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BAB I 

PROFIL INSTANSI 

Bab ini berfokus pada penjelasan terkait Bank Indonesia. Bank Indonesia 

sendiri merupakan perusahaan tempat penulis melaksanakan Kampus Merdeka 

untuk kegiatan magang. Bab ini menjelaskan profil dan sejarah singkat Bank 

Indonesia, visi dan misi, tujuan Bank Indonesia, pilar utama Bank Indonesia, 

lokasi, serta struktur organisasi Bank Indonesia. 

1.1 Profil dan Sejarah Bank Indonesia 
 

Pada mulanya Bank Indonesia berawal dari De Javasche Bank (DJB) yang 

berdiri pada 1828. Pada tahun 1951, keluar UU No. 24 tahun 1951 mengenai 

Nasionalisasi DJB. Hingga pada 1 Juli 1953, terbitlah UU Pokok Bank Indonesia 

sehingga pada saat itu bangsa Indonesia memiliki bank sentral dengan nama Bank 

Indonesia. Tugas Bank Indonesia selain menjadi bank sirkulasi, juga bertindak 

sebagai bank komersial melalui pemberian kredit. Pada masa itu, BI mempunya 

struktur organisasi Dewan Moneter (DM) yang memiliki tugas dalam menetapkan 

kebijakan moneter. DM dipimpin oleh Menteri Keuangan bersama dengan 

Gubernur BI dan menteri Perdagangan sebagai anggota. Sampai pada tahun 

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

Melalui UU tersebut Bank Indonesia ditetapkan sebagai Bank Sentral 

Independen yang bebas dari intervensi pihak manapun. Hal itu berkaitan dengan 

ditetapkannya tujuan tunggal BI yaitu mencapai dan memeliharan kestabilan nilai 

Rupiah, dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Sejak saat itu, BI 

menerapkan rezim kebijakan moneter dengan inflation targeting framework. Dalam 

framework ITF, kredibilitas BI dinilai dari kemampuannya mencapai sasaran inflasi 

yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
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1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Bank Indonesia 

 
1.2.1 Visi 

 

Visi dari Bank Indonesia adalah untuk menjadi sebuah bank sentral digital 

yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian nasional sekaligus 

menjadi yang terbaik dari negara negara emerging markets untuk sebuah 

Indonesia maju. 

1.2.2 Misi 
 

Bank Indonesia memiliki 7 misi diantaranya: 
 

• Menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter dan bauran dari 

berbagai kebijakan Bank Indonesia 

• Menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial 

yang dimiliki oleh Bank Indonesia serta sinergi dengan Otoritas Jasa 

Keuangan 

• Mengembangkan ekonomi digital melalui kebijakan sistem pembayaran 

Bank Indonesia sekaligus sinergi dengan Pemerintah. 

• Menjaga stabilitas makroekonomi melalui sebuah sinergi antara kebijakan 

Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah. 

• Memperkuat pendalaman pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan 

ekonomi nasional. 

• Mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional 

hingga di tingkat daerah. 

• Memperkuat ekonomi syariah di Indonesia 
 

• Mewujudkan bank sentral yang memiliki basis digital dalam pelaksanaan 

kebijakan dan kelembagaan. 
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1.2.3 Tujuan 
 

Bank Indonesia memiliki sebuah tujuan tunggal yaitu untuk memelihara 

kestabilan dari nilai rupiah. Dalam menjaga kestabilan nilai rupiah terdapat dua 

aspek yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan 

nilai mata uang terhadap mata uang negara lain. Pada aspek terhadap barang dan 

jasa dapat dilihat melalui perkembangan laju inflas, sementara aspek yang kedua 

dapat dilihat melalui perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara 

lain. Tujuan tunggal ini dirumuskan guna memperjelas tujuan yang harus digapai 

oleh Bank Indonesia serta batasan dari hak dan tanggung jawab Bank Indonesia. 

1.3 Tiga Pilar Utama Bank Indonesia 

 
Dalam mencapai tujuan tunggal yang dimiliki, Bank Indonesia 

menggunakan Tiga Pilar Utama yang merupakan tiga bidang yang menjadi bagian 

dari tugasnya. Ketiga pilar tersebut perlu adanya integrasi satu sama lain untuk 

mewujudkan tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah secara 

efektif dan efisien. Berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan 

dalam bentuk gambar berisi tiga pilar. 

Gambar I.1 Tiga Pilar Utama Bank Indonesia 
 

 
Sumber: Website resmi Bank Indonesia, 2021 
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1.3.1 Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter 
 

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter merupakan pilar 

pertama yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia. Melalui Inflation Targeting 

Framework (ITF), diharapkan Bank Indonesia mampu membuat kerangka kerja 

yang efektif dan efisien. ITF sendiri merupakan kerangka kerja Bank Indonesia 

yang bertujuan mencapai target inflasi yang sudah ditetapkan kedepannya dan 

diumumkan kepada khalayak ramai sebagai bagian komitmen dan akuntabilitas 

bank sentral. 

Pengimplementasiannya dengan menjadikan suku bunga sebagai sinyal 

baik itu dari kebijakan moneter hingga suku bunga Pasar Uang Antar Bank 

(PUAB). Dimulai sejak 1 Juli 2005 hingga sekarang, kerangka kerja ini diharapkan 

dapat membantu dalam mencapai tujuan tunggal Bank Indonesia. 

1.3.2 Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran 
 

Dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank 

Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk 

mengeluarkan dan mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang 

rupiah dari peredaran. Di sisi lain, Bank Indonesia juga memiliki kewenangan untuk 

melaksanakan, memberi persetujuan, dan perizinan atas penyelenggaraan jasa 

sistem pembayaran. Bank Indonesia memiliki tanggung jawab agar masyarakat 

luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan 

aman. 

1.3.3 Stabilitas Sistem Keuangan 
 

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kepentingan untuk menjaga 

stabilitas sistem keuangan (SSK) dalam rangka menopang stabilitas 

perekonomian. Gejolak di sektor moneter dan sistem pembayaran yang 
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bermasalah dapat mengganggu SSK, demikian juga sebaliknya. Keterkaitan inilah 

yang melatarbelakangi kepentingan Bank Indonesia untuk selalu berupaya 

menjaga SSK di Indonesia. Karena pada dasarnya Bank Indonesia dibentuk 

dengan memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi kebijakan 

makroprudensial terhadap sistem keuangan baik itu lembaga keuangan, non 

keuangan, pasar keuangan hingga rumah tangga yang saling berintegrasi satu 

sama lain dalam pertumbuhan perekonomian. 

1.4 Lokasi Bank Indonesia 

 

Bank Indonesia terletak pada Jln. M. H Thamrin No.2 RT 02/RW 03, 

Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Gambar I.2 Gedung Bank Indonesia di Jakarta 

 
 

Sumber: Website resmi Bank Indonesia, 2021 

 
 

Bank Indonesia sendiri memiliki sejumlah 46 Kantor Perwakilan Wilayah 

(KPw) Dalam Negeri (DN) dan 5 Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) Luar Negeri. 

1.5 Logo Bank Indonesia 
 

Berdasarkan surat edaran intern No.11/40. INTERN tanggal 29 Juni 2009, 

logo atau lambang Bank Indonesia berlaku seperti gambar di bawah. Sejarah 
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perubahan logo Bank Indonesia telah mencapai 7 kali dari tahun 1953 hingga 

2005. Hingga logo saat ini diadaptasi dari logo De Javasche Bank dengan 

menambahkan huruf "I" dan menghilangkan huruf "J". Warna biru yang terdapat 

pada logo merupakan sebuah simbolisasi dari keutuhan langit dan laut kepulauan 

yang menjadi dasar dari bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

memiliki filosofi sebuah kesatuan dan persatuan. 

Gambar I.3 Logo Bank Indonesia 
 

 
Sumber: Website resmi Bank Indonesia, 2021 

 
 

1.6 Struktur Organisasi Bank Indonesia 
 

Gambar I.4 Struktur Organisasi Bank Indonesia 
 

 
Sumber: Website resmi Bank Indonesia, 2021 
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