi Jerman. Pengalaman sejarah tersebut menjadikan 

masyarakat Jerman sangat takut inflasi tinggi terulang sehingga 

menjadikan Bundesbank sebagai penjaga inflasi sebagai suatu 

yang tidak dapat ditawar lagi. Prinsip ini juga menjadi dasar 

operasional European Central Bank (ECB), yang diakui atau tidak, 

merupakan penjelmaan Bundesbank. 51  Selain pengalaman 

Jerman, independensi bank sentral juga dipopulerkan oleh 

 
50 Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 
51  Abdul Mongid, Bank Indonesia: Independensi, Pengawasan Bank dan Stabilitas 

Sistem Keuangan, 2010, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol 8 Nomor 3, 
hlm.24 
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penelitian akademis terkait dengan bias inflasi ketika kebijakan 

bank sentral sangat dipengaruhi diskresi kebijakan. Dengan 

penerapan kebijakan target inflasi (inflation targeting) peran ini 

makin jelas dan dapat dijalankan oleh bank sentral karena prinsip 

dasarnya sangat jelas (Taylor Principle). Yang diperlukan adalah 

konsistensi kebijakan.52 

Alan S. Blinder menyatakan bahwa independensi bank sentral 

dapat berarti dua hal yaitu: Pertama, bank sentral memiliki 

kebebasan untuk menentukan bagaimana untuk mencapai 

tujuannya, dan kedua, keputusan-keputusan yang diambil olehnya 

sulit untuk dibatalkan oleh cabang-cabang atau lembaga 

pemerintahan lainnya. 53  Kebebasan dalam menentukan 

bagaimana untuk mencapai tujuannya bukan berarti bahwa bank 

sentral dapat menentukan sendiri tujuannya, karena tujuan bank 

sentral dapat menentukan sendiri tujuannya, karena tujuan bank 

sentral secara umum tentu saja ditetapkan melalui legislasi yang 

disepakati bersama melalui suatu sistem demokrasi. Tapi yang 

dimaksud adalah bahwa bank sentral memiliki diskresi yang luas 

mengenai bagaimana menggunakan instrumen-instrumennya 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui undang-

undang.54 

Bank Indonesia mempunyai 4 (empat) kemandirian yaitu55: 

1. Kemandirian Institusi 

Kemandirian institusi diartikan sebagai status BI secara 

institusi terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. BI 

diberi kewenangan menetapkan kebijakan moneter secara 

independen dan bebas dari campur tangan pemerintah. 

Demikian ditegaskan di dalam Pasal 4 ayat (2) UUBI.  

Secara struktural kedudukan BI tidak berada di bawah 

atau di dalam Kabinet Pemerintah, namun mempunyai 

kedudukan sejajar dengan Kabinet Pemerintah. 

 
52 Ibid. 
53 Alan S. Blinder, Central Bankin in Theory and Practice, 1998, Cambridge: The MIT 

Press, hlm 54. 
54 Ibid. 
55 Nindyo Pramono, Implikasi Landasan Hukum Independensi dan Posisi dalam Sistem 

Ketatanegaraan bagi Pencapaian Tujuan dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia sebagai 
Bank Sentral RI, 2010, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol 8 Nomor 3, 
September 2010, hlm 2-3. 
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Kemandirian dalam hal menetapkan kebijakan moneter 

merupakan syarat kemandirian institusi. Sebagaimana 

ditegaskan di dalam Pasal 8 huruf a UUBI: BI berwenang 

untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta 

mengatur dan mengawasi bank. Kewenangan ini tidak dapat 

diintervensi Pemerintah. Demikian ditentukan di dalam Pasal 

9 ayat (1) UUBI. 

2. Kemandirian Fungsi 

Suatu Bank Sentral dapat dinilai mempunyai kemandirian 

fungsi bila ia mempunyai kebebasan dalam menggunakan 

instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti: penyesuaian 

tingkat suku bunga dan operasi pasar terbuka (OPT) dan 

pemberian tingkat diskonto atau penguatan tentang kebijakan 

perkreditan. 

Dalam konteks ini kemandirian BI dapat diartikan sebagai 

kemandirian instrumen yang menggambarkan bahwa suatu 

bank sentral memiliki kebebasan memilih instrumen yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran moneter yang 

telah ditetapkan. 

Hasil dari pelaksanaan kewenangan tersebut di atas, 

sekalipun dengan biaya besar, misalnya dalam hal 

pelaksanaan OPT, tidak tepat jika dinilai atau dievaluasi 

dengan tolak ukur output yang dicapainya. Bisa jadi tidak 

sebanding, namun itulah keputusan yang diambil oleh BI yang 

tidak boleh diintervensi. 

Bank Sentral yang independen harus memiliki kebebasan 

untuk memutuskan kapan dan dalam hal apa saja bantuan 

kredit atau fasilitas kredit likuiditas dapat diberikan. Pasal 10 

UUBI mengatakan: “BI dalam mengendalikan kebijakan 

moneter berwenang menggunakan instrumen-instrumen 

moneter yang telah ditetapkan dalam UU tanpa meminta atau 

memperoleh persetujuan dari Pemerintah”. Oleh sebab itu, jika 

kemandirian fungsi ini dikaitkan dengan kebijakan Kredit 

Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) misalnya, seharusnya 

kebijakan seperti KLBI ini tidak boleh ditugaskan kepada BI, 

karena akan mengganggu kemandirian fungsi BI. KLBI 
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diberikan untuk membiayai berbagai kredit program 

pemerintah. KLBI dikucurkan terutama untuk membiayai 

pengadaan pangan dan kegiatan yang menyentuh secara 

langsung kepada usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan 

rendah. 

Diantaranya untuk Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit 

Pemilikan Rumah Sederhana dan Sangat Sederhana 

(KPRS/SS), Kredit Kepada Koperasi Primer untuk anggotanya 

(KKPA), Kredit Kepada Koperasi (KKOP), Kredit Modal Kerja 

Kepada BPR (KMK BPR), Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan 

Mikro (KPKM). Oleh sebab itu tepat jika kemudian oleh UUBI 

di dalam Pasal 56 KLBI telah dihapuskan, karena dipandang 

mengganggu konsep kemandirian BI. 

Kalau secara kaidah fungsi BI sebagai Lembaga Negara 

yang mandiri, independen telah diatur secara tegas dalam UU, 

maka seharusnya perdebatan siapa yang harus bertanggung 

jawab atas kebijakan BLBI untuk mengatasi krisis tahun 1997 

yang lalu tidak perlu terjadi. Sebagaimana diketahui BI adalah 

institusi yang paling disorot dalam kasus BLBI tersebut. Saat 

itu terjadi perdebatan yang berkepanjangan di Panja BLBI 

seputar apakah BI termasuk dalam jajaran 

pemerintahan/Kabinet atau tidak (Mintoharjo, 2001:20). Ada 

satu pandangan yang mengatakan BI termasuk dalam jajaran 

kabinet. Argumennya adalah dari segi keuangan dapat 

dipisahkan, namun dalam kebijakan yang dilakukan BI 

merupakan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah. Pada 

saat itu BI tidak hanya berfungsi sebagai Bank Sentral, tapi 

sekaligus sebagai agent of development yang punya kaitan 

dengan kebijakan perekonomian pemerintah secara 

keseluruhan. Pandangan lain mengatakan tidak demikian. BI 

adalah lembaga yang independen, lembaga yang otonom 

berdasarkan UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral 

waktu itu. Perbedaan pandangan demikian seharusnya tidak 

perlu terjadi jika semua pihak benar-benar memahami fungsi 

Bank Sentral sebagai Lembaga Negara yang independen dan 

mandiri dari segi fungsinya. 
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3. Kemandirian Keuangan 

Mengacu kepada peran Pemerintah dan DPR terhadap 

anggaran bank sentral, maka diperlukan adanya kemandirian 

keuangan pada BI. Mengapa demikian, karena bila dalam 

masalah keuangan terdapat kontrol dari Pemerintah, hal ini 

akan berarti bahwa BI tidak lagi bisa memainkan peran 

independensinya secara optimal. Dengan adanya kontrol 

pemerintah akan sangat rentan intervensi atau pressure 

politik, khususnya berkaitan dengan kebijakan moneter. 

Secara teoritis mengacu pada definisi independen 

sebagaimana dikemukakan di atas, intervensi maupun 

pressure politik tersebut tidak boleh terjadi pada Bank Sentral 

seperti BI. Oleh karena itu UUBI mengatur bahwa anggaran BI 

adalah mandiri terpisah dari Pemerintah. Terpisah di sini 

mengandung arti “lepas” sama sekali dari induknya. 

Pemerintah tidak menganggarkan kebutuhan keuangan BI. 

Oleh sebab itulah, maka Pasal 60 UUBI mengatakan: 

“anggaran BI ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Tidak perlu 

approval DPR, tapi diinformasikan kepada DPR, sebagai 

bentuk kontrol tidak langsung”. 

4. Kemandirian Organisasi  

Kemandirian organisasi diperlukan oleh karena BI karena 

sangat erat kaitannya dengan komposisi dari organ badan 

hukum BI dan sistem pengangkatan dan pemberhentian 

pegawai BI sebagai bank sentral. Pihak lain dilarang 

melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan BI, 

sebaliknya BI wajib menolak dan atau mengabaikan segala 

bentuk campur tangan dari pihak luar. Setiap pihak yang 

melakukan campur tangan dikenai sanksi yang tegas. 

Demikian disimpulkan dari ketentuan Pasal 67 jo pasal 9 

UUBI.  
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BAB III 

 

 

TUGAS DAN KEWENANGAN BANK 
SENTRAL 

 

 

A. Kewenangan di Bidang Moneter 

Pada dasarnya, kebijakan moneter yang ditempuh oleh 

otoritas moneter merupakan salah satu bagian integral dari 

kebijakan makro dan berpengaruh besar terhadap berbagai 

aktivitas ekonomi dan keuangan yang dilakukan masyarakat. 

Kebijakan moneter yang merupakan kebijakan otoritas moneter 

atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter, 

dimaksudkan untuk mencapai perkembangan kegiatan 

perekonomian yang diinginkan. 56  Dalam praktik, perkembangan 

kegiatan perekonomian tersebut adalah stabilitas ekonomi makro 

yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju 

inflasi, membaiknya perkembangan output riil (pertumbuhan 

ekonomi), serta cukup luasnya lapangan/kesempatan kerja yang 

tersedia.57 

Secara ideal, semua sasaran akhir tersebut di atas dapat 

dicapai secara bersamaan. Namun seringkali pencapaian sasaran 

akhir tersebut mengandung unsur-unsur yang kontradiktif. 

Misalnya, usaha untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi 

dan memperluas kesempatan kerja, pada umumnya dapat 

berdampak negatif terhadap kestabilan harga dan keseimbangan 

neraca pembayaran. Sementara itu, dalam jangka panjang, 

 
56 Perry Warjiyo dan Solikin, Kebijakan Moneter di Indonesia, 2003,  Jakarta: PPSK-BI, 

hlm 2-3. 
57 Ascarya, Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter. 2002, Jakarta: PPSK-BI, hlm 

1. 
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kebijakan moneter bersifat netral dan hanya dapat mempengaruhi 

harga. Oleh karena itu, dalam undang-undang bank sentral, ada 

kecenderungan bahwa sasaran akhir kebijakan moneter adalah 

stabilitas harga. Dalam hal ini, kebijakan moneter dengan sasaran 

tunggal pada umumnya menggunakan pendekatan harga (price-

based structure), sementara kebijakan moneter dengan sasaran 

multi, pada umumnya menggunakan pendekatan kuantitas 

(quantitative-based structure).58  Pelaksanaan kebijakan moneter 

tersebut, juga tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai tukar yang 

ditetapkan oleh Pemerintah dan sistem devisa yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Impossible Trinity dalam Kebijakan Moneter 

 

Secara teori, berlaku impossible trinity di mana suatu negara 

atau bank sentral tidak dapat memperoleh tiga hal secara 

bersamaan, yaitu aliran modal asing yang bebas (free capital 

flows), nilai tukar yang tetap (fixed exchange rate), dan kebijakan 

moneter yang independen (sovereign monetary policy). Pada 

umumnya, kebijakan moneter yang independen lebih diartikan 

 
58 Ibid, hlm 1-2. 

The Inconsistent 
Trinity 

At a certain time 
country could have a 
combination of any 
two of those three 

conditions 

Free Capital Flow 

Fixed Exchange Rate Sovereign Monetary Policy 

Example: 
If China has a fixed FX rate 
and allows free capital 
flows, then it has to use its 
monetary policy to 
maintain the FX rate, so it 
is not sovereign anymore 
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pada bank sentral yang memiliki kebebasan untuk mencapai 

tujuannya, yaitu pencapaian stabilitas harga. Dengan demikian, 

bank sentral harus mengorbankan salah satu dari ketiga elemen 

tersebut. 

Dalam praktiknya, kebijakan moneter meliputi pengelolaan 

suku bunga, nilai tukar, likuiditas, dan lalu lintas devisa. Mengingat 

tugas pengelolaan nilai tukar ada di Bank Indonesia, maka 

pengelolaan cadangan devisa, pengaturan dan pengembangan 

pasar uang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan 

moneter. 

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dalam 

melaksanakan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan 

moneter mempunyai beberapa kewenangan sebagaimana diatur 

dalam pasal 10 UU Bank Indonesia yaitu: 

a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan 

memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya; 

b. Melakukan pengendalian moneter antara lain berupa operasi 

pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, 

penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib 

minimum dan pengaturan kredit atau pembiayaan. 

Operasi pasar terbuka yang dimaksudkan dalam UU Bank 

Indonesia adalah intervensi di pasar valuta asing yang dilakukan 

dalam rangka stabilisasi nilai rupiah. Sedangkan berdasarkan 

penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 UU Bank Indonesia 

penetapan tingkat diskonto diartikan sebagai penetapan tingkat 

bunga tertentu yang diberlakukan BI antara lain dalam operasi 

pasar terbuka dalam rangka kredit dari BI maupun dalam 

pelaksanaan fungsi LoLR. Lebih lanjut, implementasi kewenangan 

untuk melakukan pengendalian moneter oleh BI tidak dibatasi 

dalam undang-undang sehingga BI memiliki opsi-opsi lain dalam 

melakukan kebijakan atau melakukan pengaturan terkait hal 

tersebut. 

Selain tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh UU 

Bank Indonesia, terdapat tugas dan kewenangan yang dimiliki BI 

terkait moneter berdasarkan UU Lalu Lintas Devisa yaitu: 

1. Meminta keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas 

devisa yang dilakukan oleh penduduk, yaitu mencakup 
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perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk 

dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan 

kewajiban finansial luar negeri antar penduduk (Pasal 3 ayat 

(1) jo. Pasal 1 angka 1 UU Lalu Lintas Devisa); 

2. Menetapkan ketentuan atas berbagai jenis transaksi devisa 

yang dilakukan oleh bank, dimana devisa didefinisikan 

sebagai aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam 

transaksi internasional (Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 2 

UU Lalu Lintas Devisa); 

3. Mengajukan sistem nilai tukar untuk ditetapkan oleh 

Pemerintah dan melaksanakan kebijakan nilai tukar 

berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan (Pasal 5 

ayat (1) dan (2) UU Lalu Lintas Devisa). 

Kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral sangat 

berkaitan dengan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) sebagaimana 

terlihat dalam beberapa pemikiran berikut ini: 

1. Terdapat interkoneksi antara SSK dengan kebijakan moneter, 

dimana sistem keuangan yang stabil dapat membantu 

transmisi kebijakan moneter untuk berjalan lebih efektif. Di 

satu sisi, kebijakan moneter terutama terkait dengan tingkat 

suku bunga dapat mempengaruhi risk-taking dari investor dan 

lembaga keuangan sehinggal hal tersebut akan berdampak 

pada SSK59; 

2. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi variabel keuangan 

yang ada antara lain leverage pada lembaga keuangan, harga 

(price), credit spread, yang tercipta dimana pada tingkat 

tertentu dapat menyebabkan resesi ataupun krisis dalam 

sistem keuangan60; 

3. Semakin tinggi tingkat suku bunga sebagai salah satu bentuk 

kebijakan moneter dapat mengurangi potensi terjadinya krisis 

untuk jangka waktu menengah.61 

 
59 Mester, J. Lorreta, “Five Points about Monetary Policy and Financial Stability”, pidato 

pada acara Sveriges Riksbank Conference on Rethinking the Central Bank’s Mandate, 
Stockholm, Sweden, 2016. Diunduh melalui https://www.clevelandfed.org/newsroom-and-
events/speeches/sp-20160604-five-points.aspx 

60 International Monetary Fund, Moneter Policy and Financial Stability, 2015, hlm 13, 
diunduh melalui http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/082815a.pdf. 

61 Ibid, hlm. 17. 
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Gambar 3.1 menunjukkan bagaimana Bank Indonesia harus 

mengelola trilema dari impossible trinity di atas, yaitu: 

1. Pengelolaan nilai tukar agar sejalan dengan fundamental 

perekonomian. Kegiatan intervensi dilakukan pada waktu-

waktu tertentu pada saat nilai tukar Rupiah telah melenceng 

jauh dari nilai fundamentalnya dan terdapat gejolak yang 

berlebihan. Sebagaimana diketahui, nilai tukar yang terlalu 

kuat dapat merugikan perekonomian karena ekspor akan 

tertekan. Di sisi lain, nilai tukar yang terlalu lemah juga dapat 

merugikan perekonomian dalam bentuk tekanan inflasi dari 

sisi eksternal yang berlebihan; 

2. Pengelolaan lalu lintas devisa agar aliran modal yang masuk 

tidak membahayakan perekonomian terutama aliran modal 

jangka pendek yang berfluktuatif. Begitu pula pengelolaan lalu 

lintas devisa ditujukan untuk memitigasi risiko pembalikan arus 

modal. Lalu lintas devisa yang dikelola dengan baik dapat 

menopang pergerakan nilai tukar yang stabil; 

3. Pengelolaan suku bunga dan likuiditas yang diarahkan pada 

pencapaian sasaran inflasi. Pengelolaan suku bunga di 

antaranya adalah penetapan suku bunga kebijakan dan suku 

bunga koridor dalam operasi moneter (lending dan deposit 

facility). Sementara itu, pengelolaan likuiditas dapat dilakukan 

baik secara langsung (misalnya pengaturan GWM primer dan 

kredit agregat), maupun secara tidak langsung (melalui OPT). 
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Gambar 3.2 Pengelolaan nilai tukar, lalu lintas devisa dan 

bauran kebijakan 

 

Tujuan akhir kebijakan moneter Bank Indonesia adalah 

tercapainya kestabilan harga, sesuai target/sasaran inflasi yang 

ditetapkan Pemerintah. Sasaran inflasi ini merupakan prioritas 

utama (overriding objectives) dan acuan (nominal anchor) 

kebijakan moneter. Mengingat pentingnya sasaran laju inflasi 

tersebut maka dirasakan perlunya mencantumkan secara eksplisit 

sasaran inflasi di dalam batang tubuh sebagai acuan dalam 

rumusan kebijakan moneter. Adapun kebijakan moneter dapat 

dilakukan antara lain melalui pengelolaan suku bunga, nilai tukar, 

likuiditas, dan lalu lintas devisa, serta pengaturan dan 

pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing. Implementasi 

dari kebijakan Bank Indonesia dapat dilihat pada contoh sebagai 

berikut: 

Monetary and Macroprudential Policy 
(Instrument) Mix 

Maintain monetary policy autonomy in 
achieving price stability 

• Interest rate, to provide a signal and 
manage inflation expectation 

• Macroprudential to manage liquidity and 
prevent financial sector risks 

 

 

Exchange Rate Management 

Stabilize exchange rate 
movement in line with its 
fundamental 

• Foreign exchange 
intervention to reduce short 
term volatility 

• Seek an optimal balance 
between providing space for 
appreciation/ depreciation 
and managing foreign 
exchange reserves 
adequacy 

 

 

Capital Flow Management 

Manage capital flow dynamic in 
supporting macroeconomic 
stability 

• Macroprudential to manage 
capital flow movement and 
prevent external sector risks 

• Promote financial deepening 
of foreign exchange market 

• Support foreign exchange 
reserves management as a 
form of self-insurance 
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Tabel 3.1. Contoh PBI di Bidang Moneter 

Nomor dan Judul 

PBI 

Rangkuman Ketentuan 

PBI No. 

17/8/PBI/2015 

tentang 

Pengaturan dan 

Pengawasan 

Moneter 

Ketentuan ini mencakup pengaturan dan 

pengawasan di bidang moneter yang 

ditujukan pada orang perorangan, bank dan 

korporasi non bank. Berdasarkan ketentuan 

tersebut, tujuan dari pengaturan moneter 

yang dilakukan BI yakni mencapai dan 

memelihara stabilitas moneter, memastikan 

efektivitas kebijakan moneter, dan mencegah 

serta mengurangi risiko di bidang moneter 

dimana pengaturan moneter tersebut 

mencakup antara lain pengaturan terhadap 

suku bunga, nilai tukar, likuiditas, lalu lintas 

devisa dan pasar uang maupun pasar valuta 

asing.62 Sedangkan untuk pengawasan 

moneter oleh BI akan dilakukan melalui 

pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan 

terhadap orang perseorangan dan korporasi 

termasuk bank, dan korporasi non bank.63 

PBI No. 

18/14/PBI/2020 

tentang Operasi 

Moneter 

Ketentuan ini mengatur antara lain 

pelaksanaan operasi moneter yang dilakukan 

untuk mencapai stabilitas moneter yang 

meliputi kegiatan operasi pasar terbuka dan 

standing facilites. Dalam ketentuan ini, 

diperkenalkan suku bunga kebijakan BI yaitu 

Bank Indonesia 7-day Reverse Repo Rate (BI 

7-day Repo Rate) sebagai acuan baru yang 

memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku 

bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau 

diperdagangkan di pasar dan mendorong 

pengalaman pasar keuangan. Dalam 

ketentuan ini juga ditegaskan kewenangan BI 

untuk melakukan pemantauan pasar 

 
62 Pasal 2 jo. Pasal 3 PBI No. 17/8/PBI/2015. 
63 Pasal 7 jo. Pasal 1 ayat (2) PBI No. 17/8/PBI/2015. 



42 

keuangan dalam rangka mendukung 

pelaksanaan Operasi Moneter.  

PBI No. 

21/15/PBI/2019 

tentang 

Pemantauan 

Kegiatan Lalu 

Lintas Devisa 

Bank dan 

Nasabah 

pemantauan kegiatan lalu lintas devisa 

sangat dibutuhkan untuk mendukung 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bank 

Indonesia, baik di bidang moneter, stabilitas 

sistem keuangan, maupun sistem 

pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;   

data dan keterangan yang lengkap, benar, 

dan tepat waktu, yang diperoleh dari 

pemantauan kegiatan lalu lintas devisa sangat 

diperlukan guna penyusunan statistik yang 

meliputi statistik neraca pembayaran 

Indonesia, posisi investasi internasional 

Indonesia, dan statistik lainnya;  pemantauan 

kegiatan lalu lintas devisa juga diperlukan 

untuk mendukung pelaksanaan kebijakan 

devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran 

impor guna mendukung optimalisasi 

pemanfaatan devisa hasil ekspor dan 

perolehan informasi permintaan devisa 

pembayaran impor. 

 

B. Kewenangan di Bidang Sistem Pembayaran  

Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup 

seperangkat aturan, lembaga, mekanisme, infrastruktur, sumber 

dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk 

pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan 

dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu 

kegiatan ekonomi. 64  Menurut publikasi BIS (2003) sistem 

pembayaran didefinisikan sebagai seperangkat alat, prosedur 

perbankan, atau biasanya berkaitan dengan sistem transfer dana 

antar bank yang menjamin peredaran uang. Berdasarkan definisi 

tersebut, sistem pembayaran dapat digolongkan menjadi beberapa 

komponen antara lain adalah alat pembayaran dan mekanisme 

 
64 Pasal 1 angka 1 PBI No.22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran. 
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kliring sampai penyelesaian akhir (settlement). Sistem pembayaran 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan 

suatu negara. Keberlangsungan operasional sistem pembayaran 

dengan baik akan menunjang perkembangan perekonomian suatu 

negara. Sebaliknya, kegagalan sistem pembayaran akan 

berdampak negatif pada kestabilan ekonomi secara keseluruhan. 

Pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran yang tidak baik 

dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan, pembangunan, 

dan pertumbuhan ekonomi. 

 Beberapa negara juga memiliki definisi tentang sistem 

pembayaran yang hampir serupa, sebagaimana terlihat pada tabel 

3.2: 

Tabel 3.2 Definisi sistem pembayaran pada beberapa 

negara 

No Negara Definisi Sistem Pembayaran 

1 Thailand 

a set of instruments, banking 

procedures and typically 

interbank funds transfer systems 

that ensure the circulation of 

money 

2 Australia 

a funds transfer system that 

facilitates the circulation of 

money, and includes any 

instruments and procedures that 

relate to the system 

3 India 

a system that enables payment 

to be effected between a payer 

and a beneficiary, involving 

clearing, payment or settlement 

service or all of them, but does 

not include a stock exchange. 

Payment system includes the 

system enabling credit card 

operations, debit card operations, 

smart card operations, money 
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transfer operations or similar 

operations 

4 Kanada 

a system or arrangement for the 

exchange of messages effecting, 

ordering, enabling or facilitating 

the making of payments or 

transfers of value 

5 Malaysia 

any system or arrangement for 

the transfer, clearing or 

settlement of funds or securities 

6  Singapura 

a funds transfer system or other 

system that facilitates the 

circulation of money, and 

includes any instruments and 

procedures that relate to the 

system 

7 Eropa 

a complete set of instruments, 

intermediaries, rules, procedures, 

processes and interbank funds 

transfer systems which facilitate 

the circulation of money in a 

country or currency area  

 

Dilihat dari pelaku dalam sistem pembayaran, adanya 

pergeseran pola dalam sistem pembayaran serta meningkatnya 

pelaku di industri sistem pembayaran maka dibutuhkan 

pengawasan dan pengaturan yang kuat untuk memastikan sistem 

pembayaran dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh karena itu, 

dalam undang-undang bank sentral di beberapa negara, begitu 

pula di Indonesia, pada umumnya memberikan tugas dan 

wewenang kepada bank sentral untuk mengatur dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran. 

Berdasarkan ragam definisi tentang sistem pembayaran, 

secara lebih spesifik terdapat komponen-komponen penting yang 

terkait dengan sistem pembayaran, yaitu aturan, lembaga dan 

mekanisme. Komponen aturan atau hukum dalam sistem 
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pembayaran mencakup undang-undang dan peraturan lain yang 

terkait dengan sistem pembayaran termasuk kesepakatan dan 

aturan main berbagai lembaga yang langsung maupun tidak 

langsung berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. 

Perangkat hukum sangat penting untuk menjamin adanya aspek 

legalitas dalam penyelenggaraan sistem pembayaran mengingat 

penyelenggaraan dan kegiatan sistem pembayaran umumnya 

melibatkan berbagai pihak yang hubungannya didasarkan pada 

suatu kontrak (contractual basis). Kelembagaan dalam sistem 

pembayaran meliputi berbagai lembaga yang secara langsung 

maupun tidak langsung berperan dalam penyelenggaraan sistem 

pembayaran. Secara umum lembaga-lembaga yang terlibat dalam 

sistem pembayaran meliputi antara lain bank sentral, lembaga 

bank dan lembaga non bank seperti pelaku pasar modal, penerbit 

instrumen pembayaran dan penyedia infrastruktur. Mekanisme 

dalam sistem pembayaran meliputi mekanisme yang ditetapkan 

oleh penyelenggara atau prinsipal, yang antara lain umumnya 

mencakup prosedur penyelenggaraan dan settelment yang dapat 

dilakukan secara netting atau gross. Pengaturan mengenai 

kepastian settlement berupa prinsip finality of settlement dan 

pengakuan terhadap mekanisme netting dalam penyelenggaraan 

sistem pembayaran saat ini telah diatur dalam Undang-Undang 

Transfer Dana. 

Terkait dengan tugas Bank Indonesia untuk memastikan 

seluruh komponen sistem pembayaran terjaga dengan baik harus 

disadari bahwa sistem pembayaran terus berkembang sejalan 

dengan perkembangan teknologi informasi dan budaya 

masyarakat. Saat ini, alat pembayaran telah mengalami 

perkembangan dari alat pembayaran tunai yang berbasis kertas 

menjadi alat pembayaran non tunai yang memanfaatkan teknologi 

kartu serta melalui alat pembayaran transfer dana elektronik. 

Perkembangan sistem pembayaran yang pesat perlu diarahkan 

agar operasionalisasi antar penyelenggara dapat dilakukan 

(interoperability). Selain itu, pengembangan sistem pembayaran 

juga agar dapat sejalan dengan best practices atau standar 

internasional yang berlaku seperti Core Principles for Systemically 

Important Payment Systems dari Bank for International 

Settlements (BIS), dan Recommendations for Securities 
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Settlement Systems yang diterbitkan oleh BIS dan International 

Organization of Securities Commissions (IOSCO).  

 

Tabel 3.3 Penyelenggara sistem pembayaran di beberapa 

negara 
 

No Negara Lembaga/Operator Fungsi 

1 Thailand 

Bank of Thailand 

(BOT) 

Regulator 

Operator 

untuk 

BAHTNET 

(RTGS), 

NECS (Kliring 

Cek), dan 

CSS (Surat 

Berharga) 

ITMX 

Operator 

untuk sistem 

pembayaran 

ritel (Kartu 

ATM dan 

Debet) 

2 Australia 
Reserve Bank of 

Australia (RBA) 

Regulator 

Operator 

untuk RITS 

(RTGS) 

3 India 
Reserve Bank of 

India (RBI) 

Regulator 

Operator 

untuk RTGS, 

NEFT (Kliring 

Kredit), NECS 

(Kliring Debit) 

dan SSS 

(Surat 

Berharga) 
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4 Kanada 

Bank of Canada & 

Federal Minister of 

Finance 

Regulator 

Canadian Payment 

Association 

Operator 

untuk LVTS 

(RTGS), 

ACSX (Kliring 

Debet dan 

Kredit) dan 

SSS (Surat 

Berharga) 

5 Malaysia 

Bank Negara 

Malaysia (BNM) 

Regulator 

My Clear 

Operator 

RENTAS 

(RTGS) 

MEPS 

Operator 

untuk sistem 

pembayaran 

ritel (ATM dan 

Debit) 

6 Kenya 

Central Bank of 

Kenya 

Regulator 

KEPSS (Kenya 

Electronic Payment 

and Settlement 

System) 

Operator 

untuk Kenya’s 

Real Time 

Gross 

Settlement 

(RTGS) 

System 

 

Pada tabel 3.3 terlihat bahwa dari sisi kelembagaan dalam 

sistem pembayaran, penyelenggaraan sistem pembayaran dapat 

dilakukan oleh bank sentral atau lembaga lain baik berupa bank 

maupun lembaga selain bank. Sebagai contoh di Indonesia, Bank 

Indonesia menjadi pelaku penyelenggara sistem pembayaran 
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untuk transaksi high value (sistem BI-RTGS) dan sistem 

pembayaran untuk retail value termasuk cek dan bilyet giro 

(SKNBI). Adapun untuk sistem pembayaran lainya seperti 

penerbitan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang 

elektronik dilakukan oleh lembaga di luar Bank Indonesia.  

Pengembangan dan pengaturan sistem pembayaran 

Indonesia mengacu pada beberapa standar internasional yang 

berasal dari Bank for International Settlement (BIS) sebagai 

berikut: 

1. Bank for International Settlement (BIS)–General Guidance 

for National Payment System Development 

Guidance yang disusun oleh BIS tersebut ditujukan untuk 

membantu negara-negara yang sedang membangun dan 

mengembangkan sistem pembayaran nasional ke depan. 

Guidance ini disusun berdasarkan pengalaman grup bank 

sentral dari negara berkembang dan sedang berkembang, 

World Bank dan IMF. Ada 14 Guidelines yang ditetapkan oleh 

BIS yang terbagi dalam 4 kategori yang meliputi Banking 

System and Payment System Development, Planning 

Payment System Dvelopment, Developing the Institutional 

Framework of a Payment System, dan Developing the 

Infrastructure for a Payment System. 

2. Bank for International Settlement (BIS) – Principles for 

Financial Market Infrastructure (PFMIs) 

Sebelum PFMIs diberlakukan, sebagai acuan untuk 

financial market infrastructure mengacu pada Core Principle 

for Systemically Important Payment System (CPSIPS) dan 

IOSCO Recommendation. CPSIPS diterapkan untuk sistem 

pembayaran yang tergolong SIPS, sementara IOSCO 

Recommendation diterapkan untuk securities settlement 

system dan central securities depository (CSD). Sebagai 

contoh kasus di Indonesia, Bank Indonesia melakukan kliring 

dan setelmen untuk surat berharga berupa SBI/SBIS dan 

obligasi pemerintah melalui sistem yang dinamakan sistem 

Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System (BI-

SSSS). Sementara untuk surat berharga korporasi dilakukan 

oleh Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPE) dan Kustodian 
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Sentral Efek Indonesia (KSEI). Standar internasional yang 

diacu untuk kliring dan settlement surat berharga yaitu standar 

yang dikeluarkan oleh International Organization of Securities 

Commission (IOSCO). Menyadari bahwa sisi dana dan sisi 

surat berharga saling memiliki keterkaitan, Committee on 

Payment and Settlement System (CPSS) dan Technical 

Committee of IOSCO berinisiatif untuk mengharmonisasikan 

dan memperkuat standar internasional untuk sistem 

pembayaran yang termasuk SIPS, Central Securities 

Depositories (CSD=KSEI di Indonesia), Securities Settlement 

System (SSSs) dan Central Counterparties (CCP=KPEI di 

Indonesia), dengan mengeluarkan PFMIs. Prinsip tersebut 

juga mencakup transaksi over the counter (OTC) derivatives 

CCPs dan Trade Repositories (TRs). Sebagamana telah 

dijelaskan CPSIPS mencakup 10 prinsip dan 4 tanggung 

jawab bank sentral. Sementara untuk standar IOSCO 

mencakup 19 prinsip. Dari hasil harmonisasi, PFMIs 

mencakup 24 prinsip yang berlaku untuk CPSIPS, CCPs, 

CSDs, SSSs, dan TRs. 

Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran memiliki 

tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-

Undang Bank Indonesia, yaitu: 

1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas 

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; 

2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk 

menyampaikan laporan tentang kegiatannya; 

3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. 

Pasal 1 angka 6 UU Bank Indonesia mendefinisikan sistem 

pembayaran sebagai sistem yang mencakup seperangkat aturan, 

lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan 

pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul 

dari suatu kegiatan ekonomi. 

Kewenangan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran 

juga diatur dalam UU Transfer Dana dimana Bank Indonesia 

berwenang untuk memberikan perizinan penyelenggara transfer 

dana dan memantau penyelenggaraan transfer dana di Indonesia 
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baik secara langsung maupun tidak langsung.65 Selain itu dalam 

UU Mata Uang, juga mengatur mengenai kewenangan Bank 

Indonesia di bidang sistem pembayaran antara lain dalam hal 

pengelolaan Rupiah termasuk pengeluaran, pengedaran dan/atau 

pencabutan penarikan Rupiah sebagai mata uang negara Republik 

Indonesia.66 

Dalam konteks mengatur dan menjaga kelancaran sistem 

pembayaran Bank Indonesia, selain berperan sebagai otoritas 

sistem pembayaran yang dalam implementasinya diejawantahkan 

dalam bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan, perizinan, 

pengawasan, maupun pencabutan izin terkait dengan 

penyelenggaraan sistem pembayaran, Bank Indonesia juga 

berperan sebagai penyelenggara sistem pembayaran. Berkenaan 

dengan Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem 

pembayaran, BI mengembangkan infrastruktur berupa: Sistem BI-

Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) yang digunakan 

untuk mendukung sistem transfer dana secara elektronik, BI-

Scripless Securities Settlement System (BISSSS), dan Sistem 

Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).67  Bank Indonesia juga 

melakukan pengembangan teknologi pada sistem BI-Electronic 

Trading Platform (BI-ETP) yang selama ini dijadikan sarana 

transaksi Bank Indonesia terkait operasi moneter, transaksi 

Pemerintah dalam pengelolaan SBN, transaksi Pasar Uang antar 

bank baik oleh perbankan konvensional maupun syariah. Dari sisi 

ketentuan, Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai ketentuan 

bagi pelaksanaan Sistem BI-RTGS, BISSSS, SKNBI, dan BI-ETP, 

misalnya PBI Nomor17/ 18 /PBI/2015 tentang Penyelenggaraan 

Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Settlement Dana 

Seketika. Selain itu, BI telah menerbitkan berbagai ketentuan di 

bidang sistem pembayaran lainnya yang berlaku baik bagi Bank 

maupun Lembaga Selain Bank. Sistem pembayaran berdasarkan 

pasal 3 ayat (2) huruf e UU PPKSK merupakan bagian dari  

Koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup 

 
65 Pasal 69 dan Pasal 72 Undang-Undang Transfer Dana 
66 Pasal 11 Undang-Undang Mata Uang 
67  Laporan Tahunan BI Tahun 2015, hlm. 99. Diakses melalui 

http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporantahunan/bi/Documents/LaporanTahunanBI_2015_up
date.pdf 

http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporantahunan/bi/Documents/LaporanTahunanBI_2015_update.pdf
http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporantahunan/bi/Documents/LaporanTahunanBI_2015_update.pdf
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bidang: a. fiskal; b. moneter; c. makroprudensial dan 

mikroprudensial jasa keuangan; d. pasar keuangan; e. infrastruktur 

keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan 

simpanan; dan f. resolusi Bank. (3) Penanganan Krisis Sistem 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup 

penanganan seluruh bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
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BAB IV 

 

 

KEDUDUKAN BANK SENTRAL 
DALAM SISTEM 

KETATANEGARAAN 
 

 

A. Lembaga Negara di Dalam Sistem Keuangan 

Salah satu isu yang banyak menyita perhatian masyarakat 

dunia, ataupun suatu bangsa pada saat ini adalah ekonomi. Hal 

tersebut didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang 

membuat kemajuan di manapun juga di dunia ini bisa dengan 

mudah diketahui oleh masyarakat luas, membuat tuntutan 

masyarakat akan kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera 

ataupun maju semakin meningkat. Padahal meskipun globalisasi 

telah membuat ekonomi dunia berkembang semakin pesat, namun 

juga menghadapi volatilitas yang semakin tinggi. Krisis ekonomi 

ataupun keuangan semakin sering datang dan pergi dalam dua 

dekade terakhir ini. Sehingga mengelola ekonomi suatu negara 

semakin tidak mudah, semakin kompleks, dan tantangan serta 

ancamannya juga semakin besar. Sehingga koordinasi kebijakan 

ekonomi pun menjadi semakin penting, namun semakin tidak 

mudah dilakukan.68 

Tujuan dari kebijakan ekonomi makro suatu negara adalah 

tercapainya kondisi ekonomi yang “bebas inflasi” (noninflationary) 

dan tumbuh stabil (stable growth). Dalam kondisi ini, fluktuasi pada 

tingkat pengangguran, produksi, dan harga dapat diminimalkan 

dan pertumbuhan potensial pada output riil dapat tercapai. 

 
68 Sri Adiningsih dan Laksmi Yustika Devi, Dinamika Koordinasi Kebijakan Fiskal - 

Moneter di Indonesia, 2012, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm 13. 
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Kebijakan makroekonomi terdiri atas dua instrumen utama, yaitu 

kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter 

dilaksanakan oleh bank sentral dan kebijakan fiskal dilaksanakan 

oleh Kementerian Keuangan. Tujuan dan implikasi dari kedua 

kebijakan tersebut seringkali saling bertentangan. Perbedaan 

tujuan tersebut dapat mengakibatkan hasil dari masing-masing 

kebijakan menjadi tidak optimal atau bahkan saling meniadakan 

(set-off).69 Oleh karena itu, amatlah penting untuk memiliki suatu 

mekanisme koordinasi antar kedua otoritas kebijakan atau strategi 

bauran kebijakan (policy mix) agar perekonomian dapat berjalan 

dengan baik. 

Pada akhirnya, kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal 

tidak dapat berjalan sendiri. Dalam praktiknya, yang sering 

dijumpai adalah kebijakan fiskal yang juga mempunyai 

konsekuensi-konsekuensi moneter atau kebijakan moneter 

dengan konsekuensi-konsekuensi fiskal. 70  Hal ini digarisbawahi 

pula oleh Krugman dalam Corsetti dan Mueller yang menyatakan 

bahwa kebijakan fiskal akan lebih efisien bila dibarengi dengan 

kebijakan moneter yang akomodatif. Dengan kata lain, agar 

stimulus fiskal dapat berjalan dengan baik, kebijakan moneter 

harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang 

konsisten dengan mandat menjaga kestabilan harga.71 

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) 

mencatat bahwa strategi yang paling efektif dalam menghadapi 

dampak krisis 2008 adalah koordinasi antara otoritas fiskal dan 

moneter dan regulator keuangan. Bank sentral dan Kementerian 

Keuangan harus selalu bekerja sama agar tidak mengambil 

kebijakan yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Koordinasi 

kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang diperlukan dalam 

perekonomian global seperti saat ini semakin penting dan 

kompleks, perlu diperluas, seperti yang disampaikan oleh ADB. 

Isu-isu penting yang perlu dibahas dalam pelaksanaan koordinasi 

tersebut ada banyak, di antaranya adalah:72 

 
69 Miranda S. Goeltom dan Danny Hermawan, “Respon Optimal Kebijakan Moneter 

terhadap Shock Fiskal, pendekatan New Keynesian Open Macroeconomics”, 2007, Mimeo, 
Bank Indonesia, Jakarta. 

70 Boediono, Ekonomi Makro, Edisi 4, 2001, BPFE, Yogyakarta. 
71 Corsetti, G. dan Mueller, What Makes Fiscal Policy (More) Effective?, 2008 
72 Sri Adiningsih dan Laksmi Yustika Devi, Op Cit. 
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1. Koordinasi dalam aktivitas keuangan 

2. Komunikasi dalam kebijakan 

3. Central bankers “lean against the wind” 

4. Formal fiscal rules 

5. Transparansi dalam kebijakan fiskal dan moneter 

6. Koordinasi dalam mengelola atau mengawasi atau mengontrol 

short term capital inflows 

7. Koordinasi dalam Macroprudential 

8. Koordinasi dalam Microprudential 

Perspektif pelaksanaan kebijakan fiskal, pengaturan 

koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara 

eksplisit juga dituangkan dalam tatanan legal dengan disahkannya 

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Pasal 21 dalam UU tersebut menyatakan bahwa pemerintah pusat 

dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan 

kebijakan fiskal dan moneter. Lebih lanjut lagi pada pasal 12 UU 

tersebut, untuk mengangkat masalah disiplin fiskal bagi pemerintah 

pusat dan daerah, UU tersebut juga mengatur batas maksimum 

defisit fiskal serta pinjaman. Defisit pemerintah pusat dan daerah, 

masing-masing tidak diperkenankan melebihi batas maksimum 3% 

dari PDB dan PDRB. Selanjutnya, pinjaman pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah masing-masing juga tidak diperkenankan 

melebihi treshold 60% dari PDB dan PDRB. Pasal 23 UU tersebut 

juga menjamin aspek prudensial dari pinjaman luar negeri, dimana 

seluruh hibah maupun pinjaman harus mendapat persetujuan dari 

parlemen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UU No. 17 

tahun 2003 adalah bentuk legal kewajiban koordinasi antara 

kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dan sekaligus menjamin 

adanya tata kelola anggaran yang taat asas.73 

UUD 1945 mengatur mengenai fungsi negara di bidang 

perekonomian yang dibagi dalam 3 fungsi besar, yaitu fiskal, 

moneter, dan pemeriksaan (audit) terhadap keuangan negara. 

Fungsi fiskal bekerja melalui pengeluaran dan pendapatan 

pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara, sehingga 

pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sesuai target yang 

 
73 Miranda S. Goeltom dan Danny Hermawan, Op Cit. 
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ditetapkan. Sementara fungsi moneter bekerja dengan mengatur 

keseimbangan likuiditas perekonomian untuk mencapai tujuan 

stabilitas nilai mata uang, sehingga daya beli masyarakat dapat 

terjaga. Konstitusi mengamanatkan fungsi moneter untuk 

dilaksanakan oleh bank sentral, fungsi fiskal dilaksanakan oleh 

pemerintah, sementara fungsi pemeriksaan terhadap keuangan 

negara dilaksanakan oleh BPK. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Pengaturan keuangan negara 

 

UUD 1945 Bab VIII pasal 23 tentang Keuangan Negara 

mengatur tentang pengelolaan hak dan kewajiban negara yang 

dapat dinilai dengan uang, berkaitan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara. 

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara tersebut 

selanjutnya diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, yang mengatur bahwa Presiden selaku Kepala 

Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Pembagian 

kekuasaan pengelolaan keuangan negara di atas tidak termasuk 

kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain 

mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan 

undang-undang.  

Dalam praktiknya, kewenangan di bidang moneter tersebut 

diserahkan kepada bank sentral. Dengan disahkannya UU No. 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ditegaskan kedudukan Bank 

Indonesia sebagai bank sentral yang independen dan bebas dari 

campur tangan pemerintah maupun pihak lain. Selain itu diatur 

tugas Bank Indonesia yang mencakup pula tugas mengatur dan 

mengawasi bank. Seiring dengan terjadinya proses globalisasi 

dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang 
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teknologi informasi dan inovasi finansial, menciptakan sistem 

keuangan yang kompleks, dinamis dan saling terkait antar masing-

masing subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun 

kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga keuangan yang 

memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan 

atau yang disebut konglomerasi keuangan menambah 

kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga keuangan 

dalam sistem keuangan. Hal tersebut yang menyebabkan perlunya 

untuk membentuk lembaga baru agar keseluruhan pengawasan 

kegiatan keuangan dapat terintegrasi.74 Kedudukan Bank Sentral 

dalam konstitusi yang menyatakan bahwa “Negara memiliki suatu 

bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, 

tanggungjawab dan independensinya diatur dengan undang-

undang”. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin eksistensi bank 

sentral (Bank Indonesia) dalam ketatanegaraan negara Republik 

Indonesia. Eksistensi tersebut diperkuat dengan Undang-Undang 

tentang Bank Indonesia yang menegaskan tujuan, tugas, dan 

wewenang Bank Indonesia.  

Khusus terhadap Bank Sentral ini, terdapat karakter 

kekhususan dalam pengaturannya secara konstitusional sebagai 

berikut: 

Pertama, dari peristilahan, ketentuan Pasal 23D Undang-

Undang Dasar 1945, mengatur bahwa “Negara memiliki suatu 

bank sentral ...”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 

“suatu” ini memiliki arti satu; hanya satu (untuk menyatakan benda 

yang kurang tentu). Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa secara 

konstitusional di Indonesia hanya memiliki satu Bank Sentral. Lebih 

jauh tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa Pasal 23D tersebut, 

mempergunakan kata “suatu” bukan menggunakan kata “satu” 

sebagai wujud penegasan jumlah? Penggunaan kata “suatu” ini 

sesungguhnya dapat dimaknai bahwa pembentuk Undang-Undang 

Dasar hanya memberikan penegasan berkaitan dengan lembaga, 

sedangkan wujud lembaga berikut nomenklatur secara kongkrit 

berdasarkan ketentuan Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 

tersebut, diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk 

mengaturnya. Oleh karenanya, ketika Undang-Undang Nomor 23 

 
74  Keterangan ahli Pemerintah (Dr. Sihabudin, .S.H., M.H.) dalam persidangan di 

Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No. 25/PUU-XII/2014 
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Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, melalui ketentuan Pasal 4 

ayat (1) menyatakan bahwa “Bank Indonesia adalah bank sentral 

Republik Indonesia”, maka haruslah dipahami bahwa Bank Sentral 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar 

1945 tersebut adalah Bank Indonesia. 

Kedua, berkaitan dengan pelekatan kewenangan 

konstitusional dari Bank Sentral itu sendiri. Mendasarkan pada Bab 

VIII dan Bab VIIIA Undang-Undang Dasar 1945, tidak diberikan 

penegasan pengaturan berkaitan dengan kewenangan 

konstitusional yang melekat pada Bank Sentral ini. Hal ini berbeda 

dengan lembaga-lembaga lainnya yang telah diuraikan di atas. 

Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, hanya memberikan 

pendelegasian pengaturan bagi pembentuk Undang-Undang untuk 

menentukan kewenangan yang melekat pada Bank Sentral 

tersebut. Oleh karenanya, ketika dipertanyakan lebih jauh, 

bagaimana menentukan kewenangan yang melekat pada Bank 

Sentral? Maka penentuan kewenangan tersebut telah diberikan 

oleh Konstitusi kepada pembentuk Undang-Undang untuk 

menentukannya. Dalam posisi yang demikian ini, disisi lain 

dapatlah dipahami bahwa dimungkinkan adanya fleksibilitas dalam 

pengaturan kewenangan Bank Sentral berkaitan dengan keuangan 

negara, yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan kelembagaan 

dalam mewujudkan sistem keuangan di Indonesia.75 

Selanjutnya menurut Agus Santoso ada tiga aspek terkait 

amandemen keempat UUD 1945 yang berkaitan dengan bank 

sentral sebagai berikut76  Pertama-tama, ditinjau dari segi legal 

drafting, amandemen keempat UUD 1945 “telah mengangkat 

derajat hukum” penempatan pengaturan mengenai bank sentral 

dari di bagian Penjelasan UUD 1945 menjadi di bagian batang 28 

28 tubuhnya dan mengaturnya secara eksplisit bahwa aturan 

pokok ini mengamanatkan: (1) Negara memiliki suatu bank sentral; 

(2) bank sentral ini harus independen; dan (3) susunan, 

kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensi bank 

sentral itu diatur dengan undang-undang. Aspek hukum yang 

kedua adalah mengenai keraguan terhadap validitas UU No.23 

 
75 Elektison Somi, Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Negara di Bidang Keuangan 

Negara di Indonesia, disampaikan dalam FGD tanggal 1 September 2016, Bandung. 
76 Op.cit, hlm 27-28. 
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Tahun 1999 sehubungan dengan adanya Pasal 23 D UUD 1945 

“baru”. Mengenai hal ini, dengan mengacu pada amanat UUD 45 

“baru”, maka UU No.23 Tahun 1999 tetap valid. Hal ini disebabkan 

tidak adanya amanat atau perintah dari UUD untuk membuat UU 

baru tentang bank sentral. Selain itu, Pasal I Aturan Peralihan 

mengatur bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada 

masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut 

UUD 1945 “baru” ini. Dengan demikian UU yang mengatur 

susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan 

independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah UU 

No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai UU organik 

dari amanat pasal 23 D UUD 1945. Aspek hukum yang ketiga 

berkenaan dengan Pasal 23 D adalah adanya penegasan bahwa 

yang dikehendaki oleh UUD adalah “bank sentral”, bukan “bank 

sirkulasi” atau “currency board”. Ditinjau dari sisi bahasa hukum, 

maka istilah “bank sentral” seharusnya tidak bisa ditafsirkan lain 

kecuali sama dengan ciri-ciri umum (generic character) bank 

sentral sebagaimana dipraktikkan oleh negara-negara modern 

(international best practice). Berkenaan dengan itu, salah satu 

tugas pokok yang bersifat generik dari bank sentral adalah 

menjalankan fungsi bank sirkulasi (money issueing) yang pada 

umumnya dijamin secara hukum (legally protected) dengan 

memberinya hak monopoli. Perlunya proteksi hukum terhadap hak 

monopoli sebagai bank sirkulasi erat kaitannya dengan tugas 

pokok bank sentral yang lain, yaitu menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan moneter dan menjaga stabilitas harga. Dengan 

demikian, yang dikehendaki oleh Pasal 23D adalah bank sentral 

yang berhak menerbitkan uang kertas, berwenang melaksanakan 

kebijakan moneter dan menjaga stabilitas harga, 

menyelenggarakan kliring, dan berfungsi sebagai the lender of the 

last  resort. Fungsi-fungsi bank sentral seperti ini telah melekat 

pada Bank Indonesia. Dari sisi historis, walaupun nama “Bank 

Indonesia” tidak dicantumkan secara eksplisit, namun dengan 

mengingat bahwa Bank Indonesia selaku bank sentral merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari berdirinya Republik Indonesia, 

maka dapat diyakinkan bahwa bank sentral yang tidak disebut 

namanya itu adalah identik dengan Bank Indonesia. Dengan 

demikian rumusan Pasal 23 D UUD 1945 kiranya tidak lagi 
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dijadikan ajang perdebatan kata per kata, namun hendaknya kita 

lebih menempatkan rumusan itu sebagai a living constitution, yaitu 

sebagai aturan pedoman bagi terselenggaranya kemajuan sistem 

keuangan dan sistem perekonomian Indonesia. 

Jika diletakkan dalam rumpun lembaga negara, Bank 

Indonesia berada dalam rumpun eksekutif. Upaya memberikan 

label independen dilakukan untuk memberikan jarak dengan 

pemegang kekuasaan eksekutif agar terhindar dari pengaruh 

dinamika politik.  Hal itu dilakukan sebagai bentuk kesengajaan 

melepaskan bank sentral dari kewenangan mutlak pemegang atau 

kepala pemerintahan. Karenanya, dengan memberi tambahan 

independen, Bank Indonesia hadir menjadi semacam a quasi 

executive entity. Dalam konsep sharing of executive power, Bank 

Indonesia diberikan peran untuk menjaga stabilitas nilai mata uang 

Rupiah, sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan 

negara di bidang ekonomi yaitu memajukan kesejahteraan rakyat. 

Peran ini diyakini tidak dapat berjalan dengan baik apabila 

tercampur dengan ragam fungsi “departemental pemerintahan” 

yang sarat dengan tarik menarik kepentingan politik dan seringkali 

berubah karena mengandung faktor subyektifitas yang tinggi. 77 

Dengan demikian, pada ranah kekuasaan eksekutif terdapat 

pembagian fungsi (sharing of executive power) antara sektor fiskal 

dan sektor moneter, sehingga kekuasaan eksekutif dalam 

kebijakan ekonomi tidak terkonsentrasi. Hal ini secara tegas juga 

tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 17 

tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa 

kekuasaan presiden selaku kepala pemerintahan “tidak termasuk 

kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain 

mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan 

undang-undang”. Untuk melaksanakan peran Bank Indonesia 

dalam mewujudkan stabilitas nilai Rupiah, diperlukan prasyarat 

kondisi sistem keuangan yang stabil dan sistem pembayaran yang 

aman, andal dan efisien. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil 

bank sentral untuk mencapai tujuan stabilitas Rupiah harus 

didukung dengan bauran kebijakan yang harmoni antara kebijakan 

 
77 Telaahan Atas Kedudukan Dan Peran Lembaga Negara Sebagai Otoritas Dalam 

Sistem Keuangan Indonesia, Bank Indonesia, Jakarta,2016, hlm. 16-17. 
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moneter, kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang 

rupiah serta kebijakan sistem keuangan. 

B. Karakteristik Kelembagaan Bank Indonesia 

Pengaturan terhadap Bank Indonesia, sebelum perubahan 

UUD 1945 terdapat pada Penjelasan Pasal 23 ayat (1), (2), (3), dan 

(4) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan adanya penegasan 

“Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan 

mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan 

dengan undang-undang”. Penjelasan yang demikian ini 

memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk 

mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas.  

Wujud pengaturan kewenangan sebelum perubahan Undang-

Undang Dasar 1945 di atas, kemudian menjadi landasan dalam 

pendelegasian pengaturan Bank Sentral/Bank Indonesia. 

Beberapa peraturan perundang-undangan tingkat bawahnya 

memberikan pengaturan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank 

Indonesia (yang dalam hal ini membentuk Bank Indonesia 

menggantikan De Javasche Bank N.V. dan bertindak sebagai Bank 

Sentral Indonesia), kemudian digantikan dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, dan selanjutnya pada 

17 Mei 1999 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia.  

 Pembentuk Undang-Undang secara tegas menerjemahkan 

Bank Sentral di Indonesia tersebut dengan nomenklatur Bank 

Indonesia. Dalam posisi yang demikian ini, maka dapat dipahami 

bahwa pendelegasian pengaturan secara konstitusional terhadap 

Bank Sentral telah ditindaklanjuti oleh pembentuk Undang-Undang 

dengan menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Bank Sentral 

tersebut adalah Bank Indonesia. Demikian halnya berkaitan 

dengan kewenangan yang melekat pada Bank Indonesia tersebut, 

juga mengalami perubahan dan perkembangan kewenangan. 

Dalam pola perubahan dan perkembangan yang demikian ini dapat 

dipahami bahwa kewenangan dari Bank Indonesia adalah dalam 

rangka menjalankan fungsi moneter di Indonesia. Pasal 21 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, menyatakan bahwa 

Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam 
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penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Dengan 

pengaturan yang demikian ini, dapat dipahami adanya koordinasi 

antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral sesungguhnya 

dilakukan karena adanya pemisahan kewenangan berkaitan 

dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kewenangan 

kebijakan fiskal melekat pada Pemerintah Pusat, sedangkan 

kewenangan kebijakan moneter melekat pada Bank Indonesia.  

Identifikasi kewenangan Bank Indonesia berkaitan dengan 

kebijakan moneter ini dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (2) huruf d 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, yang mengatur bahwa kekuasaan Presiden selaku Kepala 

Pemerintahan tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, 

yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang 

yang diatur dengan undang-undang. Untuk kemudian pada bagian 

Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003, menyatakan bahwa “Demikian pula untuk mencapai 

kestabilan nilai rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem 

pembayaran dilakukan oleh bank sentral”. 

Setelah amandemen keempat Undang-undang Dasar 1945 

tidak menyebutkan nama Bank Indonesia sebagai bank sentral, 

akan tetapi dalam pasal 23 D Undang-undang Dasar 1945 

dinyatakan bahwa Negara memiliki suatu bank sentral yang 

susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan 

independensinya diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pasal 

23 D Undang-undang Dasar 1945 maka akan dibentuk suatu bank 

sentral dengan undang-undang tersendiri yang sekaligus mengatur 

mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan 

independensi bank sentral yang bersangkutan.  Oleh 

karenanya, ketika Undang-Undang Dasar 1945, melalui ketentuan 

Pasal 23D telah mendelegasikan pengaturan kewenangan Bank 

Sentral kepada pembentuk Undang-Undang untuk 

melaksanakannya, maka konsistensi terhadap pelekatan 

kewenangan yang melekat pada Bank Indonesia sebagai Bank 

Sentral Indonesia, yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang 

berikut realisasi penjabaran kewenangan tersebut, harus dipahami 

sebagai amanah yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 

1945. 
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Bank Sentral sebagai  lembaga Negara yang mempunyai 

wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari 

suatu Negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, 

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur 

dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai 

lender of the last resort. Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) 

UU Bank Indonesia: Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang 

independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas 

dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain kecuali untuk 

hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. 

Sebagai lembaga Negara yang independen Bank Indonesia adalah 

badan hukum yang status badan hukumnya diperoleh melalui 

penetapan undang-undang. Bank Indonesia adalah badan hukum 

publik dengan kriteria cara pendiriannya dilakukan oleh penguasa 

Negara berdasarkan undang-undang, pelaksanaan tugasnya 

berhubungan dengan publik, diberi wewenang membuat peraturan 

sendiri yang mengikat masyarakat. Penetapan Bank Indonesia 

sebagai badan hukum publik yaitu pertama, Bank Indonesia 

mempunyai kewenangan  penuh dibidang moneter, sistem 

pembayaran dan perbankan dan untuk melaksanakan 

kewenangan tersebut Bank Indonesia dapat membentuk peraturan 

yang mengikat umum. Selanjutnya sebagai badan hukum publik , 

Bank Indonesia mempunyai kewenangan dalam mengelola 

kekayaannya sendiri terlepas dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara.  Dengan demikian UU Bank Indonesia sebagai 

pelaksanaan lebih lanjut dari pasal 23 D UUD 1945 menetapkan 

Bank Indonesia sebagai badan hukum publik sebagaimana diatur 

dalam pasal 4 ayat (3).  Oleh karena itu Negara melalui konstitusi 

memberikan dasar bagi pembentukan badan hukum publik yang 

mempunyai kewenangan di bidang moneter, sistem pembayaran 

dan perbankan. 

Kelembagaan bank sentral terus berkembang secara dinamis, 

terutama dipengaruhi oleh faktor tuntutan pembangunan ekonomi 

domestik suatu negara dan perubahan struktur keuangan global. 

Dinamika tersebut tercermin dari kedudukan bank sentral yang 

secara struktural sebagai bagian dari pemerintah, menjadi 

lembaga publik yang independen. Dari fungsi awalnya sebagai 

issuing bank (bank sirkulasi), kemudian juga berfungsi sebagai 
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otoritas moneter, pemelihara kelancaran sistem pembayaran, 

regulator dan pengawas perbankan, hingga berperan dalam 

menciptakan dan memelihara kestabilan sistem keuangan. 

Desain dan penerapan konsep kelembagaan bank sentral, 

khususnya dalam konteks bank sentral modern, merupakan 

transformasi dari pengaruh yang melekat pada terjadinya 

globalisasi pasar dan perekonomian serta lingkungan riil dimana 

bank sentral tersebut melaksanakan kegiatannya. 78  Namun 

demikian, distribusi fungsi serta peran bank sentral, selalu 

ditentukan oleh kebijakan masing-masing negara dengan 

memperhatikan desain kelembagaan negaranya sebagaimana 

diamanatkan dalam konstitusi atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam 

merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya 

sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak 

luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank 

Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak 

atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak 

manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut 

diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan 

fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan 

efisien.79 

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik 

maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. 

Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang 

menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan 

pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh 

masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai 

badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan 

atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.80 

Peran dan tuntutan pelaksanaan tugas Bank Indonesia terus 

mengalami perkembangan, baik karena faktor perekonomian 

 
78  Banque de France, The Concept of Central Banking. Paris: Banque de France 

Bulletin, October 1999, hlm. 21-22. 
79  Bank Indonesia, Status dan Kedudukan Bank Indonesia, 

http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx 
80 Ibid. 

http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx
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nasional maupun global, termasuk karena faktor perubahan 

kebijakan hukum Pemerintah. Desain penyesuaian terhadap 

Undang-Undang Bank Indonesia harus berorientasi dan berdasar 

pada konstitusi. 

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia setelah 

amandemen UUD 1945, sesungguhnya mengandung dimensi 

yang sangat luas, yang tidak saja berkaitan dengan Hukum Tata 

Negara, tetapi juga bidang-bidang hukum yang lain, seperti hukum 

administrasi, hak asasi manusia dan lain-lan. Dimensi perubahan 

itu juga menyentuh tatanan kehidupan politik di tanah air, serta 

membawa implikasi perubahan yang cukup besar di bidang sosial, 

politik, ekonomi, pertahanan, dan hubungan internasional.  

Secara umum dapat dikatakan bahwa perubahan mendasar 

setelah empat kali amandemen UUD NRI 1945 ialah komposisi dari 

UUD tersebut, yang semula terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh 

dan Penjelasannya, berubah menjadi hanya terdiri atas 

Pembukaan dan Pasal-pasal. Penjelasan UUD NRI 1945, yang 

semula ada dan kedudukannya mengandung kontroversi karena 

tidak turut disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, 

dihapuskan. Materi yang dikandungnya, sebagian dimasukkan, 

diubah dan ada pula yang dirumuskan kembali ke dalam Pasal-

pasal amandemen. Perubahan mendasar UUD NRI 1945 setelah 

empat kali amandemen, juga berkaitan dengan pelaksana 

kedaulatan rakyat, dan penjelmaannya ke dalam lembaga-

lembaga negara.  

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, lembaga-lembaga 

negara yang dimaksud ada yang disebut secara eksplisit namanya, 

dan ada pula yang disebutkan secara eksplisit fungsinya. Ada pula 

lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun 

fungsinya atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan 

yang lebih rendah. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

bersifat mendasar mengakibatkan pada perubahan terhadap butir-

butir ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan negara, 

tetapi juga karena perubahan paradigma hukum dan 

ketatanegaraaan. Beberapa prinsip-prinsip mendasar yang 

menentukan hubungan antar lembaga negara antara lain: 
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1. Supremasi Konstitusi 

Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 adalah perubahan pada Pasal 1 ayat (2), yang 

mengatur bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebelum 

amandemen, kedaulatan yang berada di tangan rakyat, 

dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR). Majelis yang terdiri atas anggota-anggota DPR 

ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-

golongan itu, demikian besar dan luas kewenangannya. Antara 

lain mengangkat dan memberhentikan Presiden, menetapkan 

Garis-garis Besar Haluan Negara, serta mengubah Undang-

Undang Dasar.  

Karena kewenangan dan posisinya yang demikian 

penting, maka sebelum amandemen, MPR disebut sebagai 

lembaga tertinggi negara, yang juga berwenang mengeluarkan 

ketetapan-ketetapan yang hierarki hukumnya berada di bawah 

Undang-Undang Dasar dan di atas undang-undang. Setelah 

amandemen, kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh 

MPR, namun dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Ini 

berarti semua lembaga negara yang disebutkan di dalam 

Undang-Undang Dasar sama-sama melaksanakan kedaulatan 

rakyat, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. 

Dengan demikian, MPR tidak lagi menempati posisi sebagai 

lembaga tertinggi negara. Tugas-tugas MPR menjadi lebih 

terbatas pada mengubah Undang-Undang Dasar, 

memberhentikan Presiden dalam proses impeachment dan 

memilih Wakil Presiden yang baru, dalam hal Wakil Presiden 

yang ada menggantikan Presiden di tengah masa jabatannya. 

Komposisi keanggotaan MPR yang semula terdiri atas anggota 

DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan-golongan 

juga diubah, menjadi terdiri atas anggota DPR dan anggota 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebuah lembaga baru yang 

dibentuk sebagai hasil dari amandemen Undang-Undang 

Dasar 1945. Kewenangan MPR mengeluarkan Ketetapan-

ketetapan juga dihapuskan. 
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2. Sistem Presidensial 

Salah satu kesepakatan dalam sidang MPR tahun 1999 

terkait perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sepakat 

untuk mempertahankan sistem presidensial (dalam pengertian 

sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri 

umum sistem presidensial). Perubahan untuk 

menyempurnakan sistem presidensial adalah 

menyeimbangkan legitimasi dan kedudukan antara lembaga 

eksekutif dan legislatif, dalam hal ini antara DPR dan Presiden. 

3. Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances 

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sistem 

kelembagaan yang dianut bukan pemisahan kekuasaan 

(separation of power) tetapi sering disebut dengan istilah 

pembagian kekuasaan (distribution of power). Presiden tidak 

hanya memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi 

(eksekutif) tetapi juga memegang kekuasaan membentuk 

undang-undang atau kekuasaan legislatif bersama-sama 

dengan DPR sebagai co-legislator, bukan sebagai legislator 

utama. Sedangkan masalah kekuasaan kehakiman (yudikatif) 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan 

kehakiman menurut undang-undang. 

Prinsip checks and balances, idealnya ada pembatasan 

kekuasaan, kontrol atau pengawasan secara maksimal, 

sehingga dapat diminimalisir penyalahgunaan wewenang baik 

oleh aparat pemerintah maupun secara individual yang 

kebetulan sedang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga 

negara.  

Perwujudan adanya prinsip checks and balances antara 

lain adalah pembentukan Undang-Undang yang dilakukan 

secara demokrasi yang dipahami dengan memperhatikan 

kedaulatan rakyat dalam membentuk Undang-Undang dan 

kekuasaan negara dapat dikontrol.81 

 
81  Bank Indonesia, Telaah atas Kedudukan dan Peran Lembaga Negara sebagai 

Otoritas dalam Sistem Keuangan, 2016, Jakarta, hlm. 30-32. 
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Jimly Asshiddiqie mencatat82, pasca perubahan UUD 1945 di 

Indonesia terdapat 34 lembaga negara. Dari 34 lembaga negara 

tersebut, ada 28 lembaga yang kewenangannya ditentukan baik 

secara umum maupun secara rinci dalam UUD 1945. Ke-28 

lembaga negara inilah yang dapat disebut sebagai lembaga 

negara yang memiliki kewenangan konstitusional atau yang 

kewenangannya diberikan secara eksplisit oleh UUD 1945. 

Ke-34 organ tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu 

dari segi fungsinya dan dari segi hierarkinya. Hierarki antar 

lembaga negara itu penting untuk ditentukan karena harus ada 

pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang 

menduduki jabatan dalam lembaga negara itu. Mana yang lebih 

tinggi dan mana yang lebih rendah perlu dipastikan untuk 

menentukan tata tempat duduk dalam upacara dan besarnya 

tunjangan jabatan terhadap para pejabatnya. Untuk itu, ada dua 

kriteria yang dapat dipakai, yaitu (i) kriteria hierarki bentuk sumber 

normatif yang menentukan kewenangannya, dan (ii) kualitas 

fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem 

kekuasaan negara. 

Berdasarkan sosialisasi amandemen UUD 1945 oleh MPR 

RI, struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 

1945 setelah amandemen adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia 

 

Keseluruhan lembaga-lembaga negara tersebut merupakan 

bagian-bagian dari negara sebagai suatu organisasi. 

 
82 Jimly Asshiddiqie, Op Cit. 
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Konsekuensinya, masing-masing menjalankan fungsi tertentu dan 

saling berhubungan sehingga memerlukan penataan yang tepat 

untuk benar-benar berjalan sebagai suatu sistem. Penataan 

kelembagaan negara yang dilakukan merupakan pembatasan 

kekuasaan agar fungsi dan tanggung jawab masing-masing badan 

negara dapat dilaksanakan dan dapat diciptakan suatu kondisi 

check and balances atas kekuasaan-kekuasaan pada lembaga 

negara. Keberadaan hukum tata negara dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, mempunyai peran penting dalam 

rangka penataan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan 

atas dasar sistem yang diacu dalam konstitusi. 

Eksistensi bank sentral di suatu negara yang diatur dalam 

konstitusi pada dasarnya menunjukkan pentingnya otoritas di 

bidang moneter dan fungsi lainnya dari bank sentral. Sebagai 

institusi yang mempunyai wewenang untuk mengelola moneter 

itulah, bank sentral wajar jika diberikan kedudukan yang 

independen guna menjaga kredibilitasnya. Hal ini dilakukan untuk 

menjaga agar kebijakannya tidak dipengaruhi oleh institusi 

lainnya, agar fungsinya dapat dijalankan sebagaimana mestinya 

tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dengan demikian, tidak 

ada kepentingan apapun yang dapat mempengaruhi pengambilan 

kebijakan moneter yang diambil bank sentral atau kebijakan 

pemerintah/lembaga negara lainnya tidak dapat mempengaruhi 

tugas bank sentral. 

Apabila dilihat dari kedudukannya di UUD 1945 Amandemen 

ke IV dan UU BI, Bank Indonesia setara dengan lembaga negara 

dan berstatus badan hukum publik. Dalam konteks ini, semua 

lembaga negara perlu mendudukkan kebijakan Bank Indonesia 

yang dijalankannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

kebijakan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, kebijakan lembaga 

negara dan peraturan perundang-undangan tidak dapat 

mengesampingkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan 

yang memungkinkan Bank Indonesia untuk secara konsisten dan 

konsentrasi mencapai tujuannya yaitu mencapai dan memelihara 

kestabilan harga. Dengan pemahaman tersebut, jelas 

menegaskan Bank Indonesia dalam mengambil kebijakan bidang 

moneter tidak dilaksanakan menurut kehendak dan pertimbangan 

diri sendiri. Akan tetapi, segala tindakan dan kebijakan dalam 
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urusan ini bersandarkan pada pertimbangan makro-ekonomi. 

Dengan demikian, independensi dalam menjalankan kebijakan 

tersebut sangat penting bagi Bank Indonesia untuk memulihkan 

perekonomian secara keseluruhan. 

Berdasarkan pasal 34 ayat 1 UU Bank Indonesia maka tugas 

mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan 

sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan 

undang-undang. Sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas 

dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor jasa 

keuangan  di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK 

berdasarkan pasal 55 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang 

Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Jimly Asshiddiqie lembaga 

negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, 

lembaga pemerintahan non departemen atau lembaga negara 

saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau diberi kekuasaan 

penuh oleh UUD, ada pula yang dibentuk berdasarkan keputusan 

presiden. Hierarki atau rangking kedudukannya tentu saja 

tergantung  pada derajat pengaturannya menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur 

dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan 

yang dibentuk berdasarkan undang-undang  merupakan organ 

undang-undang, sementara yang dibentuk karena keputusan 

presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatannya dan derajat 

perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. 

Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi 

kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah tentu lebih rendah lagi 

tingkatannya 83 . Selanjutnya kalaupun derajat kelembagaannya 

diperlukan untuk menentukan perlakuan hukum secara cepat 

terutama menyangkut tata karma keprotokolan, maka saya selalu 

mengaitkan dengan teori yang saya namakan teori tentang norma 

sumber legitimasi. Apa bentuk norma hukum yang menjadi 

sumber atau yang memberikan kewenangan pada lembaga 

negara itu berkait dengan siapa yang merupakan sumber atau 

pemberi kewenangan terhadap lembaga negara yang 

 
83  Jimly Asshiddqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 

Reformasi, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, 
hlm.42. 
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bersangkutan. 84  Ada empat tingkatan kelembagaan ditingkat 

pusat, yaitu: 

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan 

ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden 

2. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang 

yang diatur dan atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan 

Presiden 

3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah 

atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan 

keputusan Presiden 

4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang 

ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau 

Keputusan pejabat di bawah Menteri.85 

Bank Indonesia merupakan lembaga negara sebagai organ 

lapis ke dua bersama dengan Menteri negara, Tentara Nasional 

Indonesia, Kepolisian negara, Komisi Yudisial, dan Komisi 

pemilihan umum.  

Bank Indonesia, OJK dan LPS memiliki kedudukan yang 

sama, yaitu sebagai lembaga negara. Dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, 

Bank Indonesia didefinisikan sebagai lembaga negara yang 

independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau 

pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur 

dalam Undang-Undang ini. Adapun OJK, di dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK disebutkan sebagai 

lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak 

lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, 

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Demikian pula dalam 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, yang 

mendefinisikan LPS sebagai lembaga yang independen, 

 
84 Ibid., hlm.49 
85 Ibid., hlm.49. 
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transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya. 

Dari sisi definisi, memang terdapat sedikit perbedaan antara 

Bank Indonesia dengan OJK dan LPS terkait penggunaan kata 

negara. Di mana, untuk definisi Bank Indonesia digunakan frasa 

“lembaga negara” yang independen. Sedangkan OJK dan LPS 

hanya disebut sebagai “lembaga” yang independen. Tanpa ada 

kata negara. 

Penyebutan seperti demikian (hanya menggunakan kata 

“lembaga” tanpa “negara”) tidak hanya untuk OJK dan LPS, 

namun juga dipergunakan dalam mendefinisikan lembaga-

lembaga negara lain, antara lain misalnya Komisi Pemilihan 

Umum yang didefinisikan sebagai lembaga penyelenggara 

Pemilu, tanpa ada kata negara. Demikian juga dengan Badan 

Pengawas Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 

didefinisikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Hal yang 

sama juga ditemukan dalam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia juga didefinisikan sebagai frasa lembaga mandiri. 

Pada dasarnya penggunaan frasa lembaga negara atau 

hanya kata lembaga tidak mempengaruhi status dan kedudukan 

sebuah lembaga sebagai lembaga negara. Sebab, sepanjang 

suatu lembaga dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi 

negara, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, maka 

lembaga dimaksud adalah lembaga negara. Sejalan dengan hal 

tersebut, mengutip Jimly Asshiddiqie, baik lembaga pemerintahan, 

lembaga non-pemerintahan, lembaga negara atau lembaga saja, 

semuanya termasuk dalam kategori lembaga negara. 

Oleh karena itu, meskipun OJK dan LPS hanya didefinisikan 

dengan kata lembaga saja, bukan berarti OJK dan LPS tidak 

berkedudukan sebagai lembaga negara. Sebab, sudah 

dinyatakan dalam Undang-Undang yang mengatur kedua 

lembaga tersebut bahwa keduanya menjalankan tugas sebagai 

bagian dari fungsi negara. Sehingga tidak perlu diragukan lagi 

bahwa OJK dan LPS berkedudukan sebagai lembaga negara, 

sama halnya dengan Bank Indonesia yang juga berkedudukan 

sebagai lembaga negara.  
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Namun demikian, meski sama-sama berkedudukan sebagai 

lembaga negara, OJK dan LPS memiliki derajat kedudukan yang 

berbeda dengan Bank Indonesia sebagai lembaga negara. Bank 

Indonesia merupakan lembaga yang dibentuk sebagai 

konsekuensi ketentuan pasal 23D UUD 1945 yang menyatakan, 

negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, 

kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur 

dengan Undang-Undang. Dalam hal ini, kehadiran bank sentral 

yang kemudian diberi nama dengan Bank Indonesia merupakan 

mandat UUD 1945. Artinya, sumber norma yang menjadi dasar 

keberadaan Bank Indonesia adalah UUD 1945. Sedangkan 

kehadiran OJK merupakan konsekuensi Pasal 34 ayat (1) UU 

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan 

bahwa tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga 

pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan 

dibentuk dengan Undang-Undang. Lalu, berdasarkan ketentuan 

tersebut dibentuklah lembaga pengawas sektor jasa keuangan 

yang diberi nama OJK. Sementara LPS berhasil dibentuk lebih 

dahulu pada tahun 2004 melalui UU No. 24 Tahun 2004 tentang 

Lembaga Penjamin Simpanan.  

Ahli Prof Dr Sadli Isra yang menyatakan bahwa Perbedaan 

dasar hukum pembentukan BI dan OJK memiliki konsekuensi  

terhadap tidak samanya kekuatan keduanya. Dalam arti karena 

dasar pembentukan BI berasal dari UUD 1945 maka lembaga ini 

tidak dapat dibubarkan hanya karena kebijakan pembentuk 

undang-undang. Jika hendak membubarkan Bank Indonesia atau 

bank sentral harus melalui perubahan UUD 1945. Inilah yang 

menyebabkan kedudukan BI menjadi kuat. Sementara kedudukan 

OJK tidak sekuat BI. Sebab kekuatan lembaga ini hanya berbasis 

pada undang-undang. Dimana jika pembentuk undang-undang 

sepakat membubarkan OJK maka cukup hanya melalui 

perubahan atau pencabutan undang-undang. Artinya pembubaran 

OJK tidak harus melalaui perubahan UUD 1945 yang jauh lebih 

sulit. 86  Apabila akan melalukan perubahan UUD maka harus 

memenuhi ketentuan pasal 37 UUD 1945 yaitu: 

 
86 Putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XII/2014, hlm.86 
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(1) Usul perubahan pasal Undang-undang Dasar dapat 

diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 

apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah 

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

(2) Setiap usus perubahan pasal-pasal Undang-undang Dasar 

diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian 

yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya, 

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-undang Dasar, Sidang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat harus dihadiri oleh 

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. 

Perbedaan dasar hukum pembentukan Bank Indonesia 

dengan OJK dan LPS memiliki konsekuensi terhadap tidak 

samanya kekuatan lembaga-lembaga tersebut. Dalam arti, karena 

dasar pembentukan Bank Indonesia berasal dari UUD 1945, maka 

lembaga ini tidak dapat dibubarkan hanya karena kebijakan 

pembentuk Undang-Undang. Jika hendak membubarkan Bank 

Indonesia atau bank sentral, harus melalui perubahan UUD 1945. 

Sementara kedudukan OJK dan LPS berdasarkan pada Undang-

Undang. Dengan demikian, jika pembentuk Undang-Undang 

sepakat membubarkan OJK atau LPS, maka cukup hanya melalui 

perubahan atau pencabutan Undang-Undang. Artinya, 

pembubaran OJK tidak harus melalui perubahan UUD 1945 yang 

jauh lebih sulit. 

Secara kelembagaan baik Bank Indonesia , OJK dan LPS 

mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai lembaga negara. 

Namun dalam pelaksanaan kewenangan ketiga lembaga tersebut 

tidak bisa  dipisahkan satu sama lain dengan alasan keputusan 

dan kebijakan dan penyelenggaraan kewenangan saling 

berdampak satu dengan yang lain, terutama antara Bank 

Indonesia dengan OJK. Berdasarkan pasal 69 UU OJK 

kewenangan Bank Indonesia dalam perolehan laporan dan 

informasi dari pihak terkait lainnya  dalam rangka mendukung 

pelaksanaan tugas Bank Indonesia dicabut. Pasal 39 mengatur 

bahwa Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi 

dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan 

di bidang Perbankan antara lain:  
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1. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank;  

2. Sistem informasi perbankan yang terpadu;  

3. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana 

valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;  

4. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank 

lainnya;  

5. Penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically 

important bank; dan 

6. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang 

kerahasiaan informasi.  

Adapun penjelasan Pasal 39: Tata cara koordinasi OJK 

dengan Bank Indonesia diatur bersama antara OJK dan Bank 

Indonesia. 

Untuk melakukan systemic risk assesement menurut Jacek 

Osinski, Katharine Seal dan Lex Hoogduin, both the 

microprudential and macroprudential authorities need a view on 

systemic risk upon which to base their actions in order to assess, 

respectively, the implications for supervised institutions and the 

general vulnerabilities in the financial system, including those 

resulting from interactions with the broader economy. They will do 

so from different perspectives and using different skill-set and 

analytical techniques, which can lead to a stronger assessment 

approach. Reaching a common view on systemic risk based on 

shared information will reduce incentives for disagreements and 

uncoordinated policy action by the respective authorities, and can 

add to credibility of the measures that are taken. The overall view 

of the macroprudential authority should incorporated the bottom up 

observation by the microprudential authority and should feed into 

the latter’s assessment of implications for the institutions it 

supervises. Joint discussion is indispensable for mutual 

understanding and for increasing the likehood of a wellfounded 

and shared view.87 

 Data dan informasi diperlukan oleh Bank Indonesia untuk 

mengetahui kondisi ekonomi secara keseluruhan dalam rangka 

menetapkan kebijakan moneter, makroprudential serta sistem 

 
87    Jacek Osinski, Katharine Seal and Lex Hoogduin, Macroprudential and 

Microprudential Policies: Toward Cohabitation, IMF, June, 2013, hlm.11 
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pembayaran. Selain itu kerjasama antar lembaga diperlukan untuk 

menciptakan stabilitas sistem keuangan yang sehat dengan 

memberikan data dan informasi kondisi keuangan lembaga 

keuangan yang patut diduga berdampak sistemik dan 

membahayakan perekonomian nasional. 

Koordinasi antara institusi yang memiliki kewenangan 

macroprudential dan microprudential mempunyai peranan yang 

esensial. Lebih lanjut Jacek Osinski, Katahrine Seal dan Lex 

Hoogduin, berpendapat bahwa  a clear understanding of the 

function of microprudential and macroprudential policies can help 

to exploit the complementarities between two. It will facilitate 

coordination and consultation between respective authorities. 

Open communication, information sharing, and transparency are 

the essential foundation for effective function. Arrangements can 

be more or less formalized; but  frequency of contact, senior level 

engagement and open exchanges are prerequisites for ensuring 

that full information is available to all parties. This will reduces the 

likehood of differences of view arising, and if they do, facilitate their 

early identification and resolution 88 . Dengan demikian untuk 

mewujudkan cita-cita nasional demi tercapainya kesejahteraan 

dan kemajuan perekonomian negara kesatuan Republik Indonesia 

diperlukan langkah strategis untuk menciptakan stabilitas sistem 

keuangan  dengan cara melakukan sinergitas dalam pengaturan 

kewenangan serta pengelolaan sistem keuangan antar lembaga 

negara yang  terkait dalam hal ini Bank Indonesia, OJK dan LPS 

untuk mewujudkan harmonisasi  dan pengendalian peran dan 

fungsi masing-masing lembaga negara yang mempunyai 

kewenangan dibidang makrroprudensial dan mikroprudensial. 

Sinergitas antar lembaga negara tersebut harus ditransformasikan 

dalam produk hukum peraturan perundang-undangan sehingga 

dapat memberikan kekuatan mengikat  tidak hanya bagi lembaga- 

lembaga tersebut dalam menjalankan kewenangannya termasuk 

juga bagi masyarakat luas dan stake holder terkait lainnya  yang 

membutuhkan pelayanan publik dibidang sektor jasa keuangan. 

Sehingga produk hukum ini harus menimbulkan akibat hukum 

 
88 Ibid, hlm.11 
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yang berdasarkan asas erga omnes (mengikat ke dalam organ itu 

sendiri maupun di luar organ itu). 
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BAB V 

 

 

PERANAN BANK SENTRAL DALAM 
PENANGANAN KRISIS KEUANGAN 

 

 

A. Kewenangan dalam Penanganan Krisis Keuangan 

Frederic S. Mishkin mendefinisikan krisis keuangan sebagai 

gangguan terhadap pasar keuangan dimana masalah adverse 

selection dan moral hazard memburuk sehingga pasar keuangan 

tidak dapat menyalurkan dana secara efisien kepada pihak yang 

memiliki peluang investasi yang paling produktif.89 Definisi krisis 

sistem keuangan dalam Undang-Undang Pencegahan dan 

Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) adalah kondisi 

sistem keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perannya 

secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan memburuknya 

berbagai indikator ekonomi dan keuangan.90 

Definisi stabilitas sistem keuangan yang banyak dipakai di 

beberapa negara mengombinasikan atas tiga hal yaitu: terjadi 

alokasi resoursces dengan baik sehingga proses intermediasi bisa 

berjalan dengan normal, berbagai indikator sistem keuangan masih 

memenuhi batas stabil dan belum ada dana publik yang dipakai 

untuk penyelamatan sistem keuangan. 91  Muliaman D. Hadad 

mengatakan bahwa secara umum stabilitas sistem keuangan 

memperlihatkan ketahanan keuangan terhadap guncangan 

perekonomian, sehingga fungsi intermediasi, sistem pembayaran 

dan penyebaran risiko tetap berjalan dengan semestinya. 

 
89 Frederic S. Mishkin,  Anatomy of Financial Crisis, 1991, NBER Working Paper #3934, 

hlm. Abstract. 
90 Pasal 1 angka 3 UU PPKSK. 
91 Wimboh Santoso, Peran Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan, 

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 8, No. 3., September 2010, hlm.18. 
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Sementara stabilitas moneter hanya dapat terwujud dengan 

adanya stabilitas sistem keuangan, karena sistem keuangan 

merupakan media transmisi kebijakan moneter. Selanjutnya, 

dikatakan pula bahwa stabilitas menjadi penting karena sistem 

keuangan yang stabil akan menciptakan kepercayaan para 

penyimpan dana dan investor untuk menanamkan dananya pada 

lembaga keuangan. Dengan kestabilan sistem keuangan, akan 

mendorong fungsi intermediasi keuangan yang efisien, sehingga 

pada akhirnya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, 

mendorong semakin beroperasinya pasar dan memperbaiki 

alokasi sumber daya perekonomian.92  

Secara umum, pemantauan dan penilaian terhadap stabilitas 

sistem keuangan dilakukan dengan dua pendekatan, yakni 

makroprudensial dan mikroprudensial. Dalam praktiknya otoritas 

yang melaksanakan makroprudensial membutuhkan akses yang 

cepat dan mudah terhadap data mikroprudensial dan kewenangan 

resmi tanpa hambatan untuk memperoleh data tambahan lainnya 

jika diperlukan. Krisis keuangan global yang terjadi telah 

memberikan pelajaran bahwa sangat diperlukan hubungan yang 

erat antara kewenangan dalam mikroprudensial dan kewenangan 

dalam makroprudensial dalam merumuskan kebijakan yang tepat 

dan cepat pada saat genting. Namun dengan adanya otoritas jasa 

keuangan, berarti ada pemisahan secara tegas antara 

pengawasan yang bersifat mikroprudensial dan pengawasan yang 

bersifat makroprudensial terhadap lembaga keuangan/bank di 

Indonesia. Padahal kedua aspek mikroprudensial dan 

makroprudensial adalah aspek yang sulit untuk dipisahkan karena 

keduanya akan saling mempengaruhi sehingga dalam 

perkembangan pemikiran di beberapa negara yang menerapkan 

pemisahan justru ada upaya untuk menyatukan kembali.93 

Melakukan analisis risiko yang berasal dari dalam sistem 

keuangan akan lebih jelas kalau dapat dibedakan melalui dua 

pendekatan yaitu mikro dan makroprudensial. Analisis 

mikroprudensial lebih mengarah kepada perkembangan dalam 

individu lembaga keuangan dengan lebih menaruh perhatian pada 

 
92 Rio Fafa Ciptaswara, Outlook Pengawasan Perbankan Pasca Terbentuknya OJK, 

Buletin Hukum Perbankan Dan kebanksentralan, Vol.11, No.1, Januari-April 2013, hlm.24. 
93 Ibid., hlm.25. 
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menghindari problem individual lembaga untuk melindungi 

kepentingan para deposan. Sementara analisis makroprudensial 

lebih mengarah kepada sistem keuangan secara keseluruhan 

dengan sasaran agar tidak terjadi permasalahan untuk 

menghindari biaya yang akan dibebankan kepada pemerintah 

(pembayar pajak). Untuk menghindari risiko sistemik, dilakukan 

analisis risiko terhadap semua unsur di sistem keuangan. Khusus 

untuk lembaga keuangan, analisis terhadap keterkaitan antar 

lembaga keuangan yang diakibatkan oleh permasalahan likuiditas 

maupun solvabilitas merupakan analis makroprudensial yang 

penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.94  

Pengalaman menunjukkan bahwa penanganan krisis menelan 

biaya ekonomi dan sosial yang sangat besar serta waktu 

pemulihan yang lama. Beberapa tahun terakhir terlihat bahwa 

biaya dari krisis ini cukup besar bila dibandingkan dengan GDP 

suatu negara. Berdasarkan sampel 40 krisis di negara maju dan 

berkembang, diketahui bahwa kebijakan pemberian blanket 

guarantee, bantuan likuiditas yang tak terbatas, rekapitulasi 

berulang, penanganan (bail-out) kewajiban debitur dan 

pelonggaran regulasi akan meningkatkan biaya penanganan krisis 

secara sangat signifikan.95 

Krisis keuangan yang terjadi di Asia pada tahun 1998 

menunjukkan bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan aspek 

utama dalam menjaga perekonomian negara.96 UU PPKSK dalam 

Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa stabilitas sistem keuangan 

adalah kondisi sistem keuangan yang berfungsi efektif dan efisien 

serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam dan 

luar negeri. UU PPKSK merupakan salah satu upaya Pemerintah 

melakukan penataan kelembagaan (Institutional arrangement) 

dalam rangka mendorong SSK. UUPPKSK mengatur mengenai 

cakupan bidang koordinasi yang diperlukan dalam pemantauan 

SSK yaitu fiskal, moneter, makroprudensial dan mikroprudensial 

jasa keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan termasuk 

sistem pembayaran dan penjaminan simpanan, dan resolusi bank. 

 
94 Op.cit, hlm.18. 
95 Patrick Honohan dan Daniela Klingebiel, Controlling Fiscal Costs of Banking Crises, 

The World Bank, hlm. 3. 
96 Ibid. 
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Dalam rangka koordinasi, UUPPKSK mengamanatkan 

pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang 

memiliki tugas yaitu:97 

1. Melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan 

pemeliharaan stabilitas sistem keuangan; 

2. Melakukan penanganan krisis sistem keuangan; dan 

3. Melakukan penanganan permasalahan bank sistemik, baik 

dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun 

kondisi krisis sistem keuangan. 

Berdasarkan pasal 6 UU PPKSK maka kewenangan KSSK 

adalah sebagai berikut:98 

1. Menetapkan keputusan mengenai tata kelola KSSK dan 

sekretariat KSSK; 

2. Membentuk gugus tugas atau kelompok kerja untuk membantu 

pelaksanaan tugas KSSK; 

3. Menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi SSK; 

4. Melakukan penilaian terhadap kondisi SSK berdasarkan 

masukan dari setiap anggota KSSK, beserta data dan 

informasi pendukungnya; 

5. Menetapkan langkah koordinasi untuk mencegah Krisis Sistem 

Keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari 

setiap anggota KSSK; 

6. Merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan 

perubahan Stabilitas, Sistem Keuangan, dari kondisi normal 

menjadi kondisi Krisis Sistem Keuangan atau dari kondisi Krisis 

Sistem Keuangan menjadi kondisi normal; 

7. Merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan 

langkah penanganan Krisis Sistem Keuangan; 

8. Menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas Bank 

Sistemik kepada LPS; 

9. Menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota KSSK 

untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan 

Bank Sistemik oleh LPS; 

10. Menetapkan keputusan pembelian oleh BI atas Surat Berharga 

Negara yang dimiliki LPS untuk penanganan Bank; dan 

 
97 Pasal 5 UU PPKSK. 
98 Pasal 6 UU PPKSK. 
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11. Merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan 

penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi 

Perbankan. 

Tugas dan kewenangan KSSK maka dapat dibagi 2 (dua) yaitu 

tugas dan kewenangan yang bersifat preventif yaitu berupa 

koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas 

sistem keuangan serta penanganan permasalahan bank sistemik 

dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal, dan yang bersifat 

represif yaitu melakukan penanganan krisis sistem keuangan dan 

permasalahan bank sistemik dalam kondisi krisis sistem keuangan. 

Kebijakan yang diambil oleh KSSK dalam rangka manajemen krisis 

sistem keuangan dapat dikategorikan dalam kebijakan publik 

mempertimbangkan dari sisi subyek yaitu para anggota KSSK 

adalah termasuk dalam cakupan subyek penyelenggara pelayanan 

publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu institusi 

penyelenggara negara atau lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik. 

Begitu pula para anggota KSSK dapat dikatakan melaksanakan 

fungsi administrasi pemerintahan yang berdasarkan Undang-

Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

fungsi ini meliputi fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi 

pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi perlindungan. 

Sedangkan dari sisi obyek yang diatur dalam UU PPKSK, maka 

tugas dan kewenangan KSSK adalah dalam rangka pencegahan 

dan penanganan krisis sistem keuangan yang mencakup bidang 

fiskal, moneter, makroprudensial dan mikroprudensial jasa 

keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan termasuk 

sistem pembayaran dan penjaminan simpanan dan resolusi bank. 

Memperhatikan peran penting dan konsekuensi hukum dari KSSK 

maka pembuatan keputusan dan/atau tindakan anggota KSSK 

harus dilandasi dengan kewenangan. 

Contoh dari pengalaman penanganan krisis dan  pengambilan 

kebijakan penanganan krisis sistem keuangan  dari beberapa 

negara adalah sebagai berikut:    

1. Beranjak dari beberapa pengalaman pengambilan kebijakan 

dalam rangka penanganan krisis sistem keuangan maka 

seringkali terdapat pandangan yang berbeda yang 
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berpendapat bahwa seharusnya kebijakan penanganan krisis 

tersebut tidak diambil. Kondisi ini dapat kita lihat saat bank 

sentral Spanyol melakukan penyelamatan sebuah bank 

tabungan daerah, Bank CajaSur, pada saat krisis keuangan 

Eropa di tahun 2010. Jika melihat skala dampak sistemik maka 

menurut pendapat beberapa pihak seharusnya Bank CajaSur 

tidak menimbulkan masalah too big too fail. Penyelamatan 

Bank CajaSur ini menyebabkan semakin terbebaninya 

keuangan pemerintah Spanyol karena harus mengeluarkan 

biaya sebesar 2,7 miliar Euro untuk penyelamatnya.  

2. Pro kontra juga terjadi ketika pada tahun 2008, ketika Amerika 

membiarkan Lehman Brothers bangkrut tanpa ada upaya 

pemerintah Amerika untuk melakukan penyelamatan. 

Pemerintah Amerika memilih untuk melakukan upaya 

penyelamatan terhadap sebuah bank kecil seperti Bear Steam 

karena dianggap lebih berdampak sistemik. Pihak yang kontra 

terhadap kebijakan pemerintah berpendapat kebijakan 

pemerintah Amerika ini yang menyebabkan terjadinya krisis 

finansial terbesar dalam perekonomian Amerika. 

3. Kondisi serupa terjadi di Indonesia ketika pemerintah di bawah 

Menteri Keuangan melakukan penyelamatan terhadap Bank 

Century. Keputusan penyelamatan bagi beberapa pihak 

dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan secara 

profesional. Dalam kacamata pengambil kebijakan manajemen 

krisis sistem keuangan, kasus Century memberikan pelajaran 

yang sangat berharga bahwa sangat terbuka peluang 

terjadinya tuntutan hukum terhadap kebijakan yang 

dikeluarkan dalam menghadapi krisis keuangan99. 

Penanganan krisis sistem keuangan merupakan jalur khusus 

yang diambil oleh para pengambil kebijakan dalam upaya untuk 

menyelamatkan perekonomian suatu negara dalam menghadapi 

datangnya krisis keuangan yang berlangsung sangat cepat. 

Pengambilan kebijakan dalam kondisi tidak normal seperti ini besar 

kemungkinan didasarkan pada kebutuhan khusus yang tidak 

hanya berlandaskan pada perundang-undangan, tetapi juga 

 
99 Rosmarini Arundati, Nurcipto, Andi Savanto dan Yuli Anitasari, Perlindungan Hukum 

Terhadap badan Dan Pejabat Yang Terlibat Manajemen Krisiss Sistem Keuaangan, Buletin 
Hukum Kebanksentralan, Vo. 15, No.2, Juli-Desember 2018, hlm.7. 
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berdasarkan pada inisiatif pejabat publik melalui freis ermessen.100  

Pada hukum administrasi pada dasarnya kewenangan dapat timbul 

dari kekuasaan terikat atau kekuasaan bebas. Kekuasaan terikat 

timbul dari peraturan perundang-undangan (written rules). 

Sedangkan untuk kewenangan bebas timbul karena kebutuhan 

mendesak bagi pemerintah untuk bertindak dalam mencapai tujuan 

tertentu pada situasi peraturan perundang-undangan tidak 

memberikan kewenangan untuk bertindak. 

Kondisi pasar keuangan dunia yang berkembang pesat dan 

banyak memunculkan produk-produk keuangan canggih serta 

semakin terintegrasi pasar keuangan global menyebabkan risiko 

yang dihadapi dalam sistem keuangan juga semakin besar, 

volatilitas semakin tinggi dan pasar juga semakin dinamis. Berkaca 

dari pengalaman krisis moneter 1997 dan krisis finansial global 

2008 serta krisis yang menimpa zona Eropa di tahun 2010, terlihat 

jelas bahwa koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan 

moneter berperan penting sebagai langkah antisipasi krisis 

ataupun mengatasi krisis keuangan. Lebih lanjut, diperlukan 

koordinasi yang lebih luas tidak hanya kebijakan moneter dan fiskal 

tapi juga dengan otoritas keuangan lainnya (seperti OJK dan LPS) 

dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Demikian juga 

diperlukan koordinasi kebijakan makroekonomi yang baik, agar 

dapat menjaga stabilitas ekonomi makro dengan lebih baik dan 

pertumbuhan ataupun pembangunan ekonomi berkelanjutan, 

sesuai amanat konstitusi. 

Sebagai konstitusi negara RI, UUD 1945 telah memberikan 

kerangka susunan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam 

mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya UUD 1945 

harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan 

sosial, baik oleh negara (state), masyarakat (civil society), ataupun 

pasar (market). Demikian pula strategi kebijakan sistem keuangan 

nasional, harus didukung oleh pengaturan kelembagaan sistem 

keuangan secara integratif, yang melandaskan kepada amanat 

konstitusi. 

 
100  Jawade Hafids Arsyad, Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, 

2013, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 268. 
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Berbeda dengan sumber krisis 1997/1998, subprime 

mortgage menjadi pemicu krisis keuangan global 2007/2008. 

Adanya stabilitas moneter dengan fokus pada suku bunga yang 

rendah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi memberikan 

implikasi negatif yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. 

Pencapaian stabilitas moneter mendorong meningkatnya perilaku 

risk taking dan leverage yang pada akhirnya dapat berdampak 

pada instabilitas dan resesi (Hyman Minsky, 1992).101  Amerika 

Serikat dan Inggris juga mengeluarkan biaya bail out yang sangat 

besar dan waktu untuk memulihkannya. Amerika Serikat 

mengucurkan paket dana talangan hingga mencapai USD700 

milyar yang memperbesar defisit anggaran untuk menyelamatkan 

tidak saja perbankan, tetapi juga capital market, perusahaan 

asuransi, mutual fund termasuk korporasi. Hal ini menjadi tonggak 

sejarah bank sental modern dimana bank sentral tidak saja 

membantu bank komersial tapi juga non bank. Sementara itu, Bank 

of England (BoE) melakukan penyelamatan terhadap Northern 

Rock yang notabene bukan bank kategori besar. BoE 

mengeluarkan biaya penyelamatan sebesar GBP 3 miliar, untuk 

menghindari bank run terhadap bank tersebut sekaligus 

mengurangi dampak contagion kepada bank lain. 

Pengalaman krisis tersebut menunjukkan bahwa bank sentral 

memiliki peran yang krusial dalam memelihara SSK. Peranan ini 

bukanlah peran yang baru, namun eksistensinya semakin 

diperkuat dengan adanya pengalaman krisis keuangan global. 

Pengalaman krisis menunjukkan bahwa bank sentral dituntut untuk 

melangkah lebih jauh dari konsep kebijakan moneter dan terlibat 

dalam upaya memelihara SSK. 

Beberapa hal yang mendukung diberikannya peran 

memelihara SSK kepada bank sentral: 

1. Respon dan sinergi kebijakan. Bank sentral dapat memberikan 

respon kebijakan yang lebih tepat dalam hal terjadi 

vulnerabilities yang dipicu oleh sektor keuangan, seperti credit 

boom dan bubble harga aset. Dalam hal ini, respons kebijakan 

yang lebih tepat akan sulit dilakukan apabila bank sentral 

 
101 Hyman P. Minsky, The Financial Instability Hypothesis, 1992, The Jerome Levy 

Institute of Bard College, Working Paper No. 74.  
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hanya fokus pada tujuan mencapai stabilitas mata uang. Di 

samping itu, adanya peran bank sentral dalam SSK akan 

mendorong sinergi yang lebih baik antara perumusan 

kebijakan moneter dan kebijakan pengaturan dan pengawasan 

bank (mikroprudensial). Dalam merespons krisis, sinergi 

kebijakan moneter dan prudential policy sangat dibutuhkan 

untuk memitigasi risiko sistemik. 

2. Mitigasi risiko sistemik. Risiko yang bersifat sistemik apabila 

tidak diantisipasi dapat membahayakan sistem keuangan dan 

ekonomi. Blinder (2010) 102  menginterpretasikan definisi 

“mengatur risiko sistemik” dan “memelihara SSK” sebagai 2 

(dua) hal yang hampir sama. Menurut Blinder terdapat 2 (dua) 

konsep systemic risk, yaitu: 

a. Sekumpulan lembaga keuangan skala besar akan 

berpotensi menimbulkan risiko sistemik apabila terdapat 

kesalahan operasional pada lembaga keuangan tersebut 

sehingga dapat secara signifikan mengganggu sistem 

keuangan (too big to be allowed to fail messily/Systemically 

Important Financial Institutions/SIFI’s). 

b. Sekumpulan lembaga keuangan dalam jumlah banyak 

akan berpotensi menimbulkan risiko sistemik apabila 

lembaga keuangan tersebut berperilaku sama. Sebagai 

contoh di krisis sistem perbankan di Indonesia pada tahun 

1997/1998 yang dimulai dengan jatuhnya beberapa bank 

kecil. 

Dalam kasus lainnya, risiko sistemik dapat dialami oleh suatu 

lembaga keuangan yang memiliki peranan besar dalam sistem 

pembayaran dan setelmen. Sebagai contoh, meskipun NYSE 

Euronext bukan perusahaan yang sangat besar, namun kegagalan 

yang dialami perusahaan ini dapat menimbulkan dampak yang 

tidak dapat ditoleransi. 

Berdasarkan konsep sistemik tersebut, potensi risiko sistemik 

perlu dipantau agar tidak menimbulkan instabilitas keuangan. 

Dengan melihat cakupan lembaga keuangan sistemik yang sangat 

luas, bank sentral perlu memantau tidak hanya perbankan namun 

 
102  Alan S. Blinder, How Central Should Be Central Bank Be?, 2010, Journal of 

Economic Literature. 
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juga institusi keuangan lainnya dan pasar keuangan yang dapat 

berpotensi sistemik. Blinder berpendapat bahwa mengingat 

keterkaitan erat antara upaya memelihara SSK dengan upaya 

pencapaian kestabilan moneter, peran pemantauan sebagai 

systemic risk regulator perlu dimandatkan kepada bank sentral dan 

peran ini harus dinyatakan secara eksplisit sebagaimana pada 

diagram sebagai  berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagian para ahli berpendapat bahwa tanggung jawab 

dalam bidang kebijakan moneter adalah sepenuhnya dalam 

kendali bank sentral, sementara tanggung jawab lainnya 

dilakukan oleh lembaga terpisah untuk menghindari conflict of 

interest Namun demikian, Blinder berpendapat bahwa pemisahan 

tugas-tugas di luar kebijakan moneter justru mengabaikan konsep 

economies of scope. Dimana tugas memelihara SSK berkaitan 

erat dengan upaya mencapai tujuan di bidang moneter melalui 

penstabilan output dan inflasi. Menurut Blinder bukan tindakan 

yang logis dan bijaksana untuk memisahkan tanggung jawab di 

bidang SSK (macroprudential) dengan tugas di bidang 

pengaturan dan pengawasan microprudential khususnya 

lembaga keuangan skala besar yang berdampak sistemik. Hal ini 

dilatarbelakangi bahwa kegiatan operasional dan keuangan dari 

SIFI’s tersebut dapat mempengaruhi SSK. Dengan kata lain, 

potensi systemic risk dapat diminimalisasi apabila masing-masing 

SIFI’s beroperasi secara baik dan sehat. Di samping itu, 

mengingat SIFI’s tersebut berskala besar dan dimungkinkan 

saling terkoneksi secara politis, regulator untuk SIFI’s haruslah 

independen dari intervensi politik. 
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Dibandingkan lembaga keuangan skala besar, lembaga 

keuangan skala kecil memiliki karakteristik neraca, profil risiko, 

dan struktur manajemen yang berbeda satu sama lain. Lembaga 

keuangan skala besar berorientasi global, sementara lembaga 

keuangan skala kecil cenderung berorientasi lokal. Dikarenakan 

beberapa pertimbangan tersebut, pengawasan lembaga 

keuangan skala kecil dapat dilakukan oleh institusi/otoritas mana 

saja, meski saat ini umumnya di beberapa negara fungsi 

mikroprudensial masih berada di bawah bank sentral karena 

meskipun skalanya kecil tapi apabila berperilaku sama dapat 

memberikan risiko sistemik juga, seperti krisis di Indonesia 

1997/1998. Berbagai pertimbangan tersebut mengarahkan pada 

pemberian tanggung jawab pelaksanaan kebijakan moneter, 

memelihara SSK, dan systemic regulator kepada bank sentral. 

1. Mendukung fungsi lender of last resort (LOLR). Upaya 

memelihara SSK terkait dengan kewenangan sebagai LOLR 

yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan 

kondisi sistem keuangan tidak normal. Fungsi LOLR ini 

merupakan fungsi spesifik yang telah melekat pada bank 

sentral. 

2. Kelengkapan instrumen. Bank sentral dinilai mampu dengan 

cepat memitigasi dampak terjadinya instabilitas sistem 

keuangan terhadap perekonomian melalui instrumen yang 

dimiliki untuk mengurangi tekanan likuiditas maupun 

mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat. 

Permasalahan likuiditas dapat diatasi dengan open market 

operations, intervensi pasar, dan bantuan likuiditas melalui 

LOLR atau discount window. Bank sentral juga dapat 

melakukan penyesuaian reserve requirement atau dengan 

kebijakan suku bunga untuk mendorong perekonomian ke 

arah normal. Dalam rangka memitigasi risiko sistemik serta 

untuk mengelola intermediasi dan akses keuangan, bank 

sentral dapat menggunakan instrumen makroprudensial, 

seperti capital surcharges bagi SIFI’s, countercyclical capital 

buffer, loan-to-value ratio (LTV), debt-to-income ratio, liquidity 

coverage ratio, net stable funding ratio, rasio kredit UMKM, 

pengaturan layanan keuangan digital,  dan lain sebagainya. 

Instrumen bank sentral lainnya yang dapat mempengaruhi 
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kestabilan keuangan adalah suku bunga untuk kestabilan 

moneter dan pengaturan keuangan untuk efisiensi pasar. 

Instrumen ini akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia di 

bidang moneter dan SSK. 

3. Independensi yang penuh. Pelaksanaan kebijakan baik di 

bidang moneter maupun di sektor keuangan harus dilakukan 

oleh otoritas yang memiliki independensi penuh. Pemberian 

independensi yang lebih besar pada bank sentral berdampak 

pada semakin minimnya intervensi politik pada saat terjadinya 

gangguan di sistem keuangan. Independensi ini akan 

menjustifikasi bank sentral untuk mengambil tindakan yang 

lebih cepat dan tegas sebelum terjadinya krisis keuangan. 

Disamping itu, faktor independensi dibutuhkan untuk regulasi 

terkait SIFI’s. SIFI’s yang terdiri dari perusahaan berskala 

besar dan dimungkinkan saling terkoneksi secara politis, 

harus diatur oleh regulator yang independen dari intervensi 

politik. 

4. Kelengkapan resources. Umumnya di dunia, bank sentral 

mempunyai resources yang memadai baik dari sisi sumber 

daya manusia, infrastruktur maupun sistem informasi. Hal ini 

didukung oleh dimilikinya anggaran yang independen. 

Krisis keuangan yang terjadi di berbagai negara 

membuktikan bahwa kebijakan makroprudensial diperlukan 

dalam rangka mengidentifikasi dan memitigasi terjadinya krisis 

keuangan ke depan. Meskipun penerapan kebijakan 

makroprudensial tidak selalu menghindarkan sistem keuangan 

dari kemungkinan terjadinya shock, namun apabila 

diimplementasikan secara baik dapat mendorong terjaganya 

stabilitas keuangan, meningkatkan ketahanan pasar terhadap 

shock dan berfungsi sebagai early warning system dalam rangka 

mengantisipasi potensi krisis ke depan (G30 Paper, 2010)103 . 

Working Group G-30 telah memperkenalkan definisi kebijakan di 

bidang SSK termasuk makroprudensial yang mencakup 4 

(empat) komponen, yaitu: 

 
103 G30, Enhancing Financial Stability and Resilience: Macroprudential Policy, Tools, 

and Systems for the Future, 2010, G30 Paper. 



89 

1. Respons kebijakan terhadap sektor keuangan secara 

menyeluruh 

Kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial 

ditujukan untuk mengidentifikasi, menganalisa dan 

memberikan respons kebijakan yang tepat bagi sistem 

keuangan secara keseluruhan dan tidak terkonsentrasi pada 

suatu institusi secara individu ataupun kebijakan ekonomi 

tertentu. 

2. Meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan membatasi 

risiko sistemik 

Kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial 

bertuan meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan 

mengurangi risiko sistemik yang inheren dalam sistem 

keuangan yang disebabkan oleh keterkaitan 

(interconnectedness) antar institusi, kerentanan terhadap 

shock dan kecenderungan institusi keuangan untuk bergerak 

secara procyclical yang berpotensi meningkatkan volatilitas 

siklus keuangan. 

3. Perangkat kebijakan makroprudensial 

Kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial 

menggunakan berbagai perangkat pengawasan prudensial, 

baik yang sifatnya berkesinambungan maupun yang digunakan 

bilamana diperlukan untuk memitigasi kecenderungan 

procyclical, serta menerapkannya dalam rangka 

meminimalisasi risiko sistemik dan meningkatkan ketahanan 

sistem keuangan dalam menyerap risiko tersebut. 

4. Koordinasi kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial 

Institusi yang bertanggung jawab mengimplementasikan 

kebijakan makroprudensial harus melakukan tukar menukar 

informasi mengenai kebijakan moneter, fiskal dan kebijakan 

pemerintah lainnya dengan memperhatikan tanggung jawab 

utama instansi lain yang terkait. 

Dalam pelaksanaannya, terdapat kesulitan dalam 

penggambaran batasan kebijakan di bidang SSK termasuk 

makroprudensial karena adanya keterkaitan dan pengaruh dari 

kebijakan publik lainnya. Oleh karena itu, kebijakan di bidang SSK 

termasuk makroprudensial yang bertujuan untuk memelihara 
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stabilitas sistem keuangan harus saling melengkapi dengan 

kebijakan lainnya, bukan bersifat “menggantikan” (IMF, 2011)104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2. Kerangka Kebijakan Stabilitas Keuangan 

termasuk Makroprudensial  

 

Adapun aspek-aspek utama dalam penyusunan kebijakan di 

bidang SSK termasuk makroprudensial adalah: 

1. Bertujuan untuk membatasi berkembangnya risiko sistemik; 

2. Dilengkapi dengan kebijakan publik lainnya; 

3. Fokus pada perkembangan risiko di sistem keuangan; 

4. Bukan pengganti kebijakan mikroprudensial dan 

makroekonomi; 

5. Mengacu pada framework kebijakan yang harus 

mempertimbangkan kondisi yang sedang berlangsung (one 

size does not fit all). 

B. Protokol Manajemen Krisis Bank Indonesia 

Protokol Manajemen Krisis (PMK) dalam sistem keuangan  

merupakan  upaya penyelesaian krisis (crisis resolution) karena 

PMK akan membantu para otoritas keuangan bereaksi dan 

mengambil langkah-langkah yang tepat dan terkoordinasi untuk 

 
104 IMF, Macroprudential Policy: an Organizing Framework, 2011, IMF Policy Paper. 
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mengatasi krisis dalam waktu cepat. Ketepatan dan kecepatan 

menjadi sangat penting karena krisis keuangan biasanya dapat 

berubah menjadi lebih buruk dalam waktu cepat. Hal ini terutama 

disebabkan oleh teknologi tinggi yang diimplementasikan pada 

sistem keuangan yang mengakibatkan transaksi keuangan 

berlangsung dengan cepat, informasi kondisi keuangan tersebar 

dengan cepat, serta adanya ketidaksimetrisan informasi antara 

institusi keuangan dan pengguna jasa keuangan yang mendorong 

pengguna jasa keuangan percaya kepada berita-berita yang belum 

tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Sebelum berlakunya UU PPKSK maka keempat lembaga 

anggota KSSK menjalankan peran, fungsi, dan koordinasi dalam 

pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan dengan 

berlandaskan pada Nota Kesepahaman tanggal 3 Desember 2012 

tentang Koordinasi dalam rangka Menjaga Stabilitas Sistem 

Keuangan. Nota Kesepahaman tersebut mengatur tugas dan 

wewenang Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan 

LPS dalam beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pertukaran data dan informasi; 

2. Evaluasi stabilitas sistem keuangan; 

3. Rapat koordinasi; 

4. Rekomendasi untuk melakukan tindakan dan/atau menetapkan 

kebijakan dalam rangka menjaga memelihara stabilitas sistem 

keuangan; 

5. Penetapan kebijakan dalam rangka pencegahan dan 

penanganan krisis sistem keuangan sesuai dengan 

kewenangan masing-masing lembaga; serta 

6. Komunikasi kepada publik dan stakeholders lainnya, melalui 

Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). 

Protokol manajemen Krisis terdapat dalam  UU No 9 Tahun 

2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem 

Keuangan (PPKSK). Berdasarkan UU PPKSK terdapat 4 (empat) 

lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), 

yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, 

mendapatkan amanat untuk memperkuat peran, fungsi, dan 

koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas 

sistem keuangan, penanganan kondisi krisis sistem keuangan, 
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serta penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam 

kondisi sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem 

keuangan. PMK Nasional yang tertuang dalam UU PPKSK 

selanjutnya dijabarkan dalam PMK di masing-masing lembaga 

anggota KSSK. Dengan demikian, PMK Bank Indonesia 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PMK Nasional yang 

tertuang dalam UU PPKSK. Berdasarkan UU tersebut, amanat 

pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dipegang 

oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang 

beranggotakan Kementerian Keuangan (Kepala KSSK), Bank 

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS). KSSK merupakan forum koordinasi, 

kerjasama dan pertukaran informasi antar otoritas dalam rangka 

pemantauan dan pemeliharaan SSK, penanganan krisis sistem 

keuangan, serta penanganan permasalahan bank sistemik dalam 

kondisi sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem 

keuangan. 

Undang-Undang ini mengatur peran Komite Stabilitas Sistem 

Keuangan yang meliputi (i) koordinasi pemantauan dan 

pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penanganan krisis 

sistem keuangan, dan (iii) penanganan permasalahan bank 

sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal 

maupun kondisi krisis sistem keuangan. Komite Stabilitas Sistem 

Keuangan beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank 

Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan 

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Titik 

berat Undang-Undang ini terletak pada pencegahan dan 

penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting 

dari sistem keuangan. Meskipun demikian, pemantauan, 

pemeliharaan, dan penanganan permasalahan sistem keuangan 

dilakukan juga terhadap bidang fiskal, moneter, lembaga jasa 

keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk 

sistem pembayaran. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan 

utama. Pertama, permasalahan bank sistemik dapat menyebabkan 

gagalnya sistem pembayaran yang mengakibatkan tidak 

berfungsinya sistem keuangan secara efektif dan berdampak 

langsung pada jalannya roda perekonomian. Kedua, sebagian 

besar dana masyarakat saat ini dikelola oleh sektor perbankan, 
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khususnya bank sistemik, dan perlu dijaga keamanannya dari 

kemungkinan kegagalan bank. Pencegahan dan penanganan 

permasalahan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan lain 

dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan wewenang yang diatur 

dalam Undang-Undang mengenai perbankan, perasuransian, 

pasar modal, surat utang negara, Lembaga Penjamin Simpanan, 

Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Dalam Undang-

Undang ini, penanganan permasalahan bank diutamakan 

menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis 

tanpa menggunakan anggaran negara. Jika upaya penanganan ini 

belum dapat mengatasi permasalahan, penanganan 

permasalahan bank dilakukan dengan dukungan Bank Indonesia 

untuk penanganan masalah likuiditas dan Lembaga Penjamin 

Simpanan untuk penanganan masalah solvabilitas. Dalam kondisi 

krisis sistem keuangan, jika terjadi permasalahan sektor perbankan 

yang membahayakan perekonomian nasional, Presiden 

berdasarkan rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan 

dapat memutuskan diselenggarakannya program restrukturisasi 

perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Melalui program ini 

Lembaga Penjamin Simpanan menangani permasalahan bank, 

baik bank sistemik maupun bank selain bank sistemik. 

Bank Indonesia mempunyai  tugas dan kewenangan  dalam 

memelihara stabilitas moneter, mendorong stabilitas sistem 

keuangan melalui kebijakan makroprudensial, dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran. Kerangka surveillance dalam PMK 

Bank Indonesia mencakup beberapa hal sebagai berikut: 

1. Identifikasi risiko domestik dan global yang dapat memicu 

peningkatan tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan; 

2. Pengumpulan dan monitoring data dan informasi; 

3. Analisis kerentanan dengan menggunakan indikator kuantitatif 

dan kualitatif, dan 

4. Perumusan indikasi tingkat tekanan. 
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Adapun bentuk tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam 

penanganan krisis keuangan sebagaimana diatur dalam UU 

PPKSK adalah sebagai berikut:105 

1. Pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan 

Salah satu peran yang diamanatkan kepada masing-

masing anggota KSSK dalam rangka mencegah terjadinya 

krisis sistem keuangan adalah melakukan pemantauan dan 

pemeliharaan stabilitas sistem keuangan sesuai dengan tugas 

dan wewenangnya berdasarkan UU dan sesuai dengan 

protokol manajemen krisis yang dimiliki setiap anggota.106 

Hasil pemantauan dan pemeliharaan oleh masing-masing 

anggota KSSK selanjutnya disampaikan dalam rapat KSSK 

untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan bagi KSSK dalam 

merumuskan rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan 

oleh setiap anggota KSSK sesuai dengan tugas dan 

wewenangnya masing-masing. 

Dalam hal ini, Bank Indonesia berperan dalam melakukan 

pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan 

sesuai dengan cakupan bidang yang menjadi tugas dan 

wewenang Bank Indonesia, yaitu di bidang moneter, 

makroprudensial, sistem pembayaran maupun pasar 

keuangan dengan tata cara dan mekanisme sebagaimana 

diatur dalam ketentuan internal Bank Indonesia yang mengatur 

mengenai protokol manajemen krisis. 

2. Koordinasi penetapan bank sistemik 

Dalam rangka pencegahan krisis sistem keuangan, 

penetapan bank sistemik juga merupakan hal penting untuk 

dilakukan mengingat dampak negatif dari kegagalan yang 

dapat ditimbulkan dari suatu bank sistemik terhadap stabilitas 

sistem keuangan secara keseluruhan. 

Terkait itu, koordinasi antara Bank Indonesia sebagai 

otoritas makroprudensial dan OJK sebagai otoritas 

makroprudensial dalam penetapan bank sistemik menjadi hal 

 
105 Fransiska Ari Indrawati, Peranan Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Sistem 

Keuangan: Telaah Aspek Hukum,  Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan ,  Vol. 
14, No.1,  Januari-Juni, 2017, hlm.10-12. 

106 Pasal 16 UU PPKSK. 
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yang signifikan untuk dilakukan. Mengakomodir hal tersebut, 

UU PPKSK telah mengamanatkan klausul koordinasi antara 

otoritas makroprudensial dan otoritas mikroprudensial dalam 

menetapkan bank sistemik, termasuk pemutakhiran daftar 

bank sistemik secara berkala.107 

3. Pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek 

Pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek berdasarkan 

prinsip syariah oleh Bank Indonesia merupakan pelaksanaan 

dari fungsi Bank Indonesia sebagai Lender of tje Last Resort 

(LoLR) diatur dalam UU PPKSK sebagai bagian dari 

pencegahan krisis sistem keuangan, yang ditujukan bagi bank 

sistemik108  maupun selain bank sistemik109  yang mengalami 

kesulitan likuiditas jangka pendek. 

4. Pembelian SBN milik LPS 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penanganan 

permasalahan solvabilitas bank sistemik yang penanganannya 

diserahkan oleh KSSK kepada LPS, Pasal 21 ayat 7 UU 

PPKSK memberikan wewenang kepada KSSK untuk 

menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh setiap anggota 

KSSK sesuai dengan kewenangannya.  

UU PPKSK telah menetapkan berbagai macam bentuk 

penanganan atas permasalahan solvabilitas yang dihadapi 

oleh bank sistemik, salah satunya adalah dengan melakukan 

penanganan sesuai dengan UU LPS, yaitu LPS dapat 

melakukan penyertaan modal sementara kepada bank 

sistemik. 

Terkait dengan langkah penanganan atas permasalahan 

solvabilitas bank sistemik melalui mekanisme penyertaan 

modal sementara oleh LPS kepada bank sistemik, Pasal 27 

ayat 2 UU PPKSK telah memberikan opsi kepada LPS untuk 

dapat menjual SBN yang dimiliki LPS melalui pasar, kepada 

pihak lain atau kepada Bank Indonesia, dimana opsi keputusan 

penjualan SBN milik LPS kepada Bank Indonesia dilakukan 

berdasarkan keputusan KSSK. Dalam konteks mencegah 

 
107 Pasal 17 UU PPKSK. 
108 Pasal 20 UU PPKSK. 
109 Pasal 30 UU PPKSK. 
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terjadinya krisis sistem keuangan yang dipicu oleh 

permasalahan solvabilitas bank sistemik, UU PPKSK telah 

menetapkan peran Bank Indonesia untuk membeli SBN milik 

LPS dimana pembelian SBN tersebut dilakukan berdasarkan 

keputusan KSSK. 

Berdasarkan pasal 16 UU PPKSK, setiap anggota KSSK 

memiliki peran untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan 

SSK sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawab setiap 

anggota, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-

undang dan sesuai dengan protokol manajemen krisis masing-

masing anggota. Protokol manajemen krisis tersebut merupakan 

suatu pedoman dan tata cara dalam melaksanakan langkah 

pencegahan dan penanganan krisis, sesuai dengan bidang yang 

menjadi tugas dan wewenang masing-masing otoritas. 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 jo. Pasal 34 UU PPKSK, dalam 

hal KSSK menilai SSK dalam kondisi normal maka penanganan 

permasalahan sistem keuangan dilakukan oleh anggota KSSK, 

termasuk BI, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. 

Namun ketika KSSK menilai SSK dalam kondisi krisis sistem 

keuangan maka KSSK menyampaikan rekomendasi kepada 

Presiden untuk memutuskan perubahan status SSK dari kondisi 

normal menjadi kondisi krisis sistem keuangan, beserta 

rekomendasi Langkah- langkah penanganan selanjutnya.  

Pemberian PLJP oleh BI dalam kondisi krisis sistem keuangan 

dilakukan sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan  ayat (2) UU 

PPKSK yang antara lain mengatur bahwa penanganan 

permasalahan likuiditas yang dihadapi oleh Bank Sistemik dan 

bank selain Bank Sistemik dalam kondisi krisis sistem keuangan 

juga mengacu pada ketentuan mengenai penanganan 

permasalahan likuiditas yang dihadapi oleh Bank Sistemik dan 

Bank non Bank Sistemik guna mencegah krisis sistem keuangan. 

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam  pasal 37 ayat (1) dan ayat 

(2) UU PPKSK yaitu Ketentuan mengenai penanganan 

permasalahan likuiditas dan solvabilitas Bank Sistemik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 29 

berlaku juga untuk penanganan permasalahan Bank Sistemik 

dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan. (2) Ketentuan mengenai 

penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas Bank selain 
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Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 

31, serta ketentuan mengenai penjualan Surat Berharga Negara 

yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf 

a, ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga untuk penanganan 

permasalahan Bank selain Bank Sistemik dalam kondisi Krisis 

Sistem Keuangan. Apabila terjadi kondisi krisis sistem keuangan 

dan terjadi permasalahan disektor perbankan yang 

membahayakan perekonomian nasional maka berdasarkan  pasal 

43 UU PPKSK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan 

Otoritas Jasa Keuangan memberikan dukungan kepada Lembaga 

Penjamin Simpanan dalam pelaksanaan Program Restrukturisasi 

Perbankan. 

Pencegahan krisis memerlukan koordinasi dan pertukaran 

informasi hasil surveillance yang bersifat lintas sektoral dan 

lembaga. Koordinasi antarlembaga  penting dalam meminimalisir 

dampak negatif kebijakan (policy trade-off) yang seringkali timbul 

ketika krisis hanya menyentuh satu atau dua sektor, namun 

memiliki dampak jangka panjang pada sektor lainnya. Sebagai 

contoh, dalam rangka mencegah dampak krisis keuangan global 

di 2007-2008 terhadap sektor riil, kebijakan fiskal dan moneter 

Eropa dan Amerika Serikat ditekankan pada menahan kenaikan 

tajam suku bunga pasar dan depresiasi nilai tukar. Kedua kondisi 

tersebut dinilai dapat memperburuk solvabilitas debitur dan 

kerugian perbankan. Bauran kebijakan yang akomodatif tersebut 

dengan cepat mampu memulihkan kepercayaan pelaku ekonomi 

dan menekan restrukturisasi utang. Namun demikian, dampak 

jangka panjang kebijakan tidak dapat dihindari. Utang pemerintah 

meningkat tajam dan pemulihan ekonomi berlangsung lebih 

lambat dibanding normalnya . Maka, langkah pencegahan dan 

penanganan krisis yang terkoordinasi diharapkan dapat 

meminimalisisr langkah atau kebijakan yang bersifat kontra 

produktif dari satu atau beberapa lembaga anggota. 

Kebijakan Bank Indonesia dalam rangka pencegahan dan 

penanganan krisis berkaitan erat dengan peran Bank Indonesia 

sebagai  bank sentral yaitu: 1) sebagai lender of the Last Resort 

(LOLR) yang merupakan fungsi inheren bank sentral dalam 

menjaga stabilitas sistem keuangan; dan 2) dalam memelihara 
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stabilitas nilai tukar dan sektor eksternal. Berkaitan dengan fungsi 

LOLR, Bank Indonesia dapat memberikan opsi penyediaan 

likuiditas yang bersifat intervensi pasar atau Liquidity Providing 

(Market Intervention) Options dalam mekanisme Operasi Pasar 

Terbuka (OPT) dan Standing Facility, atau memberikan Fasilitas 

Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Opsi kebijakan tersebut 

didasarkan pada pertimbangan bahwa posisi Bank Indonesia di 

pasar uang memungkinkannya untuk melakukan deteksi dini 

tekanan likuiditas di pasar keuangan serta pentingnya menjaga 

fungsi pasar uang selama periode terjadi kepanikan di pasar 

keuangan (financial panic). Prinsip dasar LOLR adalah 

memastikan tersedianya likuiditas yang memadai di 

perekonomian khususnya melalui sektor perbankan, mengingat 

bank sentral berfungsi sebagai penyedia dan pengendali likuiditas 

melalui OPT .110 

Dalam kondisi financial panic yang menyebabkan 

terganggunya likuiditas di pasar uang, Bank Indonesia dapat 

melakukan intervensi pasar melalui OPT dengan menambah 

likuiditas Rupiah maupun valuta asing ke pasar uang. OPT 

tersebut ditujukan untuk mengatasi keketatan likuiditas atau 

terganggunya distribusi likuiditas antar bank. OPT dalam rangka 

intervensi pasar pernah dilakukan oleh Bank Indonesia di 

November 2008, dengan membuka reserve repo berjangka waktu 

satu hari sampai dengan satu tahun. Intervensi pasar tersebut 

mensyaratkan agunan berupa aset likuid yang berkualitas tinggi 

(high quality liquid assets), untuk memastikan pelaku pasar 

menitikberatkan pada mekanisme pasar dalam pemenuhan 

likuiditas sehingga fungsi bank sentral sebagai last resort terjaga. 

Bilamana kebutuhan likuiditas terjadi pada individual bank 

sehingga Bank Indonesia tidak membuka OPT, Bank Indonesia 

dapat memberikan Standing Facility yang disebut Lending Facility 

(fasilitas pinjaman), dengan tenor (jangka waktu) overnight (satu 

malam) dan persyaratan agunan yang sama dengan mekanisme 

intervensi pasar. Apabila bank memiliki kebutuhan likuiditas dalam 

tenor lebih panjang dari overnight dan/atau alat likuid lainnya untuk 

digunakan sebagai agunan, Bank Indonesia dapat memberikan 

 
110 Mengupas Kebijakan Makroprudential, Bank Indonesia, Agustus 2016, hlm. 72-73. 
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FPJP. FPJP hanya dapat diberikan kepada bank pemohon dan 

agunan yang memenuhi kriteria eligibilitas. Kriteria eligibilitas 

menyiratkan bahwa FPJP, sebagaimana layaknya instrumen 

LoLR bank sentral lainnya, memiliki constructive ambiquity 

(ambiguitas yang bersifat konstruktif)111 untuk meminimalisir moral 

hazard di kalangan perbankan. 

Terkait dengan peran Bank Indonesia dalam memelihara 

stabilitas nilai tukar dan sektor eksternal, Bank Indonesia dan/atau 

Kementerian Keuangan dapat mengaktivasi jaringan pengaman 

keuangan internasional atau yang disebut International Financial 

Safety Net (IFSN) apabila tekanan likuiditas bersifat eksternal 

dan/atau berkaitan dengan neraca pembayaran. IFSN merupakan 

kerja sama Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Republik 

Indonesia dalam mencegah dan menangani krisis secara bilateral, 

regional, maupun multilateral dengan bank sentral, otoritas 

moneter, dan/atau otoritas lainnya, organisasi atau lembaga 

internasional, dan forum internasional dalam rangka pemenuhan 

kecukupan cadangan devisa dan/atau kesulitan likuiditas jangka 

pendek. IFSN dapat bersifat pencegahan krisis maupun 

penyelesaian krisis. 

Kebangkrutan Lehman Brothers tanggal 15 September 2008 

merupakan contoh dalam penanganan krisis secara global, pasar 

keuangan global mengalami guncangan yang cukup kuat. Pelaku 

pasar yang sudah mengalami keresahan sejak pertengahan 2007 

karena subprime mortgage crisis, tiba-tiba memperoleh konfirmasi 

bahwa permasalahan di pasar keuangan global sudah sangat 

parah. Lehman Brothers yang pada saat itu adalah bank investasi 

terbesar keempat di Amerika Serikat terpaksa mendeklarasikan 

bangkrut karena sudah tidak dapat lagi memenuhi kewajiban 

keuangannya. Peristiwa ini berdampak juga pada penurunan 

kepercayaan pada pasar keuangan global yang dampaknya tidak 

hanya terisolasi di Amerika Serikat, tetapi juga ke seluruh negara 

yang memiliki pasar keuangan yang aktif secara global, termasuk 

Indonesia. Investor asing terpaksa menarik likuiditasnya dari 

 
111  Ambiguitas yang konstruktif dalam hal ini diimplementasikan dengan tetap 

memelihara diskresi dari BI dalam proses pengambilan keputusan dalam pemberian FPJP 
agar bank tidak berperilaku sedemikian rupa untuk menjamin keputusan pemberian FPJP. 
Perilaku ini yang dianggap sebagai moral hazard. 
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berbagai negara untuk menjaga posisi likuiditasnya sendiri. 

Karena penarikan dana investor asing di Indonesia serta 

penurunan tingkat kepercayaan, pasar keuangan Indonesia pun 

mengalami penjualan aset-aset pasar keuangan. Indeks Harga 

Saham Gabungan turun dari 2.166 pada 29 Agustus 2008, 

menjadi 1.256 pada 31 Oktober 2008 (-42%). Indeks harga 

obligasi pemerintah IDMA turun dari 86,18 menjadi 72,28 pada 

periode yang sama (-16%). Nilai tukar Rupiah terdepresiasi 

sebesar 20,7% sepanjang September dan Oktober 2008. 

Sementara dalam periode tersebut, cadangan devisa Indonesia 

turun sebesar USD 7,78 miliar. 
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BAB VI 

 

 

PENTINGNYA KEBIJAKAN 
MAKROPRUDENSIAL 

 

 

A. Kebijakan Makroprudensial 

Strategi kebijakan sistem keuangan harus didukung oleh 

pengaturan kelembagaan sistem keuangan secara integratif, 

dengan melandaskan kepada amanat konstitusi dan kepentingan 

nasional yang harmoni, yaitu kelangsungan sistem keuangan 

sebagai lembaga intermediasi dalam pembangunan ekonomi; 

struktur industri keuangan yang kuat dalam mendukung transmisi 

kebijakan dan alokasi sumber dana; kelangsungan kegiatan dalam 

menjaga keamanan dana simpanan masyarakat; serta 

kesinambungan kegiatan yang sesuai dengan sifat dan 

karakteristik usahanya. 

Penyusunan regulasi kelembagaan otoritas di sistem 

keuangan semestinya dilakukan secara terintegrasi, dan 

difokuskan pada mekanisme politik yang transparan, aspiratif, dan 

partispatif. Penyusunan rancang bangun sistem keuangan perlu 

pula memasukkan unsur-unsur perencanaan secara optimal antara 

lain: 1) program jangka panjang nasional yang dijabarkan ke dalam 

program jangka menengah dan jangka pendek; 2) komunikasi 

komprehensif dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik; 3) 

sinergitas seluruh elemen pemerintah; dan 4) partisipasi seluruh 

masyarakat pelaku ekonomi. 

Menjaga stabilitas sistem keuangan merupakan tujuan yang 

dilakukan bersama antara beberapa otoritas. Dalam hal ini, 

terdapat lebih dari 1 (satu) otoritas yang memiliki kepentingan 

dalam mencapai stabilitas sistem keuangan. Yang membedakan 
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adalah kewenangan masing-masing otoritas dalam upaya 

mencapai tujuan tersebut, seperti bank sentral melalui 

kewenangan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran; 

pemerintah melalui kewenangan fiskal; dan otoritas pengawas 

industri jasa keuangan melalui kewenangan mikroprudensial. 

Dengan demikian, implementasi kebijakan makroprudensial sangat 

mungkin dilakukan melalui interaksi dengan kebijakan lain, 

terutama dengan kebijakan yang memiliki dampak pada sistem 

keuangan. Biasanya interaksi ini bersifat saling melengkapi 

sehingga menjadikan elemen sistem keuangan menjadi lebih 

berhati-hati (prudent). Melalui interaksi antar kebijakan ini, 

diharapkan agar permasalahan yang terjadi pada sistem keuangan 

tidak berdampak negatif pada kondisi makroekonomi dan sektor 

riil, serta sebaliknya. 

Pengertian kebijakan macroprudential adalah 

“Macroprudential policy” comprises three defining elements, 

namely its objective, its scope, and its instruments (FSB-IMF-BIS 

2011). Its objective is to limit systemic risk, which is the risk of 

widespread disruptions to the provision of financial services that 

have serious negative consequences for the economy at large. Its 

scope is the financial system as a whole (including the interactions 

between the financial and real sectors) as opposed to individual 

components (that take the rest of the system as given). It primarily 

uses prudential instruments calibrated to target the sources of 

systemic risk. Any nonprudential instruments that are part of the 

toolkit (for example, financial market infrastructure policies) also 

need to clearly target systemic risk.  Selanjutnya Elucidation of the 

term macroprudential by Claudio Borio of the BIS is informative 

(Borio 2010). He explains that macroprudential is an orientation or 

perspective of regulatory and supervisory arrangements. It means 

• Calibrating regulation and supervision from a systemwide or 

systemic perspective, rather than from that of the safety and 

soundness of individual institutions on a stand-alone basis • 

Following a top-down approach, working out the desirable safety 

standard for the system as a whole, and, from there, deriving that 

of the individual institutions within it • Taking explicitly into account 

the fact that drivers of risk depend on the collective behavior of 

financial institutions (are endogenous), and are not something 
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outside their influence (exogenous). Asset prices and the 

macroeconomy are not a given, as they may appear to each 

individual firm; they reflect systematically each firm’s decisions 

along with those of its peers.112  Bank sentral juga mempunyai 

kewenangan dalam melaksanakan kebijakan makroprudensial. 

Menurut Masahiro Kawai dan Peter J. Morgan some central banks 

also have macroprudential powers to promote financial stability by 

virtue of having responsibility for supervising the banking sector. 

This enables them to restrain the buildup of financial imbalances by 

using tools such as loan-to-value ratios, debt-service-toincome 

ratios, credit exposure limits on specific sectors (especially real 

estate), and limits on loan growth, among others. Some of these 

tools tend to be time-invariant, while others can be altered in a 

discretionary way according to the authorities’ assessment of the 

economic and financial situation. Many macroprudential tools have 

been developed for use as microprudential tools (loan-to-value 

ratios, exposure limits, among others.) at a bank level, but can be 

adapted to macroprudential used by calibrating them in relation to 

the macro-financial cycle. If central banks do not have such powers, 

they must try to work with the supervisory agencies having those 

powers if they believe it is necessary to have them implemented.113 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/11/PBI/2014 tanggal 1 

Juli 2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial 

bertujuan untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan 

dan tingginya biaya penanganan krisis, serta sebagai upaya untuk 

mendorong Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia perlu 

menetapkan kerangka kebijakan makroprudensial yang mampu 

mencegah dan memitigasi terjadinya Risiko Sistemik dalam Sistem 

Keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial. 

Pengaturan dan pengawasan makroprudensial dimaksudkan agar 

fungsi dan kegiatan operasional Bank dan/atau lembaga keuangan 

dapat mendukung kegiatan ekonomi makro secara berkelanjutan, 

stabil secara industri dan/atau sistem, serta seimbang secara 

sektor ekonomi dan/atau kelompok masyarakat. Pengaturan 

makroprudensial diperlukan pula untuk mempengaruhi perilaku 

 
112 Damodaran Krisnamurti & Yeyin Carol Lee, Macroprudential Policy Framework. A 

Pratical Guide, World Bank,2014, hlm.4. 
113 Op.cit., hlm 232-233. 
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para pelaku atau institusi keuangan sehingga mampu memitigasi 

risiko dan menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. Sementara, 

melalui pengawasan makroprudensial Bank Indonesia dapat 

melakukan surveilans terhadap kerentanan dan volatilitas dalam 

Sistem Keuangan sehingga mampu mendeteksi potensi tekanan 

yang berdampak pada Sistem Keuangan. Sehubungan kegiatan 

pengaturan dan pengawasan makroprudensial tersebut, Bank 

Indonesia tidak menetapkan tingkat kesehatan Bank secara 

individual.  

 Kebijakan mikroprudensial difokuskan pada tingkat 

kesehatan individu institusi keuangan (bank dan non-bank) dalam 

upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, maka kebijakan 

makroprudensial lebih berorientasi pada sistem secara 

keseluruhan. Dengan demikian, fokus kebijakan makroprudensial 

tak hanya mencakup institusi keuangan, namun meliputi pula 

elemen sistem keuangan lainnya, seperti pasar keuangan, 

korporasi, rumah tangga, dan infrastruktur keuangan. Kebijakan 

makroprudensial merupakan kebijakan dengan tujuan akhir 

meminimalkan terjadinya risiko sistemik. Dalam beberapa 

penelitian, risiko sistemik didefinisikan sebagai risiko yang dapat 

mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik dan peningkatan 

ketidakpastian dalam sistem keuangan sehingga sistem keuangan 

tidak dapat berfungsi dengan baik dan mengganggu jalannya 

perekonomian. Risiko sistemik dapat terjadi secara tiba-tiba dan 

tak terduga, atau terjadi secara perlahan-lahan tanpa disadari atau 

dideteksi oleh berbagai pihak sehingga kebijakan yang tepat dapat 

terlambat diterapkan. Efek negatif risiko sistemik pada 

perekonomian dapat dilihat dari peningkatan jumlah gangguan 

pada sistem pembayaran, aliran kredit, dan penurunan nilai aset.  

Risiko sistemik dapat diartikan sebagai kombinasi dari keadaan-

keadaan yang mengancam stabilitas atau kepercayaan publik 

terhadap sistem keuangan; serta sebagai risiko instabilitas 

keuangan yang menyebar sehingga dapat melumpuhkan fungsi 

sistem keuangan pada titik yang dapat mengganggu pertumbuhan 

ekonomi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan  Bank Indonesia 

No.16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan 

Makroprudensial  Risiko Sistemik adalah potensi instabilitas 
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sebagai akibat terjadinya gangguan yang menular (contagion) 

pada sebagian atau seluruh Sistem Keuangan karena interaksi dari 

faktor ukuran (size), kompleksitas usaha (complexity), dan 

keterkaitan antar institusi dan/atau pasar keuangan 

(interconnectedness), serta kecenderungan perilaku yang 

berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti 

siklus perekonomian (procyclicality).   

Adapun sumber dari risiko sistemik  adalah sebagai berikut  

Pertama, sumber risiko sistemik tidak harus berasal dari institusi 

keuangan, namun dapat berasal dari elemen sistem keuangan 

lainnya, seperti kegagalan korporasi atau permasalahan di sistem 

pembayaran, atau bahkan berasal dari gangguan (shock) di luar 

sistem keuangan. Kedua, keterkaitan (interconnectedness) di antar 

elemen sistem keuangan memunculkan potensi menularnya atau 

merambatnya risiko dari suatu elemen sistem keuangan kepada 

seluruh elemen sistem keuangan (contagion effect). Ketiga, 

potensi dampak yang ditimbulkan oleh risiko sistemik sangat luar, 

tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, namun dapat 

mengganggu perekonomian. Tujuan makroprudensial untuk 

meminimalkan risiko sistemik merupakan upaya menjaga stabilitas 

sistem keuangan yang mencakup seluruh elemen sistem 

keuangan dengan tetap memperhatikan kondisi makroekonomi. 

B. Tujuan Kebijakan Makroprudensial dalam Sistem Keuangan 

Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) membawa konsekuensi terhadap tugas Bank 

Indonesia. Tugas mengatur dan mengawasi bank yang selama ini 

menjadi tugas Bank Indonesia dengan berlakunya Undang-undang 

tersebut beralih ke OJK, sehingga diperlukan penyesuaian pada 

tugas Bank Indonesia.114 Pasal yang mengatur tugas pengaturan 

dan pengawasan bank pada UU OJK yaitu pada pasal 7 

menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan 

pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang: a. pengaturan dan 

pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: 1. 

perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran 

 
114  Akademisi Jawa Timur, Naskah Akademik Rancangan Amandemen Undang-

Undang Tentang Bank Indonesia,  Forum Group Discussion Bank Indonesia,2015, hlm. 74. 
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dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber 

daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta 

pencabutan izin usaha bank; dan 2. kegiatan usaha bank, antara 

lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas 

di bidang jasa; b. pengaturan dan pengawasan mengenai 

kesehatan bank yang meliputi: 1. likuiditas, rentabilitas, 

solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas 

maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, 

dan pencadangan bank; 2. laporan bank yang terkait dengan 

kesehatan dan kinerja bank; 3. sistem informasi debitur; 4. 

pengujian kredit (credit testing); dan 5. standar akuntansi bank; c. 

pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, 

meliputi: 1. manajemen risiko; 2. tata kelola bank; 3. prinsip 

mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan 4. pencegahan 

pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan d. 

pemeriksaan bank. 

OJK mempunyai wewenang terkait pengaturan dan 

pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan dan 

pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan 

pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank dan pemeriksaan 

bank. Keterkaitan wewenang antara OJK dan BI terlihat pada 

penjelasan pasal 7 tersebut dinyatakan bahwa pengaturan dan 

pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-

hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan 

pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang 

OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan 

makroprudential, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal 

yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank 

Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan 

macroprudential, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan 

himbauan moral (moral suasion) kepada Perbankan. Penjelasan 

pasal 40 ayat 1 UU OJK menegaskan pada dasarnya wewenang 

pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Namun, 

dalam hal Bank Indonesia melaksanakan fungsi, tugas, dan 

wewenangnya membutuhkan informasi melalui kegiatan 

pemeriksaan bank, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan 

secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk systemically 

important bank dan/atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan 
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Bank Indonesia di bidang makroprudensial. Untuk kelancaran 

kegiatan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, pemberitahuan secara 

tertulis dimaksud paling sedikit memuat tujuan, ruang lingkup, 

jangka waktu, dan mekanisme pemeriksaan. Lebih lanjut 

penjelasan pasal 69 ayat 1 huruf a UU OJK menegaskan bahwa 

tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang 

dialihkan kepada OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan 

yang berkaitan dengan microprudential. Sedangkan Bank 

Indonesia tetap mempunyai tugas pengaturan perbankan terkait 

makroprudensial.  Selain itu, istilah makroprudensial  juga diatur 

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c UU PPKSK sebagai salah satu 

bidang ya terkait dengan SSK. Lebih lanjut makroprudensial 

sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf c 

UU PPKSK mencakup: pengaturan dan pengawasan lembaga jasa 

keuangan yang bersifat makro dan berfokus pada risiko sistemik 

dalam rangka mendorong SSK. Berkenaan dengan implementasi 

kewenangan makroprudensial oleh BI, Pasal 39 UU OJK mengatur 

koordinasi antara OJK dengan BI selaku otoritas makroprudensial, 

sebagai berikut  bahwa  Dalam melaksanakan tugasnya, OJK 

berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan 

pengawasan di bidang Perbankan antara lain: a. kewajiban 

pemenuhan modal minimum bank; b. sistem informasi perbankan 

yang terpadu; c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, 

penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri; 

d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank 

lainnya; e. penentuan institusi bank yang masuk kategori 

systemically important bank; dan f. data lain yang dikecualikan dari 

ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Selanjutnya pasal 17 UU 

PPKSK yang menyatakan bahwa dalam rangka mencegah krisis 

sistem keuangan di bidang perbankan maka OJK berkoordinasi 

dengan Bank Indonesia untuk menetapkan Bank Sistemik. 

Pemutakhiran daftar Bank Sistemik tersebut akan dilakukan secara 

berkala yaitu 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan hasil 

penetapan Bank Sistemik disampaikan oleh OJK kepada KSSK. 

Kewenangan Bank Indonesia untuk memeriksa bank sistemik 

diatur pada pasal 40 UU OJK yang menyatakan sebagai berikut (1) 

Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan 

wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank 



108 

tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung 

terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan 

secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. (2) Dalam melakukan 

kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank 

Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat 

kesehatan bank. (3) Laporan hasil pemeriksaan bank 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK 

paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil 

pemeriksaan.  

Secara umum fungsi pengawasan sektor keuangan dibagi 

menjadi tiga yaitu: 

1. Macroprudential supervision bertujuan membatasi krisis 

keuangan yang dapat menghancurkan ekonomi secara riil 

(berfokus pada konsekuensi atas tindakan institusi sistematis 

terhadap pasar keuangan) antara lain dengan cara 

menginformasikan kepada otoritas publik dan industri 

keuangan apa bila terdapat potensi ketidak seimbangan di 

sejumlah industri keuangan serta melakukan penilaian 

mengenai potensi dampak kegagalan institusi keuangan 

terhadap stabilitas sistem keuangan negara. 

2. Microprudential supervision bertujuan untuk menjaga tingkat 

kesehatan lembaga keuangan secara individu. Regulator 

menetapkan peraturan yang berlandaskan pada prinsip kehati-

hatian dan melakukan pengawasan melalui dua pendekatan 

yaitu: (i) analisis laporan bank (off site analysis) dan 

pemeriksaan setempat (on site visit) untuk menilai kinerja dan 

profil risiko serta kepatuhan lembaga keuangan terhadap 

peraturan yang berlaku. 

3. Conduct of Business Supervision; menekankan pada 

keselamatan konsumen sebagai klien atas kecurangan dan 

ketidakadilan yang mungkin terjadi. 115  Makroprudensial dan 

mikroprudensial pada dasarnya mempunyai keterkaitan dalam 

menjaga stabilitas sistem keuangan. 

Secara tradisional tujuan pengaturan dan pengawasan bank 

adalah untuk mencapai dan menjaga agar lembaga keuangan 

 
115  Tim Kerjasama Penelitian FEB UGM dan FE UI, Alternatif Struktur OJK Yang 

Optimum: Kajian Akademik, 2010, Draft III, hlm.23-24. 
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menjadi sehat dan aman. Artinya agar lembaga keuangan 

beroperasi dengan mengindahkan prinsip pengelolaan lembaga 

keuangan yang sehat dan berhati-hati.Ini untuk menjamin 

kepentingan nasabah baik deposan maupun debitor. Fungsi 

otoritas adalah mewakili kepentingan nasabah (delegated monitor) 

dengan mengawasi perilaku lembaga keuangan.116 Menurut Abdul 

Mongid, sekarang ini terjadi pergeseran yaitu pengawasan 

lembaga keuangan juga diarahkan untuk mencegah jangan sampai 

lembaga keuangan menjadi sumber dari krisis ekonomi (systemic 

risk). Tujuan ini sering disebut sebagai mencapai stabilitas sistem 

keuangan.117  Perbedaan utama dari pendekatan makroprudensial 

dan mikroprudensial terlihat dari tujuan, risiko dan strategi 

pencapaian. Dalam tataran operasional, pendekatan 

makroprudensial relatif sama dengan mikroprudensial yaitu 

mengenai pengawasan dan pemeriksaan terhadap potensi risiko, 

manajemen mengelola risiko dan ketahanan. Sedangkan dalam 

kebijakan makroprudensial terdapat penekanan beberapa hal 

yaitu:118 

1. Fokus pada lembaga keuangan sistemik (systemically 

important financial institution/SIFI), sehingga otoritas yang 

berwenang di bidang makroprudensial umumnya menjadi 

regulator institusi sistemik. 

2. Pengamatan pada aspek perilaku berkelompok (industri) 

termasuk bank-bank kecil. 

3. Melihat dampak ke sistem keuangan dan perekonomian. 

4. Pada holding company, soundness group business model 

menjadi hal krusial. 

Untuk mencegah krisis keuangan, bank sentral juga diberi misi 

untuk berkontribusi pada memelihara dan menjaga stabilitas 

sistem keuangan. Pengalaman saat krisis menunjukkan bank 

sentral memiliki alat dan instrumen untuk mengevaluasi stabilitas 

sistem keuangan dan mengatasi situasi krisis dengan sukses.  

 
116 Abdul Mongid, Bank Indonesia: Independensi, Pengawasan Bnak dan Stabilitas 

Sistem Keuangan, 2010, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol.8 No.3, 
hlm.28. 

117 Ibid. 
118 Satria,Ricky,IndriDriawati, Indrajaya dan Primitiva Febriarti, Makroprudential Dan 

Mikroprudensial, Kajian Stabilitas Keuangan No.18, Maret,2012. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Central Bank Governance Group 

pada BIS tentang Central Bank Governance and Financial Stability 

menyimpulkan beberapa hal terkait peran bank sentral dalam 

stabilitas sistem keuangan yaitu bank sentral harus terlibat dalam 

formulasi dan eksekusi kebijakan stabilitas sistem keuangan agar 

kebijakan tersebut menjadi efektif 119 . Mengingat peran yang 

penting dari bank sentral dalam stabilitas sistem keuangan 

demikian juga dengan peranan Bank Indonesia yang sangat 

diperlukan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia 

sehingga tugas tersebut perlu menjadi salah satu tugas Bank 

Indonesia yang kemudian diatur dalam Undang-undangnya.  

Menurut Arthur W.S. Duff central bank are well positioned vis-à-vis 

other domestic agencies, including the organs of fiscal policy, to 

monitor and assess macroeconomics trends and risk. Given their 

existing roles in formulating monetary policy, monitoring and 

supervising payment and settlement systems, and as lender of the 

last resort, central banks already have relevant institutional 

experience at analyzing systemic risk issues. This same expertise 

would seem to support the formulation and implementation of 

macroprudential policies designed to mitigate the build up of 

systemic risk.120Lebih lanjut macroprudential policymakers need to 

freedom both to select the macroprudential tools and instruments 

most effectively suited to mitigating the particular imbalances in 

financial sector and to implement those policies in a timely 

manner.121  Tujuan pengaturan makroprudensial menurut Xavier 

Freixas et.al adalah sebagai berikut   “The purpose of 

macroprudential regulation is to protect the financial system as a 

whole, by limiting both the likelihood of systemic crises from 

occurring and, conditioning on crises, the strong costs for the real 

sector of an impairment of the overall financial system. This is in 

stark contrast to microprudential regulation which purpose is to 

protect small depositors, by limiting the frequency and cost of 

individual bank failures.”122  Selanjutnya  kecepatan dan ketepatan 

 
119 BIS, Central Bank Governance And Financial Stability, May 2012. 
120 Arthur W.S. Duff, Central Bank Independence and Macroprudential Policy: A critical 

Look at The US Financial Stability Framework, Berkeley Business Law Journal, Vol. 11, 
September, 2014, hlm.187. 

121 Ibid. 
122  Xavier Freixas, Luc Laeven, and Jose Luis Peydro, Systemic Risk, Crisis and 

Macroprudential Regulation, MIT, USA,2015, hlm.257. 
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dalam mengetahui risiko sistemik tergantung pada the ability to 

identify and measure systemic risks and vulnerabilities is a key 

factor for successfully implementing macroprudential policy. 

Imprecise timing of macroprudential policy can result in 

overshooting or undershooting of macroprudential objectives. This 

is particularly problematic because the costs of a mistimed 

activation are likely to be asymmetric, as delayed action is generally 

more costly than a premature intervention. Delayed activation may 

render macroprudential policy ineffective, as there is insufficient 

time for policy instruments to gain traction, or it may even trigger a 

crisis by initiating the disorderly unwinding of imbalances. 

Implementing macroprudential policy too early, in contrast, is likely 

to incur unnecessary regulatory costs and may weaken the impact 

of the chosen instrument, as market participants will have more 

time to develop strategies to avoid and  arbitrage them. Reversing 

macroprudential policy is problematic as well. Deactivating 

macroprudential policy too early may give market participants a 

wrong signal and prolong the crisis, while deactivating them too late 

may amplify procyclical effects by forcing banks to deliver more 

than is needed to satisfy additional macroprudential buffers.123 

Kegiatan perbankan yang sehat membutuhkan regulasi yang 

mencerminkan kepastian hukum dan keadilan sebagai legal frame 

work yang berkaitan dengan kebijakan Bank Indonesia dalam 

menjalankan pengawasan makroprudensial  untuk  menciptakan 

stabilitas sistem keuangan yang sehat. Pengawasan dan 

penegakan hukum merupakan hal yang utama sehingga dapat 

menciptakan sistem perbankan yang sehat dan bermanfaat bagi 

perekonomian nasional. Selanjutnya dalam pembuatan kebijakan 

makroprudential perlu didukung oleh data dan informasi dari 

lembaga perbankan maupun non bank serta perlunya pengaturan 

untuk pencegahan dan  upaya mengatasi permasalahan risiko  

yang berdampak sistemik dan membahayakan perekonomian 

nasional. Perlunya pengaturan bagi  pengawasan terhadap  

pelaksanaan kebijakan makroprudential serta penerapan sanksi. 

Mengingat risiko sistemik yang terjadi di perbankan dapat 

menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian maka perlu 

 
123 Ibid., hlm.278. 
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adanya pengaturan terkait dengan fungsi lender of the last resort 

untuk meminimalkan moral hazard dengan memberikan 

persyaratan dan jaminan yang nilainya telah diverifikasi oleh 

lembaga yang berwenang sehingga institusi yang dibantu juga 

mempunyai tanggung jawab. Pada umumnya kewenangan yang 

dimiliki oleh otoritas makroprudensial adalah sebagai berikut: 

1. Kewenangan untuk memperoleh data dan informasi mengenai 

lembaga keuangan. Data individual lembaga keuangan sangat 

diperlukan dalam melakukan analisa kondisi sistem keuangan 

dan risiko sistemik. Dalam hal ini, otoritas makroprudensial 

berwenang untuk mendapatkan data dan informasi baik secara 

off site supervision maupun on site supervision. 

2. Kewenangan untuk penunjukan (designation powers). Otoritas 

yang melaksanakan kebijakan di bidang SSK termasuk 

makroprudensial memiliki kewenangan untuk menentukan 

cakupan institusi keuangan bank maupun non bank yang baik 

secara individual maupun bersama-sama dapat menimbulkan 

risiko sistemik dan infrastruktur keuangan di dalam lingkup 

kebijakan makroprudensial yang dirumuskan.  

3. Kewenangan untuk menentukan dan membuat peraturan. 

Peraturan makroprudensial yang dirumuskan dapat digunakan 

untuk mengatasi permasalahan sistem keuangan sesuai 

dengan sumber dan level risiko sistemik.   

4. Kewenangan untuk menggunakan instrumen yang spesifik dan 

efektif ditujukan untuk memitigasi risiko sistemik. 

5. Kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan institusi atau 

otoritas lain dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. 

Pemilihan bank sentral sebagai otoritas makroprudensial 

didasari oleh sejumlah faktor fundamental, terkait dengan posisi 

dan kapasitas spesifik yang dimiliki oleh bank sentral yang tidak 

dimiliki oleh institusi lain. Hal-hal tersebut adalah:124 

1. Bank sentral sebagai Lender of the Last Resort (LOLR)125 

 
124 Bank Indonesia, Mengupas Kebijakan Makroprudensial, 2016, hlm.24. 
125 Secara sederhana, bank sentral memiliki fungsi Lender of the Last Resort yang 

berarti bank sentral adalah lembaga terakhir yang bersedia memberikan pinjaman dalam 
kondisi lembaga lain tidak mau atau tidak sanggup lagi memberikan pinjaman. Fungsi ini 
dikaitkan juga dengan fungsi bank sentral sebagai pencipta uang. 
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Fungsi bank sentral sebagai otoritas makroprudensial erat 

kaitannya dengan fungsi klasik bank sentral sebagai LoLR. 

Tugas otoritas makroprudensial untuk mendeteksi dan 

mencegah terjadinya risiko sistemik harus didukung dengan 

kemampuan menyediakan instrumen likuiditas dalam rangka 

menghindari terjadinya risiko sistemik. Dalam hal ini, bank 

sentral merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki 

kemampuan menciptakan likuiditas. 

2. Bank sentral sebagai otoritas moneter 

Kebijakan makroprudensial akan memitigasi dan 

meminimalkan perilaku pengambilan risiko yang berlebihan 

yang dapat mengganggu kestabilan harga. Sementara 

kestabilan harga itu sendiri merupakan tujuan pencapaian 

kebijakan moneter. Di negara yang perekonomiannya 

didominasi perbankan, bank sentral sebagai otoritas moneter 

dan makroprudensial harus mewujudkan perbankan yang 

sehat dan stabil karena transmisi kebijakan bank sentral 

dilakukan melalui jalur perbankan. 

3. Bank sentral sebagai otoritas sistem pembayaran 

Pelaksanaan tugas makroprudensial untuk mencegah 

risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang 

dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan 

dan akses keuangan, berkaitan erat dengan tugas bank sentral 

untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, 

lancar dan andal mengingat adanya gangguan pada 

infrastruktur sistem keuangan, termasuk sistem pembayaran, 

berpotensi menjadi sumber risiko sistemik. 

4. Bank sentral sebagai otoritas makroprudensial memiliki 

kapasitas dalam bentuk pengetahuan dan keahlian secara 

institusional (institutional knowledge and expertise) dalam 

melakukan asesmen risiko sistem keuangan secara 

menyeluruh 

Bank sentral memiliki kapasitas mengidentifikasi, 

memantau, dan menilai potensi risiko dan kerentanan yang 

dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan baik dari kondisi 

makroekonomi global dan domestik, dan tidak terbatas hanya 

pada perbankan. Makroprudensial memberikan asesmen 

secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keterkaitan 
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antar sektor sehingga dapat memberikan gambaran potensi 

ketidakseimbangan di sistem keuangan dan bagaimana 

transmisi dampak yang terjadi terhadap sistem keuangan. 

5. Bank sentral merupakan institusi yang memiliki kapasitas untuk 

merumuskan bauran kebijakan secara komprehensif 

Dalam menghadapi permasalahan multidimensi, negara 

berkembang memerlukan alternatif pendekatan yang 

menggabungkan perspektif dari sejumlah kebijakan (kombinasi 

moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran) agar 

kebijakan menjadi lebih efektif. Bauran kebijakan yang efektif 

untuk menjawab permasalahan risiko sistem keuangan akan 

sulit untuk dirumuskan bila kewenangan makroprudensial tidak 

menjadi kewenangan bank sentral. 

6. Bank sentral memiliki jaringan (network) dengan bank sentral 

lain dan lembaga internasional untuk menjaga stabilitas sistem 

keuangan kawasan 

Bank sentral mampu menjadi organisasi yang belajar 

(learning organization) untuk menjaga standar dan kualitas 

asesmen sistem keuangan dan perumusan kebijakan 

makroprudensial. Penataan antara bank sentral (bilateral 

maupun multilateral) memungkinkan bank sentral melakukan 

kerja sama keuangan dengan bank sentral/lembaga 

internasional lain guna memitigasi/mencegah potensi risiko 

sistemik di sistem keuangan domestik, regional, maupun 

internasional. 

Untuk dapat menjalankan kewenangan di bidang 

makroprudensial dengan efektif, baik dalam melakukan asesmen 

maupun merumuskan kebijakan guna membatasi risiko sistemik, 

sejumlah kewenangan perlu dimiliki oleh otoritas makroprudensial 

yaitu: (a) kewenangan untuk melakukan pengaturan; (b) 

kewenangan untuk melakukan pengawasan (off-site); (c) 

kewenangan untuk melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi 

pola perilaku agen keuangan, termasuk dalam rangka memastikan 

kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan; (d) kewenangan 

untuk meminta informasi baik secara rutin maupun non rutin; serta 

(e) perizinan untuk kegiatan tertentu yang merupakan cakupan 

otoritas tersebut. 
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Berikut ini beberapa contoh instrumen kebijakan 

makroprudensial yang telah diimplementasikan di Indonesia yang 

pengaturannya dilakukan oleh Bank Indonesia126: 

1. Loan-to-Value Ratio (LTV) atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

dan Penentuan Down Payment (DP) atas Kredit Kendaraan 

Bermotor (KKB) 

Perumusan kebijakan LTV atas KPR dan DP atas KKB 

dilatarbelakangi oleh pertumbuhan kredit sektor properti dan 

kendaraan bermotor yang cukup tinggi saat itu, sehingga 

berpotensi menimbulkan terjadinya pembentukan risiko 

sistemik akibat perilaku ambil risiko yang berlebihan (excessive 

risk taking behavior). Kebijakan batasan minimum atas LTV 

untuk KPR dan DP untuk KKB pertama kali diimplementasikan 

pada tahun 2012. Hingga saat ini, kebijakan tersebut telah 

disesuaikan 2 (dua) kali pada tahun 2013 dan 2015, yakni 

dengan melakukan perubahan atas besaran nilai minimum LTV 

dan DP yang disesuaikan dengan siklus perekonomian dan 

pertumbuhan kredit. Perubahan terakhir yang dilakukan 

bersifat pelonggaran (ekspansi) dengan tujuan untuk menjaga 

momentum pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan 

fungsi intermediasi, agar bank dapat mengucurkan lebih 

banyak kredit. Adapun besaran nilai minimum LTV dan DP 

yang saat ini berlaku diatur dalam Peraturan Bank Indonesia 

No. 17/10/PBI/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Rasio Loan-

to-Value atau Rasio Financing-to-Value untuk Kredit atau 

Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau 

Pembiayaan Kendaraan Bermotor. 

2. Giro Wajib Minimum (GWM) berdasarkan Loan-to-Funding 

Ratio (LFR) 

GWM LFR adalah simpanan minimum dalam Rupiah yang 

wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro 

pada Bank Indonesia, sebesar persentase tertentu dari dana 

pihak ketiga (DPK) yang dihitung berdasarkan selisih antara 

 
126 Bank Indonesia, Mengupas Kebijakan Makroprudensial, 2016, hlm 46-48. 
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LFR127 yang dimiliki oleh bank dengan LFR target128. Kebijakan 

tersebut dikembangkan dengan tujuan untuk mengurangi build-

up risiko sistemik melalui pengendalian fungsi intermediasi 

perbankan sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan 

perekonomian, serta menjaga likuiditas perbankan. Dengan 

demikian, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong 

terciptanya fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, 

dengan tetap menjaga kondisi likuiditas bank. Kebijakan 

mengenai GWM LFR dituangkan dalam Peraturan Bank 

Indonesia No. 17/11/PBI/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang 

Perubahan atas PBI No. 15/15/PBI/2015 tentang Giro Wajib 

Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi 

Bank Umum Konvensional. 

3. Countercyclical Capital Buffer (CCB) 

CCB merupakan tambahan modal yang berfungsi sebagai 

penyangga (buffer) untuk mengantisipasi kerugian apabila 

terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan 

yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas 

sistem keuangan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, 

kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang dirumuskan 

dalam mandat internasional, dengan melihat fenomena adanya 

kecenderungan pertumbuhan kredit yang bersifat prosiklikal, 

yaitu pertumbuhan pesat pada saat ekonomi sedang 

bertumbuh dengan cepat (boom) dan pertumbuhan menurun 

bahkan negatif pada saat ekonomi menurun (bust), sehingga 

berpotensi menyebabkan peningkatan risiko sistemik dalam 

kondisi ekonomi boom. Implementasi kebijakan CCB di 

Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 

17/22/PBI/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban 

Pembentukan Countercyclical Buffer. Sebagai tambahan, 

 
127 Rasio LFR merupakan rasio yang mencerminkan besarnya jumlah pembiayaan 

(kredit) yang telah diberikan oleh bank terhadap jumlah pendanaan yang diperoleh bank. 
Dalam hal ini, pendanaan terdiri dari dana pihak ketiga (DPK) yang diterima oleh bank 
ditambah dengan sumber pendanaan yang berasal dari surat berharga yang diterbitkan oleh 
bank. 

128 Besarnya LFR target saat ini adalah 78% - 92%. Terdapat insentif pelonggaran 
batas atas menjadi 94% apabila bank telah menyalurkan kredit UMKM sebagaimana yang 
disyaratkan dalam PBI No. 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas PBI No. 14/22/PBI/2012 
tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam 
Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dengan kualitas kredit yang 
tetap terjaga. 
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kebijakan lain yang dikeluarkan terkait dengan mitigasi risiko 

sistemik adalah kebijakan mengenai Domestic Systemically 

Important Banks (DSIBs). Berdasarkan UU OJK, ketentuan 

terkait SIBs, seperti penentuan bank yang masuk dalam 

kategori SIBs, dikeluarkan oleh OJK melalui koordinasi dengan 

Bank Indonesia. 

Dampak pandemik Covid-19 tidak hanya mempengaruhi 

kehidupan sosial manusia tetapi juga perekonomian dunia 

termasuk perekonomian Indonesia. Kebijakan makroprudensial 

yang akomodatif pada masa Covid-19 melanda Indonesia yang 

dilakukan oleh Bank Indonesia  adalah sebagai berikut:129  

1. Bank Indonesia melanjutkan kebijakan makroprudensial 

akomodatif guna memitigasi meluasnya dampak Covid-19 

dalam sistem keuangan dan mendukung pemulihan ekonomi. 

Kebijakan ini kembali ditempuh setelah mempertimbangkan 

stabilitas sistem keuangan yang tetap terkendali dan siklus 

pembiayaan yang berada di bawah pola jangka panjangnya. 

Kondisi ini memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk 

mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui penguatan 

peran intermediasi, tanpa mengganggu stabilitas sistem 

keuangan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia melonggarkan 

sejumlah kebijakan makroprudensial untuk menjaga ketahanan 

sistem keuangan dan menjaga intermediasi agar tetap 

seimbang dengan kapasitas perekonomian dan dengan tingkat 

risiko yang terkendali. Pada awal pandemi Maret 2020, Bank 

Indonesia melonggarkan GWM Rupiah sebesar 50 bps bagi 

bank-bank yang melakukan pembiayaan ekspor impor 

produktif, UMKM, dan sektor-sektor prioritas yang ditetapkan 

dalam program PEN. Kebijakan ini merupakan langkah pre-

emptive untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 

dengan tujuan mempermudah kegiatan ekspor impor dan 

memperkuat usaha UMKM, dengan biaya yang lebih murah. 

Kebijakan diimplementasikan mulai 1 April 2020 untuk berlaku 

selama 9 bulan dan dapat dievaluasi kembali. Selanjutnya, 

guna mendukung fungsi intermediasi, pada evaluasi semester 

I 2020, Bank Indonesia menjaga ketahanan permodalan bank 

 
129 BI Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi, Laporan Perekonomian 

Indonesia 2020, hlm.55-56. 
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dengan mempertahankan Countercyclical Capital Buffer (CCB) 

pada level 0%. 

2. Respons kebijakan makroprudensial dipertajam melalui 

pelonggaran ketentuan RIM/RIM Syariah dan penguatan 

likuiditas melalui ketentuan PLM/PLM Syariah. Bank Indonesia 

melonggarkan ketentuan RIM/RIM Syariah, yaitu rasio antara 

pembiayaan (financing) dengan pendanaan (funding) 

perbankan, dengan tidak mengenakan penalti atas bank yang 

memiliki RIM/RIM Syariah di luar kisaran target yang telah 

ditetapkan sebesar 84-94% (Grafik 3.1). Besaran parameter 

disinsentif batas atas dan batas bawah untuk RIM, diturunkan 

menjadi 0 (nol). Pelonggaran tersebut diimplementasikan 

sejalan dengan permintaan kredit yang masih terbatas. 

Pelonggaran berlaku sejak 1 Mei 2020 untuk periode 1 (satu) 

tahun. Bank Indonesia juga memperkuat likuiditas perbankan 

melalui penguatan ketentuan Penyangga Likuiditas 

Makroprudensial (PLM/PLM Syariah). Sejalan dengan 

ekspansi kebijakan moneter melalui penurunan GWM yang 

berlaku pada 1 Mei 2020, rasio PLM/PLM Syariah, yaitu rasio 

aset likuid dalam bentuk kepemilikan SBN dan SBI sebagai 

penyangga likuiditas dinaikkan sebesar 200 bps untuk BUK 

dan 50 bps untuk BUS/UUS. Rasio PLM diperkuat dari 4% 

menjadi 6% terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Rupiah untuk 

BUK dan menjadi 4,5% terhadap DPK Rupiah untuk bank 

syariah. Kenaikan tersebut wajib dipenuhi melalui pembelian 

SUN/ SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah di pasar 

perdana. Selanjutnya, seluruh PLM yang dimiliki bank, dapat 

dijadikan underlying transaction untuk Repo dari bank ke Bank 

Indonesia. Melalui kebijakan PLM, Bank Indonesia berupaya 

untuk memperkuat manajemen likuiditas perbankan dan 

menjamin kecukupan likuiditas bank dengan kualitas yang 

baik. Kebijakan penguatan PLM juga merupakan salah satu 

bentuk sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan makroprudensial 

dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. 

Rangkaian kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan 

fleksibilitas bagi perbankan dalam penyaluran kredit untuk 

mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan tetap 

mengutamakan terjaganya stabilitas sistem keuangan. 
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3. Bank Indonesia melanjutkan kebijakan makroprudensial 

akomodatif pada semester II 2020 setelah mempertimbangkan 

perlunya terus mendorong pemulihan ekonomi nasional. Bank 

Indonesia menurunkan batasan minimum uang muka 

pemberian Kredit Kendaraan Bermotor/ Pembiayaan 

Kendaraan Bermotor (KKB/PKB) yang berwawasan 

lingkungan, dari kisaran 5%-10% menjadi 0% yang berlaku 

efektif 1 Oktober 2020. Pelonggaran dilakukan untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah risiko kredit atau 

pembiayaan yang terjaga, sekaligus mendukung ekonomi 

berwawasan lingkungan. Hal ini sejalan dengan program 

Pemerintah untuk mendorong percepatan program kendaraan 

bermotor listrik berbasis baterai (KBL BB), antara lain melalui 

insentif fiskal untuk menekan harga KBL BB. Selain itu, batasan 

waktu implementasi pelonggaran GWM sektor prioritas 

diperpanjang menjadi 30 Juni 2021. Pada November 2020, 

Bank Indonesia memutuskan melanjutkan kebijakan 

makroprudensial akomodatif, yaitu mempertahankan rasio 

CCB sebesar 0%, RIM pada kisaran 84-94% dengan 

parameter disinsentif sebesar 0%, rasio PLM sebesar 6% 

dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, dan rasio Loan to 

Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit/pembiayaan 

properti sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. 

4. Pelonggaran kebijakan makroprudensial yang ditempuh 

bersamaan dengan kebijakan moneter yang akomodatif 

mendukung stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Kondisi 

likuiditas perbankan tercatat longgar dengan kondisi 

permodalan yang kuat serta efisiensi dan profitabilitas yang 

terjaga. Pertumbuhan DPK perbankan juga tinggi di tengah 

pertumbuhan kredit yang masih lemah. Pelonggaran likuiditas 

yang cukup besar oleh Bank Indonesia yang belum mengalir 

dalam bentuk kredit ke sektor riil menyisakan tantangan terkait 

peran intermediasi perbankan. Faktor permintaan yang lemah 

dan penawaran kredit yang menurun seiring kecenderungan 

risiko yang meningkat menjadi tantangan dalam mendorong 

intermediasi perbankan. Selain itu, upaya menjaga kualitas 

kredit tetap diperlukan, terutama setelah kebijakan 

restrukturisasi berakhir, sehingga kualitas kredit tetap baik. 
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 Bank Indonesia selama 2020 telah menempuh berbagai 

bauran kebijakan untuk memitigasi risiko Covid19 terhadap 

perekonomian dan mendorong program Pemulihan Ekonomi 

Nasional. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus memperkuat 

seluruh instrumen bauran kebijakan yang dimiliki untuk menjaga 

stabilitas nilai tukar Rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung 

stabilitas sistem keuangan, serta bersinergi erat mengambil 

langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan secara 

terkoordinasi dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem 

Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan 

sistem keuangan serta pemulihan ekonomi nasional. Penguatan 

bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut meliputi 6 (enam) aspek 

berikut ini:  

1. 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.  

2. 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.  

3. 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).  

4. 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 

kendaraan bermotor berwawasan lingkungan.   5.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 tanggal 16 April 2020) dan 
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secara langsung (berdasarkan Keputusan Bersama tanggal 7 

Juli 2020). Selain itu, penyediaan pendanaan bagi LPS untuk 

antisipasi maupun penanganan bank bermasalah melalui 

mekanisme repo dan/atau pembelian SBN (PP No. 33 Tahun 

2020). 

5. 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.130 

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 

Januari 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day 

Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,75%, suku bunga Deposit 

Facility sebesar 3,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 

4,50%. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap 

rendah dan stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk 

mendukung pemulihan ekonomi. Bank Indonesia memperkuat 

sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya 

dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk membangun 

optimisme pemulihan ekonomi nasional, melalui pembukaan 

sektor-sektor ekonomi produktif dan aman, akselerasi stimulus 

fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan 

penawaran, melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial, 

serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. Di 

samping kebijakan tersebut, Bank Indonesia menempuh pula 

langkah-langkah sebagai berikut:131 

1. Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar 

sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar;  

2. Melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk 

mendukung stance kebijakan moneter akomodatif; 

3. Melanjutkan percepatan pendalaman pasar keuangan melalui 

penguatan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) 

sebagai acuan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS guna 

meningkatkan kredibilitas pasar valas domestik dan 

 
130 Bank Indonesia, Tinjauan Kebijakan Moneter, Januari 2021, hlm. 21-22. 
131 Ibid. 
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mendukung stabilitas nilai tukar di Indonesia. Penguatan 

JISDOR mencakup metodologi, periode pemantauan 

transaksi, dan waktu penerbitan;  

4. Memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif untuk 

mendorong peningkatan kredit/pembiayaan kepada sektor-

sektor prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional;  

5. Mendorong transparansi suku bunga kredit perbankan dalam 

rangka mempercepat transmisi kebijakan moneter dan 

makroprudensial; 

6. Memperkuat koordinasi pengawasan perbankan secara 

terpadu antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka 

mendukung stabilitas sistem keuangan; serta  

7. Memperkuat peran kebijakan sistem pembayaran dan 

pengelolaan uang Rupiah dalam mendorong pembentukan 

ekosistem ekonomi dan keuangan digital untuk mempercepat 

pemulihan ekonomi melalui: a. Penerapan strategi pencapaian 

12 juta merchant QRIS secara terintegratif dan kolaboratif, 

serta pengembangan fitur QRIS transfer, tarik, dan setor dalam 

rangka meningkatkan akseptasi QRIS di masyarakat; dan b. 

Implementasi reformasi regulasi sistem pembayaran sesuai 

PBI No.22/23/PBI/2020 melalui restrukturisasi industri, 

reklasifikasi perizinan, kepemilikan, inovasi teknologi, data dan 

informasi, serta penguatan pengawasan termasuk manajemen 

risiko siber.  
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DAFTAR ISTILAH 
 

 

 

Asymmetric Information: 

Satu pihak yang terlibat dalam kesepakatan keuangan tidak memiliki 

informasi yang akurat dibanding pihak lain. 

Akuntabilitas Publik Bank Sentral: 

Penyampaian laporan keuangan bank sentral yang telah diaudit oleh 

auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Bank Indonesia: 

Bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Bank for International Settlement (BIS): 

Organisasi keuangan internasional beranggotakan 60 bank sentral 

yang mendorong kerjasama moneter dan keuangan secara 

internasional dan melakukan tugas sebagai bank bagi bank sentral. 

Bank: 

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang Perbankan. 

Early Warning System: 

Financial Stability Index (FSI) dengan tujuan mendeteksi kerentanan 

(vulnerabilitas) sektor perbankan. 

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek/Syariah (FPJP/S):  

Fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada bank umum/syariah 

untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami 

oleh bank umum/syariah. Selanjutnya, berdasarkan UU PPKSK No. 9 

Tahun 2016, disebut dengan pinjaman likuiditas jangka pendek/syariah 

(PLJP/S). 

Giro Wajib Minimum (GWM): 

Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya 

ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana 

pihak ketiga (DPK). 
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Independensi Bank Sentral:  

Kebebasan bank sentral untuk dapat melaksanakan kebijakan 

moneternya yang bebas dari pertimbangan-pertimbangan politik. 

Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK): 

Suatu mekanisme pengamanan sistem keuangan dari krisis yang 

mencakup pencegahan dan penanganan krisis 

Komite Stabilitas Sistem Keuangan: 

Komite yang beranggotakan Menteri Keuangan sebagai koordinator, 

Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota, Ketua Dewan Komisioner 

OJK sebagai anggota, dan Ketua Dewan Komisioner LPS sebagai 

anggota tanpa hak suara, yang bertugas melakukan koordinasi dalam 

rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, 

melakukan penanganan krisis sistem keuangan, dan penanganan 

permasalahan bank sistemik baik dalam kondisi normal maupun krisis 

sistem keuangan. 

Kebijakan Makroprudensial: 

Kebijakan yang berorientasi pada sistem, bertujuan melihat sistem 

keuangan secara keseluruhan melalui pendekatan yang bersifat top-

down. 

Kebijakan Moneter: 

Kebijakan yang fokus pada stabilitas harga dan nilai tukar. 

Lender of The Last Resort: 

Bank sentral sebagai lembaga yang terakhir bersedia memberikan 

pinjaman atau pembiayaan berbasis syariah kepada bank yang 

mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh 

terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana. 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): 

 Lembaga yang independen yang berfungsi untuk menjamin simpanan 

nasabah. 

Loan-to-Value Ratio (LTV Ratio):  

Angka rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh bank terhadap 

nilai agunan berupa properti pada saat pemberian kredit berdasarkan 

harga penilaian terakhir. 

Otoritas Jasa Keuangan: 
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Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, 

yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, 

pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Otoritas Jasa Keuangan 

Protokol Manajemen Krisis (PMK): 

Tata cara dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan krisis. 

Sistem Keuangan: 

Sistem dalam sebuah perekonomian yang terdiri atas lembaga jasa 

keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk 

sistem pembayaran yang berinteraksi dalam memfasilitasi 

pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk 

mendukung aktivitas perekonomian. 

Sistem Pembayaran: 

Suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, 

mekanisme, infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran dan akses 

ke sumber dana untuk pembayaran. 

Stabilitas Ekonomi Makro: 

Dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi, membaiknya 

perkembangan pertumbuhan ekonomi, serta cukup luasnya 

lapangan/kesempatan kerja yang tersedia). 

Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan: 

Dua sasaran atas kebijakan publik yang dilakukan oleh bank sentral. 

Stabilitas  Sistem Keuangan: 

Suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional 

berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap 

kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan 

atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas 

perekonomian nasional. 

Systemically Important Bank (SIB):  

Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan 

atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan 

dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian 

atau keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa keuangan, baik 

secara operasional maupun finansial, apabila bank mengalami 

gangguan atau gagal. 
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Risiko Sistemik:  

Potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan yang menular 

(contagion) pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena 

interaksi dari faktor ukuran (size), kompleksitas usaha (complexity), 

keterkaitan antar institusi dan/atau pasar keuangan 

(interconnectedness), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan 

dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus 

perekonomian (procyclicality). 
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