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Selama dua tahun terakhir Bank Indonesia telah berupaya untuk menggerakkan industri 
perbankan Indonesia ke arah yang lebih baik melalui implementasi program-program 
Arsitektur Perbankan Indonesia (API), baik sebagai inisiator maupun fasilitator. Sebagai 
inisiator, Bank Indonesia telah menerbitkan peraturan dan ketentuan agar industri perbankan 
dapat melaksanakan kegiatannya usahanya secara prudent, mengacu pada standar 
internasional, dan lebih memperhatikan hak-hak nasabah. Sementara itu sebagai fasilitator 
Bank Indonesia mengupayakan terjalinnya kerjasama yang konstruktif dengan pihak-pihak 
yang terkait dengan program API untuk menghasilkan suatu stimulan bagi terwujudnya sistem 
perbankan yang sehat, kuat, dan efisien.  

Sejak diluncurkan pada tanggal 9 Januari 2004, API telah mendapatkan beragam tanggapan 
dalam bentuk saran dan kritik membangun untuk menjadikan program-program API lebih 
terintegrasi dengan program perekonomian nasional. Selain itu, perkembangan perbankan 
secara global juga menuntut adanya penyesuaian terhadap program-program API agar pada 
waktunya nanti industri perbankan nasional mampu bersaing pada tataran internasional 
dengan sumber daya manusia yang unggul, teknologi informasi yang memadai, dan 
infrastruktur pendukung yang cukup.  

Bertolak dari kebutuhan di atas, Bank Indonesia telah menyusun kembali program-program 
API dan menuangkannya dalam buku API edisi kedua ini. Pada dasarnya program-program 
API yang telah disempurnakan memuat arahan dan strategi yang lebih konkrit terkait dengan 
konsolidasi perbankan nasional, pengembangan perbankan syariah dalam jangka panjang, 
peningkatan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta penguatan 
kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Secara keseluruhan, penyempurnaan ini 
menyebabkan bertambahnya program dan kegiatan API yang akan dilakukan secara bertahap 
sampai dengan tahun 2013 dari 19 program yang tertuang dalam 34 kegiatan menjadi 20 
program yang dijabarkan kedalam 55 kegiatan.  

Keberhasilan implementasi program-program API tentunya tidak akan terlepas dari koordinasi 
dan kerjasama yang baik dengan stakeholders.  Oleh karena itu, Bank Indonesia memberikan 
penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah mendukung implementasi 
program-program API selama ini. Selanjutnya, Bank Indonesia mengharapkan agar kerjasama 
yang telah terjalin dapat lebih dipererat agar tatanan baru sistem perbankan nasional dapat 
segera terwujud dan industri perbankan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada 
pertumbuhan ekonomi nasional.  

Arsitektur Perbankan Indonesia  

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan 
Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk,  dan tatanan industri 
perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.   Arah kebijakan 
pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh 
visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna 
menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong 
pertumbuhan ekonomi nasional.   

API menjadi kebutuhan yang mendesak bagi perbankan Indonesia dalam rangka memperkuat 
fundamental industri perbankan. Krisis ekonomi tahun 1997 menunjukkan bahwa industri 
perbankan nasional  belum memiliki kelembagaan perbankan yang kokoh yang didukung 
dengan infrastruktur perbankan yang baik sehingga secara fundamental masih harus 
diperkuat untuk dapat mengatasi gejolak internal maupun eksternal. Belum kokohnya 



fundamental perbankan nasional merupakan tantangan bukan hanya bagi industri perbankan 
secara umum, tetapi juga bagi Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasnya.   

Belum adanya arah kebijakan yang secara formal dikemukakan kepada masyarakat mengenai 
arah dan strategi  perbankan ke depan menyebabkan munculnya ketidakjelasan mengenai 
pengembangan perbankan dalam jangka panjang. Sebelum munculnya API, cukup banyak 
pertanyaan yang muncul mengenai struktur perbankan Indonesia ke depan, bagaimana 
strategi pengembangan perbankan syariah dalam jangka panjang, bagaimana peningkatan 
pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) beserta penguatan kelembagaan BPR. 
Disamping itu, belum memadainya infrastruktur pendukung perbankan serta masalah 
perlindungan nasabah yang belum cukup terakomodasi juga menjadi permasalahan yang 
mendapatkan perhatian besar dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan industri 
perbankan.  

Kebutuhan untuk memiliki arah dan strategi pengembangan perbankan jangka panjang sudah 
menjadi global trend  dan diterapkan antara lain di, Malaysia, Thailand, Singapura, dan 
Hongkong.  Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan suatu blue print perbankan sudah 
menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan dan perlu segera disusun untuk memenuhi 
kebutuhan industri perbankan nasional.  

Berpijak dari adanya kebutuhan blue print perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari 
program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank 
Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka 
menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan.  
Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk 
membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah 
sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu program utama 
dalam buku putih tersebut.  

Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan 
dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam mengimplementasikan API 
selama dua tahun terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan 
program-program kegiatan yang tercantum dalam API.  Penyempurnaan program-program 
kegiatan API tersebut tidak terlepas pula dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada 
perekonomian nasional maupun internasional.  Penyempurnaan terhadap program-program 
API tersebut antara lain mencakup strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai 
pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM ke depan sehingga API diharapkan 
memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem 
perbankan secara menyeluruh terkait Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun 
syariah, serta  pengembangan UMKM. 


