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Bank Century (sebelumnya dikenal dengan Bank CIC), didirikan pada Mei 1989. Pada 6
Desember  2004 Bank Pikko dan Bank Danpac menggabungkan diri  ke Bank CIC.  Pada 28
Desember 2004, Bank CIC berganti nama menjadi Bank Century.   Sejak 21 November 2008
diambil  alih  oleh  Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan berubah nama menjadi  PT Bank
Mutiara Tbk, Kasus Bank Century bermula dari penetapannya menjadi bank gagal berdampak
sistemik.  Menurut  jaksa  penuntut  umum  KPK,  Antonius  Budi  Satria  penetapan  tersebut
bertujuan untuk mendapatkan biaya  penyelamatan senilai  total  Rp 6,76 triliun dari  Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS).

Mulanya,  pada 16 November 2008 Menteri  Keuangan/Ketua Komite Stabilitas Sistem
Keuangan  (KSSK)  Sri  Mulyani  Indrawati,  Gubernur  BI  Boediono,  Deputi  Gubernur  Senior
Miranda  Swaray  Goeltom,  Deputi  Gubernur  bidang  Kebijakan  Perbankan/Stabilitas  Sistem
Keuangan  Muliaman  Hadad  menggelar  rapat  di  kantor  BI.  Rapat  saat  itu  membahas
pertimbangan  biaya  penyelamatan  Bank  Century.  Namun,  pada  20  November  2008  Dewan
Gubernur BI (DGBI) menyatakan tidak menginginkan Bank Century ditetapkan sebagai bank
gagal  dan  tetap  dapat  beroperasi.  Siti  Chalimah  Fadjriah  selaku  Deputi  Gubernur  bidang  V
Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah serta Halim Alamsyah selaku Direktur Direktorat
Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI menyampaikan, berdasarkan penilaian, Bank Century
tidak tergolong sistemik secara individual. 

Menanggapi hal tersebut, mantan deputi gubernur Bank Indonesia bidang 4 pengelolaan
moneter dan devisa dan kantor perwakilan (KPW) Budi Mulya tidak setuju dengan lampiran data
yang disampaikan Halim Alamsyah. Ia meminta agar data tersebut tidak dilampirkan. Melalui
Boediono,  masing-masing anggota Dewan Gubernur  BI terkait  Century,  dan seluruh anggota
DGBI menyatakan setuju kalau Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal.

Rapat  selanjutnya,  pada  21  November  2008 sekitar  pukul  04.30 WIB, Bank Century
ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Rapat dihadiri oleh Sri Mulyani, Boediono,
Raden Pardede serta konsultan hukum Arief Surjowidjojo. Padahal, menurut Ketua LPS Rudjito,
Fuad  Rahmany,  Anggito  Abimanyu,  Agus  Martowardojo  dalam  keadaan  normal  seharusnya
Bank Century tidak terkategori sebagai bank berdampak sistemik.

Kemudian  dilanjutkan  dengan  penghentian  seluruh  pengurus  Bank  Century.  Lalu,
penyetoran modal mulai dikucurkan secara bertahap terhitung 24 November 2008 hingga 24 Juli
2009 dengan total dana sebanyak Rp 6,76 triliun. Perbuatan tersebut pun merugikan keuangan
negara dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek. Maka, Budi Mulya dikenai pasal
tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau
kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.



Lalu, pada Oktober 2009, LPS mengambil alih 90 persen lebih saham Bank Century yang
kemudian berganti nama menjadi Bank Mutiara. Kini, LPS resmi mengalihkan saham PT Bank
Mutiara Tbk sebesar 99 persen kepada perusahaan investasi asal jepang, J Trust senilai Rp 4,41
triliun.

Menurut Boediono, solusi  terbaik untuk mengembalikan uang nasabah saat ini  adalah
mengejar  secara all  out  kemana 'larinya'  uang tersebut.  Dia juga yakin bahwa uang nasabah
Antaboga  yang  nilainya  sekitar  Rp1,4  triliun  itu  tidak  serta  merta  menguap.  Paling  tidak
sebagian  bisa  dikembalikan  kepada  para  nasabah,  tuturnya.  Namun  menurut  penulis,
mengungkap dana  ini  larinya  kemana adalah  hal  yang sulit,  karena  banyaknya  oknum yang
bermain didalamnya sehingga proses penyelidikan susah dilakukan maupun diteruskan. 

Sementara itu,  anggota Komsi XI Drajad Wibowo mengatakan, nasabah korban Bank
Century seperti mengharapkan hujan yang tidak pernah turun. Menurutnya, telah banyak kasus-
kasus sekuritas yang penyelesaiannya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Menkeu dan
BI sekarang ini. Ketika aset dan aliran dana dari pelaku sudah diketahui dan sudah dilakukan
pemblokiran, namun uang nasabah tetap saja tidak bisa kembali. 
 

Drajad mencontohkan kasus Bank Global. Menurutnya, proses penyelesaian kasus Bank
Global mirip dengan nasabah Bank Century. Bagusnya, kata Drajad, mereka kompak menuntut
Departemen  Keuangan  karena  memang  ada  penjaminan  dari  lembaga  tersebut  dan  akhirnya
menang  di  tingkat  Mahkamah  Agung.  Saya  berharap  pemerintah  dalam  hal  ini  Menteri
Keuangan akan kalah lagi. Dan saya mohon uang nasabah Bank Global segera dibayar karena itu
sudah merupakan keputusan hukum yang bersifat tetap, ujarnya.

Menurut dari hasil kelompok kami, bank Century tidak berdampak sistematik terhadap
perekonomian Indonesia, karena melihat asetnya Total aset Bank Century dalam laporan per 30
September  2008  mencapai  Rp  15,231  triliun  dibandingkan  dengan  pertumbuhan  BPR  di
Indonesia saja sangat jauh. Sehingga kami menilai tidak berdampak sistematik.


