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KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH 

Kebijakan ekonomi merupakan semua usaha atau tindakan dengan maksud mengatur, 
mempengaruhi, atau langsung menetapkan jalannya kejadian- kejadian ekonomi dalam suatu 
daerah atau wilayah. Adapun persyaratan kebijakan ekonomi yang baik adalah sebagai 
berikut: 

� Mengenal permasalahan yang akan diatasi dengan kejelasan data- data yang lengkap dan 
benar yang diperlukan untuk mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang 
dihadapi baik yang bersifat umum maupun khusus. 

� Mempunyai kejelasan sasaran, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka 
panjang. 

� Mendasarkan pada teori atau hipotesis tertentu.  

� Persiapan melaksanakan kebijakan yang baik. Hal ini dapat dilakukan denagn jalan 
menyiapkan lembaga- lembaga yang akan menangani kebijakan tersebut. Misalnya jika 
kebijakan tersebut berkenaan dengan kebijakan mengembangkan ekspor dan 
mengurangi impor, maka harus mempersiapkan barang substitusi impornya. Dan yang 
perlu diperhatikan juga adalah adanya efek samping yang dapat terjadi, kemudian dibuat 
kebijakan pelengkapnya.  

Kebijakan ekonomi digunakan untuk mewujudkan tujuan ekonomi negara. Setiap negara 
mempunyai tujuan ekonomi yang bermacam- macam. Untuk mawujudkan tujuan yang 
bermacam-macam tersebut diperlukan berbagai macam strategi dan alternatif, namun 
strategi dan  alternatif tersebut harus ada yang diprioritaskan oleh negara tersebut. 
Pengambilan strategi dan  alternatif tersebut didasarkan pada falsafah hidup bangsa, 
perkembangan sejarah bangsa dalam mencapai tujuan ekonomi yang diidamkannya, 
berbagai pengalaman melaksanakan kebijakan ekonomi bangsa, landasan teori yang 
digunakan, kondisi sosial budaya dan pertimbangan efisiensi. 

Strategi  yang akan dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan  kebijakan ekonomi tidak terlepas 
dari sistem ekonomi yang dianut negara tersebut, paradigma yang diikuti oleh policy makers 
di nagara tersebut. Strategi ekonomi mempunyai fungsi untuk mengontrol proses, jalan dan 
tahap yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan. Oleh kerana itu, baik tujuan maupun 
jalan yang akan ditempuh harus dapat dirumuskan secar jelas, sehingga dapat dicari 
landasan untuk mengadakan interpretasi dalam aplikasi kebijakan yang dilakuakn. Dengan 
adanya strategi yangt jelas, akan dapat menyatukan komando sehingga semua elemen 
kekuatan, kepentingan dan kemampuan dapat dipersiapkan dan didaya gunakan secara 
harmonis menuju tujuan bersama agar tercipta perkembangan dan koordinasi sehingga 
akan mewujudkan kerjasama yang baik. Terwujudnya komando yang baik, sumber daya dan 
sumber dana yang ada akan dapat dikelola secara efektif dan efisien. Maka tanpa adanya 
pegangan yang dapat dirumuskan secara jelas, maka landasan kebijakan hanya akan 
ditentukan secara subyektif walaupun mengatas namakan landasan berpijak dasar negara.  

Berbagai macam alternatif kebijakan yang harus dilakukan, menuntut untuk mengambil 
alternatif mana yang diprioritaskan. Alternatif yang akan dilakukan merupakan suatu 
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alternatif yang akan menentukan tujuan – tujuan mana yang akan dilakukan terlebih dahulu 
dari berbagai tujuan yang ada.  

 Untuk menentukan alternatif mana yang akan dipilih, diperlukan suatu analisis ekonomi. 
Analisis ekonomi akan memberikan petunjuk – petunjuk secara garis besar tentang 
kehidupan yang nyata. Analisis ekonomi masih bergerak dalam kerangka kerja ekonomi 
teori, sebab hanya memberikan gambaran apa adanya. Analisis ekonomi masih termasuk 
dalam kerangka positive economics. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi – fungsi 
kebijakan ekonomi hanya mungkin dapat dilaksanakan dengan baik bila didasarkan pada 
hasil – hasil yang disajikan oleh positive economics. Analisa ekonomi dapat memberikan hasil 
yang bisa menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam melakukan kebijakan ekonomi 
suatu negara. Analisis ini dapat dibedakan menjadi: 

- Cross sectional analisys.yaitu membuat peta kehidupan ekonomi dengan saling mencari 
hubungan antara sektor-sektor ekonomi yang ada, serta melihat kehidupan ekonomi 
dari berbagai segi. 

- Time series analisys, yaitu membuat serangkaian pengamatan mengenai berbagai 
hubungan tertentu antara beberapa variabel untuk tahun-tahun tertentu atau time unit 
yang berbeda. Jadi, analisis ini menggambarkan perkembangan jangka waktu tertentu 
dari suatu negara. 

Dalam mengambil alternatif strategi untuk mencapai tujuan ekonomi, perlu 
dipertimbangkan juga masalah efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan terbalik antara 
hasil dan usaha. Kegiatan dapat dikatakan efisien jika dalam melakukan usahnya harus 
memberikan hasil yang maksimum dan kegiatan tersebut harus dilakukan dengan usaha 
yang minimum namun tujuan yang duharapkan dapat tercapai. Jadi, dalam memilih  
alternatif kebijakan yang akan diambil dilihat dahulu mana yang lebih efisien dan 
memberikan hasil yang maksimum. Disamping ada berbagai macam alternatif dan strategi 
yang harus dilaksanakan  dalam mencapai tujuan ekonomi, pemerintah dalam mengambil 
kebijakan harus terlebih dahulu membuat perencanaan baik untuk jangka pendek, jangka 
menengah dan jangka panjang.  

Kebijakan ekonomi mengemukakan dan menetukan apa yang harus dikerjakan untuk 
mencapai perbaikan seperti yang dikehendaki oleh pengambil keputusan. Namun, kebijakan 
ekonomi yang akan dilaksanakan hendaknya tertuju pada kemakmuran yang menyeluruh 
bagi masyarakat. Dalam mencapai kegiatan ekonomi ada tiga aspek yang perlu diperhatikan, 
yaitu: 

1. Tujuan kebijakan ekonomi 

 a. jangka pendek 

� Mengatasi masalah pengangguran 
� Mengatasi masalah inflasi 
� Mengukuhkan neraca pembayaran 

 b. jangka panjang 

� Mempercepat pertumbuhan ekonomi 
� Meratakan distribusi pendapatan 



 
Kebijaksanaan Pemerintah 147 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

� Mengatasi masalah kemiskinan 

2. Alat pelaksanaan kebijakan ekonomi 

 a. jangka pendek 

� Kebijakan fiskal 
� Kebijakan moneter 
� Kebijakan lain 
� Kebijakan untuk sektor luar negeri 

 b. jangka panjang 

� Kebijakan fiskal 
� Kebijakan moneter 
� Kebijakan lain 
� Kebijakan untuk sektor luar negeri 

3. Efek yang diharapkan 

- Full enploynment 
- Kestabilan harga 
- Kekukuhan neraca pembayaran 
- Peningkatan kemakmuran rakyat 

Kebijakan ekonomi ditujukan untuk mewujudkan tujuan – tujuan politik ekonomi suatu 
negara, yaitu: 

- Economics progress 
- Economics stability 
- Economics justice 
- Economics freedom 

 

Fungsi – Fungsi Kebijakan 

Fungsi – fungsi kebijakan dapat dirumuskan bahwa kebijakan ekonomi berfungsi sebagai 
dasar untuk mencapai tujuan ekonomi suatu negara. Fungsi – fungsi kebijakan ekonomi 
dapat didasarkan pada tujuan ekonomi. Fungsi – fungsi kebijakan ekonomi tersebut 
diantaranya: 

1. Fungsi mewujudkan pertumbuhan ekonomi (economic progress) 

 Kebijakan ekonomi yang diambil oleh policy makers dapat difungsikan untuk 
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Economic progress merupakan salah satu tujuan 
kebijakan ekonomi pemerintah jangka panjang dan jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi 
biasanya diukur menurut tingkat pendapatan perkapita penduduk. Untuk mewujudkan 
economic progress diperlukan syarat – syarat sebagai berikut: 

- Adanya investasi baik yang berujud barang- barang maupun yang berujud human 
insvestment. Investasi dalam ujud barang dapat terjadi dalam masyarakat ada akumulasi 
kapital baik yang bersumber dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. 
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Tidak hanya itu, harus diciptakan pula suasana yang favourabel bagi para investor. 
Mengenai human insvestment, tentunya berujud usaha meningkatkan skill SDM nya 
dalam ujud pendidikan. 

- Pemerintah melaksanakan kebijakan ekonominya, harus mampu berfungsi sebagai agent 
of development, sebagai pihak yang mampu menggerakkan seluruh potensi daya dan 
dana yang ada dalam masyarakat. 

- Kesadaran masyarakat akan masa depan yang lebih baik sehingga dapat mewujudkan 
masyarakat yang giat bekerja, dan bersifat dinamis. 

- Faktor eksternal, misalnya iklim yang menguntungkan, kepadatan penduduk, dll. 

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan sasaran jangka pendek, pemerintah perlu 
melaksanakan kebijakan – kebijakan. Jika dalam jangka pendek pengangguran telah 
berkurang dan telah tercapai full enploynment maka pada hakikatnya pemerintah telah 
menjalankan kebijakan untuk mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka 
panjang lebih banyak faktor produksi, termasuk tenaga kerja akan tersedia. Oleh karena 
itu, pemerintah perlu menjalankan kebijakannya agar faktor produksi yang bertambah dapat 
digunakan sepenuhnya. Dalam jangka, kebijakan pemerintah perlu berusaha agar 
perekonomian mengalami pertumbuhan yang sesuai kelajuannya dengan meningkatkan 
potensi perekonomian menghasilkan barang dan jasa. 

Negara perlu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh, karena: 

- Untuk menyediakan kesempatan kerja kapada tenaga kerja yang selalu bertambah. 
- Untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. 

Kebijakan pembangunan ditujukan untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan 
menanggulangi masalah kemiskinan. 

2. Fungsi stabilisasi 

 Pemerintah ikut campur dalam kegiatan perekonomian karena adanya fluktuasi dalam 
kehidupan ekonomi, kelambatan majunya kehidupan ekonomi, ketidakmerataan 
penghasilan. Kestabilan ekonomi adalah steady progress yaitu kemajuan yang dicapai yang 
tidak dibarengi oleh goncangan, tetapi kemajuan dengan goncangan sekecil mungkin. 
Economics stability merupakan alat yang diperlukan untuk mempermudah tercapainya 
economics progress. Tujuan kebijakan ekonomim salalu dinyatakan untuk mencapai tingkat 
kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Kebijakan ekonomi harus diusahakan agar langkah 
yang dijalankan tidak menimbulkan inflasi sehingga perekonomian akan tetap stabil. 

  Merumuskan kebiajkan ekonomi akan menjadi rumit bila mengalami masalah yaitu 
perekonomian mengalami stagflasi., perekonomian mengalami ketidakseimbangan dalamn 
neraca pembayaran. Ketidsak seimbangan ini mengakibatkan kemerosotan nilai mata uang. 
Untuk menstabilkan perekonomian, pemerintah menggunakan beberapa kebijakan 
diantaranya: 
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a. Kebijakan fiskal 

 Merupakan langkah pemerintah melakukan perubahan pembelanjaan dan sistem 
perpajakan untuk mengatasi masalah perekonomian yang sedang dihadapi. Kebijakan fiskal 
dapar dibedakan menjadi dua yaitu: 

� Penstabilan otomatik 

 Yang utama adalah sistem perpajakan yang progresif dan prororsional, kebijakan harga 
minimum dan sistem asuransi pengangguran. Kedua sistem perpajakan yang ada akan 
cenderung mengurangi fluktuasi kegiatan ekonomi. Fluktuasi kegiatan ekonomi dan 
pendapatan nasional akan menjadi semakin kecil dalam sistem pajak proporsional. 
Kebijakan harga minimum merupakan suatu sistem pengendalian harga yang bertujuan 
menstebilkan pendapatan para petani. Walaupun menstabilakna harga dan pendapatan 
merupakan tujuan utama, pada akhirnya hal tersebut akan membantu mengurangi fluktuasi 
kegiatan seluruh perekonomian. Asuransi pengangguran merupakan bentuk jaminan sosial 
yang diberikan kepada penganggur atas asuransi agar ketika menganggur tetap mempunyai 
pendapatan. Kebijakan ini mengurangi kenerosotan pembelanjaan agregat dan pertambahan 
pengangguran saat resesi. 

� Kebijakan diskresioner 

 Digunakan untuk menstabilkan perekonomian yaitu mengatasi inflasi dan stagnasi yaitu 
dengan kebijakan fiskal mengembang dan kebijakan fiskal mengecut untuk mengatasi 
pengangguran. Tidak hanya itu kebijakan moneter juga untuk menurunkan pajak 
perseorangan dan perusahaan serta perubahan pembelanjaan pajak ( kebijakan anggaran 
belanja seimbang) 

b. Kebijakan moneter 

 Untuk mengatasi pengangguran yaitu dengan menaikkan suku bunga sehingga investasi 
akan tinggi. Dengan demikian lapangan pekerjaan akan bertambah. Pengangguran 
cenderung dapat diatasi. Untuk mengatasi inflasi, dapat dilakukan dengan beberapa cara 
misalnya operasi pasar terbuka, menaikkan tingkat suku bunga, mengubah suku cadangan 
wajib. 

3.  Fungsi kebebasan dan keadilan ekonomi 

 Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah haruslah memperhatiakn keadaan 
masyarakat. Economics justice merupakan salah satu tujuan ekonomi yang meliputi segala 
aspek misalnya persamaan distribusi income, persamaan kesemparan dalam berbagai 
bidang, dsb. Perwujudan dari economics justice adalah unutk mempersempit jurang 
pemisah antara si kaya dan si miskin, menghilangkan ketimpangan antar golongan, 
mewujudkan kesatuan ekonomi. Economics freedom dapat diwujudkan jika pemerintah 
dalam mengambil kebijakan tidak merugikan salah satu pihak.  

Kebijakan ekonomi dapat difungsikan untuk menjaga agar keadaan ekonomi disuatu negara 
tetap stabil dan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ekonomi. 
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Kasus 

Krisis moneter Indonesia disebabkan oleh dan berawal dari kebijakan Pemerintah Thailand di 
bulan Juli 1997 untuk mengambangkan mata uang Thailand “Bath” terhadap Dollar US. Selama 
itu mata uang Bath dan Dollar US dikaitkan satu sama lain dengan suatu kurs yang tetap. 
Devaluasi mendadak dari “Bath” ini menimbulkan tekanan terhadap mata-mata uang Negara 
ASEAN dan menjalarlah tekanan devaluasi di wilayah ini.  

Indonesia, yang mengikuti kebijakan sistim mengambang terkendali, pada awalnya bertahan 
dengan memperluas “band” pengendalian, namun di medio bulan Agustus 1997 itu terpaksa 
melepaskan pengendalian melalui sistim “band” tersebut. Rupiah langsung terdevaluasi. Dalam 
bulan September/Oktober 1997, Rupiah telah terdevaluasi dengan 30% sejak bulan Juli 1997. 
Dan di bulan Juli 1998 dalam setahun, Rupiah sudah terdevaluasi dengan 90%, diikuti oleh 
kemerosotan IHSG di pasar modal Jakarta  dengan besaran sekitar 90% pula dalam periode 
yang sama. Dalam perkembangan selanjutnya dan selama ini, ternyata Indonesia paling dalam 
dan paling lama mengalami depresi ekonomi.  Di tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia 
merosot menjadi –13,7% dari pertumbuhan sebesar +4,9% di tahun sebelumnya (1997). Atau 
jatuh dengan 18,6% dalam setahun. selama dekade sebelum krisis, Ekonomi Indonesia 
bertumbuh sangat pesat.  Pendapatan per kapita meningkat menjadi 2x lipat antara 1990 dan 
1997.  Perkembangan ini didukung oleh suatu kebijakan moneter yang stabil, dengan tingkat 
inflasi dan bunga yang rendah, dengan tingkat perkembangan nilai tukar mata uang yang 
terkendali rendah, dengan APBN yang Berimbang, kebijakan Ekspor yang terdiversifikasi (tidak 
saja tergantung pada Migas), dengan kebijakan Neraca Modal yang liberal, baik bagi modal yang 
masuk maupun yang keluar. Suatu optimisme yang mendorong kebijakan-kebijakan ekonomi 
dan tingkat laku para pelaku ekonomi dalam dan luar negeri, sepertinya lepas kendali. 
Kesuksesan Pembangunan Ekonomi Indonesia demikian memukau para kreditor luar negeri 
yang menyediakan kredit tanpa batas dan juga tanpa meneliti proyek-proyek yang diberi kredit 
itu.  Keteledoran ini juga terjadi dalam negeri. Dimana kegiatan-kegiatan ekonomi dan para 
pelakunya berlangsung tanpa pengawasan dan tidak dilihat “cost benefit” secara cermat.  Kredit 
jangka pendek diinvestasikan ke dalam proyek-proyek jangka panjang. Didorong oleh 
optimisme dan keteledoran ini ekonomi didorong bertumbuh diatas kemampuannya sendiri 
(“bubble economics”), sehingga waktu datang tekanan-tekanan moneter, Pertumbuhan itu 
ambruk. Sementara itu terjadi pula suatu perombakan yang drastis dalam strategi Pembangunan 
Ekonomi. Pembangunan Ekonomi yang selama ini adalah “State” dan “Government-led” beralih 
menjadi “led by private initiatives and market”.  Hutang Pemerintah turun dari USD. 80 milyar 
menjadi USD. 50 milyar di akhir tahun 1996, sementara Hutang Swasta membumbung dengan 
cepatnya. Jika di tahun 1996 Hutang Swasta masih berada pada tingkat USD. 15 milyar, maka di 
akhir tahun 1996 sudah meningkat menjadi antara USD. 65 milyar – USD. 75 milyar. Proses 
Privatisasi dari pelaku utama Pembangunan berlangsung melalui proses liberalisasi dengan 
mekanisme Deregulasi diliputi visi dan semangat liberal. Dalam waktu sangat singkat bertebaran 
bank-bank Swasta di seluruh tanah air dan bertaburan Korporasi-Korporasi Swasta yang 
memperoleh fasilitas-fasilitas tak terbatas. Proses Swastanisasi ini berlangsung tanpa kendali 
dan penuh KKN. Maka ketika diserang krisis mata uang, situasinya  belum siap dan masih penuh 
kerapuhan-kerapuhan, terlebih dunia Perbankan dan Korporasi. Maka runtuhlah bangunan 
modern dalam tubuh Ekonomi Bangsa. Dan kerapuhan ini ternyata adalah sangat mendalam dan 
meluas, sehingga tindakan-tindakan penyehatan-penyehatan seperti injeksi modal oleh 
Pemerintah, upaya-upaya rekapitalisasi, restrukturisasi Perbankan dan Korporasi-Korporasi 
sepertinya tidak mempan selama dan sesudah 5 tahun ini. Sektor Finansial dan Korporasi masih 
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tetap terpuruk.  Rapuhnya sektor-sektor modern ini adalah dalam hal organisasi, manajemen, 
dan mental para pelakunya, dalam hal bisnis serta akhlak dan moral.  

Implikasi dari runtuhnya sektor modern dari bangunan ekonomi kita ini adalah peningkatan 
pengangguran, peningkatan kemiskinan dan hutang nasional. Dan hal-hal ini langsung mengena 
pada nasib ekonomi rakyat. Namun akibat-akibat negatif ini dihadapi rakyat banyak dengan 
suatu resistensi dan kreativitas Ekonomi yang militan. Sektor tradisional yang selama ini 
dianggap sebagai sektor yang tidak penting, malahan dianggap sebagai penghambat dari 
pertumbuhan Ekonomi, bukan saja menampung reruntuhan-reruntuhan dari ambruknya sektor 
modern,  namun juga memainkan peran sebagai pengganti dari peranan sektor modern yang 
ambruk itu. Dan yang mengesankan adalah peran dari asas kekeluargaan. Mereka yang di-PHK-
kan ditampung dalam sektor tradisional dan sektor informal dan merupakan bagian dari 
resistensi ekonomi rakyat dalam krisis ini.  

Resistensi, kreativitas ekonomi rakyat, produktivitas sektor tradisional dan berfungsinya asas 
kekeluargaan, merupakan kekuatan ekonomi yang riil yang telah mampu menahan kemerosotan 
ekonomi yang disebabkan oleh krisis itu, dan malahan telah mampu pula mengangkat 
pertumbuhan ekonomi kembali pada permukaan pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan 
+13,7% dengan tercapainya tingkat +0% di tahun 1999, dilanjutkan dengan pertumbuhan +4,8% 
di tahun 2000, yang hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi pra krisis (1997, +4,9%). 
Tentu tidak semuanya oleh ekonomi rakyat. Pemulihan ekonomi selama 2 tahun itu disebabkan 
oleh peningkatan ekspor (non Migas), oleh investasi dan konsumsi. Dalam hal ekspor dan 
konsumsi, peranan ekonomi rakyat adalah menonjol. Masalahnya adalah mengapa ekonomi 
nasional jatuhnya begitu dalam, dalam setahun, tetapi juga dapat cepat pulih dalam 2 tahun 
berikutnya. Jatuhnya demikian dalam di tahun 1998, menunjukkan betapa rapuhnya dan 
paniknya  sektor finansial dan korporasi, alias sektor modern dari bangunan ekonomi kita. 
Begitu rapuhnya sehingga dengan segala “inset” dari modal, energi dan konsentrasi sampai 
sekarang sektor ini belum dapat berfungsi kembali normal.  Dan cepat kembalinya pemulihan 
ekonomi selama dua tahun berikutnya dikatakan adalah berkat ekonomi rakyat. Apakah hanya 
karena itu saja? Tentu tidak hanya itu saja. Faktor kepercayaan pada programa ekonomi 
Pemerintah dalam kerjasama dengan IMF dan hilangnya panik ekonomi turut bermain peran.  
Namun secara riil, peran ekonomi rakyat seperti yang telah digambarkan itu memang besar. 

Krisis Ekonomi yang kita alami dewasa ini menunjukkan bahwa keserakahan sektor modern 
akan kredit, fasilitas dan perluasan kegiatan, dan kurang adanya pengawasan, adanya KKN, 
itulah yang telah menjerumuskan ekonomi bangsa ke dalam keterpurukan yang berkelanjutan 
ini. Pemerintah mengambil peran untuk keluar dari krisis tersebut, malahan melanjutkan 
perannya sebagai pelaku utama pembangunan sesudah krisis itu. Sehingga pembangunan selama 
itu disebut “Government/State led development”. Hal ini terjadi bukan karena ideology 
(Sosialisme) melainkan karena kondisi pragmatis, dimana pada waktu itu tidak ada perusahaan 
Swasta, dan kalau ada berada dalam kondisi sangat lemah.  

Ekonomi Rakyat masih perlu diberdayakan, dan pemberdayaan itu dilakukan melalui “link and 
match” dengan sektor Swasta.  Melalui pemberdayaan sektor Swasta maka diharapkan ekonomi 
rakyat akan pula dapat diberdayakan. Jika Pembangunan selama ini adalah “top down” maka 
proses ini tidak langsung beralih ke sistim “bottom up”, namun melalui sistim (peng)antara 
“middle down” dan “middle up”. Maka terjadilah krisis ekonomi yang berkelanjutan ini. Apa 
tugas Nasional itu? Mengatasi pengangguran, mengatasi kemiskinan, mengatasi hutang. Ketiga 
target ini memang mengena pada kepentingan ekonomi rakyat. Suatu tantangan bagi ekonomi 
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rakyat. Menghadapi tugas besar nasional ini, para pelaku ekonomi Rakyat perlu di”upgrade”. 
Disamping tugas besar Nasional yang berjangka itu, ada pula tugas Nasional yang mendesak. 
Dewasa ini, terlebih sesudah kejadian 11 September 2001 di Amerika Serikat, kita mengalami 
kemerosotan investasi dan eksport termasuk Pariwisata. Dalam bahasa ekonominya adalah 
bahwa kita mengalami kemerosotan dari “external demand”. Kondisi ini perlu diimbangi dengan 
menciptakan/mengaktifkan “domestic demand” yakni “demand” akan investasi dan konsumsi. 
Potensi untuk itu ada di dalam Negeri karena masih cukup pendapatan dalam negeri dan 
simpanan dalam negeri yang tersembunyi dan terpendam. Memang ada pendapatan dan 
simpanan dalam negeri yang lari keluar, tetapi sebagian besar masih “berkeliaran” di dalam 
negeri. Mereka tidak menjadi efektif (“effective demand”) antara lain karena ketidakpastian 
hukum dan keamanan. Maka dari itu programa hukum dan kesesuaian harus menunjukkan 
prioritas bagi  Pemerintah.  Penciptaan dari “domestic demand” ini mungkin, karena pasar dalam 
negeri yang besar dan luas. Oleh karena itu, dalam kontekst ini peran ekonomi rakyat dapat 
difokuskan, di”upgrade” dan ditingkatkan. Rakyat sebagai subyek ekonomi seperti halnya 
dengan korporasi-korporasi besar, memerlukan kepastian hukum dan iklim usaha, memerlukan 
akses ke modal, teknologi dan Pasar. Hal-hal ini perlu diciptakan oleh Institusi itu. 
Pemberdayaan ekonomi rakyat dewasa ini diperlukan pula untuk membina kader-kader pelaku 
ekonomi generasi baru menggantikan generasi pelaku ekonomi yang sudah tumbang ini. 
Mereka sendiri tadinya juga berasal dari usaha ekonomi rakyat, usaha/pedagang kecil dan 
menengah. Namun suatu generasi pelaku ekonomi nasional yang bersih, tidak dimanjakan 
dengan subsidi, proteksi dan fasilitas, apalagi dengan KKN, tangguh mental dan professional 
dalam berusaha. Ini berarti pula perlu dikembangkan suatu sistim mobilitas vertikal secara sehat 
dan mandiri dalam masyarakat dunia usaha.  

Kembali kepada masalah krisis moneter dan pemulihan kembali ekonomi nasional. Telah 
dikemukakan betapa terpuruknya Ekonomi nasional dan betapa rapuhnya sektor modern, 
terlebih sektor finansial dan korporasi. Dengan segala upaya dan energi serta bantuan luar 
negeri, kita belum saja melihat titik terang. lima tahun krisis ekonomi adalah sudah terlalu 
panjang dan karena sifatnya multidimensional maka ia dapat menggerogoti secara meluas dan 
mendalam sendi-sendi kita hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Jika hal ini dikaitkan 
dengan bahaya-bahaya proses desintegrasi sosial, regional dan nasional maka krisis ekonomi 
yang berkepanjangan ini dapat membawa bangsa, negara dan masyarakat  kepada kehancuran. 
Maka dari itu krisis ini perlu segera diatasi.  

Dalam hal ini kita berhadapan dengan suatu Dilema Fundamental yang “persistent” sekali. 
Dilemanya adalah di satu pihak ada tuntutan untuk penyelesaian dulu semua kebobrokan-
kebobrokan dari masa lalu, baru melangkah maju, di lain pihak ada urgensi, kita maju ke depan 
(termasuk upaya penyelesaian krisis), dan sambil berjalan ke depan kita secara selektif 
menyelesaikan kebobrokan-kebobrokan dari masa lalu.  

Untuk mengatasi dilema fundamental ini diperlukan suatu konsensus politik secara nasional, 
yang berfokus pada pilihan politik untuk merekonsiliasikan keperluan penyelesaian secara 
tuntas masalah-masalah dari masa lalu dengan kepentingan bangsa dan negara untuk maju ke 
depan dan yang didukung oleh semua pihak. Dengan adanya konsensus politik secara nasional 
itu, barulah dapat menyusun suatu program nasional untuk cepat keluar dari krisis dan mulai 
memulihkan kembali pertumbuhan ekonomi nasional yang mampu memberantas pengangguran, 
kemiskinan, kebodohan, dan hutang nasional. Kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah 
harus disesuaikan dengan keadaan atau situasi perekonomian yang terjadi. 
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KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA: Tinjauan Historikal 

Kebijakan Pemerintah Tahun 1966 - 1969  

Rencana : pembangunan nasional semesta berencana (PNSB) 1961-1969. 

Rencana pembangunan ini disusun berlandasarkann “Manfesto Politik 1960” untuk meningkatkan 
kemakmuran rakyat dengan azas ekonomi terpimpin.  

Faktor yang menghambat/ kelemahannya antara lain : 

1) Rencana ini tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim. 
2) Defisit anggaran yang terus meningkat yang mengakibatkan hyper inflasi. 
3) Kondisi ekonomi dan politik saat itu: dari dunia luar (Barat) Indonesia sudah terkucilkan 

karena sikapnya yang konfrontatif. Sementara di dalam negeri pemerintah selalu mendapat 
rongrongan dari golongan kekuatan politik “kontra-revolusi” (Muhammad Sadli, Kompas, 27 
Juni 1966, Penyunting Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982). 

Beberapa kebijaksanaan ekonomi – keuangan: 

1) Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961: Bank Indonesia 
dilarang menerbitkan laporan keuangan/ statistik keuangan, termasuk analisis dan 
perkembangan perekonomian Indonesia.  

2) Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno memproklamirkan berlakunya Deklarasi 
Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei 1963 pemerintah menetapkan berbagai peraturan negara 
di bidang perdagangan dan kepegawaian.  

3) Pokok perhatian diberikan pada aspek perbankan, namun nampaknya perhatian ini 
diberikan dalam rangka penguasaan wewenang mengelola moneter di tangan penguasa. Hal 
ini nampak dengan adanya dualisme dalam mengelola moneter. (Suroso, 1994). 

 

MASA STABILISASI DAN REHABILITASI (1966 – 1968) 

Menanggapi masalah ekonomi yang kini dengan tajam disoroti oleh MPRS, maka Prof. Dr. 
Widjojo Nitisastro dalam percakapan dengan wartawan Kompas menyatakan, bahwa sumber 
pokok kemerosotan ekonomi ialah penyelewenangan pelaksanaan UUD 1945 sebagai misal 
pasal 33 yang selama beberapa tahun ini dengan sengaja atau tidak telah didesak oleh landasan-
landasan ideal yang lain. Demikian pula realisasi Pancasila dalam bidang ekonomi sering 
dilupakan. Misalnya sila Kedaulatan Rakyat tercermin dalam pasal 23 yang mengatur anggaran 
belanja negara (Kompas, 29 Juni 1966, Penyunting Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982). 

Periode ini dikenal sebagai periode stabilisasi dan rehabilitasi sesuai dengan masalah pokok 
yang dihadapi, yaitu : 

a) Meningkatnya inflasi yang mencapai 650% pada tahun 1965 
b) Turunnya produksi nasional di semua sector 
c) Adanya dualisme pengawas dan pembinaan perbankan. Dualisme ini muncul dari struktur 

organisasi perbankan yang meletakkan Deputy Menteri bank Sentral dan Deputy Menteri 
Urusan Penertiban bank dan Modal Swasta berada di bawah Menteri Keuangan. (Suroso, 
1994). 
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Rencana dan Kebijaksanaan Ekonomi  

Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang : Pembaharuan kebijaksanaan landasan 
ekonomi, keuangan dan pembangunan, tertanggal 5 Juli 1966, antara lain menetapkan : 

Program stabilisasi dan rehabilitasi : 1966 – 1968 (jangka pendek) 

Skala Prioritasnya 

a) Pengendalian inflasi 
b) Pencukupan kebutuhan pangan 
c) Rehabilitasi prasarana ekonomi 
d) Peningkatan kegiatan ekspor  
e) Pencukupan kebutuhan sandang 

Komponen Rencananya  

a) Rencana fisik dengan sasaran utama : 

1. Pemulihan dan peningkatan kapasitas produksi (pangan, ekspor dan sandang) 
2. Pemulihan dan peningkatan prasrana ekonomi yang menunjang bidang-bidang tersebut. 

b) Rencana Moneter  dengan sasaran utama : 

1. Terjaminnya pembiayaan rupiah dan devisa bagi pelaksanaan rencana fisik 
2. Pengendalian inflasi pada tingkat harga yang relatif stabil sesuai dengan daya beli rakyat.  

Tindakan dan Kebijaksanaan Pemerintah  

a) Tindakan pemerintah “banting stir” dari ekonomi komando ke ekonomi bebas demokratis; 
dari ekonomi tertutup ke ekonomi terbuka; dari anggaran defisit ke anggaran berimbang. 
(Mubyarto, 1988). 

b) Serangkaian kebijaksanaan Oktober 1966, Pebruari 1967 dan Juli 1967 antara lain : 
1. Kebijaksanaan kredit yang lebih selektif (penentuan jumlah, arah, suku bunga) 
2. Menseimbangkan/ menurunkann defisit APBN dari 173,7% (1965), 127,3% (1966), 3,1% 

(1967) dan 0% (1968). (Suroso, 1994). 
3. Mengesahkan / memberlakukan undang – undang : 

a) UU Pokok Perbankan No.14/ 1967 
b) UU Perkoperasian No. 12/ 1967 
c) UU Bank Sentral No. 13/ 1968 
d) UU PMA tahun 1967 dan PMDN tahun 1968 
e) Membuka Bursa Valas di Jakarta 1967 

Program Pembangunan dimulai tahun 1969/ 1970 jangka panjang) 

* Skala Prioritasnya 

1. Bidang pertanian 
2. Bidang prasarana 
3. Bidang industri/ pertambangan dan minyak  

*Jangka waktu dan strategi pembangunan 

4. Pembangunan jangka menengah terdiri dari pembangunan Lima Tahun (PELITA) dan 
dimulai dengan PELITA I sejak tahun 1969/ 1970 
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5. Pembangunan Jangka Panjang dimulai dengan pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT – 
I) selama 25 tahun, terdiri dari : 

A. PELITA I 69 / 70 = 73 / 74  

Periode Pelita I Dimulai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970, mengenai 
Penyempurnaan Tata Niaga Bidang Ekspor dan Impor dan Peraturn Agustus 1971, mengenai 
Devaluasi Mata Uang Rupiah Terhadap Dolar, dengan sasaran pokoknya adalah :  

− Kestabilan harga bahan pokok, 

− Peningkatan Nilai Ekspor 

− Kelancaran Impor 

− Penyebaran Barang di Dalam Negeri. 

Titik berat pada sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian.  

B.     PELITA II 74/75 – 78/79 

Kebijaksanaannya mengenai Perkreditan. 

- mendorong para eksportir kecil dan menengah, 
- mendorong kemajuan pengusaha kecil atau ekonomi lemah dengan produk Kredit Investasi 

Kecil (KIK).  

Kebijaksanaan Fiskal, 

- Penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing komoditi ekspor di pasar 
dunia untuk menggalakkan penanaman modal asing dan dalam negeri guna mendorong 
Investasi Dalam Negeri.  Kebijaksanaan 15 November 1978,  

- Menaikkan hasil produksi nasional, 
- menaikkan daya saing komoditi ekspor yang lemah karena adanya inflasi yang besarnya 

rata-ratanya 34 % akibatnya kurang dapat bersaing dengan produk sejenis dari Negara lain 
dan adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979. 

- Titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri pengolah bahan mentah 
menjadi bahan baku. 

C.  PELITA III 79/80 – 83/84  

- Paket Januari 1982. Tatacara pelaksanaan Ekspor-Impor dan Lalu lintas devisa. Diterapkan 
kemudahan dalam hal pajak yang dikenakan terhadap komoditi ekspor, serta kemudahan 
dalam hal kredit untuk komoditi ekspor.  

- Paket Kebijaksanaan Imbal Beli (Counter Purchase). Keharusan eksportir maupun importer 
uar negeri untuk membeli barang-barang Indonesia dalam jumlah yang sama. 

- Kebijaksanaan Devaluasi 1983, yakni Dengan menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap mata 
uang dolar dari Rp 625/$ menjadi Rp 970/$ dengan harapan gairah ekspor dapat meningkat 
sehingga permintaan Negara menjadi lebih banyak dan komoditi impor menjadi lebih mahal 
karena diperlukan lebih banyak rupiah untuk mendapatkannya. 

- Titik berat sektor pertanian (swasembada beras) dengan meningkatkan industri pengolah 
bahan baku menjadi barang jadi. 
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D. PELITA IV 84/85 – 88/89  

- Kebijaksanaan INPRES No. 4 Tahun 1985, dilatarbelakangi oleh keinginan untuk 
meningkatkan ekspor non-migas. 

- Paket Kebijaksaan 6 Mei 1986 (PAKEM), dikeluarkan dengan tujuan untuk mendorong 
sector swasta di bidang ekspor maupun di bidang penanaman modal.  

- Paket Devaluasi 1986, ditempuh karena jatuhnya harga minyak di pasaran dunia yang 
mengakibatkan penerimaan pemerintah turun. o Paket Kebijaksanaan 25 Oktober 1986, 
merupakan deregulasi di bidang perdagangan, moneter dan penanaman modal dengan 
melakukan Penurunan Bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku, 
proteksi produksi yang lebih efisien, kebijaksanaan penanaman modal. 

- Paket Kebijaksaan 15 Januari 1987, melakukan peningkatan efisiensi, inovasi dan 
produktivitas beberapa sector indutri dalam rangka meningkatkan ekspor non-migas. o 
Paket Kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES), melakukan restrukturisasi bidang 
ekonomi. 

- Paket 27 Oktober 1988, Kebijaksanaan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal dan 
menghimpun dana masyarakat guna biaya pembangunan. 

- Paket Kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV), melakukan deregulasi dan 
debirokratisasi di bidang perdagangan dan hubungan Laut. 

- Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES), memberikan keleluasaan bagi pasar 
modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif. 

- Titik berat pertanian (melanjutkan swasembada pangan) dengan meningkatkan industri 
penghasil mesin-mesin.  

 

E.   PELITA V 89/90 – 93/94 

Sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dengan meningkatkan sektor 
industri penghasil komoditi ekspor, pengolah hasil pertanian, penghasil mesin-mesin dan 
industri yang banyakk menyerap tenaga kerja.  PELITA V meletakkan landasan yang kuat untuk 
tahap pembangunan selanjutnya. (Suroso, 1994). Periode Pelita V Lebih diarahkan kepada 
pengawasan, pengendalian dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas 
menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kebijaksanaan Pemerintah 157 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL 

Kebijakan moneter dan fiskal kebijakan umumnya dianggap sebagai kebijakan untuk 
mengelola sisi permintaan akan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Kedua 
kebijakan ini menyangkut masalah pengelolaan permintaan dengan tujuan untuk 
mempertahankan produksi nasional suatu perekonomian atau suatu negara yang mendekati 
kesempatan kerja penuh (full employment) dan juga mempertahankan tingkat harga barang 
dan jasa pada tingkat yang sudah tercapai sekarang. Apabila terdapat kelebihan permintaan 
di atas penawaran akan dapat menimbulkan inflasi, sedangkan apabila terdapat kelebihan 
penawaran di atas permintaan akan terjadi deflasi dan pengangguran. 
Pemerintah dapat mempengaruhi permintaan dalam perekonomian dengan menggunakan 
kebijakan fiskal yaitu dengan cara meningkatkan dan mengurangi pengeluaran pemerintah 
dan subsidi, meningkatkan dan mengurangi tingkat pajak, sedangkan dengan kebijakan 
moneter pemerintah dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar, atau 
dengan campuran dua kebijakan itu yaitu dengan mengubah pengeluaran, pengenaan pajak 
ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama. 
Hubungan antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dapat dilukiskan pada gambar 
di bawah ini  

 

Kebijakan
Moneter

Pasar Uang &
Surat Berharga

Tingkat
Bunga

Permintaan
agregat

Kebijakan
fiskal

Penawaran
agregat

Pasar
barang

Pendapatan

Harga barang &
Kesempatan kerja

Upah harapan

 

Pada gambar di atas, dapat di uraikan sebagai berikut : 
1. Kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga.  
2. Kedua pasar tersebut akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat 

bunga akan mempengaruhi permintaan agregat.  
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3. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat dan 
penawaran agregat.  

4. Pada gilirannya permintaan agregat dan penawaran agregat itu akan menentukan 
keadaan di pasar barang dan jasa.  

5. Kondisi pasar barang dan jasa itu akan menentukan tingkat harga dan pengerjaan 
dari faktor-faktor produksi.  

6. Selanjutnya tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat 
pendapatan dan tingkat upah yang diharapkan.  

7. Keduanya akan mempunyai umpan balik yaitu terhadap permintaan agregat, dan 
upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang 
serta pasar surat berharga. 

Kebijakan Moneter  

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. 

Ada 2 kebijakan moneter yaitu : 

- Kebijakan Moneter Ekspansif; Suatu kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar. 
- Kebijakan Moneter Kontraktif; Suatu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang 

beredar atau disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy). 

Ada beberapa cara untuk melakukan kebijakan moneter diantaranya: 

- Operasi Pasar Terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang 
beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. 

- Diskonto, Diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan 
tingkat bunga bank sentral pada bank umum. 

- Rasio Cadangan Wajib. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar 
dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah.  

 

Kebijakan Fiskal  

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu 
negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. kebijakan fiskal lebih mekankan pada 
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah 
pengeluaran dan pajak. 

Ada 2 macam kebijakan fiskal yatu : 

- Kebijakan Fiskal Ekspansif. Kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar 
dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian.  

- Kebijakan Fiskal Kontraktif. Kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih 
besar daripada pengeluarannya. 

Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu: 

- Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi. 
- Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. 
- Untuk menstabilkan harga-harga barang, khususnya mengatasi inflasi.  
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Kebijakan Fiskal dan Moneter Sektor Luar Negeri  

Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan 
pengeluaran negara. Disamping pengaruh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran 
(defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan 
bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara. 

Di dalam perhitungan defisit atau surplus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), 
perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara, 
dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran negara. Pada dasarnya 
yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang 
dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam 
perekonomian. Dengan demikian hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak 
termasuk dalam penerimaan negara. 

Di lain sisi, yang dimaksud dengan pengeluaran negara adalah semua pengeluaran untuk operasi 
pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara ataupun badan usaha milik 
negara. Dengan demikian pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri tidak termasuk 
dalam perhitungan pengeluaran negara. 

Dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran negara tersebut, akan diperoleh besarnya 
surplus atau defisit APBN. Dalam hal terdapat surplus dalam APBN, hal ini akan menimbulkan 
efek kontraksi dalam perekonomian, yang besarnya tergantung kepada besarnya surplus 
tersebut . Pada umumnya surplus tersebut dapat dipergunakan sebagai cadangan atau untuk 
membayar hutang pemerintah (prepayment). 

Dalam hal terjadi defisit, maka defisit tersebut dapat dibayai dengan pinjaman luar negeri 
(official foreign borrowing) atau dengan pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri dapat 
dalam bentuk pinjaman perbankan dan non-perbankan yang mencakup penerbitan obligasi 
negara (government bonds) dan privatisasi. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa penerbitan 
obligasi negara merupakan bagian dari pembiayaan defisit dalam negeri non-perbankan yang 
nantinya diharapkan dapat memainkan peranan yang lebih tinggi. Hal yang paling penting 
diperhatikan adalah menjaga agar hutang luar negeri atau hutang dalam negeri tersebut masih 
dalam batas-batas kemampuan negara (sustainable). 

Pada dasarnya defisit dalam APBN akan menimbulkan efek ekspansi dalam perekonomian. 
Dalam hal defisit APBN dibiayai dengan pinjaman luar negeri, maka hal ini tidak menimbulkan 
tekanan inflasi jika pinjaman luar negeri tersebut dipergunakan untuk membeli barang-barang 
impor, seperti halnya dengan sebagian besar pinjaman dari CGI selama ini. Akan tetapi bila 
pinjaman luar negeri tersebut dipergunakan untuk membeli barang dan jasa di dalam negeri, 
maka pembiayaan defisit dengan memakai pinjaman luar negeri tersebut akan menimbulkan 
tekanan inflasi. Dilain pihak, pembiayaan defisit APBN dengan penerbitan obligasi negara akan 
menambah jumlah uang yang beredar dan akan menimbulkan tekanan inflasi. 

Adapun pembiayaan defisit dengan menggunakan sumber dari pinjaman luar negeri akan 
berpengaruh pada neraca pembayaran khususnya pada lalu lintas modal pemerintah . Semakin 
besar jumlah pinjaman luar negeri yang dapat ditarik, lalu lintas modal Pemerintah cenderung 
positif. Adapun kinerja pemerintah dapat dilihat dari besarnya nilai lalu lintas moneter. Nilai lalu 
lintas moneter yang positif menunjukkan adanya cash inflow. 

 



 
Kebijaksanaan Pemerintah 160 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

Kebijakan Moneter dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian 

Pada dasarnya, kebijaksanaan moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian berada 
dalam jumlah yang “tepat” sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa 
menimbulkan tekanan inflasi. Umumnya pelaksanaan pengaturan jumlah likuiditas dalam 
perekonomian ini dilakukan oleh bank sentral, melalui berbagai instrumen , khususnya open 
market operations (OMOs). 

Dalam melaksanakan OMO, pada umumnya bank sentral menjual atau membeli obligasi negara 
jangka panjang. Jika likuiditas dalam perekonomian dirasakan perlu ditambah, maka bank sentral 
akan membeli sejumlah obligasi negara di pasar sekunder, sehingga uang beredar bertambah, 
dan dilain pihak bila bank sentral ingin mengurangi likuiditas dalam perekonomian, bank sentral 
akan menjual sebagian obligasi negara yang berada dalam portofolio bank sentral. Perlu 
difahami bahwa portofolio obligasi negara di bank sentral tersebut memberikan pendapatan 
kepada bank sentral berupa bunga obligasi. 

Dalam kasus Indonesia, sampai saat ini Bank Indonesia belum memiliki obligasi negara yang 
dapat dipakai untuk OMO. Walaupun pemerintah Indonesia telah menerbitkan obligasi, yang 
dimulai pada masa krisis untuk rekapitalisasi bank-bank yang bermasalah, tetapi pasar sekunder 
bagi obligasi negara baru pada tahap awal dan volume transaksi jual beli di pasar sekunder 
tersebut masih sedikit. Selama ini Bank Indonesia masih mempergunakan Sertifikat Bank 
Indonesia (SBI) untuk melaksanakan OMOs. Disamping menimbulkan beban pada Bank 
Indonesia, karena BI harus membayar bunga SBI yang cukup tinggi, jangka waktu SBI juga sangat 
pendek, umumnya 1 (satu) bulan, sehingga instrumen ini sebenarnya kurang memadai untuk 
dipakai dalam OMOs. 

Kebijakan Moneter dan Mekanisme Transmisi  

Kebijakan moneter berlangsung melalui mekanisme transmisi untuk menggeser permintaan 
agregat, sehingga akan mengubah keseimbangan tingkat pendapatan nasional. Kenaikan JUB 
(Jumlah Uang Beredar) bersifat ekspansif, sedangkan penurunan JUB bersifat kontraktif dan 
besarnya pergeseran permintaan agregat sebagai reaksi atas kenaikan JUB tergantung pada 
besarnya kenaikan investasi dan perubahan JUB akan menyebabkan perubahan yang besar 
pula pada pengeluaran untuk investasi.. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan antara 
moneteris dan Keynesian. Monetaris berasumsi bahwa kebijakan moneter adalah sarana 
yang sangat efektif. Keynesian berasumsi bahwa kebijakan moneter adalah sarana yang 
relatif kurang efektif, perubahan JUB akan menyebabkan perubahan yang kecil saja pada 
sukubunga, yang kemudian mengakibatkan perubahan kecil pada pengeluaran untuk 
investasi. Penawaran uang di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan 
berkembangnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang memungkinkan berkembangnya jenis 
tabungan dan deposito berjangka. Keinginan masyarakat untuk menabung dan 
mendepositokan uangnya sangat dipengaruhi oleh kemudahan dalam memperolehnya dan 
berbagai fasilitas yang ditawarkan dikalangan perbankan. Hal ini dimungkinkan bila 
pemerintah juga turut campur tangan dalam berbagai kebijakan deregulasi maupun regulasi 
bidang moneter khususnya dan ekonomi pada umumnya. Dari uraian di atas ditunjukkan 
bahwa perubahan JUB mempengaruhi aktivitas ekonomi dan pengaruh tersebut terjadi 
melalui proses mekanisme transmisi. Perubahan aktivitas ekonomi tercermin melalui 
perubahan PDB maupun konsumsi (C), maka hubungan pengaruh JUB terhadap perubahan 
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PDB maupun konsumsi dan perlu diperhatikan pengaruh dari aspek time-lag. Jumlah uang 
yang beredar terkait erat dengan jumlah permintaan uang dari masyarakat dan salah satu 
bentuk kajian kuantitatif terhadap perilaku permintaan uang dapat dilakukan dengan 
pendekatan neural network, yaitu suatu pendekatan untuk menganalisa hubungan antar 
variabel, terutama yang bersifat non linier, dengan mendasarkan pada adanya proses 
pembelajaran (learning process) perilaku variabel di dalam sistem. Berbeda dengan 
pendekatan linier, pendekatan neural network mengetengahkan pengaruh non linier melalui 
penggunaan hidden layer of neurons yang bereaksi terhadap perubahan input variabel yang 
diamati (x), yang selanjutnya pengaruh tersebut pada output variabel yang diamati (y). 
Pendekatan neural network dapat menunjukkan perilaku agen-agen ekonomi dalam sistem 
melakukan proses pembelajaran dalam rangka menghasilkan keputusan yang rasional. Esensi 
dari proses pembelajaran adalah bahwa masyarakat pada saat awal akan bereaksi secara 
lambat terhadap informasi baru dan pengaruh-pengaruh yang tidak terduga, tetapi begitu 
pengaruh tersebut diyakini bersifat permanen, atau dapat dipahami dengan lebih baik, 
penyesuaian perilaku akan dilakukan dengan lebih cepat. Pada titik kritis tertentu, pengaruh 
tersebut akan berkurang secara berangsur-angsur dan karakteristik hasil pengujian 
memperlihatkan adanya beberapa keunggulan secara statistik pada pendekatan neural 
network dibandingkan pendekatan linier. Pengkajian terhadap permintaan uang dengan 
pendekatan neural network membuahkan beberapa implikasi.  

Pertama, pergerakan fluktuatif nilai tukar telah mempengaruhi perilaku permintaan uang di 
Indonesia. Dengan adanya pengaruh tersebut, meskipun hanya bersifat jangka pendek, 
kebijakan stabilisasi nilai tukar menjadi prioritas utama. Stabilitas nilai tukar akan mampu 
mengendalikan ekpektasi yang pada gilirannya akan dapat mempengaruhi perilaku 
permintaan uang dan mengembalikan permintaan uang pada keseimbangan jangka panjang.  

Kedua, sejalan dengan upaya kebijakan stabilisasi nilai tukar tersebut, upaya 
mengembalikan bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan 
nasional merupakan agenda penting dalam mempengaruhi perilaku permintaan uang. 
Sehubungan dengan hal tersebut, upaya restrukturisasi perbankan menuju perbankan yang 
sehat, kuat, dan terpercaya serta penciptaan sistem penjaminan dana nasabah dengan 
kredibilitas yang tinggi merupakan tindak lanjut dari agenda ini.  

Ketiga, upaya pengendalian suku bunga oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter 
harus tetap dilakukan dengan hati-hati, sehingga akan memperoleh dampak yang optimal 
dalam mempengaruhi perilaku permintaan uang di Indonesia. Pengkajian pengaruh gejolak 
nilai tukar terhadap perilaku permintaan uang dilakukan pada dua jenis uang yaitu uang 
kartal dan uang kuasi pada periode sampel Januari 1985 – Desember 1996.  

Hasil pengkajian memperlihatkan bahwa variabel suku bunga sebagai salah satu variabel 
yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, merupakan variabel yang memberikan 
kontribusi terhadap perilaku permintaan uang. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam kondisi 
normal suku bunga merupakan variabel yang dapat mempengaruhi ekspektasi pemegang 
uang yang pada gilirannya akan berdampak terhadap portofolio aset masyarakat. 
Interpretasi lebih lanjut dengan kondisi ini adalah bahwa pengendalian suku bunga yang 
tepat dalam kerangka pengendalian moneter akan memiliki pengaruh yang cukup signifikan 
terhadap besaran-besaran moneter yang tercermin pada perilaku memegang uang. Hasil 
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yang lebih baik diperlihatkan oleh variabel nilai tukar yang digunakan sebagai variabel 
penjelas perilaku permintaan uang, walaupun kondisi ideal tersebut tidak terpenuhi pada 
bulan November 1997. Hasil kajian yang menunjukkan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah 
yang fluktuatif sangat mempengaruhi pola permintaan uang dan ekspektasi terhadap 
perkembangan nilai tukar pada periode berikutnya telah mempengaruhi ekspektasi nilai riil 
aset yang dimiliki. Guna mempertahankan bahkan meningkatkan nilai riil aset yang dimiliki 
tersebut, sebagian masyarakat lebih cenderung memegang uang tunai, yang pada satu saat 
akan dikonversi menjadi aset berdenominasi mata uang asing ataupun dibelanjakan pada 
aktiva tetap. Interpretasi lebih lanjut terhadap hasil yang kurang baik pada bulan November 
1997 mengindikasikan terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem 
perbankan nasional. Kebijakan penutupan izin usaha bank pada awal November 1997, yang 
belum diimbangi dengan sistem penjaminan terhadap dana masyarakat di sistem perbankan, 
telah menimbulkan kepanikan masyarakat pemilik dana di sistem perbankan nasional. 
Kepanikan tersebut kemudian diikuti dengan perilaku untuk cenderung lebih menyukai 
memegang uang tunai dibandingkan menanamkannya di perbankan nasional.  

2.2. Keterkaitan Mekanisme Transmisi Moneter dan Perekonomian Nasional  

Dengan konsistensi kebijakan moneter yang ditempuh khususnya dalam mengendalikan 
likuiditas perekonomian sedemikian rupa sehingga tidak melebihi kebutuhan riilnya yang 
berakibat tekanan laju inflasi dari sisi permintaan (inflasi inti) mengalami penurunan. 
Penurunan laju inflasi inti tersebut juga diiringi oleh berkurangnya tekanan harga dari sisi 
penawaran sehingga tingkat laju inflasi mengalami penurunan yang tajam. Kestabilan 
moneter juga berdampak positif pada perkembangan nilai tukar rupiah yang selama tahun 
laporan semakin stabil dan cenderung menguat. Sejalan dengan pencapaian kestabilan nilai 
rupiah tersebut, suku bunga SBI yang dijadikan rujukan (benchmark) bagi pasar uang juga 
mengalami penurunan dan diikuti oleh penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan. 
Analisis penawaran uang pun dibutuhkan untuk mendukung kebijakan yang diambil oleh 
pemerintah sebagai otoritas dibidang moneter. Pemerintah, dalam hal ini adalah Bank 
Indonesia, dapat menempuh suatu kebijakan moneter yang bertujuan  untuk mencapai 
stabilitas moneter. Tujuan tersebut tercantum dalam pasal 7 Undang-undang No.13 tahun 
1968 tentang tujuan bank sentral yaitu: (1). Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan 
nilai rupiah. (2). Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas 
kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat dan seperti yang diundangkan 
pada tahun 1999 UU no. 23, Undang-undang bank sentral yang baru memberikan mandat 
yang jelas bagi Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan moneter:  

Pertama, tujuan Bank Indonesia difokuskan untuk pencapaian dan memelihara stabilitas 
nilai rupiah (mata uang), dalam arti inflasi dan nilai tukar.  

Kedua, bank sentral diberikan independensi dalam menetapkan target inflasi (goal 
independence) dan dalam mengimplementasikan kebijakan moneter (instrument 
independence).  

Ketiga, keputusan pada kebijakan moneter diserahkan pada gubernur Bank Indonesia 
tanpa intervensi dari pemerintah ataupun departemen lainnya.  

Keempat, mekanisme yang jelas bagi akuntabilitas dan transparansi dari kebijakan moneter 
dan bank Indonesia perlu mengumumkan target inflasi dan rencana kebijakan moneter pada 
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awal tahun dan memberikan laporan kuartalan terhadap parlemen bagi implementasi 
kebijakan moneter. Kerangka kerja yang sekarang dilakukan dalam kaitannya dengan 
pelaksanaan kebijakan moneter adalah didasarkan pada perencanaan moneter dengan 
menggunakan base money sebagai target operasional. Secara operasional, target moneter 
berdasarkan money base digunakan sebagai dasar bagi operasi pasar terbuka (open market 
operation) yang dikelola oleh bank Indonesia melalui lelang mingguan sertifikat bank 
Indonesia (SBI). Instrumen kebijakan moneter ini merupakan komplementasi dari 
operasionalisasi secara langsung dalam pasar uang, untuk membantu menangani likuiditas 
yang disebut “Intervensi Rupiah”. Bank Indonesia selalu melakukan intervensi pada pasar 
mata uang luarnegeri, yang sering disebut “Sterilisasi mata uang asing” untuk membantu 
operasi pasar dalam menyerap likuiditas dan untuk menstabilkan nilai tukar. Undang-
undang yang baru menetapkan bahwa Bank Indonesia menetapkan target tingkat inflasi 
setiap tahun dan mengarahkan kebijakan moneter untuk mencapai target yang 
ditetapkannya. Secara definitif, target inflasi adalah suatu kerangka kerja dari kebijakan 
moneter dengan diumumkan pada masyarakat tentang target inflasi resmi dan beberapa 
persiapan masih dibutuhkan sebelum bank sentral setuju dengan penetapan target inflasi 
diharapkan. Pada prakteknya kebijakan moneter adalah merupakan tujuan pemrograman 
base money yang bertujuan untuk mencapai target inflasi dan Bank Indonesia melakukan 
sejumlah penelitian yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan pembentukan kebijakan 
moneter. Kerangka kerja yang baru dari kebijakan moneter dengan tingkat sukubunga 
sebagai target operasional didesain sebagai salah satu faktor yang bekerja dengan 
pertimbangan kompatibilitas tingkat sukubunga sebagai target operasional bagi kerangka 
kerja target inflasi.  

Upaya-upaya yang terkait dengan pembentukan kebijakan moneter mencakup beberapa 
bidang kajian yaitu:  

1. Inflation Forcasting Bank Indonesia telah mengembangkan model makroekonomi skala 
kecil dengan beberapa persamaan untuk memprediksi inflasi. Model tersebut digunakan 
sebagai masukan bagi penetapan target inflasi tahunan dan pengawasan periodik dari 
prediksi inflasi yang terjadi. Sebagai perbaikan dari model yang sudah ada maka 
dikembangkan horison waktu optimal dari target inflasi jangka menengah dan mendesain 
kebijakan moneter untuk mencapai target inflasi tersebut. Pengembangan model tersebut 
menekankan indikator utama dari tingkat inflasi dan untuk mengembangkan variabel 
informasi bagi pembuatan kebijakan moneter. Kerangka kerja target inflasi suatu kebijakan 
moneter secara aktif bereaksi terhadap perkembangan tingkat inflasi dimasa mendatang 
dan kerangka kerja operasional dibutuhkan karena dapat menetapkan target inflasi yang 
optimal dan untuk memprediksi kecenderungan inflasi serta dapat memberikan umpan 
balik.  

2. Exchange Rate Forcasting. Dalam skala perekonomian kecil, perilaku nilai tukar 
secara signifikan mempengaruhi perekonomian dan tingkat inflasi. Hal ini merupakan 
masalah yang krusial bagi negara Indonesia yang telah memiliki pengalaman dengan 
melemahnya dan tidak pastinya nilai tukar dan akibat langsung dari nilai tukar pada tingkat 
inflasi. Untuk memprediksi nilai tukar jangka pendek, Bank Indonesia menggunakan model 
perilaku nilai tukar efektif (BEER – behavior effective exchange rate) yang mencakup variabel-
variabel bagi faktor fundamental (perbedaan tingkat sukubunga, nilai tukar perdagangan, 
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dan produktivitas) dan faktor-faktor teknis (tingkat resiko). Model-model yang 
dikembangkan perlu mempertimbangkan masalah resiko (risk premium) agar prediksi nilai 
tukar yang dihasilkan dapat lebih baik dan hal ini dapat dicapai melalui beberapa cara 
termasuk melalui analisa pada struktur mikro dari perilaku mata uang asing.  

3. Macroeconomic Modeling. Analisa dan prediksi variabel makroekonomi juga 
merupakan faktor kunci bagi pembuatan kebijakan moneter. Hal ini khususnya penting 
untuk melihat interaksi antara perilaku inflasi dan berbagai macam variabel makroekonomi 
dan pengertian yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan moneter ditransmisikan 
kedalam berbagai macam variabel makroekonomi dan akhirnya ditransmisikan pada inflasi. 
Bank sentral mengembangkan model makroekonomi kuartalan (Quarterly Macroeconomic 
Model) sebagai suatu teknik analisis dan prediksi (SOFIE – Short term Forcasting model for 
Indonesia Economy) dan model makroekonomi stokastik dinamis untuk skenario kebijakan ( 
GEMBI – General Equilibrium Model for Indonesia).  

4. Monetary Policy Transmission. Kebijakan moneter akan mempengaruhi inflasi dan 
perekonomian melalui jalur yang berbeda seperti uang, tingkat sukubunga, kredit, harga 
aset dan ekspektasi. Hal ini merupakan bidang yang krusial dan sulit untuk secara tepat 
dapat diakses kebijakan moneter dan hal tersebut dikenal dengan istilah “black box” area 
(warjiyo dan Agung, 2002). Sebagai bagian yang integral dalam meningkatkan keefektifan 
dari kebijakan moneter dan sebagai dasar bagi pembentukan kerangka kerja target inflasi, 
Bank Indonesia melakukan penelitian yang komprehensif tentang mekanisme transmisi 
kebijakan moneter melalui jalur-jalur mekanisme transmisi yang berbeda (tingkat 
sukubunga, neraca, kredit, nilai tukar, ekspektasi dan harga aset).  

5. Policy Information Variables. Pengertian tentang perilaku inflasi dan variabel 
makroekonomi lainnya merupakan kunci bagi pembuatan kebijakan moneter. 
Pengembangan kebijakan variabel informasi menjadi penting bagi otoritas untuk dapat 
memformulasikan kebijakan moneter yang lebih baik. Variabel-variabel tersebut secara 
mendasar merupakan indikator yang merefleksikan kecenderungan ekonomi dan jalur 
mekanisme transmisi kebijakan moneter yang merupakan faktor krusial bagi tercapainya 
target inflasi (prediksi inflasi dan ekspektasi, prediksi nilai tukar, aktivitas riil ekonomi, 
agregat moneter, kredit, tingkat sukubunga) dan hal ini dapat dikembangkan melalui model 
formal dari prediksi inflasi, prediksi nilai tukar, dan model struktural makroekonomi. 

6. Monetary Operating Procedures. Pengembangan operasi moneter merupakan bidang 
yang sebaiknya diperhatikan secara seksama, khususnya dalam implementasi kerangka kerja 
target inflasi, Bank Indonesia perlu memberikan tanggapan secara aktif dalam merancang 
kebijakan moneter bagi jalur inflasi di masa yang akan datang. Bank Indonesia sebagai bank 
sentral merancang prosedur operasi moneter baru melalui target sukubunga sebagai target 
operasi. Hal ini merupakan bidang krusial lain yang perlu dikaji secara serius, bukan hanya 
karena hal tersebut merupakan kerangka kerja baru bagi Bank Indonesia tetapi hal itu 
adalah fungsi dari operasi moneter yang merupakan faktor utama bagi keberhasilan 
penerapan kebijakan moneter. Setelah kebijakan moneter menetapkan target tingkat 
sukubunga selanjutnya ditetapkan target operasi yang akan digunakan dan kombinasi 
instrumen moneter operasi pasar terbuka perlu dirancang.  
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Monitoring kebijakan moneter perlu dilakukan agar target operasi sukubunga dapat 
dimengerti oleh pasar dan ditransmisikan dengan baik pada jalur tingkat sukubunga dalam 
mempengaruhi inflasi dan perekonomian. Disamping itu pengertian tentang struktur mikro 
pasar uang juga memiliki pengaruh pada implementasi operasi moneter pada umumnya. 
Sejak undang-undang BI tahun 1999, Bank Indonesia sebagai bank sentral memberi arah 
pada kebijakan moneter yang ditetapkan. Untuk mendukung pembentukan kebijakan 
moneter, analisa dan prediksi inflasi dan persiapan bagi rekomendasi keputusan kebijakan 
moneter. Strategi komunikasi dan transparansi terhadap masyarakat perlu terus 
diintensifkan agar kebijakan moneter yang diimplementasikan oleh otoritas moneter dapat 
dimengerti oleh agen ekonomi dan dapat secara lebih baik ditransmisikan pada indikator 
perekonomian.  

Secara umum kebijakan sistem pembayaran terdiri dari kebijakan pengedaran uang dan 
peningkatan pelayanan jasa Bank Indonesia di bidang lalu lintas pembayaran. Dilihat dari 
jenis uang, perbandingan antara uang kertas dan uang logam sepanjang 2001 tidak banyak 
mengalami perubahan, dengan pangsa masing-masing jenis uang sebesar 98 persen untuk 
uang kertas dan 2 persen untuk uang logam. Selain menyediakan uang dalam jumlah yang 
cukup, Bank Indonesia juga senantiasa menjaga agar kualitas uang yang dipegang masyarakat 
terjaga kualitasnya dengan cara melakukan clean money policy yaitu menarik dan 
memusnahkan uang yang tidak layak edar atau Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) 
serta mengganti uang yang dimusnahkan tersebut. Di sisi permintaan, pertumbuhan 
ekonomi lebih banyak didorong oleh konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi dalam 
tahun 2001 tumbuh sebesar 6.2 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya yang tumbuh sebesar 3.9 persen. Meningkatnya konsumsi terutama didorong 
oleh meningkatnya kepercayaan konsumen (consumer confidence) yang ditunjang oleh 
meningkatnya gaji dan pendapatan serta meningkatnya pembiayaan untuk konsumsi, baik 
yang bersumber dari perbankan maupun dari perusahaan pembiayaan seperti kartu kredit 
dan pembiayaan konsumen. Sementara itu, investasi dan ekspor yang semula diharapkan 
tetap menjadi motor pertumbuhan pada 2001 mengalami pertumbuhan yang tidak terlalu 
menggembirakan, yaitu hanya tumbuh masing-masing sebesar 4.0 persen dan 1.9 persen 
atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhannya di tahun 2000 yang masing-masing 
tumbuh sebesar 21.9 persen dan 26.5 persen. Investasi yang melemah tercermin dari 
sangat rendahnya realisasi investasi baru baik yang dilakukan asing (PMA) maupun domestik 
(PMDN) dan menurunnya impor bahan baku dan barang modal yang masing-masing 
mengalami penurunan sebesar 8.5 persen dan 10.2 persen dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Rendahnya investasi ini tidak terlepas dari tingginya resiko investasi akibat 
masih adanya gangguan keamanan, ketidakpastian penegakan hukum, dan perselisihan 
perburuhan.  

Di samping itu, faktor keterbatasan pembiayaan investasi akibat belum pulihnya fungsi 
intermediasi perbankan dan adanya peraturan-peraturan baru yang terkait dengan 
penerapan otonomi daerah juga turut membatasi kegiatan investasi. Depresiasi nilai tukar 
rupiah telah berdampak pada naiknya biaya faktor produksi sehingga mengurangi daya saing 
produk ekspor Indonesia, yang sebagian besar memiliki kandungan impor yang tinggi dan 
sumbangan konsumsi, investasi, dan ekspor terhadap laju pertumbuhan PDBI dalam tahun 
laporan masing-masing mencapi 4.8 persen, 0.9 persen, dan 0.6 persen.  
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Di sisi penawaran, hampir seluruh sektor mencatat pertumbuhan yang positif walaupun 
dengan laju yang lebih lambat dibandingkan dengan tahun 2000, kecuali sektor 
pertambangan kontraksi. Beberapa sektor yang mencatat pertumbuhan cukup berarti 
adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor 
pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik, air dan gas. Namun demikian, kontribusi 
sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan yang pada awal tahun diharapkan 
menjadi motor pertumbuhan ekonomi ternyata tidak mampu mendorong perekonomian 
untuk tumbuh lebih tinggi. Permasalahan utama yang membatasi pertumbuhan sektor 
tersebut adalah terbatasnya pembiayaan kegiatan usaha dan meningkatnya biaya produksi 
sehubungan dengan timbulnya berbagai kebijakan pemerintah di bidang harga. Di samping 
itu dari sisi sektor industri, dalam merespon perkembangan nilai tukar rupiah yang 
melemah, produsen tidak hanya menaikkan harga jual namun juga mengurangi volume 
produksi sehingga secara keseluruhan menurunkan produksi industri pengolahan dan 
kapasitas produksi industri pun menunjukkan penurunan akibat terus melemahnya 
investasi, walaupun kapasitas produksi tersebut secara agregat masih lebih tinggi 
dibandingkan dengan permintaan agregat. 

Dari sisi eksternal, kinerja neraca pembayaran pada 2001 diperkirakan masih menunjukkan 
perkembangan yang kurang menggembirakan. Sejalan dengan melemahnya kinerja ekspor, 
perkembangan transaksi berjalan sepanjang tahun laporan menunjukkan kinerja yang 
memburuk, tercermin dari menurunnya surplus dari $8.0 miliar (5.3 persen dari PDB) 
pada tahun 2000 menjadi sebesar $5.0 miliar (3.4 persen dari PDB) pada tahun laporan. Di 
sisi lalu lintas modal, defisit lalu lintas modal pemerintah dan belum pulihnya arus modal 
swasta asing menyebabkan defisit neraca modal mengalami peningkatan, yaitu dari defisit 
sebesar $6.8 miliar pada tahun sebelumnya menjadi sebesar $8.9 miliar yang terdiri dari 
defisit lalu lintas modal pemerintah sebesar $0.3 miliar.  

Dengan perkembangan tersebut di atas, secara keseluruhan neraca pembayaran Indonesia 
mengalami defisit sebesar $1.4 miliar dan cadangan devisa pada akhir 2001 tercatat sebesar 
$28.0 miliar, atau setara dengan 6.1 bulan nilai impor dan pembayaran cicilan pinjaman 
pemerintah. Kerangka kebijakan moneter yang paling sesuai untuk suatu perekonomian 
khususnya pada negara small open economy tidak terlepas dari pemahaman tentang 
berlakunya mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam kaitan dengan pencapaian target 
makroekonomi. Suatu negara dikatakan open country apabila negara tersebut memiliki 
hubungan dengan negara luar dan hal ini ditunjukkan antara lain dengan adanya sektor 
ekspor, impor, nilai tukar valuta asing dan investasi asing baik berupa barang maupun jasa, 
sedangkan suatu negara dikatakan ”small” apabila negara tersebut merupakan negara yang 
tidak dapat mempengaruhi harga dunia dan berperan sebagai ”price taker”. Secara teoritis, 
terdapat dua jalur mekanisme transmisi yaitu melalui jalur jumlah uang beredar (quantity 
targeting) dan jalur harga melalui suku bunga (price targeting).  

Dalam kerangka kerja yang berlaku di Indonesia, mekanisme transmisi kebijakan moneter 
mengikuti pendekatan kuantitas yang diawali dari monetary base sebagai target operasional. 
Melalui agregat moneter M1, M2 sebagai intermediate target, kebijakan moneter diharapkan 
mampu mempengaruhi output dan inflasi. Meskipun pendekatan kuantitas dianggap efektif 
selama kurun waktu yang lalu, khususnya sejak awal tahun 1990-an, pendekatan tersebut 
mendapat tantangan yang cukup berat. Perkembangan yang sangat cepat di pasar uang 
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akibat serangkaian deregulasi dan semakin terintegrasinya perekonomian domestik dengan 
luar negeri menyebabkan hubungan antara agregat moneter dengan output dan inflasi 
menjadi tidak stabil akibatnya kebijakan moneter berdasarkan pendekatan kuantitas 
menjadi kurang dapat diandalkan. Kebijakan moneter sejak periode krisis hingga sekarang 
sudah difokuskan kepada pencapaian kestabilan nilai rupiah dan masih mengandalkan 
kepada jalur-jalur mekanisme transmisi moneter. Dalam hal ini, pengendalian uang primer 
melalui operasi pasar terbuka dilakukan melalui dua instrumen utama yaitu penjualan SBI 
dan intervensi langsung di pasar uang antar bank (intervensi rupiah).  

Sementara itu, guna mengendalikan ekspansi moneter yang berasal dari pengeluaran 
pemerintah dan sekaligus menambah pasokan valas untuk stabilisasi rupiah, BI melakukan 
sterilisasi di pasar valas. Namun, penggunaan quantity-based structure sebagai kerangka 
kebijakan moneter pada masa krisis lebih dilakukan karena pertimbangan besarnya 
kebocoran moneter yang harus diserap, bukan oleh pertimbangan yang lebih mendasar 
seperti adanya hubungan yang stabil antara inflasi dan agregat moneter.  

Target Operasional Mekanisme Transmisi Moneter  

Target operasi dapat secara ketat dikendalikan oleh bank sentral dan merepresentasikan 
langkah awal dalam mekanisme transmisi moneter. Bank sentral sebagai institusi 
monopolistik dari uang yang dapat mengendalikan harga (tingkat sukubunga jangka pendek) 
atau kuantitas (monetary base atau komponen didalamnya seperti cadangan bank, cadangan 
internasional bersih, aset domestik bersih). Jika bank sentral memiliki informasi yang 
sempurna tentang kondisi pasar setiap saat, ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam 
permintaan dan penawaran uang yang diakibatkan dari fluktuasi dari tingkat sukubunga 
pasar uang dapat diminimalisir. Target operasional terkait dengan target antara (nilai tukar 
atau agregat moneter) atau variabel indikator dari kebijakan moneter. Target operasi yang 
dipilih oleh bank sentral untuk mengendalikan variabel moneter tergantung pada strategi 
kebijakan moneter bank sentral (penggunaan dari variabel antara atau variabel indikator), 
dan pilihan dari target operasi tersebut akan mempengaruhi instrumen kebijakan (operasi 
pasar terbuka, fasilitas tersedia, SWAP mata uang luar negeri) yang digunakan oleh bank 
sentral. Secara bagan hal tersebut di atas dapat dilihat pada skema di bawah ini :  

Instrumen → Target Operasi →Target antara →Tujuan Utama 

Strategi moneter bank sentral juga mempengaruhi pilihan terhadap target operasi. Untuk 
mencapai tujuan utama, bank sentral menggunakan target antara atau variabel indikator. 
Hal ini akan menjadi sistem yang kompleks dalam proses mentransmisi kebijakan moneter 
dan 4 tipe strategi kebijakan moneter dapat dibedakan berdasarkan target antara atau 
variabel indikator yang digunakan: 1. Exchange rate targeting 2. Monetary targeting 3. 
Kombinasi dari Exchange rate dan target moneter 4. Direct targeting dari tujuan utama 
dengan mengikuti variabel indikator khususnya target inflasi. Pada saat yang sama, pilihan 
strategi kebijakan moneter juga merefleksikan pandangan jalur transmisi moneter pada 
tujuan utama kebijakan moneter melalui nilai tukar, tingkat sukubunga dan agregat 
moneter. Variabel harga digunakan sebagai target operasional dalam strategi kebijakan 
moneter sementara mentargetkan variabel kuantitas hanya sesuai untuk target moneter 
dan target nilai tukar. Target nilai tukar, neraca modal terbuka dan tingkat sukubunga 
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disesuaikan untuk menjaga nilai tukar yang ditetapkan dan perubahan nilai tukar dapat 
disebabkan oleh kekuatan dari pasar pada saat bank melakukan intervensi non sterilisasi 
dan hal ini terbatas oleh jumlah aliran modal yang relatif berpengaruh terhadap cadangan 
bank sentral dan akses terhadap cadangan luarnegeri.  

Dasar agregat moneter menjadi lebih baik pada saat pasar uang tidak terlalu baik 
perkembangannya dan bank sentral tidak memiliki instrumen bagi target tingkat sukubunga. 
Pada kondisi inflasi tinggi atau hiperinflasi terdapat hubungan antara pertumbuhan agregat 
moneter dan inflasi dan pertumbuhan yang cepat dari sumber kreasi uang, kredit bank 
sentral terhadap pemerintah dan sektor perbankan akan membawa faktor inflasi 
mempengaruhi pertumbuhan base money, tingkat sukubunga jangka pendek yang sesuai 
dengan target operasional dalam regim target moneter pada saat multiplier uang 
berfluktuasi secara kuat. Kebijakan moneter difokuskan pada target nilai tukar, tingkat 
sukubunga jangka pendek merupakan target operasional yang harus dicapai. Strategi 
kebijakan moneter yang menggunakan variabel indikator (target antara), khususnya target 
inflasi, tingkat sukubunga jangka pendek merupakan target operational yang paling baik.  

Mengendalikan target operasional instrumen kebijakan moneter yang spesifik dapat 
digunakan untuk mengelola likuiditas harian, mengendalikan tingkat sukubunga jangka 
pendek atau agregat moneter dan terdapat beberapa instrumen moneter yang perlu 
mendapat perhatian dalam mengendalikan target operasional yaitu :  

1. Fasilitas tersedia (standing facilities). Bank sentral menyediakan kredit melalui 
pembiayaan kembali fasilitas dengan menginjeksi likuiditas ke dalam sistem perbankan, 
sementara penerimaan simpanan oleh pihak perbankan akan mengurangi likuiditas, aset 
domestik bersih, cadangan bank dan ekspansi moneter. Operasional fasilitas yang tersedia 
dilakukan melalui fasilitas deposit dari bank sentral yang mengubah komposisi hutang bank 
sentral terhadap bank lainnya.  

2. Operasi pasar terbuka (open market operation). Pengaruh menyeluruh dari 
operasi pasar terbuka adalah identik dengan fasilitas pembiayaan tersedia seperti yang telah 
dijelaskan di atas. Pembelian pasar terbuka akan meningkatkan cadangan perbankan, aset 
domestik bersih dan agregat moneter sedangkan penjualan pasar terbuka akan 
mengakibatkan penurunan cadangan perbankan dan agregat moneter.  

3. Tipe operasi pasar terbuka (open market – tipe operation) Perbedaan antara tipe 
operasi pasar terbuka dan operasi pasar terbuka adalah perbedaan lokasi operasionalisasi 
dari keduanya yaitu tipe operasi pasar terbuka beroperasi di pasar primer sedangkan 
operasi pasar terbuka bergerak di pasar sekunder. Tipe operasi pasar terbuka dapat 
diarahkan oleh perusahaan saham pemerintah atau bank sentral dan dalam kasus penjualan 
surat berharga bank sentral akan meningkatkan hutang dari bank sentral, sedangkan dalam 
kasus pembelian surat berharga pemerintah akan meningkatkan deposit dari bank sentral.  

4. Lelang kredit dan deposit (credit & deposit auctions) Pengaruh dari lelang kredit 
dan deposit pada keseimbangan neraca bank sentral adalah serupa dengan transaksi yang 
dilakukan oleh perbankan melalui fasilitas pembiayaan kembali dan fasilitas deposit. 

5. Operasi nilai tukar luarnegeri (foreign exchange operation) Operasi bank sentral 
pada pasar nilai tukar luarnegeri dan sistem perbankan mempengaruhi sisi aset serta 
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hutang dari neraca bank sentral mengubah tingkat cadangan bank dan agregat moneter. 
Pembelian atau penjualan mata uang asing memiliki pengaruh ekpansioner maupun 
kontraksioner dengan meningkatnya atau menurunnya klaim bank sentral terhadap 
cadangan perbankan.  

6. Simpanan sektor publik (public sector deposit) Pergeseran simpanan sektor publik 
antara rekening pemerintah di bank sentral dan rekening pemerintah di sektor perbankan 
akan mengubah struktur hutang dari bank sentral. Untuk meningkatkan likuiditas, simpanan 
pemerintah harus ditransfer dari bank sentral ke bank umum dan operasi ini akan 
meningkatkan cadangan perbankan dan juga agregat moneter.  

Cadangan wajib (Reserve requirement)  

Menyesuaikan rasio cadangan dalam mengelola likuiditas bukanlah cara yang efisien, 
sementara rata-rata cadangan dapat berfungsi sebagai cadangan untuk membantu 
menstabilkan tingkat sukubunga jangka pendek. Peningkatan rasio cadangan akan 
mengetatkan kondisi likuiditas, terkecuali bagi negara-negara yang memiliki perbankan 
dengan jumlah kelebihan cadangan. Untuk memenuhi kebutuhan cadangan yang lebih tinggi, 
bank sentral harus menyediakan likuiditas bagi sektor perbankan dan hal tersebut akan 
meningkatkan agregat moneter dalam jangka pendek dan pada jangka menengah, pengaruh 
pada agregat moneter tergantung pada pengurangan besar cadangan. Alternatif target 
operasional menentukan tipe instrumen yang sesuai untuk mengimplementasikan kebijakan 
moneter dan pengaruh penerapan instrumen moneter berpengaruh pada monetary base, 
aset domestik bersih, cadangan bank dan cadangan internasional bersih.  

Operasi pasar terbuka, tipe operasi pasar terbuka, lelang kredit dan deposit, dan transfer 
deposit sektor publik dapat digunakan sebagai target kuantitas dan harga. Operasi nilai 
tukar luarnegeri, swap dapat diartikan sebagai pengendalian terhadap ‘monetary base’ yaitu 
saat pasar uang tidak berkembang dengan baik. Kebutuhan cadangan merupakan cara bagi 
pengelolaan likuiditas untuk menstabilisasi tingkat sukubunga pasar uang terutama pada 
saat perbankan harus memenuhi kebutuhan cadangannya. Pilihan terhadap target 
operasional akan menentukan besar pengaruh pada keseimbangan bank sentral. Pada saat 
target bank sentral adalah tingkat sukubunga jangka pendek maka akan mempengaruhi 
neraca bank sentral sebagai hasil residual sedangkan pada saat target bank sentral adalah 
kuantitas, maka hal tersebut akan terkait dengan fluktuasi dalam tingkat sukubunga jangka 
pendek. Pilihan bank sentral untuk mengendalikan tingkat sukubunga jangka pendek atau 
variabel kuantitas tergantung pada perkembangan pasar uang dan strategi kebijakan 
moneter yang beroperasi.  

Target tingkat sukubunga hanya merupakan pilihan pada saat pasar uang dan pasar 
sekuritas pemerintah adalah benar-benar telah berkembang dan efisien dan tingkat 
sukubunga merupakan indikator bagi kondisi pasar itu sendiri. Pada negara yang kebutuhan 
mendasar ini belum dapat diupayakan atau tidak terdapatnya kondisi yang mendukung 
karena ukuran dari pasar itu sendiri, variabel kuantitas dapat memberikan informasi yang 
berguna dan dapat digunakan sebagai target operasional. Hal ini menjelaskan bahwa negara 
yang sedang berkembang lebih banyak menggunakan variabel kuantitas sebagai target 
operasionalnya karena hal-hal tersebut dibandingkan dengan negara maju yang lebih 
menyukai target sukubunga jangka pendek. Pada saat tingkat sukubunga jangka pendek 
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sesuai dengan strategi kebijakan moneter, maka target kuantitas dapat merupakan suatu 
pilihan bagi berbagai regim moneter maupun regim nilai tukar. Dengan tingginya tingkat 
inflasi dan mekanisme transmisi didominasi oleh efek kuantitas, dasar moneter lebih disukai 
sebagai target operasional bagi target moneter bank sentral sedangkan pada saat tingkat 
inflasi rendah, dasar moneter hanyalah sebagai sesuatu yang disarankan pada saat multiplier 
uang relatif stabil dan permintaan terhadap dasar moneter lebih elastis. Dengan 
menetapkan nilai tukar, maka target dasar moneter merupakan suatu alternatif pada saat 
pergerakan modal internasional dibatasi.  

Instrumen Moneter dan Transmisi Moneter  

Dari sisi operasional kebijakan moneter, pertimbangan pragmatis digunakannya suku bunga 
sebagai instrumen utama kebijakan moneter karena pasar uang lebih mudah menangkap 
sinyal kebijakan moneter melalui suku bunga, dibandingkan melalui agregat moneter. 
Perubahan suku bunga SBI secara cepat (initial shocks) direspon oleh pasar uang antar bank 
dan secara implisit menunjukkan efektifnya instrumen suku bunga sebagai alat bagi Bank 
Indonesia untuk mengkomunikasikan kebijakan moneter. Bagi negara yang menerapkan 
inflation targeting, efektivitas sinyal kebijakan moneter ini dipengaruhi oleh ekspektasi, 
karena variabel ekspektasi didalam kerangka kebijakan moneter terdapat dipengaruhi juga 
melalui kebijakan moneter. Selain sinyal kebijakan yang lebih mudah ditangkap, penggunaan 
suku bunga jangka pendek sebagai instrumen moneter juga lebih sesuai dengan kriteria 
efektivitas instrumen yang sering disinggung dalam literatur moneter.  

Miskhin (1992) menginventarisasi tiga kriteria tentang efektivitas instrumen moneter yaitu :  

1. Measurability, suatu instrumen harus dapat diukur secara cepat dan akurat. Dalam hal 
ini data suku bunga dapat diperoleh relatif lebih cepat dibandingkan agregat moneter.  

2. Controllability, otoritas moneter harus dapat mengontrol instrumennya secara efektif. 
Kenyataan tingginya angka pertumbuhan agregat moneter, baik sebelum krisis, masa krisis 
maupun sesudah krisis, menunjukkan lemahnya kontrol bank sentral atas instrumen ini 
sedangkan suku bunga bergerak lebih stabil.  

3. Ability to predictably affect goals, instrumen moneter harus mempunyai pengaruh 
yang predictable terhadap sasaran moneter. Pengujian empiris membuktikan bahwa 
pengaruh instrumen suku bunga terhadap inflasi mempunyai hubungan yang lebih stabil 
dibandingkan dengan agregat moneter. Dalam kerangka inflation targeting, fungsi 
intermediate target tidak disebutkan secara eksplisit. Namun demikian, beragam variabel 
informasi digunakan dalam fungsi sebagai leading indikator tekanan inflasi.  

Dalam hal ini, agregat moneter diletakan diluar sistem sebagai variabel informasi. Uang 
primer dapat digunakan sebagai indikator target operasional suku bunga jangka pendek, 
sedangkan jumlah uang beredar baik dalam arti sempit maupun luas (M1 dan M2) dan 
kredit dapat dianggap sebagai indikator agregat moneter.  

Disamping itu, beberapa hasil survei ekspektasi menunjukkan leading indikator inflasi 
berfungsi sebagai information variables bagi tekanan inflasi. Berdasarkan pada hasil pengujian 
empiris untuk kasus Indonesia, operasi kebijakan moneter diarahkan untuk mempengaruhi 
suku bunga jangka pendek sebagai target operasional dan perubahan suku bunga akan 
mempengaruhi berbagai variabel seperti sukubunga jangka panjang, harga aset, variabel 
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ekspektasi, dan nilai tukar. Keseluruhan variabel tersebut kemudian berpengaruh terhadap 
preferensi masyarakat yang tercermin pada perubahan permintaan domestik berupa 
konsumsi dan investasi.  

Disamping itu, nilai tukar berpengaruh secara langsung terhadap net ekspor (ekspor 
dikurangi impor). Pengeluaran pemerintah tidak dapat secara langsung dipengaruhi oleh 
kebijakan moneter, melainkan oleh kebijakan dari sisi fiskal dan permintaan agregat yang 
dipengaruhi oleh kebijakan moneter tersebut akan menimbulkan tekanan inflasi domestik 
jika terjadi output gap yang positif, artinya permintaan lebih besar dari penawaran (potential 
output). Disamping melalui output gap, nilai tukar mempunyai pengaruh terhadap inflasi yang 
bersifat lebih langsung (Passthrough effect) yaitu melalui kenaikan harga barang impor 
(Warjiyo,2002).  

Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa UU no. 23/1999 mengamanatkan 
Bank Indonesia untuk mengumumkan kepada masyarakat target inflasi dan sasaran-sasaran 
moneter untuk mencapai target inflasi tersebut. Pengumuman target dan sasaran-sasaran 
moneter tersebut mengandung makna yang penting dalam rangka transparansi dan 
menunjukkan komitmen Bank Indonesia terhadap pengendalian laju inflasi. Bagi masyarakat, 
target dan sasaran-sasaran moneter tersebut dapat menjadi panduan terhadap kondisi 
perekonomian dimasa yang akan datang, sehingga masyarakat bisa melakukan perencanaan 
kegiatan ekonominya dengan lebih baik. Target inflasi yang optimum bagi perekonomian 
akan diumumkan untuk jangka waktu antara dua tiga tahun kemuka. Sesuai dengan tujuan 
yang ingin dicapai, yaitu agar target inflasi yang ditetapkan bank sentral dapat menjadi acuan 
bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan usahanya, maka jangka waktu pengumuman 
target tersebut juga menyesuaikan diri dengan kebiasaan masyarakat yang melakukan 
kontrak dalam waktu 2-3 tahun kedepan.  

Disamping itu, target tersebut tidak akan menunjuk pada suatu angka tertentu yang 
dimaksudkan untuk mengakomodasi kemungkinan terjadinya random shocks (tekanan dari 
sisi penawaran yang tidak dapat diperkirakan). Dalam kaitannya dengan proses formulasi 
kebijakan moneter, penetapan target inflasi dan sasaran moneter merupakan langkah awal 
dari proses tersebut. Sepanjang tidak ada perubahan terhadap fundamental ekonomi, 
target inflasi yang diharapkan akan dapat tercapai dengan sasaran moneter yang telah 
ditetapkan. Dalam kegiatan harian, sasaran moneter tersebut perlu dilakukan penyesuaian 
dengan kondisi perekonomian pada saat itu.  

Dalam hal terjadi perubahan fundamental ekonomi, maka sasaran moneter perlu diubah 
agar tetap konsisten dengan target inflasi yang telah ditetapkan. Dalam memutuskan 
kebijakan moneter, Bank Indonesia perlu mengamati dan memperkirakan perkembangan 
ekonomi kedepan (forward looking monetary policy), karena dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan terbukti bahwa kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia 
memerlukan waktu yang panjang (1-2 tahun) untuk dapat mempengaruhi sektor riil. 
Disamping itu, prinsip kehati-hatian juga sangat diperlukan mengingat adanya unsur 
ketidakpastian didalam mekanisme transmisi kebijakan moneter.  

Terdapat 2 sumber ketidakpastian didalam mekanisme transmisi kebijakan moneter yaitu : 
Ketidakpastian parameter, seberapa besar pengaruh kenaikan suku bunga SBI terhadap 
suku bunga jangka panjang, nilai tukar, permintaan agregat, output gap maupun inflasi 
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sebenarnya sangat sulit diukur secara tepat. Hal itu berarti bahwa semakin besar 
koefisiennya, maka makin besar pula ketidakpastian tentang pengaruhnya pada 
perekonomian. Ketidakpastian time lag, pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya 
sebenarnya memerlukan waktu yang bervariasi dan sangat sulit diukur. Ketidakpastian 
tersebut tergantung pada proses penyesuaian didalam perekonomian atau bisa juga 
disebabkan oleh exogenous shocks seperti perubahan iklim dan tekanan dari serikat pekerja. 
Adanya gangguan yang mengubah fundamental ekonomi sehingga mengakibatkan sasaran 
moneter menjadi tidak konsisten dalam jangka menengahpanjang. Tugas paling berat adalah 
bagaimana Bank Indonesia dapat mengidentifikasi adanya goncangan pada fundamental 
ekonomi tersebut, dan memperkirakan seberapa besar dan berapa lama dampaknya 
terhadap perekonomian. 

Goncangan yang memerlukan perubahan sasaran moneter tanpa ada perubahan 
fundamental ekonomi dapat mengakibatkan sentimen negatif pasar sehingga menimbulkan 
tekanan terhadap rupiah. Namun jika gangguan tersebut diperkirakan dapat menggagalkan 
pencapaian target inflasi, maka Bank Indonesia perlu bereaksi dengan melakukan intervensi 
dipasar valas dan dalam hal intervensi tidak berhasil menekan goncangan tersebut maka 
likuiditas perekonomian perlu disesuaikan dengan misalnya dengan meningkatkan suku 
bunga. 

Pandangan moneter mengenai mekanisme transmisi dari sektor moneter ke sektor riil 
telah mengalami kemajuan yang berarti akhir-akhir ini dan perkembangan dari jalur dari 
mekanisme transmisi moneter tersebut mengarah pada tercapainya produk domestik 
bruto yang diharapkan dapat dilihat pada (Mishkin,2003), 

Pandangan tradisional mekanisme transmisi moneter dapat di gambarkan sebagai berikut : 

M naik →i turun →I naik → Y naik 

Bagaimanapun juga, efek dari tingkat sukubunga (i) pada pengeluaran investasi (I) umumnya 
kecil. Dalam merespon kejadian moneter beberapa ekonom seperti Mishkin (2003) meneliti 
beberapa jalur mekanisme moneter baru dalam kaitannya dengan mempengaruhi aktivitas 
ekonomi. Selain pendekatan tradisional dikembangkan pula jalur mekanisme transmisi ini dalam 
dua bagian besar yaitu mekanisme transmisi yang berorientasi pada harga aset dan mekanisme 
transmisi pada kredit. Mekanisme transmisi moneter yang berorientasi pada harga aset melihat 
mekanisme transmisi dari sudut pengaruh nilai tukar terhadap ekspor bersih, teori Tobin q, 
dan efek kesejahteraan, sedangkan mekanisme transmisi moneter yang beroritentasi kredit 
melihat mekanisme transmisi dari sudut jalur pinjaman bank, jalur neraca, jalur arus kas, jalur 
tingkat harga yang tidak diantisipasi, dan efek likuiditas rumah tangga.  

Carl Walsh (1996) mengemukakan bahwa literatur dalam beberapa tahun terakhir 
memfokuskan perhatiannya pada pasar kredit yang memainkan peran kritis dalam mekanisme 
transmisi moneter dan uang telah memainkan peran penting dalam teori makroekonomi dan 
moneter karena keterkaitan antara stok uang dan sektor riil, khususnya faktor inflasi. 
Mekanisme transmisi melalui pendekatan jalur kredit relevan dengan kasus yang terjadi di 
Indonesia, karena pengaruh kebijakan moneter pra dan saat krisis memiliki kaitan yang sangat 
kuat pada aspek-aspek seperti yang terdapat dalam jalur kredit, yaitu pinjaman bank, neraca 
dan jalur arus kas. Pendekatan jalur kredit ini mengingatkan bahwa model makroekonomi perlu 
melihat sumber pendanaan perusahaan dan konsumen yaitu komposisi pembiayaan internal dan 
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eksternal serta terdapatnya heterogenitas diantara debitur yaitu debitur yang peka terhadap 
perubahan kondisi alokasi kredit perbankan dan yang tidak peka terhadap perubahan. Jika suatu 
perusahaan memiliki ketergantungan tinggi pada sumber pinjaman, maka penurunan 
pertumbuhan pertumbuhan kredit perbankan sebagai akibat dari kebijakan moneter yang 
kontraktif dan oleh karena itu investasi akan sangat sensitif terhadap variabel modal dan arus 
kas. Persoalan informasi asimetrik baik dalam bentuk moral hazard, maupun adverse selection, 
dengan dampak pada agency cost dan monitoring cost pada pasar kredit ini berkembang dalam 
beragam pendekatan seperti perjanjian finansial, eksistensi lembaga keuangan, hingga 
penjatahan kredit (Agung,2001).  

Kebijakan moneter Indonesia sampai saat ini pada dasarnya masih menggunakan paradigma 
lama yang mengandalkan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui pengengalian jumlah 
uang beredar dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dan beberapa tulisan mencoba 
menunjukkan beberapa sistem pengendalian moneter melalui berbagai jalur mekanisme 
transmisi moneter dengan menggunakan variabel sukubunga dan nilai tukar sebagai 
intermediate target dalam mencapai sasaran akhir yaitu inflasi. 

Mekanisme transmisi kebijakan moneter ditransmisikan terhadap perekonomian riil merupakan 
sesuatu masalah penting dan sentral dalam perekonomian. Pengertian mekanisme transmisi 
merupakan titik penekanan dari suatu kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas mata uang 
rupiah yang dibutuhkan untuk perbaikan ekonomi. Namun demikian keefektifan suatu kebijakan 
moneter tergantung pada memfungsikan jalur-jalur mekanisme transmisi sehingga kebijakan 
moneter dapat mempengaruhi ekonomi riil dan harga. Tujuan dari penelitian-penelitian yang 
sudah ada adalah memberikan bukti bahwa bekerjanya berbagai jalur mekanisme transmisi 
moneter, khususnya tingkat sukubunga, kredit (bank lending & balance sheet), nilai tukar, harga 
aset dan ekspektasi dalam mentransmisikan kebijakan moneter terhadap perekonomian. 
Berbagai perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia sejak terjadinya krisis menjadi 
salah satu upaya dari mekanisme transmisi kebijakan moneter. Pendekatan tradisional tentang 
mekanisme transmisi dikenal sebagai aliran yang memiliki pandangan yang mengasumsikan 
bahwa pasar uang merupakan homogen dan sempurna. 

Gangguan yang bersifat moneter memiliki akibat yang nyata terhadap perekonomian jika 
terdapat kekakuan yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar keuangan dan hal tersebut 
mengakibatkan mekanisme transmisi semakin kompleks. Ketidaksempurnaan dalam pasar 
keuangan akan mengarah pada suatu pendekatan yang dikenal dengan pandangan kredit dan 
pendekatan tersebut memiliki faktor umum seperti suku bunga sebagai salah satu variabel 
mekanisme transmisi. Pandangan kredit juga memiliki peranan penting bagi struktur keuangan 
bank dan perusahaan dalam mentransmisikan kebijakan moneter terhadap perekonomian. 
Ketidaksempurnaan pasar dan informasi yang asimetrik pada pasar keuangan termasuk faktor 
yang dalam jalur mekanisme transmisi yang kebijakan moneter bekerja melalui jalur nilai tukar, 
harga aset dan ekspektasi. Kekuatan relatif dari jalur-jalur mekanisme transmisi tersebut amat 
bervariasi bagi suatu perekonomian dengan perekonomian negara lain dan dari suatu rezim 
dengan rezim yang lain. Transmisi moneter merupakan suatu hal yang kompleks karena banyak 
jalur yang mempengaruhi keefektifan kebijakan moneter tersebut terhadap perekonomian 
suatu negara. Proses mekanisme transmisi diawali oleh operasi pasar terbuka akan 
mempengaruhi tingkat suku bunga pasar melalui pasar cadangan atau melaluipermintaan dan 
penawaran uang secara luas dan dari sana proses mekanisme transmisi akan dilanjutkan melalui 
beberapa jalur mekanisme transmisi yang ada.  
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Ketahanan Pangan yang Berpihak kepada Petani 

KONSEP ketahanan pangan didasarkan atas akses individu atau rumah tangga terhadap 
pangan. Semakin tinggi akses suatu rumah tangga terhadap pangan maka semakin tinggi 
ketahanan pangan. Kemampuan rumah tangga memiliki akses terhadap pangan tecermin 
dalam pangsa pengeluaran untuk membeli makanan. Hubungan antara pangsa 
pengeluaran pangan dan total pengeluaran rumah tangga dikenal dengan hukum 
Working. Hukum tersebut menyatakan pangsa pengeluaran pangan memiliki hubungan 
yangnegatif dengan total pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, pangsa 
pengeluaran pangan menurun secara proporsional sesuai dengan logaritma kenaikan 
pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga itu sering digunakan sebagai 
proksi dari tingkat pendapatan rumah tangga. 

Hal tersebut memperlihatkan ketahanan pangan memiliki hubungan yang negatif dengan 
pangsa pengeluaran pangan. Jadi, semakin besar pangsa pengeluaran pangan suatu 
rumah tangga maka semakin rendah ketahanan pangan rumah tangga tersebut. 
Demikian pula sebaliknya. Dengan merujuk pada hukum Working tersebut maka kita 
dapat menyimpulkan ketahanan pangan Indonesia masih rendah. Hal ini dapat dilihat 
dari sejumlah data tentang pangsa pengeluaran rumah tangga yang tinggi, antara lain 
sebagai berikut: pertama, pangsa pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran 
rumahtangga pada 1999 masih tinggi, yakni 65,0% untuk pedesaan dan 54,9% untuk 
perkotaan. 

Kedua, kalau kita lihat berdasarkan pengelompokan besarnya pendapatan, hanya 
golongan pendapatan tinggi yang pangsa pengeluaran pangan di bawah 50%. Pada 
kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan sedang, pangsa pengeluaran 
pangannya tinggi, yakni masing-masing 70,9% dan 63,2%. Ketiga, pangsa pengeluaran 
pangan berdasarkan mata pencarian utama pada 1999 juga tinggi, yakni 65,3% untuk 
kelompok mata pencarian pertanian, 58,1% untuk mata pencarian di 
industri/perdagangan, dan 56% untuk kelompok mata pencarian di sektor jasa. 

Sumber masalah 

Berbicara tentang masalah ketahanan pangan yang komprehensif maka kita harus 
merujuk pada tiga aspek cakupannya (FAO, 1996). Pertama, aspek ketersediaan 
(availability). Jumlah pangan yang tersedia harus mencukupi kepentingan semua rakyat, 
baik bersumber dari produksi domestik ataupun impor. Kedua, keterjangkauan 
(accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi. Keterjangkauan secara fisik 
mengharuskan bahan pangan mudah dicapai individu atau rumah tangga. Sedangkan 
keterjangkauan ekonomi berarti kemampuan memperoleh atau membeli pangan atau 
berkaitan dengan daya beli masyarakat terhadap pangan. Ketiga, aspek stabilitas 
(stability), merujuk kemampuan meminimalkan kemungkinan terjadinya konsumsi 
pangan berada di bawah level kebutuhan standar pada musim-musim sulit (paceklik 
atau bencana alam). Kalau kita lihat dari kemampuan produksi domestik menyediakan 
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pangan dalam negeri, tampak ada kecenderungan menurun secara relatif terhadap 
permintaan. Saifullah (2002) mengatakan, selama 10 tahun terakhir ini rata-rata 
kenaikan produksi pangan hanya sekitar 0,9%. Padahal, konsumsi justru naik sekitar 
2,5-3%. 

Sedangkan untuk beras, kenaikan produksinya hanya sekitar 1% per tahun. Tingkat 
produktivitas domestik atas sejumlah komoditas pangan malah mengalami stagnasi. 
Untuk beras, misalnya, stagnan berada pada tingkat 4,3 ton/ha. 

Di sisi lain, perluasan area komoditas pangan tahun-tahun terakhir juga cenderung 
turun. Misalnya, 2001 penurunan luas area panen terjadi pada semua komoditas pangan 
khususnya beras dan palawija. Untuk beras turun 3,2%, jagung turun 4,8%, kacang hijau 
turun 1,35%, ubi jalar turun 14%, dan ubi kayu turun 0,3%. Setidaknya ada dua 
penyebab utama mengapa produksi pangan domestik belum mampu mencukupi 
kebutuhan pangan nasional. Pertama, konversi lahan produktif pertanian. Selama 10 
tahun terakhir, fenomena alih fungsi (konversi) lahan pertanian tampak nyata terjadi. 
Untuk areal sawah di Jawa, misalnya, beberapa hasil penelitian menunjukkan dalam satu 
dekade terakhir rata-rata konversi lahan sawah di Jawa mencapai 13.400 sampai 22.500 
hektare (ha) per tahun (Irawan, 2002). 

Penyusutan lahan persawahan di Jawa disebabkan desakan pertambahan penduduk, 
perkembangan sektor industri, konversi lahan produktif menjadi realestat, daerah 
wisata, dan peruntukan lainnya yang saling tumpang-tindih. Hal ini dapat dilihat, 
misalnya, dari laju konversi lahan pertanian yang cepat. Selama ini kecenderungan 
konversi lahan yang tinggi terjadi pada lahan-lahan pertanian di sekitar sentra 
pertumbuhan ekonomi dan industri yang umumnya adalah kota-kota besar di Jawa. 
Contohnya, laju konversi yang tinggi adalah di sekitar wilayah Jabotabek, Bandung, 
Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. 

Padahal, lahan pertanian produktif Pulau Jawa adalah lahan relatif lebih subur yang tentu 
saja berkontribusi signifikan terhadap produksi pangan nasional. Hasil penelitian Bank 
Dunia pada 1995 untuk kualitas lahan sawah di Jawa mengatakan setiap pengurangan 
satu hektare di Jawa diperlukan 2,3 ha sawah di Sumatra, 6 ha di Kalimantan, atau 12 
ha sawah di Irian Jaya sebagai pengganti untuk mendapatkan tingkat produksi yang 
sama.  

Kedua, sekitar 89,4% petani kita tergolong petani guram yang hanya memiliki lahan di 
bawah 2 ha. Bahkan, sekitar 48,5% di antaranya hanya memiliki lahan rata-rata 0,17 ha. 
Pertanian berskala kecil seperti yang dimiliki petani kita ini memang sangat sulit 
diharapkan mampu memberikan sumbangan produksi nasional secara besar-besaran. 

Sebab, secara teoretis pertanian lahan sempit ini produksinya rendah, pendapatannya 
kecil sehingga tidak dapat menabung. Karena itu, tidak mungkin memperbaiki 
teknologinya sehingga produktivitas lahannya akan terus rendah. Tesis ini secara 
sederhana menyatakan tidak mungkin menjaga ketahanan pangan berbasis petani 
guram. Memang, terminologi ketersediaan pangan yang dirumuskan lembaga pangan 
dunia, FAO, tidak mensyaratkan suplai pangan domestik harus dari produksi domestik, 
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tetapi bisa juga dari impor. Artinya, suatu negara tetap terjaga ketahanan pangan kalau 
ia bisa mengimpor komoditas pangannya dari negara luar, tidak harus komoditas 
tersebut diproduksi sendiri. 

Walaupun ketersediaan pangan nasional bisa dicukupi melalui impor, ada hal penting 
yang harus kita sadari. Mengandalkan impor untuk ketersediaan komoditas pangan 
domestik, apalagi komoditas pangan strategis, adalah berisiko tinggi dan berbahaya. 
Ambil contoh beras dan gula. Untuk beras diketahui bahwa penawaran dan harganya di 
pasar internasional sangat tidak stabil. 

Hal ini bukan saja disebabkan kondisi iklim dan lingkungan, melainkan lebih dari itu, 
pasar beras internasional bersifat oligopoli. Pasar beras internasional didominasi enam 
negara pengekspor beras, yakni Thailand, AS, Vietnam, Myanmar, Pakistan, dan China. 
Di samping itu, pasar beras internasional dikenal sebagai 'pasar yang tipis'. Karena, 96% 
beras yang diproduksi negara-negara produsen beras dikonsumsi negara-negara itu 
sendiri. Hanya sekitar 4% yang diperdagangkan di pasar internasional. Sebagaimana 
halnya beras, pasar gula dunia pun bersifat oligopoli. Suplai gula dunia dikuasai tujuh 
konglomerat gula dunia, dengan sekitar 83% perdagangan gula dunia ada di tangan 
mereka. Dapat dibayangkan, kalau kita mengandalkan penyediaan pangan strategis 
tersebut dari impor maka cepat atau lambat yang terjadi adalah rawan pangan. Bahkan, 
lebih dari itu, rawan sosial politik dan hankam. 

Aspek keterjangkauan 

Kerterjangkauan secara ekonomi adalah faktor penting ketika kita ingin melihat 
ketahanan pangan masyarakat dari sudut kemampuan daya beli mereka terhadap 
pangan. Ada tiga kelompok masyarakat dilihat dari keterjangkauan mereka terhadap 
pangan (Saifullah, 2002). Pertama, kelompok berpendapatan tinggi yang mampu 
membeli pangan pada situasi harga pasar apa pun. Kepada kelompok ini memang 
kebutuhan pangan mereka diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. 

Kedua, kelompok berpenghasilan sedang yang mampu membeli pangan pada harga 
pasar saat kondisi normal. Namun, akses mereka akan melemah apabila terjadi gejolak 
harga. Dalam kelompok ini ada yang tergolong miskin sementara (transient poverty) 
yang biasanya rentan pada masa krisis, tapi segera pulih setelah krisis berlalu. 

Ketiga, mereka yang berpenghasilan rendah dan berada pada kondisi miskin kronis 
(chronics poverty). Masyarakat pada kelompok ini tidak mampu membeli pangan pada 
harga pasar dalam kondisi normal sekalipun. 

Dampak krisis ekonomi sejak pertengahan 1997 sampai saat ini menyebabkan jumlah 
orang yang masuk ke dalam kelompok kedua dan ketiga meningkat pesat dibanding 
sebelum krisis. Diketahui bahwa tingkat kemiskinan naik 66% dari 22,5 juta orang 1996 
(sebelum krisis) menjadi 37,5 juta pada 1999. Apabila digunakan data Badan Koordinasi 
Keluarga Berencana Nasional 2001, jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I yang 
dikategorikan masuk dalam kelompok miskin bahkan lebih besar lagi, yakni mencapai 
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14,7 juta jiwa. Informasi ini menunjukkan dari aspek keterjangkauan pangan, cukup 
signifikan rakyat Indonesia yang rentan ketahanan pangannya. 

Aspek stabilitas 

Ancaman iklim dan bencana alam sering menyebabkan ketersediaan pangan berkurang. 
Kondisi ini membuat harga pangan naik dan sulit terjangkau oleh kelompok masyarakat 
miskin. Dengan kata lain, ancaman tersebut mengganggu aspek stabilitas dari ketahanan 
pangan. Salah satu contohnya adalah dampak musim kering berkepanjangan (El Nino) 
yang mengurangi ketersediaan pangan nasional. 

Sejumlah data yang dapat dikemukakan di sini adalah sebagai berikut: Pada kemunculan 
El Nino 1987, ketersediaan komoditas beras untuk penduduk turun dari 147,4 
kg/kapita/tahun pada 1986 menjadi 143,2 kg/kapita/tahun pada 1987. Dalam periode 
yang sama, ketersediaan jagung turun 29,3 kg menjadi 24,7 kg, ubi jalar turun dari 11,1 
kg menjadi 10,4 kg, dan daging turun dari 3,77 kg menjadi 3,74 kg.Hal yang sama terjadi 
pada El Nino 1991. Ketersediaan beras per kapita per tahun turun dari 150,1 kg (1990) 
menjadi 146,7 kg (1991), sedangkan jagung turun dari 29,7 menjadi 28,8 kg. Kondisi El 
Nino 1994 menunjukkan fenomena yang sama,ketersediaan beras khususnya tetap 
menurun. Bahkan, akibat El Nino 1994 ini,Bulog harus mengimpor 1,8 juta ton beras 
pada 1995. 

Karena El Nino 1997 kita terpaksa harus merelakan hilangnya produksi beras sebesar 
1,2 juta ton yang membuat harga beras melesat naik. Hal ini yang secara tidak langsung 
menerangkan mengapa pada 1998 pemerintah terpaksa mengimpor beras dalam jumlah 
sangat mengejutkan, yakni 5,8 juta ton. Krisis pangan 1998 yang merusak ketahanan 
pangan waktu itu adalah kontribusi El Nino 1997. 

Posisi petani 

Petani adalah ujung tombak penjaga ketahanan pangan kita. Bila produktivitas dan 
pendapatan mereka meningkat, akan sangat sigknifikan kontribusinya kepada ketahanan 
pangan nasional. Mengapa? Pertama, jika produktivitas usaha tani meningkat, berarti 
suplai pangan nasional meningkat pula. Hal ini berarti meningkatkan tingkat 
ketersediaan pangan nasional. 

Kedua, ketika hasil usaha tani mereka mampu memberikan pendapatan tinggi, berarti 
akses mereka terhadap pangan meningkat. Kita tahu, sekitar 60% penduduk Indonesia 
ini adalah petani yang 89% di antaranya merupakan petani guram yang miskin. Naiknya 
pendapatan mereka berarti aspek keterjangkauan dalam ketahanan pangan nasional 
akan meningkat pula. 

Setidaknya ada empat kendala yang dihadapi petani sehingga mereka mengalami 
kesulitan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya (kemandirian 
ekonominya). Pertama, kendala struktural sumber daya lahan. Sebagian besar petani 
kita adalah petani lahan sempit. Teori ekonomi mengatakan ada ukuran skala ekonomi 
tertentu dari aktivitas produksi yang harus dipenuhi (economic of scale) agar suatu unit 
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usaha bisa menguntungkan dan efisien. Jelas luas lahan yang sangat rendah tersebut 
adalah kendala struktural yang dihadapi petani kita untuk memperoleh pendapatan 
usaha tani yang bersifat insentif untuk berproduksi. Kendala kedua adalah masalah 
rendahnya akses terhadap input pertanian penting. Sedangkan kendala ketiga adalah 
minimnya akses terhadap dana dan modal. Dan,kendala keempat adalah banyaknya 
masalah pada pemasaran output mereka. 

Kebijakan ke depan 

Strategi dan kebijakan untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus 
meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani adalah sebagai berikut:Pertama, 
kebijakan yang berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan (petani) 
sekaligus meningkatkan produksi pangan nasional. Kebijakan tersebut meliputi land 
reform policy. Land reform policy ini bertujuan agar para petani memiliki luas lahan yang 
memberikan keuntungan untuk dikelola sekaligus meningkatkan produktivitas usaha 
taninya. Dalam konteks Indonesia, kebijakan ini dapat direalisasikan dalam wujud 
pembangunan areal pertanian baru yang luas di luar Jawa untuk dibagikan kepada 
buruh-buruh tani (petani tanpa lahan), para petani guram (petani berlahan sempit), para 
peladang berpindah, dan perambah hutan yang diikuti dengan bimbingan budi daya 
pertanian secara modern serta mekanisasi pertanian berorientasi komersial 
(agrobisnis). Dalam skala makro, pemerintah juga harus mendorong kebijakan harga 
yang fair.Dalam hal ini sangat penting adanya kebijakan harga dasar yang efektif dan 
penerapan tarif impor secara simultan. Tetapi, tidak cukup hanya itu. Hendaknya semua 
parasit ekonomi pertanian seperti penyelundup, tengkulak, pengijon, preman desa, 
rentenir, elite desa dan kota, serta para birokrat yang terlibat dalam aktivitas langsung 
dan kebijakan di lapangan supaya dibersihkan, baik keberadaan maupun perilaku 
mereka. Sebab, kalau tidak, kenaikan harga pangan tidak akan dinikmati petani, tetapi 
oleh para parasit ekonomi tersebut. 

Kebijakan berikutnya adalah peningkatan akses petani terhadap kredit dan perbaikan 
kualitas pelayanan kredit, menghilangkan lembaga pencari rente dan kelompok free 
rider, serta sebanyak mungkin memberikan dana berputar atau pinjaman lunak untuk 
perbaikan sarana penyimpanan, transportasi, dan pemasaran hasil pertanian. Sedangkan 
akses terhadap input produksi penting seperti pupuk dapat diwujudkan dengan 
menerapkan kembali kebijakan subsidi pupuk. Selain itu, pemerintah pusat perlu 
membuat memorandum of understanding dengan pemda-pemda yang memiliki lahan-
lahan pertanian subur (irigasi) untuk tidak mengizinkan alih fungsi lahan-lahan tersebut. 
Dan, yang terakhir, tapi tidak kalah penting adalah introduksi agroindustri pedesaan.  

Kebijakan kedua adalah kebijakan yang berorientasi menjaga aspek keterjangkauan 
pangan yang meliputi pemetaan wilayah-wilayah yang potensial rawan pangan dan 
perbaikan akses serta ketersediaan logistic ke wilayah-wilayah tersebut. Juga sangat 
penting untuk menerapkan program perlindungan social berkala berupa program OPK 
(operasi pasar khusus) dan raskin (beras untuk rakyat miskin) sebagai sarana indirect 
income transfer untuk kelompok-kelompok miskin kronis. Untuk itu, perlu dilakukan 
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pemetaan per daerah tingkat II tentang jumlah dan sebaran kelompok tersebut. 
Pemetaan ini penting agar program perlindungan sosialini dapat tepat sasaran. 

Kemudian juga harus dilakukan kebijakan diversifikasi pangan. Kebijakan ini bertujuan 
membiasakan rakyat mengonsumsi makanan sehari-hari dari berbagai jenis pangan. 
Dengan terwujudnya kebiasaan makan yang baru tersebut, ketergantungan terhadap 
salah satu komoditas pangan dapat direduksi. Di era desentralisasi ini, untuk 
mengaplikasikan kebijakan ini pemerintah pusat perlu berkoordinasi dengan pemerintah 
daerah agar terwujud kebijakan penganekaragaman pangan nasional yang berbasis lokal. 
Alternatif kebijakan ini,antara lain, pertama, pengembangan resource untuk produksi 
beragam pangan lokal termasuk dukungan kebijakan harga, riset dan pengembangannya 
untuk memacu produktivitas komoditas lokal nonberas di daerah. Kedua, 
pemberdayaan masyarakat lokal dengan pembinaan kreativitas masyarakat dalam 
memproduksi, memanfaatkan,dan mengonsumsi berbagai jenis pangan lokal. Ketiga, 
pengolahan dan penyediaan berbagai jenis bahan pangan dalam bentuk siap olah untuk 
masyarakat daerah. 

Kebijakan ketiga adalah kebijakan yang berorientasi menjaga stabilitas ketahanan pangan 
antarwaktu (musim). Kebijakan ini meliputi, pertama, impor yang selektif dengan impor 
pangan tertentu hanya diizinkan untuk daerah-daerah yang bukan terkategori sentra 
produksi pangan tersebut dan tidak dilakukan dalam keadaan panen raya. Kedua, 
kebijakan yang bertujuan bagaimana melibatkan masyarakat dalam fungsi mekanisme 
penyeimbang logistik antarmusim melalui lembaga logistik tradisionalyang dikenal 
dengan nama lumbung desa. Hal ini penting mengingat di era mendatang kemampuan 
lembaga logistik nasional (Bulog) yang semakin berkurang sebagai penyeimbang logistik 
antarmusim. Lumbung desa adalah institusi stok pangan lokal yang dulu cukup efektif 
sebagai penyangga ketahanan pangan (buffer stock) masyarakat. 

 


