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Sedan november förra året sprider sig nyheter om Bank 
Century. Den här banken är inte så känd bland allmän-
heten, eftersom den inte är en av de stora bankerna i 
Indonesien. I början väckte nyheterna om banken inte 
allmänhetens intresse, men nu är i stort sett i alla medier 
fulla av nyheter om den lilla banken. 

Det började med att två tjänstemän, Chandra Hamza 
och Bibit Samad Rianto, från anti-korruptionskom-
missionen (KPK) blev arresterade av polis på order av 
högsta domstolen. Anledningen var inte att de var in-
blandade i förskingring av bankens pengar i egna fickor 
utan att de började utreda bankens affärsverksamheter. 
Det blev en utmaning för regeringen under ledning av 
president Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) och hans 
närmaste man Budiono, som på något sätt hade givit 
tillstånd för att ge banken 700 miljoner dollar i syfte att 
banken skulle kunna komma ur sina finansiella problem. 
Förklaringen är att banken är viktig för samhället och att 
den därför måste räddas för att undvika negativa kon-
sekvenser för samhället. 

Mediarapportering 

När medierna skrev om anklagelser för korruption mot 
de två männen och deras verksamhet började allmän-
heten att reagera. Folk protesterade genom massaktioner 
och demonstrationer som spred sig snabbt över hela lan-
det, eftersom de två tjänstemännen ansågs ha gjort ett 
mycket bra jobb mot korruptionen som är en tung be-
lastning för landet. Det sägs också att arresteringen är 
ett försök att mörklägga deras korruptionsundersök-
ningar. Samtidigt kräver de som protesterar att de två 
tjänstemännen måste friges omedelbart. 

Dessutom anses arresteringen vara ett sätt att stoppa 
undersökningen av bankens inblandning i affären som 
omfattar president Susilo Bambang Yudhoyono och 
vice presidenten Budiono i Bank Century, som går ut på 
att deras valkampanj finansierades av banken. 

Bankskandalen är en dåligt start för SBY i början av 
hans andra mandatperiod med sitt hundradagars-
program. Den har också lett till att han blev tvungen att 
avstå från sitt officiella besök till Australien, skriver The 
Australian. 

Tidningen Asia Times hade den 6 november en 
artikel med rubriken ”Corruption Bomb explodes in 
Indonesia”. I den står bland annat att bara några 
månader efter att SBY hade återvalts med stor majoritet 
på ett program mot korruption hade protester och 
demonstrationer och upprop för revolution mot hans 
regering hörts på gatorna i huvudstaden och andra 
städer: ”Revolution, revolution, revolution, revolution 
till döds!” Dessa rop hade inte hörts sedan 1998, då den 
förra diktatorn Suharto störtades. Antikorruptions-
aktivister och andra demonstranter protesterade mot 
presidentens påstådda inblandning i bankaffären och 
krävde att han ska häva arresteringen av de två fram-
gångsrika och allmänt respekterade tjänstemännen 
Chandra Hamza och Bibit Samad Rianto i kampen mot 
korruptionen. Den 19 november hade samma tidning 
rubriken ”Honeymoon over for Yudhoyono”. 

Den indonesiska tidningen Kompas skrev den 26 no-
vember att i ett samtal med USA:s ambassadör i Jakarta, 
Cameron R Hume, säger denne att amerikanska in-
vesterare inte är oroliga för Indonesiens säkerhet, men 
är mer oroliga över landets rättssystem. 

Jeffery Winters, som är politiskt sakkunnig vid ame-
rikanska Northwest University, Department of Politics i 
USA, deltog i seminariet med temat ”The Origins of 
Oligarchy in Indonesia” som hölls på Universitet 
Pajajaran i Bandung. Han säger att om det skulle vara 
sant att det demokratiska partiet fick stödpengar från 
Bank Century under valkampanjen, då kan SBY tvingas 
avgå från sin post och regeringen skulle betraktas som 
orättfärdig. Staten måste då göra om valet. 
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Liten bank stor skandal för presidenten 
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