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Abstract 

 

Development of monetary policy in Indonesia and the interrelation between the 
Central Bank and the government makes policy communication becomes very 
important. With the communication policy of the instrument and the signals will 
be more clearly captured by the community. Two fundamental things that can be 
used in the communication policy is the principles good central bank 
governance and knowledge based economy. The three pillars of good 
governance is central bank independence, accountability and transparency, as 
deep as policies that can be used to enhance the KBE is enhancing knowledge 
diffusion, upgrading human capital, and promoting organizational change. 
Another thing to note is the commitment and consistency of the institution to 
carry out their duties and responsibilities of the synergy between the central 
bank and the government. The last thing to do is shift the roles of agent to the 
growth of commercial banks to Bank Indonesia not only act as stabilizers alone 
but can 

Manfaatkan momentum untuk berubah, demikian yang pernah dikatakan oleh 
Profesor Michael Porter dalam seminar bertema “How to Make Indonesia More 
Competitive” pada tahun 2006. Porter juga mengatakan semua persoalan di Indonesia 
sebenarnya sudah sangat dipahami oleh pemerintah dan sektor swasta. Sayangnya upaya 
yang dilakukan tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Masih terjadi inefisiensi 
di berbagai bidang yang disebabkan antara lain aturan yang terlalu banyak dan panjang, 
kurangnya tenaga ahli dan ketidakcukupan infrastruktur. Menurut Porter kondisi ini 
menyebabkan Indonesia mengalami pertumbuhan stagnan, daya saing tidak baik, 
investasi asing langsung tidak mengalami pertumbuhan berarti. Tidak dapat dihindari 
bahwa kenyataannya pada saat ini seluruh dunia bergerak dengan cepat. Kondisi ini 
merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk berubah, tumbuh lebih cepat dan 

play a greater role. 
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meningkat daya saingnya. Untuk melakukan itu, perubahan yang dilakukan harus 
terintegrasi (Kompas, Kamis 30 November 2006) 

Pencapaian Indonesia yang maju, mandiri, adil dan demokratis, bukanlah 
merupakan kegiatan yang dapat dilakukan seperti membalikkan telapak tangan. Proses 
pembangunan selalu melibatkan banyak agen pembangunan, yang masing-masing 
memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda. Satu kata yang paling tepat untuk 
melakukan seluruh aktivitas menuju pencapaian visi Indonesia 2025 adalah sinergi dari 
setiap agen pembangunan. Bank Indonesia merupakan salah satu agen pembangunan 
yang memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi. Meskipun titik fokus 
kegiatan bank sentral berada pada sektor moneter, namun tidak dapat diingkari bahwa 
dalam suatu perekonomian, seluruh perilaku ekonomi merupakan aktivitas yang bersifat 
simultan satu dengan yang lain. Goncangan dan kebijakan yang terjadi di sektor moneter 
akan berpengaruh juga pada sektor riil, demikian juga sebaliknya. 

Mulai tahun 1997, terjadi perubahan yang signfikan dalam perilaku blok-blok 
ekonomi, khususnya blok moneter. Dimulai dengan adanya krisis keuangan yang 
berlanjut menjadi krisis ekonomi, kemudian ditambah dengan semakin tingginya arus 
globalisasi ekonomi masuk ke Indonesia,  telah membuat perubahan yang berarti pada 
ekonomi, demokrasi politik, sosial kemasyarakatan, ketatanegaraan. Pada dasarnya 
seluruh perubahan ini dimaksudkan untuk membuat kebijakan ekonomi menjadi lebih 
optimal. Bila secara sederhana perekonomian dibedakan menjadi sektor moneter dan riil, 
maka berarti interaksi antara pemerintah sebagai otoritas yang berkaitan dengan sektor 
riil dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter merupakan pusat dari sinergi pencapaian 
visi Indonesia 2025. Sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia mau tidak mau akan 
dipengaruhi oleh perubahan kebijakan satu dengan yang lain.  

Salah satu indikator perubahan kebijakan di sektor moneter yang paling besar 
ditunjukkan dengan di keluarkannya UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU 
No 23 tahun 1999 ini telah mengubah orientasi tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia 
sudah tidak terbebani lagi sebagai agen pembangunan, namun lebih sebagai penjaga 
stabilitas ekonomi3

                                                 
3 Stabilitas harga dijaga melalui penargetan inflasi. Harapan dari kebijakan ini adalah menjaga kinerja 
makro ekonomi baik secara internal, maupun eksternal yang terkait dengan neraca pembayaran 
internasional. 

. Implikasi lebih lanjut dari UU No 23/1999 adalah independensi bank 
sentral. Independensi Bank Indonesia mau tidak mau akan berpengaruh pada interaksi 
antara pemerintah dengan Bank Indonesia. Dari sisi sektor riil, visi dan misi 
pembangunan Indonesia dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP). RPJP 2005-2025 memberikan penekanan pada peningkatan kinerja di sektor riil 
yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan dan goncangan yang terjadi di sektor moneter. 
Bila dikaitkan dengan pembentukan UU No 23/1999, di mana tugas bank sentral tidak 
terbebani lagi sebagai agen pembangunan, maka pertanyaan yang muncul adalah  
bagaimana peran sinergis Bank Indonesia dalam mendukung dan mendorong tercapainya  



[GOOD BANK INDONESIA GOVERNANCE:]  2011 
 

Ika Rahutami. Working Paper 4 
 

RPJP 2005-2025? Tulisan ini akan mengupas bagaimana Bank Indonesia secara 
kelembagaan akan bersinergi dengan pemerintah untuk mendukung dan mendorong 
tercapainya RPJP 2005-2025.  

 
Perubahan Perilaku Kebijakan Moneter  

Bank Indonesia telah memasuki babak baru dalam memberikan kontribusi kepada 
kondisi ekonomi. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter diserahkan sepenuhnya 
kepada Bank Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter tergantung pada 
pemahaman karakteristik kebijakan itu. Kebijakan moneter memiliki karakteristik yang 
jauh lebih dinamis dibandingkan dengan kebijakan yang lain. Kadang kebijakan moneter 
lebih bersifat kontrasiklis dibandingkan prosiklis karena berusaha menstabilkan harga. 
Fluktuasi-fluktuasi ini harus diakomodasi dan dipahami bila pemerintah dan Bank 
Indonesia ingin mencapai interaksi yang lebih optimal dan dapat meningkatkan 
efektivitas kebijakan. Terdapat 2 hal yang paling menonjol di sektor moneter  dalam 10 
tahun terakhir ini yaitu perubahan jangkar moneter dan perubahan bobot independensi 
bank sentral. Perubahan jangkar moneter dan bobot independensi Bank Indonesia ini 
menjadi sumber untuk memahami perilaku dan pola kebijakan Bank Indonesia. Hasil dari 
pemahaman ini harus menjadi pertimbangan dalam bersinergi dengan pemerintah.  
 
Perubahan Jangkar Moneter 

Pemahaman perubahan jangkar moneter harus dimulai dari pemahaman perilaku 
kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan jangka pendek, karena pada 
jangka panjang kebijakan moneter tidak akan mampu mempengaruhi variabel riil. Salah 
satu penyebab ketidakmampuan ini adalah adanya senjang dalam implementasi 
kebijakan. Kebijakan moneter memiliki senjang dari ditetapkannya sebuah kebijakan 
hingga munculnya dampak kebijakan moneter. Senjang ini menimbulkan terjadinya 
inefisiensi kebijakan, karena kondisi yang dihadapi sudah berlainan antara ketika 
kebijakan tersebut ditetapkan dan efeknya dirasakan oleh masyarakat. 

Sektor moneter merupakan sektor yang relatif banyak mengalami perubahan dari 
tahun ke tahun baik secara kebijakan maupun variabel-variabel yang menjadi indikator 
sektor moneter. Pergerakan  peredaran uang (M1), suku bunga yang pada akhirnya akan 
berdampak ke inflasi dan juga nilai tukar dapat dilihat dalam gambar 1 berikut ini. 
Dengan menggunakan data bulanan dari tahun 1993 sampai dengan 2011, terlihat bahwa 
Jumlah Uang Beredar di Indonesia (M1) mengalami kenaikan dari masa ke masa.  
Pertumbuhan jumlah uang beredar year on year terbesar terjadi pada tahun 1998 bulan 
Juni yaitu sebesar 80.86%. Pertumbuhan jumlah uang beredar rata-rata pada than 1998 
mencapai 61.92%. Kondisi ini terjadi karena adanya krisis ekonomi global. Pasca krisis 
pertumbuhan jumlah uang beredar mulai menurun, namn pertumbuhan mulai tahun 2005 
selalu diatas 10%.  
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Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, data diolah 

Gambar 1. Jumlah Uang Beredar 1993.1 – 200011.12 (dalam Milyar Rupiah) 
 
 
Pergerakan suku bunga deposito bulanan di Indonesia sangat fluktuatif. Pada 

masa krisis ekonomi suku bunga deposito Indonesia sangatlah tinggi hingga mencapai 
60,38% pada Oktober 1999. Pertumbuhan suku bunga tertinggi year on year terjadi pada 
Agustus 1998 sebesar 60,32%. Setelah tahun 2006, suku bunga deposito berhasil ditekan 
di bawah 10% akibat perubahan kebijakan moneter di Indonesia. Kondisi yang sama juga 
terjadi pada Inflasi di Indonesia. Pola pergerakan inflasi sangat mirip dengan suku bunga. 
Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara inflasi dan suku bunga. Perubahan kebijakan 
moneter di Indonesia tampaknya telah berhasil membuat suku bunga dan inflasi menjadi 
relatif lebih stabil.  
 

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, data diolah 
Gambar 2. Suku Bunga Deposito 1 Bulan dan Inflasi 
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Efektivitas kebijakan diukur dari pencapaian tujuan akhir yang ditetapkan di awal. 
Dalam pencapaian tujuan akhir  kebijakan terdapat tujuan antara yang berfungsi untuk 
mengontrol atau mengevaluasi sejauh mana tujuan jangka panjang berhasil dicapai.  
Tujuan antara ini hendaknya merupakan langkah yang mendukung tujuan jangka panjang 
yang hendak dicapai. Proses pencapaian tujuan kebijakan moneter baik yang berupa 
pertumbuhan ekonomi maupun stabilitas inflasi disebut sebagai mekanisme transmisi 
(Martinez, Sanchez, dan Werner, 1997, Kuttner dan Mosser, 2002, PPSK Bank 
Indonesia, 2005).  

Sebelum tahun 1997, Bank Indonesia menggunakan pendekatan kuantitas atau 
paradigma uang aktif untuk menstabilkan harga, karena kelebihan dan ekspansi likuiditas 
dipandang sebagai sumber ketidakseimbangan. Kelebihan likuiditas di perbankan saat itu 
terjadi karena konsekuensi dari dikucurkannya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. 
Penggunaan penargetan besaran moneter sangat tergantung pada stabilitas velositas uang 
beredar dan kemampuan bank sentral dalam mengendalikan uang kartal. 
Permasalahannya goncangan-goncangan ekonomi setelah krisis dan perubahan-
perubahan struktural baik karena perubahan sistem nilai tukar, restrukturisasi dan 
rekapitalisasi perbankan, dan makin inovatifnya produk perbankan  menyebabkan 
hubungan M0 dan harga tidak stabil. Kondisi ini mengakibatkan Bank Indonesia menjadi 
cenderung bias dan memaksakan diri dengan menggunakan dua jangkar nominal yaitu 
inflasi dan besaran moneter4

 BI merubah dan menempatkan inflasi sebagai jangkar baru kebijakan moneter 
dalam pasal 7 UU No. 23 tahun 1999. Ketetapan ini masih berlaku dengan 
dikeluarkannya Amandemen UU No. 3 tahun 2004, dimana kebijakan moneter diarahkan 
untuk mencapai tingkat inflasi yang relatif rendah dan stabil. Untuk mencapai sasaran 
akhir stabilitas harga atau inflasi, suku bunga digunakan oleh BI sebagai target antara 
atau instrumen kebijakan moneter pada pertengahan tahun 2005. Penggantian ini bila 
dikaitkan dengan teori maka terjadi perubahan paradigma pengendalian moneter dari 
yang bersifat quantity-based approach menjadi price-based approach. Alasan 
penggunaan suku bunga

.  

5

                                                 
4 Carare dan Stone (2002) memberikan pernyataan yang lebih tajam yaitu Bank Indonesia adalah bank 
sentral yang tidak memiliki komitmen yang jelas (without clear commitmet), karena tetap menjangkarkan 
kebijakannya pada 3 hal yaitu inflasi, suku bunga riil dan perubahan uang primer. 
5 Suku bunga jangka pendek merupakan target operasional yang kemudian diperkirakan akan 
mempengaruhi variabel-variabel harga di pasar keuangan, sektor riil dan pada akhirnya laju inflasi. 
Pengaruh perubahan suku bunga jangka pendek ditransmisikan pada suku bunga jangka menengah/panjang 
melalui mekanisme penyeimbangan sisi permintaan dan penawaran di pasar uang 

 sebagai pengganti uang primer dalam instrumen kebijakan 
adalah karena uang primer tidak memberikan sinyal yang jelas bagi masyarakat. Di lain 
pihak suku bunga dipandang lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat, dan  juga 
dijadikan rujukan oleh sektor lain misalnya pasar modal. Bond (1994) menunjukkan 
secara empiris bahwa hubungan antara suku bunga dengan laju inflasi jauh lebih kuat 
dibandingkan dengan hubungan antara uang beredar dan inflasi. Suku bunga yang 
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digunakan oleh BI sebagai target antara adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) jangka 
waktu 1 bulan atau 3 bulan6

                                                 
6 Bila diamati penggunaan SBI 1 atau 3 bulan ini berbeda dengan negara-negara lain yang juga 
menggunakan suku bunga sebagai target. Australia, European Union, dan Fedres misalnya, menargetkan 
suku bunga O/N. 

.  
Penetapan suku bunga sebagai target antara untuk mencapai stabilitas harga atau 

inflasi bukannya tidak menimbulkan masalah. Menurut Sitorus (1988) penetapan suku 
bunga sebagai sasaran antara sebenarnya juga menimbulkan dilema. Hal ini disebabkan 
karena adanya disintermediasi di sektor keuangan, sehingga sulit untuk mengetahui 
dengan akurat arah dan magnitude tingkat bunga yang tepat untuk mencapai sasaran 
akhir. Penemuan yang berbeda terlihat dalam studi yang dilakukan oleh Estrella dan 
Mishkin (1994), Laidler (1999) dan Solikin (2004). Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa suku bunga tetap merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan 
dengan uang primer, karena uang primer dipandang tidak memenuhi persyaratan statistik 
dalam fungsinya sebagai variabel informasi, indikator kebijakan ataupun instrumen 
kebijakan moneter. Di banyak negara, fokus pada stabilitas harga dibandingkan dengan 
stabilisasi kesenjangan output, merupakan pilihan alami karena memiliki dua keunggulan 
Gaspar dan Smets (2002). Keunggulan yang pertama adalah adanya jangkar nominal bagi 
perekonomian, sehingga mengurangi kesalahan dalam ekspektasi inflasi yang dapat 
menimbulkan trade-off dan membuat perekonomian tidak stabil. Keunggulan kedua 
adalah target inflasi merupakan target dapat terukur dengan tepat, sehingga akibatnya 
bank sentral akan menjadi terpercaya di mata masyarakat. Pertimbangan pragmatis 
penggunaan jalur suku bunga ini adalah pasar lebih mudah menangkap sinyal kebijakan 
moneter melalui suku bunga  dibandingkan melalui besaran moneter. Efektivitas 
penangkapan sinyal ini menjadi penting karena adanya variabel ekspektasi yang berusaha 
dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Selain itu penggunaan suku bunga lebih dapat 
diukur efektivitasnya.  
 
Independensi Bank Indonesia  

Faktor kedua yang harus mendapat perhatian dalam perubahan perilaku kebijakan 
moneter adalah independensi bank sentral. Independensi bank sentral dipandang 
merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja bank sentral secara lebih optimal karena 
tidak lagi terbebani dengan masalah-masalah politis, dan keuangan akibat harus selalu 
bereaksi terhadap perubahan obligasi pemerintah. Independensi bank sentral membatasi 
kemampuan pemerintah untuk memanipulasi kebijakan moneter bagi keuntungan jangka 
pendek. Negara-negara dengan bank sentral yang independen memiliki tingkat inflasi 
yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang bank sentralnya berada 
dibawah kontrol pemerintah. 

Secara teoritis terdapat 3 aspek independensi (Krzak dan Schubert, 1997, 
Martinez-Resano, 2004, Bank Indonesia 2005) yaitu :  
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a. Personal independence. Keputusan yang diambil oleh bank sentral bukanlah 
keputusan sesaat berdasarkan kepentingan politik. Bank sentral merupakan 
lembaga yang berdiri sendiri dimana keputusan-keputusannya tidak dapat 
diintervensi oleh kepentingan lain.  

b. Functional independence. Bank sentral memiliki otonomi dalam menentukan 
intermediate goals (tujuan antara) dan menerapkan kebijakan moneter. Functional 
independence dapat dibedakan menjadi instrument independence dan goal 
independence 

c. Financial independence. Bank sentral bersifat independen terhadap otoritas fiskal, 
sehingga tidak dapat dipaksa untuk membiayai defisit anggaran kecuali dengan 
memberikan utang kepada pemerintah atau dengan mencetak uang. 
Penelitian Mishkin dan Schmidt-Hebbel (2001) menunjukkan bahwa banyak 

negara yang memilih menggunakan bank sentral yang independen terutama bila memiliki 
tujuan menstabilkan harga melalui target inflasi. Sebagian besar dari negara-negara 
tersebut rata-rata tetap memilih menetapkan target inflasi bersama atau memiliki tujuan 
yang dependen (goal dependence) dengan tujuan otoritas fiskal. Pilihan dependensi 
tujuan ini dianggap dapat menciptakan “ikatan” antara bank sentral dengan pemerintah 
karena merumuskan tujuan secara bersama.  

Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan pemberian bobot 
independensi bank sentral. Sebelum tahun 1999 Bank Indonesia dependen terhadap 
otoritas fiskal, sehingga dibebani pembiayaan defisit anggaran. Pembiayaan defisit 
anggaran dari dalam negeri dapat bersumber dari seigniorage, pajak dan obligasi (surat 
utang) pemerintah. Penelitian Sitorus (1998) menunjukkan bahwa penggunaan SBI 
sebagai instrumen OPT menyebabkan dana SBI menjadi tidak efektif penggunaannya 
karena hanya berputar di sektor keuangan. Kondisi ini tidak terlalu menguntungkan 
terutama bila kondisi sektor perbankan berada dalam posisi yang tidak efesien dan tidak 
fleksibel. Permasalahan lain dari penggunaan SBI untuk menyerap ekses likuiditas di 
Indonesia akibat krisis adalah BI harus menanggung biaya diskonto SBI yang cukup 
besar. Biaya ini menyebabkan kebijakan moneter di Indonesia menjadi tidak efisien 
(Laporan tahunan BI, 2000). Pembayaran kembali SBI  jatuh tempo oleh BI akan 
menimbulkan ekspansi moneter, sehingga tujuan semula dalam lelang SBI adalah untuk 
melakukan kontraksi, justru pada saat jatuh tempo akan menimbulkan injeksi likuiditas 
bagi perbankan. Implikasinya BI perlu melakukan lelang SBI secara terus menerus dan 
akan menimbulkan biaya kontraksi moneter yang mahal. 

Dengan dikeluarkannya UU No 13/1999 maka Bank Indonesia menjadi 
independen terhadap otoritas fiskal. Masa independensi Bank Indonesia ini terjadi pada 
tahun 2000-2003. Namun pada tahun 2004, independensi bank sentral ini mulai berubah 
dengan menitikberatkan pada koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal. Hal ini 
tercermin dari adanya dependensi tujuan dalam penetapan target inflasi.  
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Tantangan Bank Indonesia dan Pemerintah  
 
Terdapat dua hal utama yang muncul dalam masalah terkini sinergi agen untuk 

pembangunan yaitu tujuan mencapai masyarakat yang maju mandiri dan sejahtera dan 
bagaimana Bank Indonesia dapat memberikan peran yang lebih pas dalam pencapaian 
tujuan tersebut. Untuk mencapai hal tersebut Bank Indonesia tidak dapat hanya bertindak 
sebagai residual. Karena ketika Bank Indonesia memposisikan diri sebagai lembaga yang 
residual dalam perekonomian, maka kebijakan-kebijakan yang diambil pun akan 
bertindak secara residual. Kebijakan yang residual cenderung tidak dapat diantisipasi dan 
tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Kebijakan yang tidak dapat diantisipasi akan 
memperburuk kondisi perekonomian. Untuk mendorong posisi bank sentral sebagai 
lembaga yang memiliki peran dalam perekonomian dan bertanggungjawab atas kebijakan 
yang diambil maka perubahan pola dan perilaku Bank Indonesia menjadi penting untuk 
diperhatikan.  

Bank Indonesia memiliki tiga pilar bidang tugas yang dimaksudkan untuk 
mencapai visi dan misi Bank Indonesia. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan 
melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, 
serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar 
tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan 
efisien.  

Berkaitan dengan usaha mewujudkan RPJP 2005-2025,  pemerintah memiliki 
peran sebagai institusi terdepan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan, 
sedangkan Bank Indonesia menempatkan posisi utamanya sebagai stabilisator 
perekonomian dengan kebijakan moneter yang diarahkan kepada kondisi perekonomian 
yang lebih pasti, sehingga dapat dipakai sebagai pedoman bagi dunia usaha. Dengan 
posisi Bank Indonesia yang independen terhadap pemerintah, pada dasarnya Bank 
Indonesia  mempunyai peluang menggeserkan peranannya kepada bank-bank umum 
sebagai agen pembangunan. Tugas Bank Indonesia mengatur dan mengawasi bank (UU 
No 23/1999 pasal 7 dan 8) merupakan peluang untuk mendorong perwujudan RPJP di 
sektor riil. Bank Indonesia  walaupun tidak secara langsung merupakan perpanjangan 
tangan pemerintah untuk memberi insentif bagi sektor riil melalui bank-bank komersial, 
dengan berbagai paket kebijakan. Berkaitan dengan peran Bank Indonesia sebagai 
stabilisator yang mendukung pencapaian RPJP 2005-2025 secara implisit mengarahkan 
kondisi perekonomian yang lebih pasti dan mudah diprediksi bagi kalangan dunia usaha 
di sektor riil.  

Untuk itu tantangan yang harus dihadapi Bank Indonesia dalam mewujudkan 
kebijakan moneternya adalah : 

a. Bagaimana menyampaikan sinyal kebijakan moneter agar lebih mudah ditangkap 
sektor riil? 

b. Bagaimana meningkatkan efektivitas kebijakan moneter? 
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c. Bagaimana membuat lag kebijakan moneter menjadi lebih pendek dan 
terprediksi? 
Apabila goal dependence dipandang sebagai suatu solusi yang menguntungkan, 

maka sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia merupakan persyaratan yang tidak 
dapat ditawar-tawar lagi. Kelembagaan yang efektif dan teknologi informasi menjadi 
faktor yang sangat penting untuk tercapainya pengembangan potensi nasional. Gambaran 
koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia dapat dilihat dalam bagan berikut ini : 

Pemerintah Strategi
pencapaian

RPJP
2005-2025

Bank Indonesia

Bank
Umum

Kelembagaan
yang efektif

Teknologi
informasi

Agen
pertumbuhan

Stabilsator
perekonomian

 Sinyal kebijakan
 efektivitas kebijakan
 lag yang lebih pendek

 
 

Gambar 3. Sinergi dan Koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia 
 
Berdasarkan perubahan perilaku sektor moneter dan hal yang ingin dicapai dalam 

perekonomian secara keseluruhan dapat terlihat bahwa sinyaling merupakan hal yang 
sangat penting dalam sebuah kebijakan. Perkembangan sektor keuangan menyebabkan 
suku bunga menjadi variabel yang lebih mudah dipahami dan ditangkap sinyalnya 
dibandingkan instrumen yang lain. Sehingga penggantian jangkar moneter menjadi suku 
bunga merupakan hal yang tepat. Permasalahannya adalah ketika instrumen kebijakan 
diganti dengan suku bunga, maka tetap harus diupayakan supaya masyarakat mampu 
menangkap sinyal yang diberikan oleh kebijakan tersebut. Agar sinyal dapat ditangkap 
oleh masyarakat maka informasi merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan. 
Sinyaling dan informasi yang tepat akan menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat 
dalam menyikapi sebuah kebijakan dan juga ikut berperan dalam proses pembangunan 
perekonomian. Sedangkan untuk membuat Bank Indonesia menjadi lembaga yang 
efektif, maka independensi bank sentral juga merupakan hal yang tidak dapat ditawar-
tawar lagi.  
 
 



[GOOD BANK INDONESIA GOVERNANCE:]  2011 
 

Ika Rahutami. Working Paper 11 
 

Good Central Bank Governance: Suatu Kerangka Peningkatan Peran Bank 
Indonesia. 

 
Kerangka peningkatan peran Bank Indonesia dalam mencapai tujuan ekonomi 

jangka panjang harus memiliki satu tujuan akhir yang diutamakan (overriding objective). 
Perubahan pilihan kebijakan secara jelas menunjukkan penargetan inflasi merupakan 
tujuan tunggal dari kebijakan Bank Indonesia. Namun bila melihat interaksi yang terjadi 
maka Bank Indonesia tidak boleh menafikan adanya trade off antara inflasi dengan 
pertumbuhan ekonomi.  Hal ini disebabkan karena interaksi secara keseluruhan tetap 
memiliki sasaran bahwa terjadi perbaikan kesejahteraan masyarakat yang salah satu 
indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai hal ini kemampuan 
antisipasi atau kebijakan moneter yang bersifat melihat ke depan (forward looking) tidak 
dapat dihidari lagi. Masyarakat yang mulai memiliki akses yang lebih luas terhadap 
teknologi, menciptakan suatu lingkungan yang lebih memiliki asa nalar. Sehingga 
kebijakan yang tidak didisain dengan melihat ke depan akan menjadi tidak efektif.  

Salah satu yang diharapkan bisa meminimalkan ketidakefektifan kebijakan 
moneter adalah membuat suatu kebijakan yang bersifat pasti atau berdasarkan kaidah. 
Namun bila melihat fakta yang terjadi, dimana aspek politis dan sosial memiliki dominasi 
yang cukup kuat dalam membentuk perilaku variabel ekonomi maka kebijakan yang 
murni bersifat kaidah akan sulit dilakukan karena tidak akan dapat menangkap gejolak-
gejolak yang terjadi secara mendadak. Maka solusi tengahnya adalah membuat kebijakan 
moneter yang bersifat constrained discretion atau diskresi tidak penuh untuk mencegah 
terjadinya inkonsistensi waktu.   

Untuk membentuk dan mencapai tujuan akhir yang diutamakan, dibutuhkan 
kebijakan yang melihat ke depan dan diskresi tidak penuh, yang ditunjang dengan 
kelembagaan yang efektif dan teknologi informasi. Untuk mencapai itu semua, 
dibutuhkan 2 hal utama yaitu bagaimana mengkomunikasikan semua kebijakan, 
instrumen dan sinyal-sinyal secara lebih jelas ke masyarakat melalui knowledge based 
economy (KBE) dan bagaimana membentuk prinsip-prinsip good Bank Indonesia 
governance atau  tata kelola yang sehat. 

KBE hanya dapat berjalan dengan baik apa bila terdapat tata kelola bank sentral 
yang baik pula. Independensi Bank Indonesia juga membutuhkan tata kelola yang lebih 
baik dalam artian Bank Indonesia harus mampu menyediakan stabilitas ekonomi makro, 
pertumbuhan ekonomi dan lingkungan peraturan yang stabil. Lybek (2004) menyatakan 
bahwa bank sentral yang bertata kelola yang baik berarti bahwa tujuan dan tugasnya 
didelegasikan ke direktorat yang memiliki kinerja secara efektif dan efisien, sehingga 
akan menghindari penggunaan sumberdaya yang sia-sia. Tata kelola moneter 
menunjukkan kombinasi antara kerangka hukum, strategi dan kerangka operasional 
pembuatan kebijakan moneter (Krzak dan Schubert, 1997). Terdapat 3 pilar tata kelola 
bank sentral  (Amtenbrink, di download Oktober 2006) yaitu independensi, akuntabilitas 
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yang demokratis dan transparansi. Tiga pilar tata kelola bank sentral dapat dijabarkan 
sebagai berikut. 

a. Independensi bank sentral merupakan suatu mekanisme untuk memecahkan 
konflik potensial antara pemerintah dengan bank sentral. Pada satu sisi 
independensi akan menaikkan kebutuhan mekanisme untuk memecahkan konflik. 
Di lain pihak, eksistensi adanya mekanisme resolusi konflik yang memadari 
dalam hukum bank sentral untuk fungsi pengaman, memberikan tekanan pada 
independensi bank sentral. Teori standar dari pembuatan institusi kebijakan 
moneter dalam pasar yang sedang berkembang perlu mempertimbangkan adanya 
independensi bank sentral, target kebijakan moneter, instrumen dan 
interdependens antara kebijakan moneter dan nilai tukar. Berdasarkan 
pengalaman empiris, korelasi negatif yang kuat dapat diobservasi antara tingkat 
independensi bank sentral dan inflasi. Independensi bank sentral dari institusi 
politis dipercaya akan mendorong bank untuk fokus kepada kebijakan moneter 
dengan isu jangka panjang terutama stabilisasi harga. Alesina dan Summers 
(1993)dan Walsh (1994) menunjukkan bahwa tidak ada asosiasi antara 
independensi bank sentral dan variabilitas output, sedangkan Rogoff (1985) 
seperti Debelle dan Fischer (1994) menemukan hasil bahwa semakin tinggi 
independensi bank sentral mendorong resesi yang lebih besar selama proses 
disinflasioner. Mereka menyarankan bank sentral seharusnya hanya memiliki 
independensi instrumen dan bukan independensi tujuan.  

b. Akuntabilitas bank sentral yang demokratis. Kondisi ini bisa muncul dari dua 
kondisi yaitu hukum alamiah bank sentral dan posisinya dalam sistem demokrasi. 
Kebijakan moneter secara prinsip harus ditempatkan sebagai bagian dari 
kebijakan ekonomi dan seharusnya menjadi bagian integral dalam proses 
akuntabilitas demokratis. Pada akhirnya bank sentral tidak berada dalam posisi 
netral di dalam sistem kepemerintahan. Selama eksekutif mendelegasikan fungsi-
fungsi tersebut, akuntabilitas dari aktivitas eksekutif melalui legislatif adalah 
sempit. Sementara tindakan awal dari delegasi kebijakan moneter kepada bank 
sentral melalui tindakan parlemen melegitimasi posisi bank sentral secara given 
dalam sistem konstitusional, yang tidak dapat menerangkan tidak adanya 
mekanisme akuntabilitas demokratis. Pemerintah juga dituntut untuk akuntabel 
dalam mengontrol bank sentral. Dalam jangka menengah dan panjang, bank 
sentral harus akuntabel terhadap tujuan akhir. Penargetan memiliki keunggulan 
untuk memampukan bank sentral untuk tahu kemana akan pergi. Penargetan akan 
memampukan bank sentral untuk bertindak akuntabel dalam kegiatan mereka. 
Tujuan akhir dapat menjadi variabel ekonomi yang mengembangkan 
perekonomian seperti stabilitas harga, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, GDP 
riil atau stabilitas finansial seperti pasar nilai tukar asing. Trade off antara 
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berbagai hal tersebut dapat digambarkan dalam fungsi welfare loss dari 
pemerintah.  

c. Transparansi menjadi kunci dalam operasi bank sentral. Dalam pandangan 
tradisional transparansi hanya sekedar cara mengkomunikasikan tujuan atau target 
bank sentral, namun dalam pendekatan yang lebih luas, transparansi mencakup 
pemahaman publik terhadap keputusan yang diambil oleh otoritas moneter dan 
alasan pengambilan keputusan tersebut. Pola transparansi dalam bank sentral 
dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi transparansi sebagai prekondisi dan 
akuntabilitas. Dalam masyarakat yang demokratis adalah benar untuk meminta 
tingkat yang lebih luas mengenai pemahaman apa yang bank sentral perbuat dan 
bagaimana mereka melakukan hal tersebut. Melalui pembentukan institusional 
menjamin terjadi transparansi aktivitas bank sentral . Day dan Klein (1987) 
menyatakan bahwa penelitian yang cermat dan efektif berimplikasi terhadap akses 
informasi yang efektif.  Makalah IMF 1999 mengenai Code Of Good Pratices On 
Transparency In Monetary And Financial Policies  menjelaskan bahwa 
transparensi bank sentral adalah lingkungan dimana tujuan kebijakan, hukum, 
institusional dan kerangka ekonomi, keputusan kebijakan dan rasionalisasinya, 
data informasi yang berkaitan dengan kebijakan moneter, harus disedikan kepada 
publik dalam kondisi yang mudah dipahami, mudah diakses dan berdasarkan 
waktu. Transparansi saja tidak cukup untuk meningkatkan akuntabilitas 
demokratis, dan tidak dapat mensubstitusi mekanisme akuntabilitas yang lain.  
Strategi bank sentral untuk mencapai tujuan akhir harus transparan. Pemahaman 

yang jernih dari partisipan pasar merupakan dasar untuk mencapai pemahaman yang 
lebih baik dari pengambilan keputusan.  Partisipan pasar harus mengetahui apa yang bank 
sentral pikir dalam penetapan suku bunga, mereka juga harus dapat membedakan secara 
jernih antara instrumen kebijakan moneter dan target operasional yang dipenaruhi oleh 
tindakan bank sentral, dan yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Pada akhirnya bank 
harus mengumumkan strategi kebijakan moneternya dan menjelaskan keputusan 
kebijakan moneternya. 

Kunci memahami fungsi transparansi adalah interrelasi antara transparansi bank 
sentral dan masyarakat. Efek kebijakan moneter terhadap inflasi dan pertumbuhan 
ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan moneter tetapi juga oleh ekspektasi dan 
perilaku publik, berdasarkan pemahamannya terhadap strategi bank. Hasil dari kebijakan 
dipengaruhi oleh input yang digunakan yaitu data ekonomi. Media massa sebagai 
jembatan antara bank sentral dan publik memainkan peran vitas dalam 
mengkomunikasikan strategi kebijakan moneter ke masyarakat umum dan  memiliki 
pengaruh penting terhadap bagaimana publik memahami kebijakan moneter.  

Strategi kebijakan moneter dan pengkomunikasiannya dapat digambarkan sebagai 
berikut, 
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Gambar 4. Strategi Kebijakan Moneter dan Pengkomunikasiannya 
 

Dalam memfasilitasi pemahaman umum dari masyarakat umum mengenai apa 
yang bank sentral lakukan dan apa yang tidak, publikasi dan statemen publik memainkan 
peran penting. Di samping itu akses terhadap data ekonomi harus dapat diakses dengan 
mudah. Peran bank sentral adalah mengedukasi masyarakat yang lebih luas dalam 
memahami kebijakan moneter sebagai konsekuensi dari penilaian yang didasarkan pada 
data ekonomi. Implementasi dari konsep tersebut menuntut adanya beberapa hal sebagai 
berikut : 

a. Manajemen koordinasi yang baik 
b. Komitmen yang kuat mewujudkan tujuan. 
c. Kecepatan penyebaran informasi yang akurat yang mensyaratkan teknologi 

informasi yang maju. 
d. Ukuran kinerja yang riil 
e. Evaluasi yang jujur dan adil 
f. Sistem organisasi yang mengakomodasikan usaha perbaikan kinerja dengan cepat. 

 
Tantangan Mendorong Bank Umum Untuk Menjadi Agen Pertumbuhan Melalui 
Knowledge Based Economy 

 
Mengacu pada sasaran pokok RPJP 2005-2025 akan sangat membutuhkan dana 

investasi untuk mewujudkan. Ada 2 karakteristik keterlibatan pemerintah dalam 
mendukung realisasi sasaran pokok, yaitu yang pertama pemerintah sebagai penyedia 
fasilitas publik, sehingga penyediaan dana investasi mutlak diusahakan oleh pemerintah. 
Karakteristik yang kedua pemerintah sebagai stimulan dalam penyediaan dana investasi 
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masyarakat. Peran pemerintah di sini secara nyata adalah melakukan promosi  kepada 
dunia usaha agar akses terhadap lembaga keuangan meningkat. Pemerintah dengan 
komitmennya terhadap sasaran pokok RPJP 2005-2025 dapat meyakinkan kepada 
lembaga keuangan, khususnya bak-bank komersial untuk menyalurkan dana pada 
industri-industri yang menjadi prioritas. Untuk mempercepat proses interaksi antara bank 
umum dengan dunia usaha, dapat diciptakan program-program insentif seperti keringanan 
pajak, jaminan kelancaran kredit dan pendampingan usaha terutama bagi usaha kecil dan 
menengah. 
 Secara tidak langsung menjaga kinerja perekonomian makro sebagai hasil tujuan 
bersama antara pemerintah dan Bank Indonesia merupakan pendorong terjadinya aliran 
dana investasi dari bank-bank umum kepada dunia usaha. Selain itu baik bank umum 
maupun dunia usaha sangat membutuhkan kondisi perekonomian yang stabil dan lebih 
pasti. Paling tidak adanya indikasi ketidakpastian dapat disinyalkan kepada masyarakat, 
sehingga dapat diantisipasi menuju reaksi yang lebih baik dan dapat diantisipasi oleh 
pemerintah. Kunci pokok di sini adalah konsistensi kebijakan dan tersedianya teknologi 
informasi yang memadai. Pembentukan semacam Dewan Informasi Nasional yang baru 
saja dilakukan pemerintah perlu difasilitasi agar dapat mencapai kinerja yang optimal. 
Terdistribusi pengetahuan dan informasi secara lebih cepat kepada masyarakat 
merupakan katalisator percepatan perubahan, karena cakrawala pemikiran menjadi lebih 
terbuka untuk mengejar ketinggalan dan mencapai kemajuan yang lebih cepat. 
 Memposisikan bank-bank umum sebagai agen pertumbuhan, mensyaratkan 
lembaga tersebut sehat dan kuat. Bank Indonesia sampai saat ini masih mempunyai peran 
sebagai pengawas perbankan. Tugas ini harus dilaksanakan secara serius. DPR harus 
mampu menciptakan kondisi agar Bank Indonesia menjalankan tugasnya dengan baik. 
Pembentukan bank-bank umum yang kuat dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dengan 
mendorong terjadinya merger diantara bank-bank tersebut, bahkan kalau perlu 
memfasilitasinya. 

Dalam dunia dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat 
menyiratkan adanya kecenderungan informasi menjadi lebih murah. Permasalahannya 
adalah siapa yang terdepan dalam penyebaran informasi. Melihat kecenderungan yang 
terjadi, di mana informasi menjadi barang publik, pemerintahlah harus menjadi penyedia 
jasa penyebaran informasi, paling tidak sebagai fasilitator besar. 

Pembelajaran masyarakat tidak dapat dilakukan bila pembangunan hanya 
berorientasi ke pasar dan industri saja. cara pandang pembangunan harus diganti dengan 
melakukan pembangunan yang berorientasi ke pengetahuan. Pembangunan yang 
berorientasi ke pengetahuan berguna untuk mendorong kesadaran masyarakat agar 
terlibat aktif dalam pemahaman kebijakan ekonomi melalui pengetahuan dan teknologi. 
Pengetahuan dan teknologi tidak hanya memiliki peran penting bagi pertumbuhan 
ekonomi, namun lebih dari itu karena investasi pengetahuan merupakan titik awal dari 
lahirnya inovasi. Inovasi yang dilakukan akan membuat proses produksi menjadi lebih 
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efisien. Produksi yang efisien akan mendorong munculnya keuntungan dan pada akhirnya 
menciptakan investasi baru lagi. Proses ini menyebabkan investasi pengetahuan 
merupakan akselerator terbaik untuk pertumbuhan ekonomi.  

Konsep knowledge based economy (yang selanjutnya ditulis dengan KBE) adalah 
suatu konsep yang mengemuka karena dimasukkannya peran pengetahuan dan teknologi 
dalam pertumbuhan ekonomi (OECD, 1996). Kualitas inovasi dapat terjadi tergantung 
bagaimana pengetahuan bekerja dalam jejaring agen yang saling berinteraksi 
(Leydesdorff, Fritsch, 2005).   

Pertukaran pengetahuan antar agen merupakan hal yang penting namun seringkali 
dibatasi secara geografis. KBE terbentuk dari tiga faktor, yaitu inovasi, kebijakan 
ekonomi secara politik, dan infrastuktur pengetahuan. Interaksi antara ketiganya 
melahirkan KBE yang berkualitas. Ketiga faktor tersebut berinteraksi dalam 3 dimensi 
yaitu pengetahuan, kondisi ekonomi (struktur perekonomian negara atau industri) dan 
kondisi geografis. Dalam bentuk kelembagaan, faktor-faktor dalam pengetahuan, kondisi 
ekonomi dan kondisi geografis dapat diwakilkan oleh universitas, industri dan 
pemerintah. Ketiga komponen ini biasa disebut sebagai Triple Helix. Universitas 
merupakan representasi dari faktor pengetahuan, industri mewakili faktor struktur 
industri dan pemerintah merupakan aspek yang menunjukkan faktor kondisi geografis.  

Infrastruktur pengetahuan dari relasi kelembagaan (antara universitas, industri dan 
pemerintah) dapat dipandang sebagai kondisi penting namun tidak cukup untuk 
pengembangan KBE. Interaksi pengetahuan dan struktur ekonomi menciptakan adanya 
inovasi baru, kondisi geografis dan struktur ekonomi melahirkan kebijakan ekonomi yang 
bersifat politis, sedangkan interaksi antara pengetahuan dan kondisi geografis 
menciptakan infrastruktur pengetahuan. Ketiga hal ini merupakan turunan kedua dari 
KBE sedangkan turunan pertamanya adalah interaksi antara pengetahuan, struktur 
ekonomi dan kondisi geografis.  

Hubungan timbal balik antara faktor-faktor yang berinterkasi dalam KBE secara 
empiris dapat bersifat positif maupun negatif, dan relasi ini diekspektasikan akan berubah 
sepanjang waktu. Perubahan dalam interaksi ini mendorong siklus yang mungkin lebih 
panjang dibandingkan siklus bisnis. Dengan demikian pembangunan yang berorientasi 
pada KBE tidak selalu memberikan efek yang jelas dan cepat seperti pembangunan yang 
berorientasi pada industri atau pasar.  
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Sumber : Loet Leydesdorff 1 & Michael Fritsch (2005) 

Gambar 5. Knowledge-based Economy  
 
KBE ini tidak dapat berjalan apabila tidak ada knowledge production (penciptaan 

dan pengembangan pengetahuan baru), knowledge transmission ( mendidik dan 
mengembangkan potensi SDM) dan knowledge transfer (menyebarkan pengetahuan dan 
memberikan input untuk memecahkan permasalahan). 

Kebijakan-kebijakan yang secara riil dapat diterapkan antara lain (OECD, 1996): 
a. Enhancing knowledge diffusion. Dengan menyebarkan pengetahuan kepada 

berbagai lapisan masyarakat, perusahaan atau institusi lain. Pengetahuan  itu bisa 
berupa teknologi baru atau menciptakan infrastruktur informasi di berbagai 
daerah. 

b. Upgrading human capital. Kebijakan ini adalah menciptakan akses untuk belajar 
dan meningkatkan kemampuan, seperti pendidikan formal, training dan 
menciptakan lapangan pekerjaan. 

c. Promoting organizational change. Dalam level organisasi, perubahan organisasi 
dapat berupa kesepakatan kerja yang menguntungkan, transparansi perusahaan, 
hak untuk mengeluarkan pendapat atau adanya kesempatan untuk naik pangkat 
sesuai prestasi. Dalam level pemerintahan, pemerintah dapat menciptakan kondisi 
persaingan yang sehat, penciptaan institusi keuangan yang baik, informasi yang 
transparan atau penciptaan kondisi keamanan. 
KBE yang dimotori oleh pemerintah diharapkan dapat mendorong peran bank 

umum sebagai agen pertumbuhan. KBE akan mendorong transparansi kondisi masing-
masing institusi, sehingga pengambilan keputusan didasari oleh suatu yang mendekati 
kepastian. Di samping itu dengan KBE dunia usaha diharapkan mengalami percepatan 
perkembangan dan dengan demikian peran bank-bank umum sebagai agen pertumbuhan 
menjadi lebih berkembang 
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Penutup 
  

Bangsa Indonesia harus melakukan perubahan yang berarti dalam usaha mengejar 
ketinggalannya. Berbagai macam konsep untuk meraih tujuan bangsa Indonesia menjadi 
bangsa yang mandiri, maju dan sejajar dengan bangsa lain di dunia ini. Yang menjadi 
pertanyaan apakah konsep-konsep tersebut dapat berhasil dalam implementasi. Kunci 
utama dalam menunjang keberhasilan tersebut adalah sumber daya manusia dalam 
menjalankan konsep tersebut. Konsep yang sangat bagus tidak akan berhasil dalam 
implementasinya, jika tidak ada komitmen penuh dari para pelaksana dan pelaku 
kebijakan. 
 Dari sisi institusi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan tanggung jawab 
tugas yang menjadi bagiannya merupakan sesuatu yang sangat penting. Akhirnya sinergi 
menjadi syarat utama agar kepentingan bersama yang ingin dicapai menjadi suatu titik 
tolak untuk bekerja. Sinergi dapat berjalan ketika Bank Indonesia dan pemerintah 
menggunakan komitmen independensi lembaga dan pembelajaran masyarakat 
berdasarkan knowledge based economy dengan menggunakan teknologi. Penggeseran 
peran agen pertumbuhan ke bank-bank umum juga harus dilakukan agar, Bank Indonesia 
tidak hanya bertindak sebagai stabilisator saja namun dapat berperan lebih besar. 
Pemahaman Bank Indonesia terhadap karakteristik sosial ekonomi dan penyebarannya ke 
bank umum akan dapat menciptakan kondisi dan lembaga yang lebih baik untuk 
mendorong pencapaian visi dan misi pemerintah 2005-2025. 
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