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ABSTRAKSI 

NUR HAYATI, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 
Januari 2012, Analisis Yuridis Independensi Bank Indonesia Dalam Menangani 

Krisis Moneter, Komisi Pembimbing, Pembimbing Utama: Afifah Kusumadara, 
SH., LLM., SJD; Pembimbing Pendamping: Siti Hamidah SH., MM. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai analisis yuridis 
independensi Bank Indonesia dalam menangani krisis moneter. Hal ini 
dilatarbelakangi hukum positif di Indonesia yang belum mengatur mekanisme 
penanganan krisis secara tepat dan cepat. Tugas Bank Indonesia sebagai yang 
menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter saja tidaklah cukup. 
Dibutuhkan legitimasi koordinasi antara bank sentral dengan pemerintah dalam 
membuat kebijakan baik moneter maupun fiskal yang saling berkesinambungan 
dan komprehensif dalam menangani krisis. Dari latarbelakang diatas, maka 
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tugas Bank Indonesia 
dalam menangani krisis moneter dan model pengaturan asas independensi Bank 
Indonesia dalam mengatasi krisis moneter di Indonesia. 

Dalam upaya menganalisis tugas Bank Indonesia dalam menangani krisis 
moneter, maka metode pendekatan yang digunakan adalah “statuta approach”, 
yaitu pendekatan yang digunakan dengan menelaah undang-undang dan regulasi 
yang bersangkut paut dengan isu hukum dibidang krisis moneter. Kemudian 
pendekatan selanjutnya yaitu model pendekatan konsep (conseptual approach)

menawarkan konsep koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam 
menangani krisis moneter. 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan 
yang ada, bahwa adanya inkonsistensi Bank Indonesia dalam menangani krisis 
moneter, kebijakan moneter yang diambil cenderung bersifat spekulatif dan tidak 
berhati-hati sehingga berdampak negatif pada sektor makroekonomi lain. 
Inkonsistensi Bank Indonesia juga dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menentukan bahwa bank sentral bersifat 
independen namun pada implementasinya, bentuk kebijakan yang diambil Bank 
Indonesia untuk menangani krisis moneter adalah dengan melaksanakan mix 

policy antara kebijakan moneter dan fiskal. 

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas. Maka perlu diadakan revisi/amandemen 
beberapa pasal dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang mengatur mengenai 
independensi Bank Indonesia. Sehingga pengenyampingan asas independensi 
moneter dapat diakomodir secara komprehensif dalam Undang-undang Bank 
Indonesia. Selain itu, hal ini dapat mengatasi ketidak-pastian hukum akibat 
adanya kekaburan makna dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2004 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pasang surut perekonomian adalah suatu hal yang alamiah, bahkan seolah 

sudah menjadi salah satu karakteristik atau sifat dari perekonomian pasar. Pada 

saat kondisi sosial politik dan keamanan stabil dan iklim usaha cukup kondusif, 

semua pelaku ekonomi termasuk pihak investor yakin bahwa dana yang ditanam 

secara langsung kedalam sektor riil maupun instrumen finansial (saham, obligasi, 

deposit, dll) akan mendatangkan keuntungan yang memadai. 1

 Dalam suatu perekonomian terbuka seperti sekarang ini, kondisi dan 

perkembangan perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor 

eksternal, terutama adalah “pasar” yang didominasi dan dikendalikan oleh para 

pelaku ekonomi di negara-negara maju. Selain itu ketidakberhasilan dan 

ketidakmampuan pemerintah dalam menangani permasalahan-permasalahan 

sosial, politik, dan keamanan di dalam negeri merupakan sinyal negatif bagi pasar. 

Pemerintah yang diragukan kredibilitas dan profesionalitas dalam mengelola 

perekonomian, atau yang dikenal sebagai sosok antipasar dan berseberangan 

dengan International Monetary Fund (IMF), langsung mendapat reaksi dari pasar. 

Hal-hal seperti ini dapat menjadikan gejala krisis ekonomi suatu negara.2

�������������������������������������������������������������
1 Muhammad Hisyam (Ed), Krisis Masa Kini dan Orde Baru, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 

2003, hal. 236-237. 
2

Ibid.
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 Sejalan dengan perkembangan perekonomian di dunia, Indonesia 

menganut hal yang sama dengan menetapkan stabilisasi harga sebagai sasaran 

tunggal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia. Bank Indonesia (BI) merupakan bank sentral Republik Indonesia. 

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh sebuah dewan 

gubernur. Bank Indonesia menjalankan semua fungsi tradisional bank sentral, 

termasuk menerbitkan mata uang, bertindak sebagai kasir pemerintah dan bankir 

bagi perbankan nasional, meregulasikan dan mengawasi operasi perbankan dan 

lembaga-lembaga keuangan bukan bank, serta menjaga kelancaran sistem 

pembayaran, mengelola cadangan devisa.3 Tujuan utama Bank Indonesia adalah 

untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.4

 Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut berdasarkan UU No. 23 Tahun 

1999 pasal 8 huruf a, tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan moneter. Kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan ekonomi 

berperan penting dalam suatu perekonomian. Peranan tersebut dalam 

mempengaruhi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan 

kerja dan keseimbangan neraca pembayaran.5 Sehubungan dengan itu, tugas 

pokok Bank Indonesia sebagai otoritas moneter adalah merencanakan dan 

membuat program moneter (Monetary Programming) yang intinya adalah 

melakukan perencanaan kebijakan pengendalian uang beredar (moneter), dengan 

�������������������������������������������������������������
3 Akhand, Akhtar, Bank Sentral dan Kebijakan Moneter di Asia Pasifik, Rajawali Pers, Jakarta, 

2010, hal. 54. 
4 Lihat pasal 1 angka 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia 
5Ascarya, Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter, Pusat Pendidikan dan Studi 

Kebanksetralan, Jakarta, 2005, hal. 1-2. 
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mengasumsikan bahwa kebijakan dan perkembangan sektor-sektor lain (fiskal, 

nilai tukar dan riil) akan berjalan seperti yang ditetapkan.6  

 Jika menilik sejarah krisis moneter Indonesia dimasa lalu. Memasuki 

pertengahan tahun 1997 beberapa negara Asia seperti Korea, Thaliland, dan 

Malaysia, mulai terlanda krisis moneter. Kekhawatiran banyak pihak bahwa krisis 

ini akan menulari Indonesia menjadi kenyataan. Bulan Juli 1997 nilai rupiah terus 

merosot. Di bulan Agustus nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah dari Rp. 

2.575,- menjadi Rp. 2.603,-. Bulan berikutnya turun lagi menjadi Rp. 3.000,- per 

dolar AS. Bulan Oktober Rp. 3.845,- perdolar AS. Bulan-bulan berikutnya 

turunnya nilai rupiah lebih tidak masuk akal lagi. Pada bulan Mei 1998 rupiah 

diperdagangkan Rp. 10.000,- dan dalam seminggu anjlok menjadi Rp. 12.600,- .7

 Anwar Nasution melihat besarnya defisit neraca berjalan dan utang luar 

negeri, ditambah dengan lemahnya sistim perbankan nasional sebagai akar dari 

terjadinya krisis finansial. Bank Dunia melihat adanya empat sebab utama yang 

bersama-sama membuat krisis menuju ke arah kebangkrutan. Yang pertama

adalah akumulasi utang swasta luar negeri yang cepat dari tahun 1992 hingga Juli 

1997, sehingga 95% dari total kenaikan utang luar negeri berasal dari sektor 

swasta ini, dan jatuh tempo rata-ratanya hanyalah 18 bulan. Bahkan selama empat 

tahun terakhir utang luar negeri pemerintah jumlahnya menurun. Sebab yang 

kedua adalah kelemahan pada sistim perbankan. Ketiga adalah masalah 

governance, termasuk kemampuan pemerintah menangani dan mengatasi krisis, 

yang kemudian menjelma menjadi krisis kepercayaan dan keengganan donor 

�������������������������������������������������������������
6 Ibid.
7 Akhand Akhtar,op.cit, hal. 56. 
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untuk menawarkan bantuan finansial dengan cepat. Yang keempat adalah ketidak 

pastian politik menghadapi Pemilu yang lalu dan pertanyaan mengenai kesehatan 

Presiden Soeharto pada waktu itu.
8

 Pada krisis moneter 1998, rakyat menuntut diadakannya reformasi total. 

Krisis ekonomi bukan hanya disebabkan oleh merosotnya nilai rupiah, tetapi juga 

tatanan politik yang tidak demokratis dan hukum yang terlampau diabdikan 

kepada kekuasaan yang otoriter, pemerintah dinilai tidak mampu memulihkan 

kondisi ekonomi, kepercayaan rakyat kepada Soeharto pun menghilang.
9
 Selain 

itu persoalan lain adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya tidak 

berjalan sesuai dengan cita keadilan sosial. 

 Kebijakan moneter pasca krisis 1997/1998 berada dibawah program 

stabilisasi IMF. Hal ini dikarenakan, upaya penyelamatan krisis dibantu oleh 

pendanaan yang berasal dari IMF.  Strategi pemulihan IMF dalam garis besarnya 

adalah mengembalikan kepercayaan pada mata uang, yaitu dengan membuat mata 

uang itu sendiri menarik. Inti dari setiap program pemulihan ekonomi adalah 

restrukturisasi sektor finansial. Sementara itu pemerintah Indonesia telah enam 

kali memperbaharui persetujuannya dengan IMF, Second Supplementary 

Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP) tanggal 24 Juni, 

kemudian 29 Juli 1998, dan yang terakhir adalah review yang keempat, tanggal 16 

Maret 1999. Program bantuan IMF pertama ditanda-tangani pada tanggal 31 

�������������������������������������������������������������
8 Lepi, Tarmidi, Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran (online), 

http://www.bi.go.id, (17 September 2011)
9 Muhammad Hisyam (Ed),  Krisis Masa Kini dan Orde Baru, Yayasan Obor Indonesai, Jakarta, 

2003, hal. 57. 
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Oktober 1997. Program reformasi ekonomi yang disarankan IMF ini mencakup 

empat bidang10: 

1. Penyehatan sektor keuangan; 

2. Kebijakan fiskal; 

3. Kebijakan moneter; 

4. Penyesuaian struktural. 

 Karena dalam beberapa hal program-program yang diprasyaratkan IMF 

oleh pihak Indonesia dirasakan berat dan tidak mungkin dilaksanakan, maka 

dilakukanlah negosiasi kedua yang menghasilkan persetujuan mengenai reformasi 

ekonomi (letter of intent) yang ditanda-tangani pada tanggal 15 Januari 1998, 

yang mengandung 50 butir. Saran-saran IMF diharapkan akan mengembalikan 

kepercayaan masyarakat dengan cepat dan kurs nilai tukar rupiah bisa menjadi 

stabil (butir 17 persetujuan IMF 15 Januari 1998). Pokok-pokok 

dari program IMF adalah sebagai berikut11: 

A. Kebijakan makro-ekonomi 

a. Kebijakan fiskal 

b. Kebijakan moneter dan nilai tukar 

B. Restrukturisasi sektor keuangan 

�������������������������������������������������������������
10 Lepi T. Tarmidi. Loc.cit. 
11

Ibid.
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a. Program restrukturisasi bank 

b. Memperkuat aspek hukum dan pengawasan untuk perbankan 

C. Reformasi struktural 

a. Perdagangan luar negeri dan investasi 

b. Deregulasi dan swastanisasi 

c. Social safety net

d. Lingkungan hidup. 

 Setelah pelaksanaan reformasi kedua ini kembali menghadapi berbagai 

hambatan, maka diadakanlah negosiasi ulang yang menghasilkan supplementary 

memorandum pada tanggal 10 April 1998 yang terdiri atas 20 butir, 7 appendix 

dan satu matriks. Cakupan memorandum ini lebih luas dari kedua persetujuan 

sebelumnya, dan aspek baru yang masuk adalah penyelesaian utang luar negeri 

perusahaan swasta Indonesia. Jadwal pelaksanaan masing-masing program 

dirangkum dalam matriks komitmen kebijakan struktural. Strategi yang akan 

dilaksanakan adalah12: 

1. menstabilkan rupiah pada tingkat yang sesuai dengan kekuatan 

ekonomi Indonesia; 

2. memperkuat dan mempercepat restrukturisasi sistim perbankan; 

3. memperkuat implementasi reformasi struktural untuk membangun 

ekonomi yang efisien dan berdaya saing; 

�������������������������������������������������������������
12

Ibid. 
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4. menyusun kerangka untuk mengatasi masalah utang perusahaan 

swasta; 

5. mengembalikan pembelanjaan perdagangan pada keadaan yang 

normal, sehingga ekspor bisa bangkit kembali. 

 Untuk mewujudkan program stabilisasi moneter tersebut, perlu diadakan 

penyesuaian kebijakan ekonomi yang selama ini telah ditempuh di Indonesia. 

Kebijakan moneter harus lebih diarahkan kepada upaya untuk menciptakan dan 

menjaga stabilitas moneter. Krisis moneter 1997/1998 telah menuntut perubahan 

tatanan kelembagaan Bank Indonesia menjadi bank sentral yang independen. 

Perubahan ini didasari pada munculnya pendapat kuat yang mengatakan bahwa 

salah satu penyebab krisis adalah ketidakmampuan Bank Indonesia bertindak 

objektif karena selama periode prakrisis kebijakan Bank Indonesia selalu 

dianggap terkait dengan kepentingan politik pemerintah. Perubahan tatanan ini 

diwujudkan pada penggantian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang 

Bank Sentral dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia.13

 Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank 

Sentral menyatakan bahwa tugas Bank Indonesia adalah membantu pemerintah 

dalam mencapai beberapa tujuan, yaitu mengatur, menjaga dan memelihara 

stabilitas rupiah, dan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta 

memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam 

�������������������������������������������������������������
13 Aulia Pohan, Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2008, hal. 98-99. 
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landasan hukum selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang 

memiliki tujuan yang lebih fokus, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai 

rupiah.14 Kestabilan nilai rupiah merupakan sebagian prasyarat bagi tercapainya 

pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. Reorientasi sasaran Bank Indoesia tersebut selain merupakan bagian dari 

program stabilitas moneter pasca krisis, sekaligus meletakkan landasan yang 

kokoh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia ditengah-

tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif. 

 Kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan 

penyesuaian kebijakan moneter dengan tujuan yang dititikberatkan pada upaya 

mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah yang ditopang oleh tiga pilar 

utama yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran 

yang cepat, tepat, dan aman, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan 

efisien. Mekanisme perumusan kebijakan moneter tersebut harus terkoordinasi 

dengan perumusan kebijakan di bidang fiskal dan sektor riil. Selanjutnya, dengan 

menitikberatkan pada lebih terkoordinasinya penyusunan kebijakan moneter 

dengan kebijakan fiskal dan sektor riil, dan terwujudnya prinsip keseimbangan 

antara independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab terhadap 

kinerjanya yang harus memenuhi akuntabilitas publik yang transparan, sehingga 

dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dengan mengubah dan 

�������������������������������������������������������������
14 Perry Warjiyo dan Solikin, Kebijakan Moneter di Indonesia, Pusat Pendidikan dan Studi 

Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta, 2003, hal 40-41. 
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menyempurnakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.15

 Selanjutnya Undang-Undang Bank Indonesia diperbarui kembali dengan 

dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia 

Menjadi Undang-Undang. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

yang sangat mendesak dan hal ihwal kegentingan yang memaksa merupakan 

langkah tepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dalam 

menghadapi ancaman krisis keuangan global. Dampak krisis keuangan global 

akan berimbas pada berbagai negara termasuk Indonesia, karena sistem keuangan 

global saling interdependensi.16

 Kebijakan moneter pasca krisis 1997/1998 menciptakan serangan 

spekulatif yang bertubi-tubi. Ketiadaan pasar modal yang telah tertata dengan baik 

mempersulit pemantauan terhadap pergerakan modal, padahal neraca pasar modal 

pada saat itu sudah terbuka. Pembatasan utang luar negeri yang ditetapkan Bank 

Indonesia tidak berjalan efektif, karena para konglomerat memiliki koneksi di luar 

negeri dengan mudah menyembunyikan jumlah aktual utang luar negeri mereka.
17

�������������������������������������������������������������
15 Lihat Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang 

Bank Indonesia 
16 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi 

Undang-Undang 
17 Muhammad Hisyam (Ed), op.cit. hal 57 
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 Hal ini dapat terjadi, akibat kekosongan hukum pelaksanaan pasal 8 huruf 

a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tersebut. 

Sampai saat ini, belum ada payung hukum yang secara rinci menetapkan 

kebijakan moneter seperti apa yang harus dijalankan oleh Bank Indonesia 

khususnya dalam penanganan krisis. 

 Selama ini, kebijakan yang dikeluarkan sebagai penanganan krisis baik 

fiskal maupun moneter masih cenderung menebak-nebak. Adanya kebijakan 

moneter Bank Indonesia untuk menutup 16 bank umum pada tanggal 1 November 

1997 telah mengakibatkan anjloknya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan 

nasional. Sehingga, para nasabah khususnya bank swasta menarik dananya secara 

besar-besaran (bank rush). Kebijakan moneter Bank Indonesia yang lain adalah 

menyelamatkan bank-bank dengan mengeluarkan Bantuan Likuiditas Bank 

Indonesia (BLBI) yang mencapai Rp.154,6 triliun yang berdampak pada kerugian 

keuangan negara. Sehingga opini publik telah menyeret Bank Indonesia pada 

persoalan krisis yang semakin runyam. Sehingga kondisi ini memperburuk citra 

Bank Indonesia.  

 Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen memiliki otonomi 

penuh dalam pelaksanaan tugasnya. Disamping itu, untuk lebih menjamin 

independensi tersebut maka kedudukan Bank Indonesia berada di luar

pemerintah. Pencantuman status independen dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia, diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat, 

menjamin kepastian hukum dan konsistensi status kelembagaan Bank Indonesia. 
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Dengan demikian, kebijakan-kebijakan moneter yang diputuskan dan 

dilaksanakan bank sentral merupakan hasil yang paling optimal dan obyektif dan 

dengan independensinya akan berpengaruh posotif terhadap stabilitas ekonomi 

makro. 

 Sejalan dengan tugas pokok Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2004 pasal 4 ayat (2) menyebutkan 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.” 

 Didalam penjelasan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia, telah disebutkan bahwa, 

“Bentuk campur tangan atau intervensi yaitu semua bentuk intimidasi, 

ancaman, pemaksaan, bujuk rayu dari pihak lain yang secara langsung atau 

tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas 

Bank Indonesia”. 

 Pasal-pasal yang berkaitan dengan ketentuan independensi Bank Indonesia 

adalah pasal 4 ayat (2) dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 serta 

pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dalam pasal 9 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, 

“Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap 

pelaksanaan tugas Bank Indonesia....”. 
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 Sedangkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 

menyebutkan bahwa, 

“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank 

Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, 

konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum 

pemerintah dibidang perekonomian.” 

 Dilihat dari isi kedua pasal di atas, yang melarang segala bentuk campur 

tangan terhadap Bank Indonesia, tetapi mengharuskan Bank Indonesia 

mempertimbangkan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, menghasilkan 

penafsiran yang kabur atas status independesi Bank Indonesia.   

 Secara implisit independensi Bank Indonesia dapat dilihat dalam beberapa 

bidang terkait pengambilan kebijakan moneter demi terpeliharanya stabilitas 

perekonomian yang baik. Independensi Bank Indonesia mencakup bidang-bidang 

sebagai berikut18 :  

a. Yuridis/Legal 

b. Status dan Kedudukan 

c. Tujuan 

d. Tugas 

e. Manajemen 

f. Personalia 

g. Anggaran 

�������������������������������������������������������������
18 Dita Birahayu, Kajian Yurudis Tentang independensi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral 

Dalam Pengambilan Kebijakan Moneter Kerjasama Internasional, Tesis tidak diterbitkan, 

Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010, hal 3-6. 
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h. Pertanggungjawaban Transparansi dan Akuntabilitas 

 Dalam kerangka merumuskan kebijakan moneter khususnya dalam 

penanganan krisis, Bank Indonesia masih memegang prinsip-prinsip independensi 

diatas, kecuali dalam pelaksanaan tugas. Dalam situasi ini, dibutuhkan kebijakan 

moneter yang cepat dan solutif dari bank sentral untuk menangani defisit 

anggaran negara dan pengendalian inflasi. 

Kebijakan moneter tidak dirumuskan sendiri oleh bank sentral, dalam 

kepustakaannya, hubungan antara bank sentral dan pemerintah kian erat 

keterkaitannya antara hubungan fiskal dan moneter. Keterkaitan erat antara 

kebijakan moneter dan fiskal karena defisit anggaran dibiayai melalui percetakan 

uang baru. Dalam kondisi ini, bank sentral menjadi perpanjangan tangan 

kementrian keuangan. 

 Dalam situasi krisis moneter, kemandirian bank sentral tidak lantas 

membuat kebijakan moneternya efektif, dan memang demikian adanya. Kesulitan 

pokok yang dapat ditimbulkan adalah adanya kekhawatiran hal itu akan 

memunculkan persoalan koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan-

kebijakan ekonomi lainnya, terutama kebijakan fiskal. Ini mudah dipahami karena 

tujuan bank sentral yang mandiri adalah meningkatkan kredibilitas kebijakan 

moneter, dan hal ini sulit dilaksanakan jika tidak didukung oleh kebijakan 

ekonomi pemerintah secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

kredibilitas kebjakan moneter memerlukan koordinasi antara otoritas moneter dan 

fiskal.  Dalam praktiknya, tidak ada bank sentral yang sepenuhnya bisa mandiri 

dalam membuat kebijakan moneter tanpa memperhatikan kebijakan-kebijakan 
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lainnya. Hal inipun tercermin dari isi pasal 7 ayat (2) UU No. 3/2004 yg 

menyebutkan:  

“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank 

Indonesia  melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, 

konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum 

pemerintah di bidang perekonomian.”  

Demikian pula isi Penjelasan ps. 7 ayat (2)  menyebutkan bahwa:

Ketentuan ini dimaksudkan agar kebijakan moneter yang diambil oleh 

Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dapat 

dijadikan acuan yang pasti dan jelas bagi dunia usaha dan masyarakat luas. 

Disamping itu, ketentuan ini dimaksudkan pula agar kebijakan yang 

diambil oleh Bank Indonesia sudah mempertimbangkan dampaknya 

terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan, termasuk bidang 

keuangan negara dan perkembangan di sektor  riil.  

Karena itu dalam menghadapi situasi krisis moneter yang mengharuskan 

adanya kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dan cepat, apabila terdapat 

ketidakjelasan pembagian tanggungjawab/tugas yang jelas akan menimbulkan 

potensi penurunan efisiensi kebijakan moneter.  

 Saat ini, hukum positif di Indonesia belum mengatur mekanisme 

penanganan krisis secara tepat dan cepat. Tugas Bank Indonesia sebagai yang 

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter saja tidaklah cukup. 

Dibutuhkan suatu regulasi baru sebagai upaya represif dalam menangani krisis, 

yaitu dibutuhkannya legitimasi koordinasi antara bank sentral dengan pemerintah 

dalam membuat kebijakan baik moneter maupun fiskal yang saling 

berkesinambungan dan komprehensif dalam menangani krisis. 
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 Oleh karena itu, pelajaran krisis moneter Indonesia di masa lalu tidak 

hanya membutuhkan reformasi politik dan ekonomi saja. Tetapi yang lebih 

penting adalah reformasi hukum untuk menangani krisis secara tepat dan solutif 

untuk segera diciptakan. Agar jika Indonesia mengalami krisis sewaktu-waktu, 

legitimasi ini dapat dijadikan pedoman dalam penanganan krisis. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis menarik rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan tugas Bank Indonesia dalam mengatasi krisis 

moneter?

2. Bagaimana model pengaturan yang tepat mengenai asas independensi 

Bank Indonesia dalam mengatasi krisis moneter di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk menginventarisasi dan mengkaji pengaturan tugas Bank Indonesia 

dalam mengatasi krisis moneter. 

2. Untuk menemukan model pengaturan yang tepat mengenai asas 

independensi Bank Indonesia dalam mengatasi krisis moneter di 

Indonesia.
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritik penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan 

khasanah keilmuan dibidang hukum ekonomi makro sebagai kajian 

akademik dalam memberikan gagasan kritis, solutif dan kontributif 

mengenai penanganan krisis moneter keterkaitannya dengan tugas Bank 

Indonesia 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi pemerintah, agar dapat membentuk suatu produk hukum 

sebagai upaya represif dalam menangani krisis moneter.   

b) Referensi bagi peneliti berikutnya dalam mengkaji masalah 

yang sama dimasa yang akan datang.  

c) Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis 

khususnya dalam hal kebijakan moneter. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TENTANG BANK INDONESIA 

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. Istilah bank sentral dan 

penggunaannya dalam sejarah ekonomi baru muncul belakangan, paling awal 

padaa permulaan abad ke-20. Per-definisi, bank sentral adalah banknya bank, 

banknya pemerintah, dan penjaga cadangan devisa suatu negara. Bank sentral 

tumbuh karena dua faktor utama. Pertama, banyak pemerintah (di Eropa) 

menyadari bantuan finansial yang akan diperoleh jika mereka mendukung bank 

sentral baik swasta maupun bank negara. Kedua, bank sentral dibutuhkan untuk 

menyatukan sistem pembuatan dan peredaran mata uang, mengelola dan 

melindungi cadangan uang negara, dan meningkatkan sistem pembayaran (Swiss, 

Itali dan Jerman). Bank sebagai lembaga keuangan memberikan kredit dan jasa-

jasa keuangan, baik dengan modal sendiri maupun modal pihak ketiga maupun 

dengan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.19

 Sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya. dimulai ketika sebuah undang-undang 

baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada 

tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 6/ 2009. Undang-undang ini memberikan status dan 

�������������������������������������������������������������
19 Mohammad Fajrul Falaakh, Bank Sentral Dalam Hukum Konstitusi, Mimbar Hukum, hal. 161. 
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kedudukan sebagai suatu 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.
20

 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.21

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.
22

 Dalam menjalankan tugas-tugasnya Bank Indonesia dipimpin oleh sebuah 

dewan gubernur. Dewan gubernur itu terdiri dari seorang gubernur, seorang deputi 

gubernur senior, dan sekurang-kurangnya empat dan paling banyak tujuh orang 

�������������������������������������������������������������
20 Fungsi Bank Indonesia, http://www.bi.go.id/web/id, (19 September 2011) 
21 http://www.bi.go.id/web/id, (19 September 2011) 
22

Ibid.
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deputi gubernur. Gubernur merupakan pucuk pimpinan dewan gubernur, 

sedangkan deputi senior gubernur bertindak sebagai wakil gubernur. Adapun 

gubernur, deputi senior gubernur dan para deputi gubernur tersebut diusulkan dan 

diangkat oleh presiden berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Para deputi gubernur juga diangkat oleh presiden berdasarkan rekomendasi 

gubernur. Masa jabatan setiap anggota dewan gubernur adalah lima tahun, dan 

jika memenuhi syarat dapat diangkat kembali.23

 Bank Indonesia diwajibkan memberi laporan tahunan dan kuartalan 

kepada DPR dan pemerintah. Guna menjamin akuntabilitas, kemandirian, 

transparansi dan kredibilitas Bank Indonesia, maka DPR telah membentuk sebuah 

Badan Pengawas Bank Indonesia yang terdiri dari lima orang anggota, yang 

semuanya dipilih oleh DPR dan diangkat oleh presiden untuk masa jabatan selama 

tiga tahun, dan tidak bisa diperpanjang lagi.
24

 Bank Indonesia menjalankan semua fungsi tradisional bank sentral, 

termasuk menerbitkan uang, bertindak bankir bagi perbankan nasional, 

meregulasikan dan mengawasi operasi perbankan dan lembaga-lembaga keuangan 

bukan bank, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengelola cadangan 

devisa, dan merumuskan serta menjalankan kebijakan moneter. Tujuan utama 

kebijakan moneter Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan 

nilai rupiah, baik itu terhadap barang dan jasa, maupun terhadap valuta asing. 

Perumusan kebijakan moneter dikoordinasikan dengan kebijakan-kebijakan 

�������������������������������������������������������������
23 Akhand Akhtar, op.cit., hal.54. 
24

Ibid. 
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terkait demi kelangsungan manajemen fiskal dan pembinaan kegiatan ekonomi 

secara keseluruhan.25

2.2 KAJIAN TENTANG KEBIJAKAN MONETER  

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara 

untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh 

atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga 

pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak 

sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi 

dengan pemerintah lain.26

 Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang 

bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal 

(keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, 

yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, 

kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila 

kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter 

dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan 

moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian 

ditransfer pada sektor riil.27

�������������������������������������������������������������
25 Akhand Akhtar, loc.cit. 
26 Kebijakan Moneter, http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter, (19 September 2011) 
27

Ibid.
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 Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan 

kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas 

Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan 

persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh 

dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan 

antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut 

yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan 

sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami 

kesulitan likuiditas.28

 Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara 

menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu:
29

1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy 

adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar 

2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy

adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. 

Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy) 

�������������������������������������������������������������
28 Ibid. 
29

Ibid. 
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Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan 

moneter, yaitu antara lain
30

 : 

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

 Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang 

beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah 

(government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, 

pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin 

jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat 

berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara 

lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia 

dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang. 

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate) 

 Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar 

dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank 

umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus 

meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, 

pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya 

menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. 

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

�������������������������������������������������������������
30
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 Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar 

dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan 

pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan 

rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, 

pemerintah menaikkan rasio. 

4. Himbauan Moral (Moral Persuasion) 

 Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah 

uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. 

Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-

hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar 

dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk 

memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

2.3 KAJIAN TENTANG INDEPENDENSI BANK INDONESIA 

Berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia 

pasal 4 ayat 2 : “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.” 

Wacana independensi bank sentral mengenai istilah goal independence

dan instrument independence, istilah pertama berarti pihak bank sentral 

mempunyai wewenang untuk menetapkan target moneter tertentu yang akan 
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dicapai dalam periode tertentu. Adapun yang kedua berarti bank sentral 

dimungkinkan untuk memilih cara dan kebijakan yang dianggap tepat untuk 

mencapai target moneter yang telah ditentukan. Bank Indonesia memiliki kedua 

bentuk otonomi diatas.31

 Disebutkan oleh mantan deputy Chairman Ferderal Reserve bahwa dua 

hal berkaitan dengan independensi bank sentral. Pertama, bank setral mandiri 

dalam menentukan mekanisme pencapaian target moneter. Kedua, konsep itu 

memiliki pengertian bahwa segala kebijakan yang telah diputuskan harus 

memiliki sifat yang sangat sulit diubah (near irreversible) oleh institusi publik 

lainnya.32

 Berbagai studi mengenai keterkaitan antara kemandirian dan kredibilitas 

bank sentral dan kinerja positif perekonomian dapat ditelaah untuk memastikan 

bahwa fenomena ini adalah global dan tidak kebetulan terjadi di Indonesia. 

Alesina dan Summer (1993) dalam studinya menemukan bahwa terdapat korelasi 

postif antara tingkat independensi bank sentral dan rendahnya inflasi. Hasil ini 

dkonfirmasi oleh berbagai studi lainnya antara lain Grilli, Nasciandro dan 

Tebellini (1991), Eijffinger dan Schaling (1993) serta Eijffinger dan Keulen 

(1995).
33

 Penelitian di negara yang mengalami transisi dari bank sentral dibawah 

kekuasaan eksekutif menuju independensi dapat dilihat pada kasus negara Baltik, 

Rusia dan negara bekas Uni Soviet. Tonny Lobek (1999) memperoleh kesimpulan 

�������������������������������������������������������������
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Ibid. 
32 Ibid., hal. 116. 
33

Ibid. 
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bahwa tingkat otonomi berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi riil rata-

rata. Bank sentral di negara-negara berkembang diteliti oleh Loungan dan Sheets 

(1997), ditemukan bahwa rendahnya inflasi berkorelasi dengan tingkat otonomi 

bank sentral. Adapun rendahnya inflasi memiliki hubungan kuat dengan 

pertumbuhan rii Produk Domestik Bruto (PDB).34

� Secara implisit independensi Bank Indonesia dapat dilihat dalam beberapa 

bidang terkait pengambilan kebijakan moneter demi terpeliharanya stabilitas 

perekonomian yang baik. Independensi Bank Indonesia mencakup bidang-bidang 

sebagai berikut35 :  

a. Yuridis/Legal 

 Di dalam bidang yuridis, Bank Indonesia dibentuk berdasarkan pasal 23 

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara memiliki suatu bank 

sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan 

independensinya diatur dengan Undang-Undang” 

b. Status dan Kedudukan 

 Dasar hukum bidang status dan kedudukan adalah pasal 4 ayat (3) sebagai 

bentuk Bank Indonesia sebagai badan hukum publik yang diperjelas dengan 

pasal 9, pasal 67 dan pasal 68 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia. Sesuai dengan pasal ini, Bank Indonesia adalah lembaga yang 

independen yang melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur 
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35 Dita Birahayu, Kajian Yurudis Tentang independensi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral 

Dalam Pengambilan Kebijakan Moneter Kerjasama Internasional, Tesis tidak diterbitkan, 

Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010, hal 3-6. 
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tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas 

diatur dalam Undang-Undang ini. 

c. Tujuan 

 Dasar hukum bidang tujuan Bank Indonesia adalah pasal 7 ayat (1) dan 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

d. Tugas 

 Dasar hukum bidang tugas Bank Indonesia mencakup 3 sub sistem yaitu: 

moneter, perbankan dan pembayaran adalah pasal 8 sampai dengan pasal 35 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia. 

e. Manajemen 

 Dasar hukum bidang manajemen Bank Indonesia adalah pasal 36, pasal 

37, pasal 38 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia. 

f. Personalia 

 Dasar hukum bidang personalia Bank Indonesia adalah pasal 41 dan 48 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia. 

g. Anggaran 
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 Dasar hukum bidang anggaran Bank Indonesia adalah pasal 60, pasal 61 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia. 

h. Pertanggungjawaban Transparansi dan Akuntabilitas 

 Dasar hukum bidang pertanggungjawaban transparansi dan akuntabilitas 

Bank Indonesia adalah pasal 58, 61 dan pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

2.3.1. Hubungan Kelembagaan Bank Indonesia dengan Pemerintah  

 Hubungan pemerintah dengan Bank Indonesia diatur berdasarkan 

perkembangan Undang-Undang Bank Indonesia. Selama perjalanannya 

Bank Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan Undang-

Undang. Sehingga, hubungan Bank Indonesia dan pemerintah juga 

mengalami beberapa perubahan. 

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 Bank 

Indonesia dapat memberikan uang muka (kredit) kepada Pemerintah 

maksimum 30% dari penghasilan Pemerintah selama setahun 

anggaran. 

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 
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 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Bank 

Indonesia dapat memberikan uang muka (kredit) sesuai dengan 

kebutuhan Pemerintah dengan mengenakan bunga 3% per tahun. 

Sementara ini posisi Bank Indonesia berada dibawah kendali Presiden. 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diubah kedalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diubah 

kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 hubungan Bank 

Indonesia dengan Pemerintah diatur dalam Bab VIII yang terdiri atas 5 

pasal, yaitu pasal 52 sampai pasal 56 yang kemudian diubah salam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 angka 13-15. 

2.4 KAJIAN TENTANG SEJARAH KRISIS MONETER 

Krisis keuangan di Asia berawal dari di-devaluasinya baht pada bulan Juli 

1997 yang merupakan tantangan yang berat bagi perekonomian dunia di akhir 

abad ke 20. Krisis ini membawa kehancuran perekonomian negara-negara 

Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Korea Selatan dan menurunnya nilai 

tukar negara-negara Singapura, Taiwan, China dan negara lainnya di kawasan ini. 

Dampak devaluasi baht dirasakan juga oleh pasar saham di Hongkong dan juga 

dirasakan oleh stock exchange centers di Eropa, Amerika Serikat serta Jepang. 
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Suatu perubahan yang demikian cepat dari fenomena Asian Miracle berubah 

menjadi Asian Financial Crisis atau Krisis Keuangan Asia.36

 Bagaimanapun keadaannya, kondisi ini secara keseluruhan jelas membawa 

dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Kedalam, gejolak 

tadi menyebabkan terhambatnya berbagai program pembangunan, disamping 

menimbulkan ekses-ekses negatif lain seperti melonjaknya harga-harga kebutuhan 

pokok, pengurangan subsidi berbagai sektor, serta peningkatan pengangguran 

yang seringkali diiringi oleh aksi-aksi protes maupun kerusuhan. Sementara 

keluar, kondisi tadi mengakibatkan ketergantungan kepada negara donor semakin 

kuat dan seringkali juga menjebak negara tersebut kedalam perangkap hutang 

yang kronis. Ini belum termasuk kepercayaan dari para investor luar negeri yang 

menjadi ragu-raguuntuk mengembangkan usahanya. Mengingat sangat krusialnya 

masalah ini, tidak mengherankan jika pemerintah negara yang bersangkutan 

menempuh berbagai langkah antisipatif maupun kuratif untuk menanggulangi 

gejolak tersebut. Secara umum, strategi yang dilakukan adalah dengan menjalin 

kerjasama dengan International Monetery Fund (IMF) dan atau negara-negara 

tetangga yang tidak terkena gejolak, guna memperoleh bantuan dana. Akan tetapi 

secara kasuistis, setiap negara mempunyai caranya masing-masing. Malaysia 

misalnya, telah diambil kebijakan untuk memotong atau mengurangi penghasilan 

pegawai negeri. Sedangkan Korea Selatan lebih mengandalkan kepada kesadaran 

masyarakat dalam bentuk sumbangan emas kepada negara. Adapun Indonesia 

telah menempuh kebijakan likuidasi bank-bank swasta dan penggabungan 
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(merger) bank pemerintah, disamping juga menggalakkan Gerakan Cinta Rupiah 

(GETAR). Terjadinya krisis moneter negara Asia umumnya dan Asia Tenggara 

khususnya beserta faktor penyebab dan dampak-dampaknya, berlaku disekitar 

aspek ekonomis. Padahal jika dipahami lebih lanjut, ternyata faktor-faktor non 

ekonomis seperti aspek politis, sosiologis maupun kultural (budaya) masyarakat, 

memiliki kontribusi yang tidak kecil dan tidak dapat diabaikan.37

 2.4.1 Kinerja Pembangunan Negara Asia & Asia Tenggara 

 Pertumbuhan perekonomian negara-negara Asia Pasifik maupun 

Asia Tenggara pada dekade 1980-an dan sesudahnya dapat dikatakan 

cukup menggembirakan diantara resesi yang melanda sebagian dunia serta 

kesulitan-kesulitan ekonomi lainnya. Hal ini dapat disimak dari tingkat 

angka pertumbuhan ekoomi yang rata-rata mencapai 6-7 % per tahun. 

Ditambah lagi dengan stabilitas politik yang cukup mantap serta potensi 

pasar yang sangat luas, menjadikan kawasan ini sebagai tempat ideal 

untuk menanamkan modal. Dengan berbagai prakondisi yang 

memungkinkan kawasan ini untuk terus berkembang, terjadilah proses 

modernisasi dan industrialisasi secara besar-besaran, sehingga tidaklah 

mengherankan jika dari kawasan ini lahir negara-negara industri baru atau 

yang sering disebut dengan “Macan Asia” (Taiwan, Hongkong, Singapura 

dan Korea). Diluar kelompok ini masih terdapat negara yang dikategorikan 

sebagai “Macan Kecil Asia” yang kinerja pembangunannya mendapat 

julukan sangat istimewa (miracle) dari Bank Dunia, yaitu Indonesia, 
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Malaysia, dan Cina. Namun dari proses pembangunan yang sangat pesat 

tadi ternyata terkandung “bom waktu” yang satu ketika dapat mengancam 

proses pembangunan itu sendiri.
38

 Sebagai contoh, karena terlalu memacu 

pertumbuhan industri, tanpa disadari negara-negara tersebut melupakan 

basis atau struktur dasarnya sebagai negara agraris. Padahal, produk-

produk agraris inilah yang sesungguhnya merupakan comparative 

advantage dan yang harus dikembangkan menjadi competitive advantage 

bagi negara bersangkutan. Sementara itu, industri yang dikembangkan 

belum menyentuh tahap hi-tech, melainkan masih berkutat disekitar 

middle tech. Akibatnya, kebijakan untuk mewujudkan industri yang maju 

dan ditunjang oleh pertanian yang tangguh tidak berjalan maksimal39

 Dengan kata lain, kedua sektor ini tidak mampu memberikan 

kontribusi secara maksimal bagi perekonomian negara bersangkutan. 

Sebagai contoh, industri pertanian Indonesia belum mampu memenuhi 

sendiri (swasembada) kebutuhan dalam negeri, sedang dipihak lain 

industri strategisnya (misalnya pesawat terbang) masih jauh dibawah 

kualitas negara maju. Disamping itu, industrialisasi negara-negara Asia 

khususnya Asia Tenggara ternyata mengantarkan negara-negara tersebut 

dalam beberapa jebakan. Jebakan pertama menyangkut masalah kuota. 

Artinya, sebagai penghasil bahan-bahan mentah, ketergantungan 

Association of South East Asia Nations (ASEAN) pada pasaran dunia 

sangat terasa, sehingga kegoncangan harga dipasar dunia akan sangat 
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mempengaruhi perekonomian ASEAN. Dalam hal ini dapat diketahui 

bahwa perekonomian negara-negara ASEAN sangat berkiblat ke Jepang 

dan Amerika Serikat, sehingga gerakan-gerakan atau gesekan dalam 

perekonomian kedua negara raksasa ini secara langsung akan 

menggoyangkan perekonomian dalam negara-negara ASEAN. Jebakan 

lainnya adalah bahwa dalam kebijaksanaan industrialisasinya, negara-

negara ASEAN menganut strategi substitusi barang impor yang akhirnya 

memberikan beban bagi perkembangan perekonomian mereka sendiri. Hal 

ini menyebabkan daya saing produk negara ASEAN tidak dapat 

mengimbangi produk dari negara lain yang lebih bermutu.40

 Dalam konteks seperti inilah perlunya penyatuan kebijakan dan 

kerjasama internal tingkat ASEAN. Malah tidak berlebihan jika dikatakan 

bahwa untuk memperkuat daya saing regional, perlu diciptakan integrasi 

berbagai instrumen perekonomian, misalnya dalam bentuk penyatuan mata 

uang, penghilangan berbagai hambatan tarif dan non tarif, dan sebagainya. 

 Dari sedikit uraian diatas dapat disimak bahwa kinerja 

perekonomian di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara belum begitu 

mantap. Artinya, pada periode tertentu mengalami pertumbuhan yang amat 

pesat, sementara pada periode berikutnya mengalami pelambatan yang 

cukup berat. Oleh karena itu, strategi kebijakan pembangunan nasional 

masing-masing negara perlu direncanakan secara jangka panjang, dalam 

pengertian tidak mengejar pertumbuhan tinggi atau profitability secara 
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sesaat, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pemerataan (equity) 

dan keberlangsungan (continuity) ke masa depan.41

2.5 KAJIAN TENTANG POLITIK HUKUM  

Politik hukum menurut Bellefroid adalah bagian dari ilmu hukum yang 

meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi 

tuntutan baru kehidupan masyarakat dengan menyatakan :”Politik hukum 

menyelidiki perubahan-perubahan apakah yang harus diadakan pada hukum yang 

ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru dari hidup 

kemasyarakatan.”42

 Berbeda dengan Bellefroid, Lemaire berpendapat bahwa politik hukum 

termasuk kajian hukum yang terkait dengan ilmu pengetahuan hukum positif. 

Politik hukum merupakan bagian dari kebijakan legislatif. Politik hukum 

merupakan bagian dari ilmu politik pada umumnya. politik hukum mengkaji 

bagaimana penetapan hukum yang seharusnya (ius constituendum). Kajian hukum 

positif ini tidak berhenti pada kajian hukum yang berlaku. Kajian hukum positif 

selalu menimbulkan pertanyaan tentang hukum yang seharusnya, atau hukum 

yang diharapkan.43

 Utrecht mengutarakan bahwa politik hukum menentukan hukum yang 

seharusnya. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan 

menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki 

perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang berlaku supaya 
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menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (sociale werkrlijkheid). Dengan berdasar 

pada pendapat Bellefroid, Utrecht menyatakan bahwa politik membuat suatau ius 

constituendum ini pada kemudian hari berlaku sebagai ius constitutum baru.
44

 Selain pengertian politik hukum yang berpangkal pada pengertian 

rechtpolitiek terdapat pula pengertian politik hukum yang tidak merupakan 

terjemahan dari rechtpolitiek. Mahfud mengartikan politik hukum sebagai 

kebijaksanaan (legal policy) yang dilaksanakan pemerintah secara nasional. 

Sehubungan dengan itu, menurut Mahfud, politik hukum membahas mengapa 

politik mengintervensi hukum, bagaimana politik mempengaruhi hukum, sistem 

politik yang bagaimana melahirkan hukum yang bagaimana. Mahfud berpendapat 

bahwa hukum dipengaruhi politik, karena Das Sein ditetapkan oleh politik.45
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu mengkaji dan 

menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan moneter 

Bank Indonesia. Penelitian Yuridis Normatif (normatief legal), disini 

dimaksudkan bahwa, permasalahan hukum yang menjadi objek kajian 

dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan-peraturan, 

perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat 

para sarjana hukum terkemuka. 

3.2 Pendekatan Penelitian

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan 

“statuta approach”,46 yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

hukum yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum dibidang krisis moneter. Selain itu, 

penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (case approach), yaitu 

pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus krisis 

moneter yang terjadi dimasa lalu beserta penanganan Bank Indonesia dalam 

menangani krisis moneter. Kemudian pendekatan selanjutnya yaitu model 
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pendekatan konsep (conseptual approach)
47 menawarkan konsep koordinasi 

antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam menangani krisis moneter. 

3.3 Jenis Bahan Hukum 

 3.3.1 Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-

bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat48

serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan 

primer dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia 

�������������������������������������������������������������
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c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara. 

d. Peraturan-Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan tugas bank 

sentral dalam menciptakan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk 

menangani krisis moneter. 

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder dalam penulisan karya ilmiah ini meliputi 

data yang berbentuk informasi sebagai penunjang dalam penulisan, yang 

diperoleh dari dokumen, penelitian serta studi literatur yang berhubungan 

dengan kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menangani krisis 

moneter, yaitu: 

a. Studi pustaka peraturan perundang-undangan lainnya baik nasional 

maupun internasional yang relevan dan berkaitan dengan tugas bank 

sentral dalam menciptakan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk 

menangani krisis moneter. 

b. Dokumen-dokumen penting lainnya yang relevan dan berkaitan 

dengan tugas bank sentral dalm menciptakan dan melaksanakan 

kebijakan moneter untuk menangani krisis moneter. 

c. Bahan-bahan hukum dari internet yang relevan dan berkaitan dengan 

tugas bank sentral dalm menciptakan dan melaksanakan kebijakan 
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moneter untuk menangani krisis moneter. 

3.3.3 Bahan Hukum Tersier 

a. Kamus

Kamus yang digunakan adalah kamus umum, kamus hukum, 

kamus terminologi hukum dan kamus bahasa inggris

b. Doktrin

adalah pendapat dari para sarjana (melalui hasil tesis dan tulisan-

tulisannya) yang sering dipakai sebagai pegangan atau pedoman 

untuk menemukan kaidah hukum dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. Doktrin yang dipergunakan adalah doktrin 

nasional dan internasional.

c. Glossarium

adalah daftar istilah untuk menerangkan kata-kata asing ke dalam 

bahasa Indonesia. Istilah-istilah yang dipakai adalah istilah-istilah 

di bidang hukum, ekonomi dan perbankan. 

 Disamping tiga bahan hukum diatas, penelitian ini didukung 

dengan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih 

mendalam tentang penanganan krisis moneter oleh Bank Indonesia dan 

ketentuan asas independensi Bank Indonesia.  
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3.4  Metode Pengumpulan Bahan Hukum

3.4.1 Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer, diperoleh dengan studi pustaka 

terhadap peraturan perundang-undangan nasional yang relevan 

serta dokumen-dokumen penting lainnya. Penulis juga mengutip 

langsung dan mengakses situs-situs tertentu di internet. 

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder, diperoleh dengan studi pustaka 

terhadap peraturan perudangan lain yang relevan serta dokumen-

dokumen penting lainnya. Penulis juga mengutip langsung dan 

mengakses situs-situs tertentu di internet. 

3.4.3 Bahan Hukum Tersier 

 Diperoleh dengan mengutip langsung serta mengcopy

kamus, glossarium dan doktrin-doktrin yang berkaitan langsung 

dengan masalah yang diangkat penulis.  

 Data hasil wawancara diperoleh dengan melakukan wawancara 

secara langsung dengan Pimpinan Bank Indonesia Malang dan bagian 
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Kebanksentralan Bank Indonesia Malang untuk memperoleh informasi 

mengenai kebijakan moneter dan asas independensi Bank Indonesia.  

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

 Pada bahan hukum primer, bahan hukum yang telah terkumpul 

selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan interpretasi hukum, 

diantaranya interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis dan 

peraturan-peraturan lainnya yang menjadi dasar analisa oleh Penulis yang 

digunakan dalam disiplin ilmu hukum untuk menganalisis pesan-pesan 

yang terkandung dalam Undang-Undang, sehingga dapat ditemukan suatu 

pengertian berkaitan dengan bahan hukum primer yang lain yaitu 

pengaturan tentang tugas Bank Indonesia dalam mengatasi krisis moneter. 

 Selain itu, Penulis juga menggunakan interpretasi komparatif 

terkait dengan konsistensi Bank Indonesia dalam mengatasi krisis moneter 

berdasar asas independensi.  

 Pada bahan hukum sekunder, pertama-tama data yang diperoleh 

diolah, kemudian direduksi terlebih dahulu dengan mereduksi informasi 

yang tidak berkaitan dengan masalah yang diangkat Penulis. Selanjutnya 

data yang telah direduksi langsung dianalisis menggunakan metode 

argumentasi untuk memberikan suatu wacana atau pedoman bagi pihak-

pihak yang terkait dalam masalah yang diangkat Penulis. 
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 Pada bahan hukum tersier, Penulis menemukan data yang berasal 

dari kamus, doktrin-doktrin dan glossarium yang akan digunakan sebagai 

suatu wacana yang terkait salam masalah yang diangkat Penulis.  

 Pada informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, pertama-tama 

data yang diperoleh diolah, kemudian direduksi terlebih dahulu dengan 

mereduksi informasi yang tidak berkaitan dengan masalah yang diangkat 

Penulis. Selanjutnya data yang telah direduksi langsung dianalisis 

menggunakan metode argumentasi untuk memberikan suatu wacana 

mengenai kebijakan moneter dan asas independensi Bank Indonesia. 

3.6 Definisi Konseptual Penelitian 

 3.6.1 Krisis Moneter 

Adalah situasi tertekannya nilai mata uang suatu negara tertentu 

disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor ekonomi seperti tingginya 

utang luar negeri dan kelemahan sistem perbankan, faktor non ekonomi 

seperti aspek politis, sosiologis maupun kultural (budaya) masyarakat. 

3.6.2 Bank Indonesia 

Adalah bank sentral Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjaga 

kestabilan nilai rupiah dan memiliki tugas dan wewenang berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan. 

3.6.3 Kebijakan Moneter 
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Adalah suatu kebijakan untuk mengontrol peredaran uang untuk mencapai 

tujuan tertentu, misalnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas 

harga, pemerataan pembangunan. 

3.6.4 Asas Independensi Bank Indonesia 

Adalah suatu asas yang menentukan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, 

Bank Indonesia terbebas dari segala campur tangan dari pihak manapun 

baik secara langsung maupun tidak langsung.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Pengaturan Tugas Bank Indonesia Dalam Mengatasi Krisis 

Moneter 

Peran kebijakan moneter mempengaruhi perluasan kesempatan kerja, 

pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran. Semua pengaruh 

ini dianggap sebagai sasaran yang ideal, walaupun jika dilaksanakan secara 

bersama akan sangat sulit karena pengaruh tersebut memiliki unsur yang 

kontradiktif. Misalnya jika Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang 

berorientasi pada perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi, maka 

akan berdampak negatif terhadap kestabilan harga dan keseimbangan neraca 

pembayaran. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank 

Indonesia, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yaitu menciptakan kestabilan 

harga sehingga dapat mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 

 Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan moneter sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi. Hal ini dikarenakan perkembangan 

ekonomi akan menentukan reaksi dan perumusan kebijakan yang hendak 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dari beberapa periode pelaksanaan kebijakan 

moneter seringkali digunakan sebagai alat politis untuk melegitimasi pelaksanaan 

agenda politik pemerintah yang berkuasa. Dalam situasi krisis, pengambil 

kebijakan belum dapat menyimpulkan penyebab dan bagaimana cara mengatasi 
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akibat. Kepanikan yang terjadi membuat kebijakan moneter yang dikeluarkan 

seolah menjadi kabur dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi makro lain. 

 Berdasarkan studi Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank 

Indonesia, kebijakan moneter di Indonesia dikelompokkan dalam beberapa 

periode yaitu kebijakan moneter Bank Indonesia periode sebelum krisis moneter 

1997/1998 (terdiri dari : periode tahun 1945 – 1952, periode tahun 1953 – 1967, 

periode tahun 1968 – 1997),  periode pada saat krisis moneter 1997/199849 dan 

periode era reformasi (periode tahun 2008-2009). 

4.1.1 Analisa Pengaturan Kebijakan Moneter Bank Indonesia  Periode       

Sebelum Krisis Moneter 1997/1998 

4.1.1.1 Periode 1945 – 1952 

 Pada awal kemerdekaan, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia 

mengambil keputusan untuk mendirikan bank sirkulasi berbentuk bank milik 

negara, dan dalam pelaksanaannya berupa pendirian Bank Negara Indonesia 

(BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tahun 1946. Kedua bank milik 

negara tersebut dan beberapa bank swasta yang ditunjuk Jepang dengan mata 

uang Republik Indonesia (ORI) yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. 

Tujuan pengeluaran/pengedaran ORI tersebut adalah untuk menggantikan peranan 

mata uang Hindia Belanda dan Jepang dalam perekonomian Indonesia. 

�������������������������������������������������������������
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Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta, 2003, hal  27-40 
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 Penggunaan ORI hanya sampai 3 tahun 5 bulan dan akhirnya ditarik dari 

peredaran dan diganti dengan uang De Javasche Bank. Setelah pembentukan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dilakukanlah nasionalisasi terhadap 

De Javasche Bank melalui Undang-Undang Nasionalisasi De Javasche Bank pada 

6 Desember 1951.50

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan, pada masa setelah kemerdekaan 

Indonesia bank sirkulasi menentukan kebijakan moneter dengan 

menerbitkan/mengedarkan mata uang ORI. Lalu bank sirkulasi mengeluarkan 

kebijakan selanjutnya dengan menarik mata uang ORI dan menggantinya dengan 

mata uang Indonesia yang baru bernama mata uang De Javasche Bank.  

4.1.1.2 Periode 1953 – 1967 

 Perkembangan selanjutnya pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank 

Indonesia, sebagai pengganti Javasche Bank wet 1922. Undang-Undang tersebut 

menghendaki adanya pembentukan Dewan Moneter dengan Menteri Keuangan 

bertindak sebagai ketua, sementara Menteri Ekonomi dan Gubernur Bank 

Indonesia bertindak sebagai anggota. 

�������������������������������������������������������������
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Gambar 4.1  Kedudukan Bank Indonesia dalam Dewan Moneter berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang 

Pokok  Bank Indonesia 

Sumber : Bahan Hukum Primer, Diolah , 2011. 

 Tugas dari Dewan Moneter adalah mengendalikan kondisi moneter, antara 

lain kebijakan moneter secara umum, mengatur dan menstabilkan mata uang, serta 

memajukan urusan kredit dan perbankan pada umumnya. Tujuan Bank Indonesia 

melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 ini adalah untuk ikut secara aktif 

dalam menata dan mengembangkan perekonomian nasional yang pada waktu itu 

mengalami banyak permasalahan. 

 Fokus pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagai bank sirkulasi pada saat 

itu adalah menyatukan mata uang yang pada waktu itu telah beredar dan berbeda-

beda dari satu daerah ke daerah lain. Oleh karena itu Bank Indonesia 

mengeluarkan mata uang rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran wilayah 

DEWAN 

MONETER

Menteri Keuangan 

(Ketua) 

Menteri Ekonomi 

(Anggota) 

Gubernur Bank Indonesia 

(Anggota) 
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negara Indonesia. Nilai pembanding yang digunakan dalam mengeluarkan 

kebijakan untuk penukaran mata uang suatu daerah dengan mata uang rupiah 

yaitu didasarkan pada perkiraan jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan 

perekonomian daerah setempat. 
51

  

 Perkembangan politik pada waktu itu telah menimbulkan ketimpangan 

dalam pelaksanaan kebijakan moneter, yang dicerminkan oleh peningkatan yang 

berlebihan atas percetakan uang untuk pembiayaan defisit anggaran akibat 

kebijakan fiskal yang ekspansif. Keinginan yang kuat untuk menyenangkan rakyat 

telah mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal tanpa didasari 

prinsip kehati-hatian, sehingga membutuhkan pengeluaran anggaran yang besar 

dan menyebabkan pembengkakan defisitnya anggaran pemerintah. Pembangunan 

proyek-proyek mercusuar atau pengeluaran untuk militer pada waktu itu 

menimbulkan melonjaknya uang beredar jauh melebihi ketentuan riil 

perekonomian sehingga mendorong naiknya harga-harga secara tajam. Sehingga 

pada waktu itu dikenal sebagai periode hyper inflation, dimana laju inflasi 

membumbung tinggi hingga mencapai sekitar 600%.52

 Adanya hyperinflasi tersebut disebabkan oleh dua hal. Pertama, bentuk 

pembiayaan oleh Bank Indonesia terhadap defisit anggaran pemerintah yang 

relatif besar tidak terkontrol karena besarnya intervensi politik pada saat itu. 

Kedua, bentuk pembiayaan langsung dari Bank Indonesia untuk sejumlah 

kegiatan perekonomian tertentu melalui percetakan uang baru.53 Penciptaan uang 
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yang tidak dibatasi dapat menekan kestabilan sektor perbankan sehingga 

berdampak hyperinflasi. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan pada periode tahun 1953-1967 

pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang 

Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Kebijakan moneter yang 

dikeluarkan Bank Indonesia pada periode ini adalah menciptakan dan 

mengedarkan mata uang rupiah untuk mendukung persatuan dan kesatuan negara 

yang baru saja merdeka. Kedudukan Bank Indonesia yang berada dibawah 

Menteri Keuangan mengakibatkan Bank Indonesia dalam melaksanakan 

kebijakan moneter tidak dapat mengindahkan prinsip kehati-hatian. Kepentingan 

politik yang terlalu mengintervensi kebijakan moneter pada saat itu justru 

menimbulkan pelonjakan laju inflasi sehingga perekonomian negara semakin 

memburuk. 

4.1.1.3 Periode 1968 – 1997 

 Keadaan masa tahun 1960-an memberikan pelajaran penting bagi 

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip kehati-

hatian. Kebijakan moneter tidak boleh dipergunakan untuk membiayai defisit 

anggaran pada sisi kebijakan fiskal. Kebijakan moneter harus tetap fokus pada 

pengendalian inflasi dan karenanya percetakan uang untuk membiayai defisit 

anggaran pemerintah akan mengancam kestabilan harga dan kestabilan moneter 

secara keseluruhan. Selain itu, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter perlu 

dikoordinasikan dengan baik, dengan tetap berpegang pada prinsip independensi 
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masing-masing instansi, agar terjadi sinergi kedua kebijakan tersebut dalam 

menjaga stabilitas ekonomi untuk berlangsungnya pembangunan yang 

berkelanjutan. 

 Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1968 tentang Bank Sentral. Kedudukan Bank Indonesia masih sama dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang 

Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Kebijakan moneter 

dirumuskan oleh Dewan Moneter dan Bank Indonesia melakukan tugas kebijakan 

moneter sesuai dengan keputusan Dewan Moneter. Dalam hal ini, Bank Indonesia 

bertugas untuk membantu pemerintah dalam dua hal, yaitu: 

1) mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah  

2) mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas 

kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.  

 Terdapat dampak positif dan negatif dari pengaturan kelembagaan seperti 

ini. Dampak positifnya adalah terintergrasinya dan terkoordinirnya kebijakan 

moneter dengan kebijakan ekonomi makro lainnya. Namun, dampak negatifnya 

adalah pengaturan kelembagaan seperti ini mengaburkan fokus tugas, disiplin dan 

tanggungjawab masing-masing instansi dalam perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan tersebut, tidak ada check and balance antara kebijakan moneter dan 

kebijakan fiskal. Selain itu pengaturan kelembagaan seperti ini dapat 

menyebabkan kebijakan moneter diintervensi untuk pembiayaan fiskal sehingga 

prinsip kehati-hatian dan disiplin kebijakan ekonomi makro kurang dapat 

terjamin. 



���

�

 Pada awal dekade 1980-an terjadi kemerosotan harga minyak di pasar 

dunia. Hal ini telah menyebabkan terbatasnya penerimaan negara untuk 

pembiayaan Anggara Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Dominasi 

pemerintah dalam menopang peningkatan ekonomi tidak dapat lagi dipertahankan 

dan akibatnya kelangsungan pembangunan nasional terancam. Karena itu, 

pemerintah menempuh serangkaian kebijakan ekonomi untuk mengatasi krisis 

karena merosotnya harga minyak pada waktu itu. Kebijakan moneter yang 

ditempuh berupa kebijakan kredit selektif. Bank Indonesia menentukan 

pengaturan terhadap besarnya ekspansi kredit yang dikeluarkan oleh perbankan. 

Hal ini bertujuan agar jumlah uang beredar tetap terkendali. 

 Dalam perkembangan selanjutnya, untuk mendorong kegiatan ekonomi 

dalam negeri dalam menghadapi persaingan global pada 1988 pemerintah 

mengeluarkan paket kebijakan dibidang keuangan, moneter dan perbankan. 

Perkembangan ekonomi yang kurang sehat sempat terjadi pada tahun 1987, saat 

masyarakat melakukan spekulasi mata uang asing karena memperkirakan akan 

dilakukannya devaluasi oleh pemerintah. Untuk mengatasi perkembangan tersebut 

pemerintah, melalui Bank Indonesia mengambil langkah kebijakan yang dikenal 

dengan nama “Gebrakan Sumarlin” pada tanggal 22 Juni 1987, yaitu Bank 

Indonesia memerintahkan kepada perusahaan-perusahaan BUMN besar seperti : 

PN Taspen, PLN, PT Pusri dan Pertamina untuk menarik deposito dan giro 

mereka di bank-bank pemerintah untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

yang mengakibatkan penurunan likuiditas perbankan yang tajam dan meredamnya 

kegiatan spekulasi. Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 1990 Bank Indonesia 
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mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan “Gebrakan Sumarlin II” sebagai 

tindakan preventif untuk mengurangi inflasi.54

 Selain itu adanya liberalisasi sektor keuangan, mengakibatkan aliran dana 

yang masuk ke perekonomian Indonesia, khususnya pinjaman luar negeri swasta, 

demikian besar dan pesat. Hal ini juga memanfaatkana periode booming dalam 

perekonomian Indonesia dan didukung oleh gelombang globalisasi di sektor 

keuangan, perdagangan dan investasi yang demikian pesat pada waktu itu. Disatu 

sisi, besarnya aliran dana luar negeri tersebut mampu menutup kesenjangan 

tabungan-investasi sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi 

dan pembangunan nasional. Namun, disisi lain aliran dana luar negeri tersebut 

juga kemudian menimbulkan sejumlah permasalahan. Dana luar negeri yang 

berjangka pendek dan tidak memperhitungkan resiko banyak dimanfaatkan untuk 

membiayai proyek-proyek swasta yang berjangka panjang dan tidak menghasilkan 

devisa. Disisi moneter, besar dan mobilitas aliran dana luar negeri tersebut 

mempersulit pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. 

 Untuk mengantisipasi dampak negatif dari aliran dana luar negeri tersebut, 

Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan moneter melalui penyerapan kelebihan 

likuiditas dalam perekonomian sehingga mendorong kenaikan suku bunga dalam 

negeri. Namun, adanya peningkatan suku bunga semakin mendorong masuknya 

aliran dana luar negeri tersebut. Akibatnya jumlah pinjaman luar negeri swasta 

dalam berbagai bentuk dan jangka waktunya semakin membesar. Kondisi ini 

diperburuk dengan tidak dijalankannya proyek-proyek swasta yang dibiayai dari 
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pinjaman luar negeri tersebut sesuai dengan prinsip pengelolaan usaha yang sehat. 

Hal ini salah satu sebab krisis moneter Indonesia sejak tahun 1997.55

 Dari uraian diatas penulis dapat menarik kesimpulan, pada periode tahun 

1968-1997 Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan moneter untuk 

mengatasi permasalahan krisis moneter, sebagai berikut: 

1. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang 

Bank Sentral yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank 

Indonesia.  

2. Pada awal dekade 1980-an terjadi kemerosotan harga minyak di pasar 

dunia. Kebijakan moneter yang ditempuh berupa kebijakan kredit selektif, 

yaitu pengaturan terhadap besarnya ekspansi kredit yang dikeluarkan oleh 

perbankan. 

3. Pada tahun 1987 masyarakat melakukan spekulasi mata uang asing karena 

memperkirakan akan dilakukannya devaluasi oleh pemerintah. Untuk 

mengatasi perkembangan tersebut pemerintah mengambil langkah 

kebijakan yang dikenal dengan nama “Gebrakan Sumarlin” dan “Gebrakan 

Sumarlin II” sebagai tindakan preventif untuk mengurangi inflasi. 

4. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan moneter melalui penyerapan 

kelebihan likuiditas akibat jumlah pinjaman luar negeri swasta dalam 

berbagai bentuk dan jangka waktunya semakin membesar. Namun kali ini 
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kebijakan moneter Bank Indonesia tidak dapat merubah keadaan ekonomi 

yang semakin memburuk yang salah satunya disebabkan banyaknya 

proyek-proyek swasta yang dibiayai dari pinjaman luar negeri tidak 

dikelola dengan prinsip pengelolaan usaha yang sehat. Kondisi ini 

merupakan salah satu penyebab krisis moneter 1997/1998. 

4.1.2 Kebijakan Moneter Bank Indonesia Pada Periode Krisis Moneter 

1997/1998 

 Krisis keuangan tahun 1997 dikatakan sebagai awal jatuhnya 

perekonomian Indonesia. Krisis yang berlangsung cukup lama berawal dari krisis 

moneter dengan cepat berubah menjadi krisis sosial budaya dan krisis politik 

sehingga menjadi krisis “multi-dimensi”. Jika sebelum krisis pertumbuhan 

ekonomi dapat mencapai angka diatas rata-rata 7% per tahun, pada puncak krisis 

ekonomi tahun 1998, pertumbuhan ekonomi terjerat anjlok ke angka minus 13 

persen dan inflasi melambung hingga mencapai 77,6 persen. Selain itu 

pengangguran dan kemiskinan melonjak dengan sangat tajam.56
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Tabel 4.1 Beberapa Indikator Makroekonomi Sebelum dan Sesudah Krisis 

 1997/199857

Tahun Inflasi (%) Pertumbuhan 

Ekonomi 

Tingkat 

Pengangguran 

(%) 

Nilai 

Tukar*) 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

10,17 

9,63 

8,98 

5,08 

10,31 

77,63 

1,92 

9,35 

12,55 

10,03 

5,06 

6,40 

17,11 

6,60 

6,7 

7,5 

8,2 

7,8 

4,7 

-13,1 

0,8 

4,9 

3,8 

4,4 

4,7 

5,1 

5,6 

5,5 

2,8 

4,4 

7,2 

4,9 

4,7 

5,5 

6,4 

6,1 

8,1 

9,1 

9,5 

9,9 

11,2 

10,3 

2.110 

2.200 

2.308 

2.383 

4.650 

8.025 

7.100 

9.595 

10.400 

8.940 

8.465 

9.290 

9.830 

9.032 

 *) Nilai Tukar 1 USD terhadap Rupiah 

Kurs BI pada akhir Desember 

Sumber: BPS dan BI 

 Salah satu pemicu utama krisis adalah terjadinya kelangkaan dana 

perbankan sebagai akibat penarikan dana oleh masyarakat secara besar-besaran. 

Ditambah dengan melemahnya nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. 

Perbankan merupakan salah satu sektor yang paling parah terkena dampak 
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penurunan nilai tukar rupiah. Hampir sebagian besar bank nasional mengalami 

kerugian dalam waktu yang relatif singkat. Penyebabnya adalah tidak 

dilakukannya lindung nilai (hedging) oleh bank-bank atas pinjaman yang mereka 

lakukan dalam mata uang asing. Diperparah dengan arus kas perbankan makin 

menurun dan perusahaan-perusahaan yang memiliki pinjaman valuta asing (valas) 

jangka pendek tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada perbankan. Semua 

faktor diatas memperparah kondisi ekonomi, keuangan dan perbankan, serta 

memperpanjang krisis yang sedang terjadi.  

Adanya rush terhadap sejumlah bank, mengakibatkan dilema Bank 

Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan : 

Pilihan A : apabila Bank Indonesia tidak memberikan dukungan likuiditas 

terhadap bank-bank tersebut bank-bank ini akan berhenti operasi (tutup). Hal ini 

akan meluas ke bank-bank lain yang belum mengalami kesulitan likuidasi 

dikarenakan gagal bayar pinjaman kepada bank-bank tersebut. 

Pilihan B : apabila Bank Indonesia memberikan dukungan likuiditas terhadap 

bank-bank tersebut maka akan melonggarkan kebijakan moneter untuk mengerem 

kenaikan permintaan devisa. 

 Karena pilihan A mengandung resiko stabilitas yang lebih besar, maka 

Bank Indonesia mengeluarkan pilihan kebijakan B. Hal ini merupakan awal bagi 

Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. Inilah awal dikeluarkannya 

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).58
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 Pada awal Oktober 1997 keadaan perekonomian semakin memburuk 

sehingga Indonesia meminta bantuan kepada International Monetery Fund (IMF) 

untuk membantu menanggulangi krisis moneter. Kebijakan moneter Bank 

Indonesia dalam menangani krisis 1997/1998 merupakan representasi dari 

kebijakan IMF. Hal ini dijadikan sebagai syarat Indonesia memperoleh bantuan 

dana dari IMF. Selain itu kebijakan moneter tidak terlepas dari kepentingan 

politik pemerintahan Soeharto pada waktu itu. Pemerintah Indonesia dan IMF 

merumuskan beberapa Letter of Intent (LoI) untuk menangani krisis 1997/1998. 

 LoI Pertama dibuat oleh Pemerintah Indonesia dihadapan IMF tanggal 31 

Oktober 1997. LoI ini ditandatangani oleh Menteri Keuangan selaku Ketua 

Dewan Moneter dan Gubernur Bank Indonesia selaku Anggota Dewan Moneter. 

Substansi secara garis besar LoI pertama ini menghasilkan tiga program pokok, 

yaitu59: 

a. Pengetatan kebijakan fiskal dan moneter yang telah dijalankan dengan 

menargetkan surplus APBN  

b. Membenahi sektor perbankan dengan menutup 16 bank kolaps 

c. Adanya structural reforms sebagai pembenahan sektor riil 

 Langkah (a) dimaksudkan untuk mengendalikan likuiditas di masyarakat 

untuk menurunkan tekanan permintaan devisa, langkah (b) dimaksudkan untuk 

mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi intermediasi bank, 

sedangkan langkah (c) dimaksudkan untuk meyakinkan para pelaku usaha bahwa 
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prospek usaha di Indonesia baik dengan menunjukkan pemerintah serius dalam 

menangani krisis. Program IMF ini dilaksanakan mulai November 1997 didukung 

dengan “bantuan dana” (hutang) sebesar 10 miliar dollar AS untuk memperkuat 

cadangan devisa dan 8 miliar dollar AS untuk mendukung defisit APBN.
60

 Pelaksanaan program-program dalam LoI pertama tersebut ternyata tidak 

merubah situasi perekonomian negara akibat krisis. Hal ini disebabkan adanya 

dua faktor, yaitu61 :

a. Adanya informasi yang tidak akurat mengenai keadaan perbankan dalam 

perumusan program.  

b. Adanya perkembangan diluar dugaan mengenai informasi penumpukan 

utang luar negeri swasta 

 Informasi yang diperoleh tidak sesuai dengan kenyataan bahwa hanya 

sebagian kecil saja bank yang tidak sehat sedangkan bank-bank lain masih 

tergolong sehat dan dapat diberikan bantuan likuiditas. Bank Indonesia 

menggunakan instrumen kebijakan moneter dengan cara menyediakan likuiditas 

yang besar bagi perbankan yang tidak sehat dengan menutup 16 bank kolaps dan 

berdampak sistemik.  

 Namun, penutupan 16 bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia 

menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di 

bank-bank swasta sehingga masyarakat secara besar-besaran memindahkan 

dananya ke bank-bank pemerintah dengan asumsi keamanan dan jaminan 
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tabungan. Hal ini mengakibatkan kekacauan distribusi likuiditas sehingga bank-

bank yang sehat menjadi sakit. 

 Selain itu, sebagai akibat dari penutupan 16 bank ini menyebabkan 

dampak negatif lain. Pengumuman pemerintah bahwa simpanan nasabah lebih 

dari 30 juta rupiah akan dijamin pemerintah tidak meredam asumsi negatif 

masyarakat. Akibat situasi ini, Bank Indonesia harus menyiapkan bantuan 

likuiditas terhadap bank-bank yang mengalami kesulitan sehingga kurs terus 

melonjak.62

 Penulis berpendapat adanya pelaksanaan LoI pertama yang tidak merubah 

situasi ekonomi menyebabkan ekspektasi pelaku pasar berkembang bahwa Bank 

Indonesia tidak memiliki komitmen penuh dalam mengatasi krisis moneter. Setiap 

kebijakan moneter yang diambil tidak menunjukkan Bank Indonesia sebagai 

institusi yang kredibel dalam menangani krisis. Kebijakan-kebijakan yang telah 

dilaksanakan justru memperparah kondisi perekonomian negara. Hal ini 

dikarenakan perumusan tugas Bank Indonesia dalam menciptakan dan 

melaksanakan kebijakan moneter tidak diperjelas dalam peraturan pelaksanaan 

dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang berlaku 

pada saat itu. 

 Karena pelaksanaan LoI pertama  tidak merubah kondisi perekonomian 

negara pasca krisis, maka Indonesia dengan IMF kembali merumuskan LoI 

selanjutnya pada tanggal 15 Januari 1998. Saran-saran IMF diharapkan akan 

mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan cepat dan kurs nilai tukar rupiah 
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bisa menjadi stabil (butir 17 persetujuan IMF 15 Januari 1998). Pokok-pokok 

kebijakan moneter dari program IMF dalam Letter of Intent 15 Januari 1998 

adalah sebagai berikut: 

1. menstabilkan rupiah pada tingkat yang sesuai dengan kekuatan ekonomi 

Indonesia; 

2. memperkuat dan mempercepat restrukturisasi sistim perbankan; 

3. memperkuat implementasi reformasi struktural untuk membangun 

ekonomi yang efisien dan berdaya saing; 

 Namun, rencana IMF untuk mencairkan bantuannya secara bertahap dalam 

jarak waktu yang cukup jauh mengakibatkan keadaan ekonomi Indonesia terus 

merosot menuju resesi yang berkepanjangan. Dengan menahan pencairan bantuan 

tahap kedua dengan hanya mencairkan US$ 1 milyar dari jumlah komitmen 

pinjaman US$ 3 milyar, mengakibatkan sulitnya pemulihan ekonomi Indonesia 

secara cepat, hilangnya kepercayaan terhadap rupiah, bahkan memperparah 

keadaan.63

 Setelah pelaksanaan kesepakatan kedua ini kembali menghadapi berbagai 

hambatan, maka diadakanlah negosiasi berikutnya yang menghasilkan Letter of 

Intent pada tanggal 11 September 1998 yang ditandatangani oleh Menteri 

Keuangan. Substansi dari LoI ini adalah  IMF mendesak Pemerintah Indonesia 

untuk membentuk Undang-Undang yg memberikan otonomi (independensi) pada 
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Bank Indonesia.64 Undang-Undang ini dijadikan sebagai legitimasi baru untuk 

memberikan status, tujuan, dan tugas yang sesuai kepada Bank Indonesia selaku 

Bank Sentral. Hal ini melandasi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia adalah untuk 

mencapai kestabilan nilai rupiah sehingga tercapai perekonomian yang 

berkesinambungan yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk segera 

dapat pulih dari kondisi krisis moneter. 

 Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia yang menghendaki agar bank sentral sebagai otoritas yang independen, 

maka Dewan Moneter dihapus. Kedudukan Bank Indonesia tidak lagi berada 

dibawah Departemen Keuangan, melainkan independen yang berarti bebas dari 

intervensi politik maupun kebijakan ekonomi makro lain.  

 LoI ketiga ini juga tidak berhasil memperbaiki situasi ekonomi Indonesia 

pasca krisis. Secara makro ancaman kegagalan terbesar LoI ketiga ini berasal dari 

kebijaksanaan moneter yang masih ambivalen, karena keharusan BI melakukan 

fungsi lender of last resort bagi perbankan nasional, yang bertentangan dengan 

kebijakan pengetatan likuiditas, juga ketidaksejalanan antara kebijaksanaan 

moneter dan fiskal.  

 Selain itu, beberapa kali Undang-Undang Bank Indonesia 

dirubah/diamandemen namun tidak pernah ada satupun Peraturan Pemerintah 

yang mengatur mekanisme Bank Indonesia dalam menjalankan tugas. Sampai saat 
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ini, tidak ada peraturan yang tegas yang menentukan bagaimana kebijakan 

moneter yang harus diambil oleh Bank Indonesia dalam situasi krisis.  

 Oleh karena itu, untuk mengatasi kondisi krisis moneter yang 

berkepanjangan Bank Indonesia melakukan pembenahan dalam menciptakan 

kebijakan moneter dalam menangani krisis, antara lain:  

1. Perubahan kebijakan dengan melaksanakan koordinasi antara kebijakan 

fiskal-moneter (policy mix). Pertimbangan utama adanya policy mix yaitu65

: (a) adanya kegiatan ekonomi (PDB) merosot drastis dari tahun 1998 

turun hampir 14 % atau sepertujuh kekayaan nasional menghilang dengan 

dampak sosial ekonomi yang serius, (b) kenaikan harga tak terkendali 

hiperinflasi mencapai 80% pada tahun 1998. Untuk itu independensi bank 

sentral dikesampingkan demi terciptanya sinergi kebijakan dalam 

penanganan krisis. 

2. Pembenahan perbankan. Bank Indonesia menghentikan bantuan likuiditas 

perbankan dengan tujuan agar masyarakat tidak lagi panik bila ada bank 

yang tutup.  

 Berdasarkan hasil mix policy fiskal-moneter, pemerintah bersama Bank 

Indonesia mengumumkan strategi pembenahan perbankan kepada masyarakat, 

antara lain : 

a. Program penjaminan umum yang menjamin semua kewajiban bank kepada 

nasabah dan krediturnya, meskipun bank tersebut telah ditutup. 
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b. Dibentuknya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang 

bertugas untuk merestrukturisasi perbankan nasional secara menyeluruh, 

termasuk program rekapitalisasi perbankan dan program penjaminan 

umum tersebut. 

Rekapitalisasi dan penjaminan umum dapat terlaksana dengan baik dengan cara : 

a. Strategi penyehatan perbankan dengan mengaudit 150  bank-bank secara 

bertahap selesai pada awal tahun 1999 

b. Bank Indonesia menetapkan 38 bank ditutup dan 9 bank di rekapitalisasi. 

Dengan adanya program ini, Bank Indonesia telah membuktikan kepada 

masyarakat bahwa Bank Indonesia bersifat transparan, melakukan 

sosialisasi kebijakan dengan baik sehingga menimbulkan rekasi positif 

dari pasar. 

c. Akhir 1999 jumlah bank di Indonesia sebanyak 179 bank (sebelum krisis 

238 buah) yang terdiri atas: 4 bank milik pemerintah, 27 bank 

pembangunan daerah, 91 bank swasta, dan 57 bank campuran (joint 

venture).

 Program restrukturisasi perbankan dan jaminan umum yang merupakan 

kebijakan Bank Indonesia berlangsung dengan baik sehingga kurs dan inflasi 

mulai dapat dikendalikan. 

 Dari uraian diatas, selama periode krisis moneter 1997-1999 Bank 

Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan moneter sebagai berikut : 
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1. Bank Indonesia berfungsi sebagai lender of the last resort dalam 

pemberian BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) kepada bank-bank 

yang sakit.  

2. Pemerintah Indonesia meminta bantuan dana kepada IMF untuk 

menangani krisis. Selanjutnya Indonesia dan IMF merumuskan beberapa 

Letter of Intent (LoI), yaitu antara lain: 

a) Letter of Intent (LoI) tanggal 31 Oktober 1997 

b) Letter of Intent (LoI) tanggal 15 Januari 1998 

c) Letter of Intent (LoI) tanggal 11 September 1998 

3. Dikarenakan LoI Pertama hingga ketiga tidak merubah kondisi 

perekonomian negara, Bank Indonesia melakukan pembenahan kebijakan 

dengan melakukan beberapa langkah : 

a) Perumusan kebijakan moneter-fiskal secara terintegrasi (mix 

policy) untuk menekan laju inflasi 

b) Bank Indonesia menghentikan bantuan likuiditas untuk 

mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan  

c) Dibentuknya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang 

bertugas untuk merestrukturisasi perbankan nasional secara 

menyeluruh. 
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4.1.3 Kebijakan Moneter Bank Indonesia Periode Era Reformasi (periode 

2008-2009) 

 Hal yang membedakan antara krisis moneter pada tahun 2008 dengan 

krisis moneter sebelum-sebelumnya adalah perbedaan pada tingkat integrasi 

ekonomi antarnegara. Kini integrasi ekonomi telah semakin menyatu tanpa batas 

negara. Dalam perekonomian global, ruang yang menjadi tempat berlalunya 

barang dan modal, tidak lagi dibatasi oleh garis absolut antarnegara, sehingga 

dampak perekonomian negara lain dapat mempengaruhi perekonomian seluruh 

negara didunia.
66

 Pada tahun 2008, kondisi perekonomian Indonesia kembali diwarnai oleh 

perkembangan yang sangat dinamis dan penuh tantangan akibat gejolak 

perekonomian dunia yang relatif drastis perubahannya. Krisis yang terjadi pada 

September 2008 merupakan akibat dari skandal kredit perumahan (subprime 

mortgage) di Amerika Serikat. Indonesia ikut terkena dampak krisis tersebut 

akibat integrasi ekonomi dunia baik dalam sektor keuangan maupun sektor 

perdagangan.67

 Adanya pengambilan kebijakan moneter yang cenderung terlambat, 

mengakibatkan depresiasi rupiah terhadap dollar semakin memburuk. Kenaikan 

inflasi mempengaruhi ekspor-impor barang dan jasa. Tingginya harga barang dan 

jasa menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga jumlah penduduk 

miskin semakin meningkat.  
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 Pada tahun 2008, perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai 

tantangan yang tidak ringan, terutama yang bersumber dari sektor eksternal 

sebagai akibat dari berlanjutnya krisis global serta ketidakpastian prospek 

pemulihannya. Untuk itu berbagai kebijakan perlu ditempuh dan 

diimplementasikan secara terpadu. Terkait dengan itu, dari sisi moneter, ruang 

pelonggaran kebijakan moneter ke depan relatif terbuka seiring dengan tekanan 

inflasi yang cenderung menurun. Kebijakan tersebut akan dilakukan secara 

berhati-hati dan konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi jangka 

panjang yang cukup rendah dan stabil. 

Sebagai upaya mencapai tingkat inflasi yang rendah dan stabil dalam 

rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan tujuan 

akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah dan Bank Indonesia 

melakukan koordinasi rutin dalam bentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, 

Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) 

Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi untuk masa tugas tahun 2008, anggota tim 

terdiri dari instansi terkait di Pemerintah (Depkeu, Bappenas, Dephub, Kantor 

Menko Bidang Perekonomian, Deptan, Depdag, Depnakertrans) dan Bank 

Indonesia. Tim memiliki tugas utama untuk
68

 : 

1. melakukan tukar-menukar informasi 

2. menetapkan sasaran inflasi 

3. mengendalikan inflasi 
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 Dari uraian diatas penulis menyimpulkan, dalam menghadapi krisis global 

tahun 2008-2009, independensi Bank Indonesia dikesampingkan kembali. Laju 

inflasi yang rendah dan stabil tidak dapat dicapai hanya melalui kebijakan 

moneter Bank Indonesia tetapi juga ditentukan oleh kebijakan fiskal dan 

kebijakan ekonomi lainnya yang ditempuh Pemerintah.

 Selanjutnya, penulis menyertakan tabulasi pelaksanaan kebijakan moneter 

Bank Indonesia dalam penanganan krisis dari periode setelah kemerdekaan hingga 

periode era reformasi. Dari tabel di bawah ini terlihat inkonsistensi Bank 

Indonesia dalam menangani krisis moneter, kebijakan moneter yang diambil 

cenderung bersifat spekulatif dan tidak berhati-hati sehingga berdampak negatif 

pada sektor makroekonomi lain. Inkonsistensi Bank Indonesia juga dapat dilihat 

dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang 

menentukan bahwa bank sentral bersifat independen namun pada 

implementasinya, bentuk kebijakan yang diambil Bank Indonesia untuk 

menangani krisis moneter adalah dengan melaksanakan mix policy antara 

kebijakan moneter dan fiskal. 

 Dari uraian penulis diatas, maka dapat disimpulkan secara singkat 

mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia dalam periode pasca kemerdekaan 

hingga era reformasi dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 Kebijakan Moneter Bank Indonesia dalam periode pasca kemerdekaan 

hingga era reformasi 

PERIODE 

KEBIJAKAN MONETER 

BANK INDONESIA 

DAMPAK 

Periode Sebelum Krisis 

Moneter 1997/1998: 

1. periode th 1945-1952 

2. periode th 1953-1967 

menerbitkan/mengedarkan 

mata uang ORI. Lalu 

menggantinya dengan  

mata uang De Javasche 

Bank. 

1. mengeluarkan mata 

uang rupiah sebagai 

satu-satunya alat 

pembayaran wilayah 

negara Indonesia 

2. pembiayaan oleh 

Bank Indonesia 

terhadap defisit 

anggaran pemerintah 

(kedudukan BI 

menyebabkan 

kebijakan yang 

dikeluarkan sebagai 

menggantikan peranan 

mata uang Hindia 

Belanda dan Jepang 

dalam perekonomian 

Indonesia. 

1. penyatuan mata uang 

yang telah beredar 

dan berbeda-beda 

dari satu daerah ke 

daerah lain. 

2. Hiper inflation

hingga mencapai 

600% 
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3. periode th 1968-1997 

legitimasi politik) 

1. Bank Indonesia 

menentukan 

pengaturan terhadap 

besarnya ekspansi 

kredit yang 

dikeluarkan oleh 

perbankan. 

2. Kebijakan “Gebrakan 

Sumarlin” pada 

tanggal 22 Juni 1987 

3. Kebijakan “Gebrakan 

Sumarlin II” pada 

tanggal 27 Februari 

1990 

4. penyerapan kelebihan 

likuiditas dalam 

perekonomian 

dengan mendorong 

kenaikan suku bunga 

dalam negeri 

1. penurunan likuiditas 

perbankan yang tajam 

dan meredamnya 

kegiatan spekulasi 

sebagai pencegahan 

krisis  

2. Peningkatan suku 

bunga menimbulkan 

semakin 

mendorongnya aliran 

dana luar negeri. 

Akibatnya jumlah 

pinjaman luar negeri 

swasta dalam 

berbagai bentuk dan 

jangka waktunya 

semakin membesar. 

Kondisi ini 

diperburuk dengan 

tidak dijalankannya 

proyek-proyek swasta 

yang dibiayai dari 

pinjaman luar negeri, 

hal ini menjadi salah 

satu sebab krisis 

moneter Indonesia 

sejak tahun 1997 
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Periode Pada Saat 

Krisis Moneter 

1997/1998 

1. adanya Bantuan 

Likuiditas Bank 

Indonesia (BLBI) bagi 

bank yang terancam 

tutup 

2. perumusan LoI antara 

pemerintah Indonesia-

IMF : 

a) LoI tgl 31 Oktober 

1997 : 

Membenahi sektor 

perbankan dengan 

menutup 16 bank 

kolaps 

b) LoI tgl 15 Januari 

1998 : 

Pengetatan kebijakan 

moneter 

c) LoI tgl 11 September 

1998 : 

keharusan BI 

1. awal bagi Bank 

Indonesia sebagai 

lender of the last 

resort

2. Dampak krisis 

semakin parah  

a) hilangnya 

kepercayaan 

masyarakat untuk 

menyimpan dananya 

di bank-bank swasta 

sehingga masyarakat 

secara besar-besaran 

memindahkan 

dananya ke bank-

bank pemerintah 

b) menghilangkan 

kepercayaan 

masyarakat terhadap 

rupiah (keadaan 

semakin parah) 

c) keadaan ekonomi 

negara tidak 

mengalami 
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Periode Era Reformasi 

(Periode Tahun 2008-

2009). 

melakukan fungsi 

lender of last resort 

bagi perbankan 

nasional, yang 

bertentangan dengan 

tema pengetatan, juga 

ketidaksejalanan 

kebijaksanaan 

moneter dan fiskal 

3. pembenahan 

kebijakan dengan 

melakukan mix policy

fiskal-moneter dan 

pembenahan sektor 

perbankan 

1. pengambilan 

kebijakan BI atas 

depresiasi rupiah  

terlambat 

2. melakukan kebijakan 

mix policy moneter-

fiskal antara Menteri 

Keuangan dan Bank 

Indonesia untuk 

bertukar informasi 

serta menentukan dan 

mengendalikan inflasi 

perubahan 

3. kurs dan inflasi mulai 

dapat dikendalikan 

1. inflasi semakin tinggi 

sehingga jumlah 

penduduk miskin 

semakin meningkat 

2. inflasi dapat 

dikendalikan pada 

tahun 2009  

Sumber : Bahan Hukum Sekunder, Diolah, 2011. 
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4.2 Analisis Model Pengaturan Asas Independensi Bank Indonesia Dalam 

Mengatasi Krisis Moneter Di Indonesia

4.2.1 Analisis Pengaturan Asas Independensi Tugas Bank Indonesia 

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 

peran dan tugas Bank Indonesia difokuskan pada tiga subsistem perekonomian. 

Tiga subsistem tersebut terdiri dari moneter, perbankan dan pembayaran. 

Pelaksanaan tiga bidang tugas tersebut akan sangat menentukan keberhasilan 

Bank Indonesia dalam mencapai tujuan utamanya yaitu memelihara kestabilan 

nilai rupiah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang merupakan 

pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia mempertegas tujuan Bank Indonesia dalam pasal 8 s/d pasal 35 tentang 

tugas-tugas Bank Indonesia. 

 Tugas utama Bank Indonesia meliputi pengendalian moneter dengan jalan 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Selama ini dalam rangka 

mengendalikan stabilitas moneter, Bank Indonesia selalu melibatkan lembaga 

lain. Keterlibatan ini tercermin dari koordinasi yang dilakukan antara otoritas 

moneter dan fiskal dalam menentukan target inflasi.  

 Pasal-pasal yang berkaitan dengan ketentuan independensi Bank Indonesia 

adalah pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 serta pasal 8 dan pasal 9 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “pihak lain dilarang melakukan 

segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia....”. 

Sedangkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 



���

�

menyebutkan bahwa “ Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, 

konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah

dibidang perekonomian ”. Dilihat dari isi kedua pasal di atas, yang melarang 

segala bentuk campur tangan terhadap Bank Indonesia, tetapi mengharuskan Bank 

Indonesia mempertimbangkan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, 

menghasilkan penafsiran yang kabur atas status independesi Bank Indonesia.   

Pasal diatas dapat dijadikan legitimasi atas koordinasi Bank Indonesia 

dengan  Menteri Keuangan dalam menentukan target inflasi. Koordinasi ini 

dilakukan dengan tetap mempertahankan Bank Indonesia sebagai lembaga yang 

independen. Untuk mempertahankan Bank Indonesia untuk tetap sebagai lembaga 

yang independen, Menteri Keuangan diberikan hak untuk memberi pertimbangan 

kepada Bank Indonesia mengenai penentuan target inflasi. Namun, Menteri 

Keuangan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan akhir.69

4.2.2 Kelemahan Asas Independensi Bank Indonesia Dalam Mengatasi Krisis 

Moneter Di Indonesia 

Bersamaan dengan Letter of Intent Indonesia dengan IMF tanggal 11 

September 1998. IMF menghendaki pemerintah Indonesia membentuk suatu bank 

sentral yang mandiri dalam status, kedudukan, tujuan, anggaran, manajemen dan 

pertanggungjawaban. Untuk itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
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1999 tentang Bank Indonesia sebagai legitimasi Bank Indonesia sebagai otoritas 

yang mandiri.  

 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

pasal 4 ayat 2 : “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.”  

 Dengan landasan itu, Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam 

pelaksanaan tugasnya. Hal ini penting untuk diketahui mengingat kedudukan bank 

sentral dahulu selalu berada dibawah kekuasaan menteri keuangan. Untuk 

menjamin independensi, dalam segi kelembagaan Bank Indonesia berada pada 

posisi di luar pemerintah. Sebagai lembaga negara yang independen, Bank 

Indonesia memiliki kedudukan khusus yang tidak diatur dalam Undang-Undang 

Dasar 1945. 
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Gambar 4.2 Kedudukan Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

Berdasarkan Interpretasi Undang-Undang Dasar 1945 

Sumber : Didik R. Rachbini dan Suwidi Tono, dkk, Bank Indonesia Menuju 

Independensi Bank Sentral, 2000

 Independensi bank sentral memiliki dua makna, yaitu pertama berarti 

pihak bank sentral mempunyai wewenang untuk menetapkan target moneter 

tertentu yang akan dicapai dalam periode tertentu. Adapun yang kedua berarti 

bank sentral dimungkinkan untuk memilih cara dan kebijakan yang dianggap tepat 

untuk mencapai target moneter yang telah ditentukan. Bank Indonesia memiliki 

kedua bentuk otonomi diatas.70  

 Asas Independensi seharusnya berlaku dalam situasi kapanpun, termasuk 

pada saat krisis moneter terjadi. Akan tetapi, penanganan krisis periode 1997/1998 

dan periode 2008/2009 mengenyampingkan asas independensi Bank Indonesia, 

karena metode koordinasi kebijakan fiskal-moneter ternyata terbukti lebih 
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tepat/efisien dalam memulihkan keadaan ekonomi negara pasca krisis. Walaupun 

hal ini melanggar ketentuan asas independensi bank sentral yang terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. 

 Dalam kondisi perekonomian yang relatif stabil, Bank Indonesia 

menciptakan dan melaksanakan kebijakan moneter tak lepas dari koordinasi yang 

dilakukan bersama dengan Menteri Keuangan untuk menentukan target inflasi.71

Dalam hal penetapan inflasi, secara teoritis pelaksanaannya dapat dilakukan oleh 

bank sentral secara independen atau dilakukan secara bersama-sama antara bank 

sentral dengan pemerintah. 

 Penulis berpendapat, metode koordinasi penentuan target inflasi pada 

situasi perekonomian negara yang relatif stabil, berbeda dengan koordinasi 

penentuan target inflasi pada saat negara sedang mengalami krisis moneter yang 

berdampak sistemik. Seperti penulis jelaskan sebelumnya bahwa dalam penentuan 

target inflasi pada saat perekonomian negara relatif stabil, Menteri Keuangan 

diberikan hak untuk memberi pertimbangan kepada Bank Indonesia mengenai 

penentuan target inflasi. Namun, Menteri Keuangan tidak memiliki hak suara 

dalam pengambilan keputusan akhir. Sedangkan, metode mix policy yang sering 

digunakan oleh Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan dalam penanganan 

krisis moneter yang sistemik, lebih dari sekedar koordinasi. Selain memberi 

pertimbangan kepada Bank Indonesia mengenai keadaan fiskal, Menteri 

Keuangan juga berperan sebagai pemberi keputusan akhir penentuan inflasi dalam 

penanganan krisis. Sehingga, dalam situasi ini kedudukan Bank Indonesia tidak 
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71 Aulia Pohan, Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia, Rajawali Pers, 
Jakarta, 2008, hal. 124 
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lagi bersifat independen, melainkan kembali dibawah Menteri Keuangan. Hal ini 

membuktikan terdapat pengenyampingan asas independensi tugas Bank Indonesia 

dalam menangani krisis moneter, terutama yang bersifat sistemik. 

 Sampai saat ini istilah “krisis berdampak sistemik” tidak memiliki 

pengertian dan standar yang baku. Kapan krisis dapat disebut sebagai krisis yang 

tidak berdampak sistemik atau krisis yang berdampak sistemik disesuaikan

dengan asumsi Gubernur Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur dan pengawas 

perbankan. Krisis berdampak sistemik dapat diartikan sebagai kondisi krisis yang 

menyebabkan kekacauan yang menyeluruh, bersifat tiba-tiba, menghasilkan efek 

domino kekacauan finansial yang lebih besar.72 Selama ini Bank Indonesia 

melakukan pengawasan khusus terhadap bank-bank yang sistemik atau yang 

disebut sebagai systemically important bank (SIB) . Pada dasarnya BI selaku

otoritas pengatur dan pengawas perbankan mengelompokkan beberapa bank besar 

sebagai systemically important bank (SIB). SIB merupakan bank yang memiliki 

ukuran cukup signifikan, yang dalam keadaan normal dapat berdampak sistemik 

terhadap sistem keuangan nasional apabila bank tersebut mengalami kegagalan. 

Pengawas bank melakukan pengawasan khusus terhadap bank-bank yang 

termasuk dalam kategori tersebut. Terdapat 2 kriteria umum yang digunakan Bank 

Sentral untuk menentukan SIB, yakni73 : 

1. Too big to fail. Semakin besar ukuran suatu bank (misalnya dilihat dari sisi 

nilai asset, nilai transaksi, atau jumlah cabang), maka bank tersebut 
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72 Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis, http://id.wikisource.org/, (18 
Januari 2012) 
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Ibid.
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memiliki dampak sistemik yang semakin tinggi. Oleh karena itu, bank 

tersebut tidak boleh dibiarkan gagal. 

2. Too interconnected to fail. Semakin besar keterkaitan suatu bank dengan 

bank atau lembaga keuangan lainnya (misalnya melalui pinjaman antar 

bank atau kepemilikan), maka bank tersebut semakin tinggi dampak 

sistemiknya. Oleh karena itu, bank tersebut tidak boleh dibiarkan gagal. 

 Dari uraian diatas, dapat disimpulkan perlunya pengenyampingan asas 

independensi Bank Indonesia untuk penanganan krisis moneter yang 

berdampak sistemik. Akan tetapi sampai saat ini masih terdapat kekosongan 

hukum pada semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia 

tentang bagaimana seharusnya pengenyampingan asas independensi Bank 

Indonesia ini dilaksanakan.   

4.2.3 Model Pengaturan Asas Independensi Bank Indonesia Dalam 

Mengatasi Krisis Moneter Di Indonesia  

 Kemandirian penuh bank sentral tidak lantas membuat kebijakan 

moneternya efektif. Kesulitan pokok yang menghadirkan sebuah bank sentral 

yang mandiri adalah munculnya kekhawatiran persoalan koordinasi antara 

kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pada dasarnya tujuan independensi bank 

sentral adalah untuk meningkatkan kredibilitas bank sentral pasca krisis 

1997/1998 yang berdampak panjang. Tapi hal ini sulit dilaksanakan jika kebijakan 

moneter tidak didukung oleh kebijkaan ekonomi pemerintah secara keseluruhan.  
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 Sebagai contoh, kontradiksi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal 

pernah dialami Indonesia pada saat penanganan krisis 1997/1998, dimana bank 

sentral menerapkan kebijakan moneter ketat sementara kondisi defisit anggaran 

negara semakin besar, maka kebijakan makroekonomi ini saling bertentangan 

sehingga kehilangan seluruh kredibilitasnya. Tumpang tindih kebijakan ini 

menimbulkan inflasi yang lebih tinggi. Sehingga hal ini mengindikasikan 

perlunya koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam 

merumuskan target inflasi. 

 Dalam praktiknya, tidak ada bank sentral yang bisa sepenuhnya mandiri 

dalam membuat kebijakan moneter tanpa memperhatikan kebijakan fiskal. Karena 

itu ketidakjelasan pembagian tugas/tanggungjawab merupakan potensi yang dapat 

menurunkan efisiensi kebijakan moneter.74 Beberapa bank sentral dari berbagai 

negara yang menganut asas independensi tidak murni, dalam arti masih 

menetapkan kebijakan moneter bersama atau dengan konsultasi antara bank 

sentral dan pemerintahnya, antara lain : 

1. Reserve Bank of Australi (RBA)75

 Bank sentral Australian disebut Reserve Bank of Australia (RBA). 

Ada dua dewan yang mengelola RBA, yakni Dewan Bank Cadangan dan 

Dewan Sistem Pembayaran. Segenap peraturan, tanggungjawab dan 

komposisi Dewan Bank Cadangan diatur berdasarkan Undang-Undang 

Bank Cadangan 1959 yang diamandemen terakhir pada tahun 2003. 
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74 Ibid  
75 Informasi mengenai Bank Cadangan Australia (RBA) diambil dari Undang-Undang Bank 
Cadangan , http://www.rba.gov.au diakses pada 15 Desember 2011 
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Hubungan Dewan Cadangan dengan pemerintah juga diatur dalam Reserve 

Bank of Australia Act, yang menegaskan bahwa “gubernur dewan 

cadangan dan sekretaris kementerian keuangan harus senantiasa terbuka 

satu sama lain dan harus senantiasa terbuka dalam berbagai persoalan yang 

menyangkut kepentingan bank dan kementerian keuangan”.  

 Secara kelembagaan, hubungan antara RBA dengan pemerintah 

tetap independen namun selalu berkonsultasi. Hubungan ini dicatat dalam 

berbagai dokumen ‘Konsultasi dengan Pemerintah’. 

2. Bank of Japan (BoJ)76

Bank Jepang (BoJ, Bank of Japan) merupakan bank sentral Jepang. 

Undang-undang  Bank of Japan tahun 1942 yang telah direvisi total tahun 

1972 menganut asas “kemandirian”. Kalau pada awalnya wewenang 

tertinggi BoJ ada di tangan menteri keuangan, maka setelah direvisi, 

undang-undang memberikan kemandirian penuh kepada BoJ. Dalam rapat-

rapat penentuan kebijakan moneter pemerintah dapat mengirimkan dua 

orang perwakilannya, tetapi tidak dapat memiliki hak suara namun 

pemerintah tetap dapat meminta penundaan penetapan suatu kebijakan 

moneter.  
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3. Bank of Thailand (BoT) 

Biro perbankan Nasional Thailand menjadi sebuah bank sentral sejak 

Undang-Undang Bank Thailand (BoT, Bank of Thailand) diberlakukan 

tahun 1942 dan secara resmi menyatakan BoT sebagai penanggungjawab 

kegiatan-kegiatan bank sentral. Tujuan utama kebijakan moneter di 

Thailand adalah pencapaian stabilitas moneter dan finansial, termasuk 

stabilitas kurs. Menurut Undang-Undang BoT 1942, kementrian keuangan 

masih berwenang mengendalikan keseluruhan urusan BoT, termasuk 

pengarahan terhadap dewan direktur yag mengelola BoT.  

4. Bangladesh Bank (BB)77

Bank Bangladesh (BB, Bangladesh Bank) merupakan bank sentral 

Bangladesh. Bank ini didirikan berdasarkan Bangladesh Bank Order 1972 

yang diamandemen pada tahun 2003. Tujuan-tujuan kebijakan moneter 

Bank Bangladesh sangat luas. Sejak akhir 2005, bank sentral telah 

mengesahkan suatu kerangka kerja bagi pelaksanaan kebijakan moneter 

melalui penargetan moneter yang ditujukan bagi ”pemeliharaan stabilitas 

harga sekaligus mendukung pencapaian pertumbuhan output setinggi 

mungkin”.  

 Hubungan antara Bank Bangladesh dengan pemerintah tidak begitu 

transparan dan kementian keuangan sampai sekarang terus mempengaruhi 

berbagai persoalan moneter dan perbankan. Akibatnya, pencapaian tujuan 
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kebijakan moneter di Bangladesh tidak begitu mengesankan dan bank 

sentral harus bekerja keras untuk memupuk kredibilitasnya demi meraih 

otonomi dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank juga tidak memiliki 

kontrol terhadap anggarannya sendiri, dan untuk mengisi jabatan-jabatan 

puncak maupun perumusan setiap kebijakan penting, bank sentral masih 

memerlukan persetujuan kementrian keuangan.  

5. Bank of England (BoE) 78

Bank of England (BoE) dalah bank sentral Inggris. Bank ini didirikan pada 

tahun 1694, sehingga menjadikannya sebagai salah satu bank sentral tertua 

di dunia sekaligus model bagi bank-bank sentral lainnya diseluruh penjuru 

dunia. Undang-Undang Bank (Bank Act) 1946 menyerahkan kewenangan 

pengawasan bank kepada pemerintah.  

 Dalam penargetan inflasi, BoE merupakan salah satu bank sentral yang 

paling tidak independen karena setiap keputusan yang diambilnya, seperti 

menaikkan dan menurunkan suku bunga harus disetujui oleh menteri keuangan, 

yang tidak secara langsung mengurusi BoE. Pada tahun 1997 BoE mulai 

memperoleh independensi dalam menetapkan sendiri suku bungan tunai (cash 

rate). Namun, BoE belum sepenuhnya mandiri. Dalam kondisi krisis moneter dan 

untuk jangka waktu yang terbatas, Pemerintah masih bisa membatalkan keputusan 

bank sentral dan menentukan sendiri suku bunga.  
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 Menteri ekonomi yang menetukan target inflasi, maka pada dasarnya BoE 

memang tidak sepenuhnya mandiri. Namun, hal ini juga mengindikasikan bahwa 

pemerintah dan BoE harus memikul tanggungjawab bersama-sama dalam 

perancangan dan pelaksanaan kebijakan moneter. 

 Dari asas independensi yang dianut beberapa negara diatas, penulis 

menyimpulkan bahwa pada dasarnya kemandirian bank sentral tidak dapat 

berlangsung secara penuh. Bank sentral masih memiliki hubungan dengan 

pemerintah dalam menciptakan dan merumuskan kebijakan moneter. Hubungan 

ini diwujudkan dalam koordinasi rutin yang dilakukan antara otoritas fiskal-

moneter untuk penentuan target inflasi. Bahkan Bank of English sebagai bank 

sentral negara Inggris merumuskan kebijakan dengan mengenyampingkan asas 

independensi dalam hal penanganan krisis, penentuan inflasi dan kebijakan 

moneter BoE seutuhnya berada dibawah kekuasaan Menteri Keuangan.  

 Penulis berpendapat, dalam kondisi perekonomian negara yang relatif 

stabil, kredibilitas bank sentral dibangun dari kemandirian bank sentral dalam 

menentukan kebijakan moneter. Namun sebaliknya, dalam kondisi krisis moneter 

apalagi yang bersifat sistemik, kredibilitas bank sentral dibangun apabila bank 

sentral dan pemerintah melakukan mix policy dalam menentukan kebijakan.  

 Dalam penanganan krisis moneter 1997/1998 dan 2008/2009,  Bank 

Indonesia dan pemerintah bersama-sama melakukan mix policy untuk 

menciptakan integritas kebijakan yang saling berkesinambungan sehingga 

perbenturan kebijakan dapat terhindari. Mix policy ini merupakan hubungan yang 

lebih dari sekedar koordinasi, sehingga independesi bank sentral tidak dapat 
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diberlakukan kembali. Kondisi krisis menyebabkan kondisi yang panik, sehingga 

dibutuhkan keputusan yang cepat dan  tepat untuk memulihkan kondisi 

perekonomian negara. Untuk itu, bank sentral dan kementerian keuangan tidak 

dapat disejajarkan kedudukannya. Harus ada salah satu lembaga yang memiliki 

kedudukan yang lebih tinggi sebagai pembuat keputusan (desicion maker). Selain 

itu, pertanggungjawaban kepada parlemen bank sentral tidak lagi sendiri, 

melainkan bersama dengan pemerintah. 

 Berbagai Peraturan Perundang-undangan tentang Bank Indonesia telah 

mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan 

negara. Namun, sampai saat ini belum ada protokol atau peraturan perundang-

undangan yang mengatur kebijakan moneter khususnya dalam menangani krisis 

moneter. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Bank Indonesia sampai saat ini 

belum dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Sehingga untuk implementasi 

kebijakan moneter oleh Bank Indonesia pasca krisis cenderung tanpa 

mempertimbangkan kebijakan makro lain yang terkait.  

 Gerakan reformasi pada hakekatnya merupakan tuntutan untuk 

melaksanakan demokratisasi di segala bidang : menegakkan hukum dan keadilan, 

menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), memberantas Korupsi Kolusi dan 

Nepotisme (KKN), melaksanakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat. Usaha untuk mewujudkan gerakan reformasi secara 

konsekuen dan untuk mengakhiri berbagai konflik yang terjadi, jelas memerlukan 

kesadaran dan komitmen seluruh warga masyarakat untuk memantapkan 

persatuan dan kesatuan nasional. 
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 Reformasi hukum diperlukan untuk dijadikan koreksi atas kesalahan 

kebijakan yang pernah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini ketidak-

konsistenan kebijakan moneter yang diambil untuk penanganan krisis dapat 

dijadikan suatu pembelajaran bagi eksekutif, legislatif dan Bank Indonesia untuk 

menangani krisis moneter di masa yang akan datang.  Untuk mengatasi krisis 

moneter yang berkepanjangan pemerintah harus mengembalikan kepercayaan 

masyarakat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lain untuk menuju 

pemulihan kondisi perekonomian dengan menunjukkan kinerja pemerintahan 

yang kredibel dengan menerapkan kebijakan makro yang sehat, artinya adanya 

koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dibentuk. Hal ini 

diperlukan sebagai check and balance antara kementerian keuangan sebagai 

otoritas fiskal dan bank sentral sebagai otoritas moneter. 

 Dalam menghadapi krisis keuangan global yang dapat membahayakan 

stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, perlu dibuat landasan 

hukum yang dijadikan sebagai legitimasi koordinasi antar lembaga yang terkait 

dalam pengambil kebijakan serta pengambil keputusan dalam mencegah dan 

menangani krisis secara efektif dan efisien. Tujuan dibentuknya kesatuan 

koordinasi ini adalah untuk menciptakan dan memelihara stabilitas nilai rupiah 

pasca krisis. Penanganan krisis dalam hal ini meliputi penanganan kesulitan 

likuiditas, masalah solvabilitas bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang 

berdampak sistemik. 

 Kesatuan koordinasi ini urgent untuk dibentuk sebagai integrasi kebijakan 

untuk pencegahan dan penanganan krisis. Meskipun dalam situasi krisis 
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independensi Bank Indonesia dapat dikesampingkan, namun independensi Bank 

Indonesia harus tetap dipertahankan dalam menciptakan dan melaksanakan 

kebijakan moneter sehari-sehari.  

 Dari analisa yang dipaparkan diatas, penulis berpendapat diperlukan 

adanya revisi/amandemen beberapa pasal dalam Undang-Undang Bank Indonesia 

yang mengatur mengenai independensi Bank Indonesia. Sehingga 

pengenyampingan asas independensi dalam rangka Bank Indonesia melaksanakan 

tugasnya dalam mengatasi krisis moneter dapat diakomodir secara komprehensif 

dalam Undang-undang Bank Indonesia. Selain itu, hal ini dapat mengatasi 

kekaburan makna yang terjadi antara pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2004 dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia.  Beberapa pasal yang perlu direvisi antara lain : 

a. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank 

Indonesia, 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. 

 Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2004 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa : 

Yang dimaksud dengan campur tangan adalah semua bentuk intimidasi, 

ancaman, pemaksaan, dan bujuk rayu dari pihak lain yang secara langsung 

atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas 

Bank Indonesia. Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan adalah 

kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang 

diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka 
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mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan 

pihak lain adalah semua pihak di luar Bank Indonesia termasuk 

Pemerintah dan/atau lembaga lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar 

Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara 

efektif. 

Pasal dan penjelasan pasal 4 ayat (2) diatas tidak menunjukkan baik secara 

eksplisit maupun implisit dalam hal apa dan bagaimana asas independensi 

Bank Indonesia dapat dikecualikan, sehingga pasal ini masih memiliki makna 

yang kabur dan tidak menunjukkan kepastian hukum. Sehingga penulis

berpendapat perlunya amandemen penjelasan pasal 4 ayat (2) tersebut 

menjadi: 

Yang dimaksud dengan campur tangan adalah semua bentuk intimidasi, 

ancaman, pemaksaan, dan bujuk rayu dari pihak lain yang secara 

langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan 

pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Tidak termasuk dalam pengertian 

campur tangan adalah kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain atau 

bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank 

Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. 

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah semua pihak di luar Bank 

Indonesia termasuk Pemerintah dan/atau lembaga lainnya. Ketentuan ini 

dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan 

wewenangnya secara efektif. 

Pengecualian pasal 4 ayat (2) diberlakukan apabila negara mengalami 

krisis moneter yang berdampak sistemik, yaitu kondisi krisis yang 

membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. 

Dalam kondisi krisis yang berdampak sistemik, Bank Indonesia dan 

Pemerintah dapat melakukan komunikasi mengenai langkah yang telah 

dan akan diambil terkait untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, dan 

perumusan target inflasi dan regulasi yang diperlukan untuk penanganan 

krisis secara efektif dan efisien;
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b. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bahwa : 

Untuk mencapai tujuan sebagaimana maksud pada ayat (1), Bank 

Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, 

konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum 

pemerintah dibidang perekonomian 

Diamandemen menjadi : 

Untuk mencapai tujuan sebagaimana maksud pada ayat (1), Bank 

Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, 

konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum 

pemerintah dibidang perekonomian terutama dalam hal terjadi krisis 

moneter yang berdampak sistemik 

c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia, bahwa : 

Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap 

pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menyebutkan bahwa : 

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah semua pihak di luar Bank 

Indonesia, termasuk Pemerintah dan/atau lembaga-lembaga lainnya.Yang 

dimaksud dengan segala bentuk campur tangan adalah segala perbuatan 

pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi 

kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Ketentuan ini 

dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan 

wewenangnya berdasarkan undang-undang ini secara efektif. Tidak 

termasuk dalam pengertian campur tangan adalah kerja sama yang 

dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak 

lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung 
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pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang ini. 

 Baik dalam Pasal maupun Penjelasan Pasal 9 ayat (1) diatas tidak 

menyebutkan dalam hal apa campur tangan yang diijinkan dalam Bank 

Indonesia melaksanakan tugas dalam rangka menangani krisis moneter. 

Sehingga penulis memiliki gagasan untuk mengamandemen Penjelasan pasal 

9 ayat (1) menjadi : 

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah semua pihak di luar 

BankIndonesia, termasuk Pemerintah dan/atau lembaga-lembaga 

lainnya.Yang dimaksud dengan segala bentuk campur tangan adalah 

segala perbuatan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung 

dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. 

Ketentuan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan 

tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang ini secara efektif. 

Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan adalah kerja sama yang 

dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak 

lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung 

pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang ini. 

Dalam hal penanganan krisis yang berdampak sistemik, Bank Indonesia 

dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk merumuskan 

kebijakan moneter yang akan diambil. Koordinasi antara Bank Indonesia 

dengan Pemerintah terbatas pada tugas Bank Indonesia sesuai dengan 

ketentuan pasal 8 poin (a) dan (b) yaitu menetapkan dan melaksanakan

kebijakan moneter dan mengatur serta menjaga kelancaran sistem 

pembayaran. Sedangkan untuk tugas Bank Indonesia berdasarkan pasal 8 

poin (c) yaitu mengatur dan mengawasi bank tidak dapat dicampur 

tangani oleh pihak manapun dalam situasi ini.  

d. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia, bahwa : 

“Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk 

campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya”. 
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Diamandemen menjadi : 

Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk 

campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya, 

sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) 

 Model pengaturan pengenyampingan pemberlakuan asas independensi 

Bank Indonesia yang penulis paparkan adalah melalui amandemen pasal dan 

beberapa penjelasan pasal baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Namun, 

jika revisi beberapa pasal diatas memerlukan waktu yang cukup lama, Bank 

Indonesia bertindak sebagai badan hukum privat dapat mengeluarkan regulasi 

tertentu berdasarkan wewenang yang diberikan oleh negara. Regulasi itu 

direalisasikan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang melegitimasi mix 

policy kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dalam penanganan krisis. 

Sedangkan mengenai mekasime mix policy kebijakan moneter dengan kebijakan 

fiskal dalam penanganan krisis itu sendiri dapat dilegitimasi dalam sebuah 

Undang-Undang baru. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan kebijakan moneter Bank Indonesia pasca krisis sistemik 

tahun 1997/1998 dan 2008/2009 terlihat inkonsistensi Bank Indonesia 

dalam menangani krisis moneter, kebijakan moneter yang diambil 

cenderung bersifat spekulatif dan tidak berhati-hati sehingga berdampak 

negatif pada sektor makroekonomi lain. Inkonsistensi Bank Indonesia juga 

dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia yang menentukan bahwa bank sentral bersifat independen 

namun pada implementasinya, bentuk kebijakan yang diambil Bank 

Indonesia untuk menangani krisis moneter adalah dengan melaksanakan 

mix policy antara kebijakan moneter dan fiskal. 

2. Model pengaturan asas independensi Bank Indonesia saat ini masih 

memunculkan ketidakpastian hukum sehingga hal ini perlu diatur lagi, 

misalnya dengan mengamandemen Undang-Undang Bank Indonesia untuk 

merevisi beberapa pasal yang berkaitan dengan asas independensi Bank 

Indonesia, agar antara satu pasal dengan pasal yang lain tidak saling 

bertentangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlu diatur 

dengan lebih eksplisit dalam hal apa saja asas independensi Bank 

Indonesia berlaku mutlak dan dalam hal apa saja asas independensi Bank 
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Indonesia dapat dikesampingkan. Perlu juga dibuat peraturan 

pelaksananya untuk mengatur teknis pengenyampingan asas independensi 

Bank Indonesia, misalnya siapa dan lembaga apa yang berwenang untuk 

mengenyampingkan asas independesi Bank Indonesia. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Indonesia, independensi Bank Indonesia sebenarnya 

sudah diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia secara implisit, 

namun masih terdapat kekaburan norma dalam beberapa pasal yang 

mengatur asas independensi Bank Indonesia. Sehingga disarankan kepada 

pemerintah, khususnya bagi pembuat undang-undang, untuk 

merevisi/mengamandemen beberapa pasal dalam Undang-Undang Bank 

Indonesia yang mengatur mengenai independensi Bank Indonesia. 

Sehingga pengenyampingan asas independensi dalam rangka Bank 

Indonesia melaksanakan tugasnya dalam mengatasi krisis moneter dapat 

diakomodir secara komprehensif dalam Undang-undang Bank Indonesia. 

Selain itu, hal ini dapat mengatasi kekaburan makna yang terjadi antara 

pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dengan pasal 9 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.  

Beberapa pasal yang perlu direvisi antara lain : 

a. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank 

Indonesia  
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b. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 

c. Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia 

2. Bagi Pejabat Bank Indonesia, bahwasanya Bank Indonesia tidak dapat 

konsisten dalam menerapkan asas independensi untuk melaksanakan tugas 

Bank Indonesia dalam menangani krisis moneter yang berdampak 

sistemik. Sehingga, Bank Indonesia dapat mengeluarkan regulasi tertentu 

berdasarkan wewenang yang diberikan oleh negara, jika revisi beberapa 

pasal diatas memerlukan waktu yang cukup lama. Regulasi itu 

direalisasikan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang melegitimasi 

mix policy kebijakan moneter dngan kebijakan fiskal dalam penanganan 

krisis.  
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