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KEBIJAKAN STABILISASI 

Krisis moneter tahun 1997 menyebabkan kondisi perbankan Indonesia mengalami 
situasi yang sangat sulit. Perbankan mengalami kesulitan likuiditas akibat ketidak 
percayaan masyarakat terhadap bank yang disebut dengan Bank Runs, akibat 
turunnya nilai rupiah (depresiasi) terhadap dollar Amerika. Kesulitan likuiditas ini 
dibuktikan dengan tidak mampunya bank melayani permintaan uang dari masyarakat 
secara likuid, mengakibatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan pada 
waktu itu menjadi rendah. Akibat kesulitan likuiditas tersebut bank-bank mengalami 
kendala keuangan, bahkan banyak yang kalah kliring, sehingga banyak bank yang 
mengalami kebangkrutan. 

Penarikan dana masyarakat akibat turunnya nilai tukar rupiah, ditandai dengan harga 
Dollar yang mencapai nilai 14.900 rupiah. Akibatnya adalah bank-bank tidak mampu 
melayani penarikan uang dari nasabah mereka. Peristiwa di atas dinamakan krisis 
likuiditas, dan penarikan besar-besaran dana masyarakat ini dinamakan dengan Bank 
Runs. Kepanikan ini mengakibatkan terjadinya efek karambol, yang mengakibatkan 
banyak bank tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, baik di pasar uang antar 
bank (PUAB), ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh bank. 
Ketidakmampuan memenuhi kewajibannya ini mengakibatkan ketidakpercayaan 
masyarakat pada bank. Kehati-hatian ini memunculkan ketidakseimbangan baru. 
Ketidakseimbangan baru ini disebut Credit Crunch. Credit Cruch menyebabkan 
permintaan kredit lebih besar dari penawaran kredit, berakibat bank lebih banyak 
menyimpan dana mereka dalam bentuk Obligasi Pemerintah. Pada kenyatannya 
sebagian besar aset bankbank diinvestasikan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia 
(SBI), Fasilitas Bank Indonesia (FASBI) dan Surat Utang negara (SUN). Keputusan 
ketiga portopolio tersebut diambil karena bobot resiko dalam Bassel I, II, III adalah 
sama dengan nol. Ketiga aset/kekayaan tersebut akan meningkatkan Capital 
Adequacy Rasio (CAR) yang tinggi, menyebabkan prasyarat kesehatan perbankan. 

Loan to Deposit Rasio (LDR) hanya 51 persen pada bulan Maret 2005, artinya dana 
pihak ketiga yang disalurkan menjadi kredit hanya 51 persen saja, berarti bahwa setiap 
kegiatan perbankan nasional hanya berupa penjualan dan pembelian obligasi negara, 
dan bukan member kredit bagi kebutuhan dunia usaha. Pemberian kredit banyak 
digunakan untuk belanja konsumsi rumah tangga, dan bukan untuk kebutuhan 
investasi. Kredit seperti ini sangat rentan terhadap kenaikkan suku bunga, yang dalam 
jangka panjang dapat menambah kredit macet (Nasution, 2006). Kondisi tersebut 
akan mengakibatkan kredit perbankan yang dikucurkan tidak mendorong tingkat 
pendapatan riil. 

Meskipun beberapa hasil studi lebih menonjolkan peranan tingkat suku bunga pada 
mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Namun masih terbuka 
kemungkinan pemikiran lain tentang jalur alternatif yang dapat menjelaskan dan 
menemukan mekanisme transmisi kebijakan moneter baru. Salah satunya yang perlu 
dipertimbangkan adalah jalur kredit. Jalur kredit lahir sebagai kritik terhadap 
konsepsi mekanisme transmisi kebijakan Keynesian, yang menganggap tingkat suku 
bunga merupakan jalur yang paling penting dalam mekanisme transmisi. Mereka 
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percaya bahwa dengan tingkat suku bunga jangka pendek akan dapat mempengaruhui 
harga modal (cost of capital) dan pada gilirannya akan meningkatkan pengeluaran. 

Persoalannya, menurut Bernanke dan Gertler (1995), dalam studi empiris komponen 
suku bunga sebagai variabel harga modal sangat sulit diidentifikasi. Berbeda dengan 
pendekatan bukan suku bunga akan sangat mudah mengindentifikasi dampaknya 
terhadap variabel-variabel akselerator seperti output, penjualan, atau aliran kas yang 
sangat berpengaruh terhadap pengeluaran. Permasalahan lain adalah adanya asumsi 
awal bahwa tingkat suku bunga jangka pendek akan sangat berpengaruh dalam 
mekanisme transmisi. Namun menurut studi empiris, hal ini tidak terlihat, seperti 
ditunjukkan perilaku tingkat suku bunga federal (the federal fund rate) di Amerika 
Serikat, yang memberikan dampak sangat sementara terhadap makro ekonomi. 

Idealnya sebuah jalur sebagai perantara dari kebijakan moneter harus dapat 
berpengaruh dalam jangka panjang, seperti misalnya peranan tingkat suku bunga riil 
jangka panjang. Karena setidaknya hal ini merupakan salah satu jawaban dari teka-
teki yang terdapat dalam “kotak hitam” (black box), yang selalu menjadi pertanyaan 
abadi bagaimana bekerjanya kebijakan moneter sehingga mempengaruhi pendapatan. 
Untuk itu dibutuhkan sebuah jalur yang bersifat jangka panjang. Sekaligus jalur yang 
dapat mengantisipasi keadaan ketidaksempurnaan informasi (imperfect information), 
dan adanya kemungkinan terjadinya kesalahan seleksi kredit (adverse selection) dan 
juga penyalahgunaan (moral hazard), jalur itu dikenal dengan jalur kredit (credit 
channel). 

Prinsipnya pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari efek pertumbuhan kredit, 
sehingga dibandingkan dengan pertumbuhan uang terlihat bahwa pertumbuhan kredit 
lebih kuat dalam menjelaskan besarnya pertumbuhan pendapatan nasional (Hadori, 
dkk, 2002:69) . Kondisi pertumbuhan kredit sejalan dengan pertumbuhan 
perekonomian Indonesia dimana sebelum krisis ekonomi dan keuangan tahun 1997 
menunjukkan angka pertumbuhan sebesar 7% - 8%, selanjutnya pada periode setelah 
krisis (tahun 1999-2004) perekonomian Indonesia hanya mampu tumbuh 3% - 5%. 
Pada tabel 1.1 Kredit mengalami pertumbuhan dari tahun ketahun, dan diikuti oleh 
pertumbuhan PDB. Perekonomian Indonesia tahun 2010 tumbuh lebih tinggi 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDB 2010 mencapai 6,1%, 
meningkat dari 4,6% pada tahun 2009. Di sisi permintaan, meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi didukung oleh kinerja ekspor dan investasi yang tumbuh 
tinggi, disertai konsumsi rumah tangga yang tetap kuat (Laporan Bulanan BI). 

 

Gambar 1.1 
Grafik Perkembangan Kredit dan PDB 
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Gambar 1.2 
Grafik Perkembangan Suku Bunga dan Inflasi 

Selama tahun 2011, suku bunga perbankan terus mengalami penurunan Suku bunga 
kredit tercatat secara kontinyu mengalami penurunan sejak awal tahun, sedangkan 
suku bunga deposito bergerak relatif stabil. Sampai dengan bulan Oktober 2011, suku 
bunga kredit modal kerja (KMK) menurun sebesar 47 bps, suku bunga kredit investasi 
(KI) menurun sebesar 26 bps, dan suku bunga kredit konsumsi (KK) menurun sebesar 
32 bps. Penurunan berbagai suku bunga kredit tersebut jauh lebih besar dari 
penurunan suku bunga deposito 1 bulan sebagai biaya dana utama bank, yaitu hanya 
sebesar 8 bps (Laporan Bulanan BI). Spread atau selisih antara suku bunga kredit 
dengan suku bunga deposito pada tahun 2011 masih tercatat relatif lebar. Rata-rata 
spread suku bunga kredit terhadap suku bunga deposito 1 bulan selama tahun 2011 
mencapai 6,23%, menurun dari rata-rata spread tahun sebelumnya sebesar 6,85%. 
Dalam perkembangan terakhir, spread suku bunga kredit terhadap suku bunga 
deposito 1 bulan di akhir 2011 masih cenderung menurun. Masih lebarnya spread suku 
bunga kredit terhadap suku bunga deposito tersebut mencerminkan potensi 
penurunan suku bunga kredit di waktu mendatang masih cukup besar sehingga 
diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan ekonomi pada 
tahun berikutnya (Laporan Bulanan BI). 

Pertumbuhan kredit terus meningkat sejalan dengan aktivitas perekonomian yang meningkat. 
Selama 2011, pertumbuhan kredit (tidak termasuk kredit channeling) terus meningkat 
mencapai 25,7% (yoy) dibandingkan dengan akhir tahun 2010 yang hanya tercatat sebesar 
22,8% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, kredit (tidak termasuk kredit channeling) sampai 
dengan Oktober 2011 meningkat sebesar Rp340,3 triliun hingga mencapai Rp2.106 triliun. 

 

Gambar 1.3 
Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Penggunaan 
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Selama tahun 2011, suku bunga perbankan terus mengalami penurunan Suku bunga 
kredit tercatat secara kontinyu mengalami penurunan sejak awal tahun, sedangkan 
suku bunga deposito bergerak relatif stabil (Gambar 4). Sampai dengan bulan Oktober 
2011, suku bunga kredit modal kerja (KMK) menurun sebesar 47 bps, suku bunga 
kredit investasi (KI) menurun sebesar 26 bps, dan suku bunga kredit konsumsi (KK) 
menurun sebesar 32 bps. Penurunan berbagai suku bunga kredit tersebut jauh lebih 
besar dari penurunan suku bunga deposito 1 bulan sebagai biaya dana utama bank, 
yaitu hanya sebesar 8 bps (Laporan Bulanan BI). 

 

Gambar 1. 4 
Perkembangan Suku Bunga Perbankan 

Menurut Bernanke dan Blinder Taylor permasalahan mengenai Mekanisme Transmisi 
Kebijakan Moneter masih merupakan topik yang menarik dan menjadi perdebatan, 
baik di dunia akademis maupun para praktisi di bank sentral. Menariknya Mekanisme 
Transmisi Kebijakan Moneter selalu dikaitkan dengan dua pertanyaan. Pertama, 
apakah kebijakan moneter dapat mempengaruhi ekonomi riil di samping pengaruhnya 
terhadap harga. Kedua, jika jawabannya ya, melalui mekanisme transmisi apa 
pengaruh kebijakan moneter terhadap ekonomi riil tersebut terjadi.  

2.1 Stabilitas Sistem Perbankan dan Kebijakan Moneter 

Stabilitas sistem perbankan dan sistem moneter merupakan dua aspek yang saling 
terkait dan menentukan satu sama lain. Stabilnya sistem perbankan secara umum 
dicerminkan dengan kondisi perbankan yang sehat dan berjalannya fungsi 
intermediasi perbankan dalam memobilisasi simpanan masyarakat untuk disalurkan 
dalam bentuk kredit dan pembiayaan lain kepada dunia usaha. Apabila kondisi ini 
terpelihara, maka proses perputaran uang dan mekanisme transmisi kebijakan 
moneter dalam perekonomian yang sebagian besar berlangsung melalui sistem 
perbankan juga dapat berjalan dengan baik. Stabilnya sistem perbankan akan 
menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter (Warjiyo, 2007). Bank Sentral 
memiliki peranan yang penting dalam perekonomian di suatu negara. Bank sentral 
memiliki dua tujuan pokok, yaitu Menjaga stabilitas harga dan memacu pertumbuhan 
ekonomi, serta Menjaga stabilitas nilai tukar dan stabilitas keuangan. 

Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam 
bentuk pengendalian besaran moneter, seperti jumlah uang beredar, uang primer, 
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kredit perbankan dan suku bunga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang 
dibutuhkan. Kebijakan moneter itu sendiri saling berkaitan satu sama lain, dan 
memungkinkan terjadinya trade off dalam penerapannya. Dalam praktek, 
perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan adalah terjaganya stabilitas 
ekonomi makro yang dicerminkan oleh stabilitas harga (inflasi rendah), membaiknya 
pertumbuhan ekonomi serta luasnya lapangan kerja. 

Efektifitas kebijakan moneter ini sangat berperan dalam menjalankan fungsi 
perbankan sebagai lembaga intermediasi, dan fungsi bank sentral sebagai pengendali 
stabilitas moneter. Dengan menggunakan berbagai macam instrument Bank sentral 
berfungsi sebagai lembaga stabilisator makro ekonomi, dan bank umum dari sisi mikro 
ekonomi menjaga stabilitas moneter. 

Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk 
pengendalian moneter dan atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan 
ekonomi yang diinginkan. Besaran moneter (stock money) dapat berupa uang beredar 
dalam arti sempit dan dalam arti luas, uang primer atau kredit perbankan. Kebijakan 
moneter merupakan kebijakan ekonomi makro, yang pada umumnya 
mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian (tertutup atau 
terbuka), serta faktor-faktor fundamental lainnya. Kondisi perbankan sangat 
berpengaruh besar terhadap bekerjanya dan efektivitasnya saluran transmisi moneter 
khususnya jalur moneter, jalur kredit, dan jalur suku bunga. 

Dalam kondisi dimana kesehatan dan stabilitas perbankan terjaga dan berkembang 
kuat, ketiga jalur transmisi ini tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. Akan 
tetapi, dalam kondisi ketika perbankan sedang mengalami sejumlah permasalahan, 
sehingga proses intermediasi keuangan maupun pasar keuangan tidak berjalan 
normal, maka perilaku ketiga jalur transmisi moneter tersebut menunjukkan 
perbedaan yang berarti. 

Proses intermediasi ini merupakan fungsi dan tugas perbankan, namun di sisi lain 
perbankan juga harus menjaga likuiditasnya, karena bank harus menghadapi berbagai 
resiko yang harus dihadapi dan perlu diantisipasi karena menghadapi ketidak pastian 
di masa datang. Stabilitas sistem moneter dan perbankan sangat dibutuhkan oleh 
perbankan untuk melakukan estimasi-estimasi atau prediksi–prediksi yang harus 
dilakukan perbankan dalam menghadapi resiko-resiko perbankan, terutama resiko 
pasar. 

Pencapaian sasaran kestabilan moneter dapat didukung oleh pencapaian kesehatan 
dan kestabilan perbankan melalui beberapa aspek. Sistem perbankan yang sehat 
diperlukan agar sinyal kebijakan moneter dapat ditransmisikan secara efektif ke 
berbagai aktifitas ekonomi. 

Apabila kondisi bank-bank rentan, bank sentral jelas akan mengalami kesulitan untuk 
menilai keterkaitan instrumen kebijakan moneter yang ditempuhnya dengan arah 
kinerja perekonomian yang diinginkan, sehingga akan mempersulit perumusan 
kebijakan moneter yang akan ditempuh. Dengan kondisi perbankan yang memburuk, 
efektivitas kebijakan moneter juga akan terhambat karena bank-bank tidak akan 
mampu merespon sinyal kebijakan moneter secara baik (Warjiyo, 2007). 
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2.1.1 Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter 

Mekanisme transmisi adalah saluran yang menghubungkan antara kebijakan moneter 
dengan perekonomian. Beberapa ekonom sepakat bahwa mekanisme transmisi 
merupakan proses antara yang menyebabkan perubahan GDP rill dan inflasi melalui 
mekanisme kebijakan moneter (“the process through which monetary decision are 
transmitted into changes in real GDP and inflation”) (Taylor, 2004). 

Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-
perubahan instrument moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai 
variabel ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir. 
Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara Bank Sentral, perubahan dan 
sektor keuangan, serta sektor rill. Mekanisme transmisi kebujakan moneter melalui 
berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga 
asset, dan jalur ekspektasi. 

Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja memerlukan waktu (time lag). 
Time lag masing-masing jalur bisa berbeda dengan yang lain. Kondisi sektor keuangan 
dan perbankan juga sangat berpengaruh pada kecepatan transmisi kebijakan moneter. 
Penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu 
direspon dengan menaikkan penyaluran kredit. Disisi permintaan, penurunan suku 
bunga kredit perbankan juga belum tentu direspon oleh meningkatnya permintaan 
kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu. Kesimpulannya, 
kondisi sektor keuangan, perbankan, dan kondisi sektor rill sangat berperan dalam 
menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter. Misalnya, jika 
BI menaikkan suku bunga SBI, maka kenaikan tersebut akan mendorong naiknya suku 
bunga PUAB, suku bunga deposito, kredit perbankan, harga asset, kurs dan ekspektasi 
inlfasi di masyarakat. Perkembangan ini mencerminkan bekerjanya jalur-jalur 
transmisi moneter yang akan selanjutnya berpengaruh terhadap konsumsi, investasi, 
ekspor dan impor yang merupakan komponen permintaan eksternal dan keseluruhan 
permintaan agregat. 

Secara empiris, besarnya permintaan agregat tidak selalu sama dengan penawaran 
agregat. Jika terjadi selisih antara permintaan dan penawaran atau terjadi output gap 
maka akan member terkanan terhadap kenaikan harga-harga (inflasi) dari sisi 
domestik. Proses ini yang disebut sebagai indirect exchange rate pass-through. 
Sementara itu, tekanan inflasi dari sisi luar negeri terjadi melalui pengaruh langsung 
perubahan kurs terhadap perkembangan harga barang-barang yang diimpor 
(imported inflation) proses ini yang disebut direct exchange rate passthrough. 

Berikut siklus instrument kebijakan moneter melalui jalur uang dengan tujuan akhir 
inflasi. 
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Gambar 2.1 
Skema Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter 

1) Jalur suku bunga 

a. Paradigma Uang Aktif (active Money) 

Melalui pradigma uang aktif (active money), mekanisme transmisi kebijakan moneter 
jalur suku bunga merupakan kunci dalam model IS, model LM, model AD dan model 
AS. Peningkatan stok uang akan menurunkan tingkat bunga rill dan biaya modal serta 
meningkatkan investasi bisni. Peningkatan investasi pada akhirnya akan 
meningkatkan output agregat. 

Penurunan tingkat bunga rill juga akan meningkatkan pengeluaran untuk pembelian 
rumah dan barang tahan lama. Oleh sebab itu penurunan tingkat bunga akibat 
ekspansi moneter akan meningkatkan belanja atau konsumsi dan permintaan agregat. 
Pada tingkat bunga nominal yang sangat rendah, ekspansi moneter akan 
meningkatkan ekspektasi tingkat harga dan inflasi, akibatnya tingkat bunga rill turun. 
Penurunan tingkat bunga rill akan menurunkan biaya modal dan biaya memegang 
uang, kemudaian menstimulasi pengeluaran bisnis dan konsumen pada akhirnya akan 
meningkatkan permintaan agregat. Mekanisme transmisi tingkat bunga dirumuskan 
dalam bentuk, yaitu: 

m ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↓↓↓↓→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑  p  r   i  y  

Stok uang nominal (naik) →→→→ekspektasi tingkat harga (naik) →→→→tingkat bunga rill 
(turun) →→→→investasi rill (naik) →→→→output (naik). 

Dimana m= stok uang nominal, r= tingkat bunga rill, p= ekspektasi tingkat harga, i= 
investasi rill, dan y= output agregat. 

Jalur suku bunga pada dasarnya merupakan pandangan Keynessian dimana suku 
bunga rill jangka panjang paling berpengaruh dalam perekonomian. Pendekatan 
moneter mempengaruhi uang beredar dan dalam jangka pendek akan mendorong 
kenaiknya suku bunga nominal jangka pendek. Apabila kebijakan ini dianggap 
credible, masyarakat akan mempunyai ekspektasi bahwa lju inflasi akan menurun 
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diwaktu mendatang sehingga expected inflation menurun atau suku bunga rill jangka 
panjang akan meningkat. Permintaan domestik baik untuk investasi maupun untuk 
konsumsi akan menurun karena biaya dana (cost of capital) yang lebih tinggi. 

Model IS-LM mengasumsikan perekonomian tertutup. Asumsi penting yang dipakai 
dalam model Mundell-Fleming adalah model tersebut didesain untuk Negara yang 
berperekonomian kecil dan terbuka (small open economy). Hal ini mengandung 
konsekuensi bahwa pada perekonomian kecil tingkat suku bunga domestic (rd) akan 
sama dengan tingkat suku bunga internasional (r*), bahkan tingkat suku bunga 
dinegara berperekonomian kecil dan terbuka tersebut ditentukan oleh tingkat suku 
bunga internasional. Penyebabnya, karena perekonomian Negara tersebut hanya 
merupakan bagian kecil dari pasar internasional sehingga tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap penetapan suku bunga internasional, dann karena penduduk 
Negara tersebut mempunyai akses penuh ke pasar uang internasional. Dengan 
demikian Negara yang berperekonomian kecil dan terbuka menjadi tingkat suku bunga 
internasional sebagai eksogen dalam model ini. Akhirnya, satu hal yang perlu dicatat 
dalam model ini adalah perilaku perekonomian akan tergantung pada system nilai 
tukar yang diadopsi oleh Negara yang bersangkutan. Lebih lanjut, menurut Mondell-
Fleming, perekonomian terbuka kecil dan mobilitas modal sempurna dapat dijelaskan 
dua model persamaan sebagai berikut: 

Y = C (Y-T) + I (r*) +G +NX .............(1) 

M/P = L (r*, Y) ....................................(2) 

Persamaan (1) menjelaskan keseimbangan di pasar barang (sektor riil), sehingga akan 
membentuk kurva IS*. Sedangkan persamaan (2) menjelaskan keseimbangan di pasar 
uang (sektor moneter) yang akan menghasilkan kurva LM*. Variabel eksogen dalam 
model ini adalah variable kebijakan fiscal (G dan T), variabel kebijakan moneter (M), 
tingkat harga (P), dan tingkat bunga dunia (r*). Sedangkan variabel endogen adalah 
pendapatan nasional (Y) dan nilai tukar nominal (Mankiw, 2007:329). 

b. Paradigma Uang Pasif (passive Money) 

Cukup besarnya pengaruh jalur suku bunga dalam trasnmisi kebijakan moneter ke 
PDB ini memperkuat beberapa argument tentang keberadaan jalur suku bunga, meski 
belum optimal. Riset BI menunjukkan bahwa perubahan suku bunga akan 
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Adnin, 2008: 10). 

Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga menekankan 
peranan perubahan struktur suku bunga di sektor keuangan. Pengaruh perubahan 
suku bunga di sector keuangan (Sriyanto, 2005). Kebijakan moneter yang 
ditransmisikan melalui jalur suku bunga dapat dijelaskan dalam dua tahap: pertama, 
transmisi di sektor keuangan (moneter). Perubahan kebijakan moneter berawal dari 
perubahan instrument moneter (rSBI) akan berpengaruh terhadap perkembangan 
suku bunga PUAB, suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Proses transmisi ini 
memrlukan tenggat waktu (time lag) tertentu. Kedua, transmisi dari sektor keuangan 
ke sector rill tergantung pada pengaruhnya terhadap konsumsi dan investasi. 
Pengaruh suku bunga terhadap konsumsi terjadi karena suku bunga deposito 
merupakan komponen dari pendapatan masyarakat (income effect) dan suku bunga 
kredit sebagai pembiayaan konsumsi (substitution effect). Sedangkan pengaruh suku 
bunga terhadap investasi terjadi karena suku bunga kredit merupakan komponen 
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biaya modal. Pengaruh suku bunga terhadap konsumsi dan investasi selanjtnya akan 
berdampak pada jumlah permintaan agregat. Jika peningkatan permintaan agregat 
tidak dibarengi dengan peningkatan penawaran agregat, maka akan terjadi output gap 
(OG). Tekanan OG akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Mengacu pada 
penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa inflasi terjadi melalui jalur ini adalah 
inflasi akibat tekanan permintaan. 

 

Gambar 2.2 
Skema Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Suku Bunga 

2) Jalur Nilai Tukar 

Perubahan suku bunga SBI juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Mekanisme ini 
sering disebut jalur nilai tukar. Kenaikan suku bunga SBI, sebagai contoh, akan 
mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar 
negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing 
untuk menanamkan modal ke dalam instrument-instrument keuangan di Indonesia 
seperti SBI karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. 
Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar 
rupiah. Apresiasi rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang 
ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga akan 
mendorong impor dan mengurangi ekspor. Turunnya net ekspor ini akan berdampak 
pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian. 
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Gambar 2.3 
Skema Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Nilai Tukar 

Transmisi perubahan nilai tukar rupiah ke inflasi dapat melalui dua saluran. Pertama, 
melemahnya nilai tukar rupiah akan menaikkan biaya produksi yang memakai barang 
impor sehingga menaikkan harga. Tekanan harga ini akan diperburuk jika para buruh 
melakukan desakan kenaikan upah nominal dalam rangka mempertahankan upah 
rillnya. Kedua, harga nontradable goods yang relatif murah dibandingkan harga 
tradable goods sehingga meningkatkan harga domestik. Kenaikan harga ini akan 
dipacu lagi jika suku bunga relative rendah. Sasaran akhir dari pengendalian moneter 
dalam sisten nilai tukar fleksibel adalah inflasi. Jenis inflasi yang digunakan untuk 
mengukur efektivitas kebijakan moneter biasanya underlying inflation seperti yang 
digunakan oleh Negara-negara yang menerapkan inflation targeting. Hal ini juga 
sejalan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1999, yang antara lain mengemukakan 
bahwa sasaran laju inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia adalah inflasi yang dapat 
dipengaruhi kebijakan moneter atau secara implicit dapat diartikan sebagai 
underlying inflation. 

a. Teori Model Fleming- Mundell 

Model Fleming-Mundell dapat dipakai untuk memberikan landsan teori pengendalian 
moneter dalam sistem nilai tukar fleksibel. Teori pengendalian moneter dapat 
menggunakan pendekatan price targeting maupun quantity targeting. Hal ini sejalan 
dengan prinsip satu instrument satu target. Cara pencapaian sasaran inflasi tersebut 
dapat melaui pendekatan inflation targeting maupun bukan. Dalam sistem nilai tukar 
fleksibel, overall BOP = CA + KA selalu ada dalam posisi ekuilibrium artinya neraca 
transaksi berjalan (CA yaitu giro) akan selalu sama besarnya dengan neraca transaksi 
modal (KA yaitu akun modal). 

Neraca transaksi berjalan memegang peranan penting sebagai meknisme penyesuaian 
sehingga cadangan devisa diasumsi konstan. Posisi neraca ini, baik surplus maupun 
defisit, dianggap akan bertahan dalam jangka panjang. Selain itu, model Fleming- 
Mundell juga menganggap bahwa gerakan capital hanya merupakan fungsi dari 
perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri. Perbedaan suku bunga ini dapat 
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dihitung baik melalui pendekatan uncovered interest parity maupun covered interest 
parity yang sudah memperhitungkan ekspektasi depresiasi dan premi risiko. Jalur 
nilai tukar sebenarnya menguji hubungan antara aliran masuk modal privat neto (net 
private capital inflows) dan kebijakan moneter setelah liberalisasi keuangan (Mankiw, 
2007:329). Dalam perekonomian terbuka NX = NX (e, Y,Y*). Dimana NX adalah 
ekspor bersih, e adalah nyata nilai tukar, Y adalah PDB, Y* adalah PDB suatu Negara 
asing. 

3) Jalur Ekspektasi Inflasi 

Kebijakan moneter yang ditransmisikan melalui jalur ekspektasi inflasi menekankan 
pengaruh kebijakan moneter terhadap ekspektasi inflasi oleh masyarakat yang 
selanjutnya mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi dalam membuat keputusan 
tentang konsumsi dan investasi yang pada akhirnya mendorong perubahan 
permintaan agregat dan inflasi. Kredibilitas kebijakan moneter ditunjukkan dengan 
kemampuannya mencapai target inflasi dan mengontrol nilau tukar (Warjiyo, 2007). 

 

Gambar 2.4 
Skema Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Ekspektasi Inflasi 

Semakin kredibel kebijakan moneter, maka makin kuat pula pengaruhnya terhadap 
ekspektasi inflasi pelaku ekonomi. Artinya, ekspektasi inflasi oleh pelaku ekonomi 
akan cenderung mendekati target inflasi yang ditetapkan bank sentral. Uraian tersebut 
sejalan dengan pendapat (Natsir, 2008: 15) bahwa peran kebijakan moneter adalah 
untuk mempengaruhi pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat (pelaku ekonomi). 
Namun upaya memahami mekanisme bekerjanya transmisi jalur ekspektasi inflasi 
secara empiris masih menghadapi beberapa kendala antara lain sulitnya mengetahui 
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secara pasti proses pembentukan ekspektasi oleh masyarakat dan keterbatasan 
ketersediaan data survey yang cukup akurat. 

Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur ekspektasi inflasi berawal dari 
perubahan kebijakan moneter melalui shock instrument kebijakan (rSBI) yang 
diumumkan oleh BI kepada masyarakat dengan harapan dapat mempengaruhi 
ekspektasi inflasi masyarakat ke arah target inflasi dan sekaligus menjadi pedoman 
(nominal anchor) bagi pelaku ekonomi dalam membuat perencanaan usahanya secara 
lebih baik. Kebijakan moneter yang ekspansif cenderung lebih efektif dalam 
membentuk ekspektasi inflasi dibandingkan denga kebijakan moneter yang kontraktif. 
Pengaruh perubahan instrument moneter (rSBI) terhadap ekspektasi inflasi (eINF) 
dapat dirumuskan eINF = f (rSBI). Artinya, perubahan ekspektasi ditentukan oleh 
perubahan suku bunga (dalam hal ini perubahan rSBI). 

Sementara itu, perubahan instrument moneter (rSBI) juga berpengaruh terhadap 
stabilitas kurs mata domestik. Hubungan antara suku bunga dan kurs juga dijelaskan 
dengan teori Paritas Suku Bunga yang menyatakan bahwa semakin tinggi suku bunga 
domestik akan menarik capital inflow sehingga menambah persediaan valas dalam 
negeri. Akibatnya, rupiah akan menguat (apresiasi), demikian pula sebaliknya. 
Sementara itu, dapat pula dijelaskan bahwa semakin tinggi suku bunga semakin 
sedikit permintaan uang untuk spekulasi sehingga Kurs rupiah akan mengalami 
apresiasi. Pengaruh perubahan rSBI terhadap Kurs dapat dirumuskan dengan Kurs = g 
(rSBI). Rumah tangga dan perusahaan merespon perubahan Kurs secara simetris. 
Ekspektasiinflasi oleh rumah tangga akan meningkat seiring dengan terjadinya 
depresiasi. Hubungan antar nilai tukar dan ekspektasi inflasi dapat dirumuskan 
sebagai dengan eINF = h (Kurs). Hubungan antara ekspektasi inflasi dengan output 
Gap (OG) dalam jalur ini mengacu pada teori Lucas (dalam Mishkin, 2001:177). 
Hubungan kedua variabel tersebut dapat dirumuskan dengan OG = I (eINF). 
Perubahan OG berpengaruh terhadap sasaran akhir kebijakan moneter (inflasi). 
Hubungan tersebut dapat dirumuskan dengan INF = j (OG). 

4) Jalur kredit 

Ditinjau dari sisi moneter, ekspansi kredit diharapkan dapat meningkatkan investasi 
yang pad gilirannya dapat meningkatkan permintaan dalam negeri yang selanjutnya 
dapat diikuti oleh meningkatnya hasil produksi barang dan jasa. Namun meningkatnya 
permintaan dalam negeri tersebut yang pada umumnya lebih cepat dari pada 
peningkatan produksi, akan mendorong kenaikan harga-harga yang pada gilirannya 
dapat memperburuk keadaan transaksi berjalan dalam neraca pembayaran. Untuk itu 
ekspansi kredit senantiasa diarahkan agar dapat mendorong pertumbuhan disatu sisi, 
sedangkan di sisi lain dapat menjaga keseimbangan-keseimbangan eksternal yang 
antara lain tercermin kepada perkembangan neraca pembayaran pada masa-masa 
selanjutnya. Di sektor rill, ekspansi kredit selain secara makro diharapkan 
meningkatkan pendapatan nasional melalui pengingkatan investasi, juga secara 
sektoral dan regional diharapkan lebih dapat memeratakan kesempatan berusaha 
melalui peningkat kegiatan usaha secara selektif. 

Jalur neraca perusahaan menekankan bahwa kebijakan moneter yang dilakukan oleh 
bank sentral akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Pada sisi lain ada 
informasi yang asimetris mengakibatkan cenderung terjadi kelambanan dalam 
perkembangan kredit. Pada satu sisi sering terjadi praktik moral hazard dikalangan 
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peminjam, sehingga mengakibatkan keengganan perbankan dalam menyalurkan 
kredit. Untuk mengatasi permasalah tersebut diperlukan beberapa kebijakan moneter 
yang akan mempengaruhi posisi neraca perbankan dan secara perusahaan sebagai 
pinjaman sehingga aktivitas kredit berjalan lancar dan dapat mempengaruhi 
perekonomian. 

Jalur pinjaman bank pada intinya adalah digunakannya sejumlah dana (money) yang 
ada dalam sisi liabity pada perbankan (tabungan, deposito dan dana pada pihak ketiga 
lainnya) sebagai sumber pembiayaan (kredit) yang merupakan salah satu komponen 
asset perbankan (Masuki, 2005:35). Menurut jalur ini sisi asset juga berpengaruh 
terhadap aktivitas kredit. Pengaruh kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi 
terjadi melalui perubahan perilaku bank dalam menyalurkan kreditnya kepada 
nasabah. Pengetahuan moneter akan menurunkan net worth pengusaha sehingga 
berakibat pada menurunnya nilai jaminan atas kredit yang diterimanya dari bank. 
Resiko yang dihadapi bank menjadi meningkat sehingga bank lebih berhati-hati dalam 
menyalurkan kredit (adverse selection). Menurunnya net worth juga akan mendorong 
nasabah untuk lebih berani mengusulkan proyek-proyek yang menjanjikan tingkat 
hasil yang tinggi akan tetapi dengan tingkat resiko kegagalan yang tinggi pula (moral 
hazard). 

Hal ini meningkatkan resiko kredit macet bank-bank. Dengan demikian dampak dari 
pengeluaran moneter terhadap penurunan permintaan agregat dan laju pertumbuhan 
ekonomi lebih disebabkan menurunnya kredit yang disalurkan bank-bank baik karena 
faktor adverse selection maupun untuk menhindari moral hazard nasabah. Kebijakan 
moneter kontraksi → pinjaman bank (turun) → investasi (turun) →output (turun). 

 

Gambar 2.5 
Skema Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Kredit 

Tingkat bunga kredit perbankan merupakan biaya opportunitas dalam pembentukan 
investasi oleh sektor bisnis, sehingga peningkatan tingkat bunga kredit perbankan 
akan menurunkan tingkat investasi dan kemudian menurunkan pertumbuhan 
ekonomi. Penurunan intensitas persaingan bank akan meningkatkan penawaran kredit 
perbankan atau berasosiasi positif dengan struktur kredit perbankan. Peningkatan 
struktur kredit perbankan akibat penurunan intensitas persaingan bank akan 
meningkatkan investasi sektor rill dan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi 
(BI, 2007). 
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Mekanisme transmisi kredit menjelaskan alur ekspansi moneter terhadap peningkatan 
aktifitas ekonomi dan bisnis. Mekanisme transmisi kredit terdiri dari mekanisme 
transmisi pinjaman bank, alur neraca, alur arus kas, alur tingkat harga tak teratisipasi 
dan alur likuiditas rumah tangga. 

a. Alur Pinjaman Bank 

Mekanisme transmisi pinjaman bank didasarkan pada peranan khusus sistem 
perbankan dalam sistem keuangan. Munculnya informasi asimetris pada pasar 
keuangan menciptakan masalah dalam pasar kredit. Peranaan khusus dari sistem 
perbankan adalah membuka akses debitur tertentu terhadap pasar kredit. Substitusi 
sempurna antara sumber dana bank dengan sumber dana nonbank hamper tidak ada 
sehingga mekanisme transmisi kredit eksis. Oleh sebab itu ekspansi moneter akan 
meningkatkan deposit dan kredit sistem perbankan dalam pembiayaan mengakibatkan 
peningkatan kredit sistem perbankan, investasi dan output rill agregat. 

Mekanisme transmisi pinjaman bank dirumuskan sebagai berikut: 

m ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑  d  l   i  y  

Stok uang nominal (naik) →→→→deposit system perbankan (naik) →→→→kredit perbankan 
(naik) →→→→investasi rill (naik) →→→→output (naik). 

Dimana: d = deposit sistem perbankan 

l = kredit atau pinjaman sistem perbankan 

Implikasi penting mekanisme transmisi pinjaman bank adalah bahwa ekspansi 
moneter mempunyai pengaruh lebih besar terhadap kinerja bisnis skala kecil, karena 
pembiayaan aktifitas ekonomi dari bisnis skala kecil sangat tergantung pada kredit 
perbankan dibandingkan dengan pembiayaan aktifitas ekonomi dan bisnis skala besar. 
Pada umumnya perusahaan skala besar menggunakan kredit perbankan jika terjadi 
kejutan pada pasar modal. Jika alokasi kredit perbankan terkonsentrasi pada bisnis 
skla besar maka kemungkinan mekanisme transmisi pinjaman kurang signifikan untuk 
mendorong aktifitas ekonomi dab bisnis. Alasan mengapa mekanisme transmisi 
pinjaman bank kurang signifikan mendorong aktifitas dan bisnis juga disebabkan 
regulasi alokasi kredit perbankan kurang sesuai dengan kosep laba maksimal dari 
sistem perbankan. 

b. Alur Neraca 

Mekanisme transmisi neraca juga didasarkan pada peranan khusus dari sistem 
perbankan dalam sistem keuangan. Munculnya informasi asimetris pada pasar 
keuanagn menciptakan masalah dalam pasar kredit yang menyebabkan penurunan 
nilai perusahaan. Punurunan nilai perusahaan akan mengakibatkan kerugian potensial 
bagi bisnis sehingga kredit sistem perbankan turun. Penurunan nilai perusahaan juga 
akan mendorong motivasi untuk melakukan proyek investasi berisiko tinggi, yang 
dapat menyebabkan kredit sistem perbankan tidak dapat dibayar kembali dan 
kemudian menurunkan investasi perusahaan. 

Ekspansi moneter akan meningkatkan nilai perusahaan dan investasi. Peningkatan 
nilai perusahaan akan menurunkan adverse selection dan moral hazard, kemudian 
meningkatkan kredit sistem perbankan dan mendorong investasi dan output 
perusahaan. Perusahaan hanya dapat membayar kredit sistem perbankan kembali jika 
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investasi berhasil dan biaya montoring kredit kecil sistem perbankan lebih kecil dari 
nilai investasi netto. Mekanisme transmisi neraca dirumuskan sebagai berikut: 

m ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↓↓↓↓→→→→ ↓↓↓↓→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑→→→→  s  as   mz  d   l   i ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑  y  

Stok uang nominal (naik) →→→→ adverse selection (turun) →→→→ moral hazard (turun) 
→→→→deposit (naik) →→→→kredit perbankan (naik)→→→→investasi rill (naik) →→→→output (naik). 

Dimana : as = adverse selection, mz = moral hazard.  

Implikasi penting dari alur neraca adalah bahwa ekspansi moneter mempunyai 
pengaruh lebih besar terhadap nilai perusahaan yang sudah terdaftar di bursa dan 
pada umumnya adalah bisnis skala besar. Perusahaan yang belum terdaftar di bursa, 
pada umunya adalah bisnis skala kecil, mungkin tidak menerima respons ekspansi 
moneter karena nilai perusahaan skala kecil belum sepenuhnya tergantung pada 
mekanisme pasar atau ekspansi moneter mungkin tidak menyebabkan peningkatan 
kredit perbankan terhadap bisnis skala kecil sehingga mekanisme transmisi neraca 
kurang signifikan meningkatkan aktifitas ekonomi dan bisnis. 

c. Alur Kas 

Mekanisme transmisi arus kas juga didasarkan pada perbedaan antara penerimaan kas 
dan pengeluaran kas. Ekspansi moneter akan meningkatkan arus kas netto 
perusahaan. Peningkatan arus kas perusahaan akan meningkatkan likuiditas 
perusahaan sehingga pembayaran kembali kewajiban perusahaan akan lebih lancer 
dan mudah. Pengingkatan arus kas perusahaan akan menurunkan adverse selection 
dan moral hazard dan kemudian mendorong pengingkatan kredit sistem perbankan. 
Peningkatan kredit sistem perbankan akan mendorong investasi dan aktifitas ekonomi 
serta bisnis. Mekanisme trasnmisi arus kas dirumuskan sebagai berikut: 

m ↑↑↑↑→→→→ ↓↓↓↓→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↓↓↓↓→→→→ ↓↓↓↓→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑  r  cf   as  mz   d   l   i   y  

Stok uang nominal (naik) →→→→tingkat bunga rill (turun)→ adverse selection (turun) →→→→ moral 
hazard (turun) →→→→deposit (naik) →→→→kredit perbankan (naik)→→→→investasi rill (naik) →→→→output (naik). 

Dimana : cf = arus kas netto. 

Implikasi penting dari arus kas adalah bahwa ekspensi moneter meningkatkan arus 
kas netto perusahaan skala kecil dan skala besar. Beban bunga kredit sistem 
perbankan memainkn peranan khusus dari mekanisme transmisi arus kas karena 
pembayaran bunga kredit periode jangka pendek mempunyai pengaruh lebih besar 
terhadap arus kas dibandingkan dengan pembayaran bunga kredit periode jangka 
panjang. Peningkatan tingkat bunga kredit dapat mengakibatkan penurunan adverse 
selection dan kemudian menstimulasi output bisnis skala kecil dan skala besar, yang 
disebut phenomena penjatahan kredit atau credit rationing. 

Penjatahan kredit terjadi pada kasus dimana perusahaan menolak kredit sistem 
perbankan pada tingkat bunga kredit tinggi karena proyek investasi berisiko tinggi. 
Peningkatan tingkat bunga kredit dengan sendirinya mengurangi resiko kredit karena 
penundaan proyek investasi beresiko tinggi, akibatnya sistem perbankan 
mengalokasikan kredit lebih besar pada proyek investasi berisiko rendah. Peningkatan 
alokasi kredit sistem perbankan akan meningkatkan investasi, aktifitas ekonomi dan 
aktifitas bumi. 
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d. Alur Tingkat Harga 

Meksnisme transmisi tingkat harga tak terantisipasi didasarkan pada pembayaran atau 
angsuran nominal tetap dari kredit sistem perbankan. Ekspansi moneter akan 
meningkatkan harga tak terantisipasi sehingga nilai utang atau beban hutang rill 
turun, sebaliknya nilai nominal stok capital naik. Peningkatan stok capital nominal 
perusahaan akan menurunkan adverse selection dan moral hazard serta mendorong 
kredit sestem perbankan. Peningkatan kredit perbankan kemudian mendorong 
investasi, aktifitas ekonomi dan aktifitas bisnis. Mekanisme transmisi tingkat harga tak 
terantisipasi dirumuskan sebagai berikut: 

m ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↓↓↓↓→→→→ ↓↓↓↓→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑  up  as   mz   d   l   i   y  

Stok uang nominal (naik) →→→→ adverse selection (turun) →→→→ moral hazard (turun) →→→→deposit 
(naik)→→→→kredit perbankan (naik)→→→→investasi rill (naik) →→→→output (naik). 

Dimana : up = Et[ Pt + 1 – Pt] adalah tingkat harga yang tak terantisipasi. 

Implikasi dari mekanisme transmisi tingkat harga tak terantisipasi merupakan efek 
penting terhadap aktifitas ekonomi dan bisnis. Mekanisme transmisi tingkat harga tak 
terantisipasi merupakan kunci penting dari deflasi hutang atau debit deflation dan 
peningkatan nilai nominal stok capital. Peningkatan tingkat harga tak terantisipasi 
menyebabkan deflasi hutang dan peningkatan nilai nominal stok capital. Jika deflasi 
hutang lebih besar dari peningkatan nilai nominal stok capital maka peningkatan 
alokasi kredit sistem perbankan akan meningkatkan aktifitas ekonomi dan bisnis. 
Sebaliknya jika deflasi hutang lebih kecil dari peningkatan nilai nominal stok capital 
maka peningkatan alokasi kredit sistem perbankan akan menurunkan aktifitas 
ekonomi dan bisnis. 

e. Alur Likuiditas Rumah Tangga 

Mekanisme transmisi alur likuiditas rumah tangga didasarkan pada pengeluaran atau 
konsumsi rumah tangga. Konsumsi barang tahan lama merupakan aktiva nonlikuid 
sehingga jika terjadi kejutan pada pendapatan rumah tangga maka barang tahan lama 
akan dijual untuk memperoleh uang kas. Rumah tangga dengan proporsi aktiva likuid 
lebih tinggi dari aktiva nonlikuid akan lebih mudah memperoleh uang kas, sebaliknya 
rumah tangga dengan proporsi aktiva nonlikuid lebih tinggi akan mengalami kesulitan 
likuiditas. 

Ketika proporsi aktiva likuid lebih besar dari proporsi kewajiban atau kredit system 
perbankan maka probabilitas kesulitan likuiditas menurun. Penurunan tingkat bunga 
kredit akibat ekspansi moneter akan meningkatkan konsumsi rumah tangga. 
Peningkatan harga aktiva likuid akibat ekspansi moneter juga ikut mendorong 
peningkatan konsumsi rumah tangga dan kemudian meningkatkan aktifitas ekonomi 
dan bisnis. Mekanisme transmisi likuiditas rumah tangga dirumuskan sebagai berikut: 

m ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↓↓↓↓→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑  s   w   fd   c   y  

Stok uang nominal (naik) →→→→kesulitan keuangan rumah tangga (turun) →→→→konsumsi (naik) 
→→→→output (naik). 

Dimana : fd = probabilitas kesulitan keuangan. 

Implikatur alur likuiditas rumah tangga adalah penurunan tingkat bunga kredit 
sehingga deposit rumah tangga naik. Peningkatan deposit rumah tangga akan 
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menurunkan probabilitas kesulitan keuangan dan kemudian meningkatkan konsumsi 
rumah tangga. Penurunan tingkat bunga kredit mungkin tidak meningkatkan deposit 
dan konsumsi rumah tangga karena proporsi aktiva aktiva nonlikuid lebih besar dari 
proporsi aktiva likuid. 

5) Jalur Harga Aset 

Jalur harga aset merupakan pandangan Monetaris yang menyatakan bahwa pengaruh 
kebijakan moneter terjadi melalui pergeseran fortofolio investasi yang dimiliki 
masyarakat. Kebijakan moneter akan mempengaruhi jumlah dana dalam fortfolio para 
pelaku ekonomi (wealth effect) dan relokasi dari suatu jenis aset ke jenis aset yang lain 
dalam fortfolio sesuai dengan expected returns and risks dari masing-masing bentuk 
aset. Pengetatan moneter meningkatkan suku bunga yang mengakibatkan pelaku 
ekonomi lebih suka memegang asset dalam bentuk obligasi atau deposito daripada 
saham. Minat untuk berinvestasi dalam kegiatan ekonomi riil menjadi kurang 
sehingga laju pertumbuhan ekonomi menurun. Mekanisme transmisi harga aktiva 
terdiri dari efek nilai tukar atau exchange rate effect, Tobin’s q theory dan efek 
kekayaan atau wealth effect. 

a. Jalur efek Nilai Tukar (exchange rate effect) 

Pertumbuhan ekonomi internasional dan nilai tukar fleksibel telah meningkatkan 
peranan kebijakan moneter internaasional dalam penentuan nilai tukar matauang 
suatu negara. Ekspansi moneter pada awalnya akan menurunkan tingkat bunga riil 
domestik dan kemudian mengakibatkan deposit matauang luar negeri naik. 
Peningkatkan nilai deposit matauang luar negeri terhadap deposit matauang domestik 
akan mengakibatkan apresiasi nilai tukar matauang luar negeri dan depresiasi nilai 
tukar matauang domestik. Depresiasi nilai tukar matauang domestik mengakibatkan 
harga relatif produk atau ekspor lebih murah sehingga ekspor netto naik, dan akhirnya 
meningkatkan permintaan agregat. Mekanisme transmisi efek nilai tukar mata uang 
dirumuskan sebagai berikut: 

m ↑↑↑↑→→→→ ↓↓↓↓→→→→ ↓↓↓↓→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑  r   e   x   y  

Stok uang nominal (naik) →→→→ tingkat bunga rill (turun) →→→→nilai tukar (naik) →→→→ ekspor 
(naik)→→→→output (naik). 

dimana: e = nilai tukar mata uang, x = ekspor riil netto. 

b. Teori Q Tobin 

Tobin telah mengembangkan teori bagaimana kebijakan moneter dapat 
mempengaruhi penilaian saham, yang disebut Teori Q Tobin. Tobin mendefinisikan q 
sebagai rasio harga pasar perusahaan dengan biaya penggantian modal. Jika q tinggi 
maka rasio harga pasar perusahaan dengan biaya penggantian modal rendah. Ekspansi 
moneter akan meningkatkan ekspansi harga saham perusahaan dan akibatnya rasio 
harga pasar perusahaan dengan biaya penggantian modal naik. Peningkatan q ini akan 
meningkatkan pengeluaran untuk peralatan dan pabrik baru atau investasi. 
Peningkatan pengeluaran investasi perusahaan akan meningkatkan permintaan 
agregat. Mekanisme transmisi Teori Q Tobin dirumuskan sebagai berikut (Manurung J 
dan A.H, 2009 :281) yaitu : 

m ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑  s   q   i   y  
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Stok uang nominal (naik) →→→→ harga saham (naik) →→→→investasi (naik) →→→→ output (naik). 

Dimana: s = ekspansi harga saham, q = rasio harga pasar saham dengan biaya 
penggantian modal 

c. Jalur Efek Kekayaan (wealth effect) 

Mekanisme transmisi moneter juga mempengaruhi kekayaan masyarakat. Keputusan 
Pengeluaran dari konsumen mungkin akan mempengaruhi neraca konsumen. 
Modigliani menggunakan hipotesis siklus hidup atau life cycle hypotheses dari 
konsumen barang tahan lama dan jasa-jasa untuk menjelaskan efek kekayaan. Premis 
utama dari Modigliani adalah bahwa konsumen tidak konstan dalam periode jangka 
panjang. Hal ini terutama disebabkan oleh kekayaan keuangan dari konsumen, seperti 
saham, obligasi dan deposit tidak konstan selama hidup. Ekspansi moneter akan 
meningkatkan harga aktiva keuangan sehingga kekayaan keuangan naik. Peningkatan 
kekayaan keuangan akan meningkatkan semberdaya ekonomi selama hidup konsumen 
dan pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi dan permintaan agregat. Mekanisme 
transmisi efek kekayaan dirumuskan sebagai berikut: 

m ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑→→→→ ↑↑↑↑  s   w   c   y  

Stok uang nominal (naik) →→→→ harga saham (naik) →→→→konsumsi (naik) →→→→ output (naik). 

Dimana: w = kekayaan keuangan (neraca konsumen), c = konsumsi riil rumahtangga. 

 

Gambar 2.6 
Skema Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Harga Aset 
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2.1.2 Intermediasi Perbankan dan Efektivitas Kebijakan Moneter 

Tantangan utama bagi kebijakan moneter pasca krisis di Indonesia adalah kurang 
efektifnya kebijakan moneter dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi. Permasalahan 
itu terutama berakar dari kondisi neraca perbankan yang masih belum sepenuhnya 
normal dan belum pulihnya intermediasi perbankan (Abdullah, 2005). 

Permasalahan ini menimbulkan dua penyakit kronis dalam sistem moneter yaitu : 

1. Perbankan tergantung pada sumber pendapatan dari surat-surat berharga seperti 

SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan obligasi pemerintah. 

2. Perbankan dalam kondisi kelebihan likuiditas yang dapat mengancam stabilitas 

nilai tukar. 

Dampaknya adalah biaya pengendalian moneter oleh Bank Indonesia menjadi mahal. 
Dalam kondisi demikian, kenaikan suku bunga SBI untuk mengurangi inflasi dan 
menstabilkan nilai tukar seringkali tidak direspon oleh kenaikan suku bunga deposito 
perbankan dengan seimbang. Karena perbankan cenderung memanfaatkan 
momentum kenaikan suku bunga SBI tersebut untuk mendapatkan margin 
keuntungan dari selisih antara suku bunga SBI dan obligasi variabel rate sebagai 
instrumen penempatan dan deposito sebagai instrumen dana. Kondisi ini 
menyebabkan kebijakan moneter untuk menyerap kelebihan likuiditas di masyarakat 
dan dalam rangka menjaga paritas tingkat bunga menjadi tidak efektif. Dengan kata 
lain, untuk mencapai tujuan kontraksi moneter dan meningkatkan suku deposito 
diperlukan kenaikan suku bunga yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Hal ini sering 
menimbulkan dilema.  

Di satu sisi, kebijakan moneter perlu diterapkan secara hati-hati, dan terukur untuk 
mencapai sasaran moneter dalam rangka menyerap kelebihan likuiditas agar tidak 
menambah tekanan terhadap inflasi dan melemahnya nilai tukar. Namun di sisi lain, 
upaya penyerapan ekses likuiditas tersebut agar efektif memerlukan perubahan stance 
kebijakan yang drastis yang dapat mengganggu momentum pemulihan ekonomi yang 
sedang berjalan. 

Rendahnya efektifitas kebijakan moneter juga terjadi pada saat kebijakan moneter 
bersifat ekspansif melalui penururunan suku bunga. Penurunan suku bunga SBI yang 
diharapkan dapat mendorong perbankan menurunkan suku bunga kredit belum 
diikuti oleh penurunan suku bunga kredit secara signifikan. Faktor utama yang 
mempengaruhi kekakuan suku bunga kredit ini adalah sebagai konsekuensi dari 
pendapatan perbankan yang masih didominasi oleh pendapatan suku bunga obligasi. 
Turunnya suku bunga obligasi bagi para pemegang obligasi variabel rate akan 
menurunkan pendapatan perbankan sehingga bank cenderung mempertahankan 
pendapatannya dengan menahan penurunan suku bunga kredit. 

Belum pulihnya fungsi intermediasi yang berakibat pada kelebihan likuiditas 
perbankan juga menyebabkan pengelolaan moneter menjadi tidak efisien. Bank lebih 
tertarik menanamkan kelebihan likuiditasnya pada aset yang aman seperti SBI dan 
Bank Indonesia harus membayar bunga atas SBI tersebut. Pembayaran bunga ini juga 
berarti menambah likuiditas lagi ke dalam sistem perbankan yang harus diserap lagi 
untuk menjaga likuiditas tidak berlebihan. Oleh karena itu, upaya untuk 
mengembalikan fungsi intermediasi perbankan harus dilakukan secara komprehensif 
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melihat anatomi permasalahan yang dihadapi. Dari pengamatan beberapa tahun ini, 
ada empat dimensi pokok yang menjadi kunci pemulihan intermediasi menurut 
Abdullah (2005), yaitu: 

1. Stabilitas ekonomi makro yang tercermin dari inflasi yang rendah, nilai tukar yang relative 

stabil, dan suku bunga yang kondusif bagi perbankan dan sektor dunia usaha. 

2. Struktur keuangan perbankan yang sehat dan regulasi perbankan yang kondusif 

bagi perbankan dalam menyalurkan kredit. 

3. Struktur dunia usaha yang sehat sehingga meningkatkan kualitas debitur. 

4. Infrastruktur dan iklim investasi yang mendukung bagi eskpor riil. 

2.1.3 Bank Runs 

Terdapat dua teori yang menjelaskan terjadinya bank runs. Teori pertama 
menyebutkan bahwa bank runs terjadi karena proses self-fulfilling akibat ketidak 
percayaan masyarakat terhadap bank. Tidak terdapatnya informasi yang sempurna 
mengenai kondisi bank oleh nasabah (assymetrics informations) mengakibatkan 
penarikan uang yang terjadi pada salah satu bank akibat ketidak percayaan memicu 
nasabah lain untuk menarik dananya atau cepat menjalar (contagion) ke bank lain 
atau krisis perbankan. Penarikan dana secara bersamaan itu merupakan strategi yang 
optimal bagi nasabah khususnya dalam kondisi tidak terdapatnya system penjaminan 
terhadap dana nasabah di bank ( Hadori, 2002). 

Teori kedua menyebutkan bahwa bank runs dan krisis perbankan yang terjadi terkait 
erat dengan kondisi fundamental perbankan dan kondisi ekonomi suatu negara. 
Dalam hal ini bahwa bank runs dari proses self-fulflling tidak terjadi dengan 
sendirinya, tetapi terjadi dengan memburuknya kondisi keuangan bank baik yang 
berasal dari pengelolaan usaha yang tidak baik (moral hazard) maupun yang berasal 
dari memburuknya kondisi ekonomi . Kondisi keuangan bank yang buruk akan 
mengakibatkan bank tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas nasabah 
dan selanjutnya kondisi tersebut akan mengurangi kepercayaan terhadap bank. 
Ketidak percayaan terhadap bank akan mendorong nasabah menarik dananya secara 
bersamaan dan selanjutnya dapat menimbulkan resiko sistemik ke bank lainnya 
(banking crisis) (Simorangkir, 2003). 

Bank runs yang berupa penarikan dana pada bank oleh masyarakat inilah yang 
mengakibatkan terganggunya likuiditas bank. Sedangkan dana yang dipegang oleh 
bank tidak semuanya disimpan dalam kas, namun juga digunakan untuk melakukan 
kegiatan keuangan lainnya seperti pembelian obligasi dalam hal ini SBI dan asset-asset 
jangka pendek lainnya seperti saham dan valuta asing, namun juga untuk penggunaan 
asset dan investasi jangka panjang yaitu kredit baik berupa kredit konsumsi, investasi 
dan modal kerja yang tidak dapat dengan mudah untuk ditarik kembali. 

Paling tidak ada dua jenis pengalihan atau penarikan dana masyarakat ketika 
kepercayaan terhadap sistem perbankan menurun yaitu pengalihan kepada bank atau 
lembaga keuangan lain yang lebih dipercaya, atau mengalihkannya dari sistem 
perbankan baik dalam bentuk konversi ke uang kartal atau menanamkannya investasi, 
bank atau lembaga keuangan luar negeri. Kedua hal itu melahirkan dampak yang 
berbeda pada sektor perbankan (Hadori, dkk, 2002). 
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Peristiwa bank runs inilah yang menyebabkan kehati-hatian bank yang cukup tinggi, 
sehingga fungsi intermediasi bank menjadi terganggu, akibat pengalaman masa lalu 
bank lebih bersikap risk averse. Semua krisis yang berat memiliki karakteristik sistem 
keuangan yang memiliki proporsi NPL (non-performing loans) dan rendahnya 
kepercayaan, tingginya DER ( debt-equity ratio) dari perusahaan. Tingginya tingkat 
NPL (non-performing loans) akan mengakibatkan kebangkrutan lembaga keuangan 
dan hilangnya kepercayaan dari investor. Gerak Bebas dari Modal, Pelarian Modal 
(capital flight) akan terjadi, dan tekanan devaluasi akan meningkat. 

Dengan sistem keuangan yang sehat, bank runs dan Capital flights biasanya tidak 
akan terjadi, dan tidak akan terjadi krisis keuangan. Ketika krisis keuangan terjadi, 
dalam suatu kondisi, otoritas moneter dapan menaikan tingkat suku bunga untuk 
mempertahankan stabilitas moneter. Pemerintah tidak dapat mencegah peristiwa atau 
kejadian dimana kenaikan tingkat suku bunga mengakibatkan capital flights dan 
mencegah perang spekulasi internasional. Tingkat bunga yang tinggi akan 
mengakibatkan resesi. Meskipun, dalam kondisi normal, krisis relative lebih baik 
disbanding ketidakpastian dan ketidak terkendalinya krisis keuangan dan krisis 
cadangan sebagai dampaknya. 

Pasalnya credit/bank runs ini adalah akibat ketidak percayaan masyarakat yang cukup 
besar terdapat perbankan sehingga mereka secara besar-besaran pula menarik 
dananya dari perbankan untuk dialihkan pada bentuk-bentuk kekayaan yang lain 
berupa barang, emas, tanah, investasi langsung dan sebagainya. Akibat bank runs ini 
dapat menyebabkan krisis likuiditas perbankan yang bisa mengakibatkan kepailitan 
atau kebangkrutan bank. Akibat dari kebangkrutan ini adalah merugikan masyarakat 
dan beban bagi pemerintah yang cukup berat. 

2.1.4 Credit Crunch 

Fenomena credit crunch terjadi dalam perbankan Indonesia dengan terkendalanya 
penyaluran kredit, khususnya pada periode awal terjadinya krisis. Credit crunch 
merupakan fenomena terjadinya ketidakseimbangan (disequillibrium) di pasar kredit 
yang disebabkan oleh faktor-faktor di sisi penawaran kredit perbankan, sisi 
permintaan dari debitur, ataupun kondisi ekonomi dan moneter yang berpengaruh 
terhadap penyaluran kredit perbankan, khususnya kebijakan moneter (Warjiyo, 2007). 
Kebijakan moneter berdampak pada pasar kredit melalui pengaruhnya terhadap 
pembentukan ekspektasi perbankan maupun debitur atas arah pergerakan variabel-
variabel seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga dalam 
menganalisis permintaan kredit. 

Dalam rumusan kebijakan adalah penting untuk memahami fenomena credit crunch, 
jika muncul. Kenyataannya penawaran agregat dari kredit tidak dapat menurun 
dengan sendirinya, implikasinya adalah terjadi credit crunch. Secara simultan 
mengalami penurunan besar-besaran dalam permintaan yang merespon penurunan 
permintaan untuk produksi perusahaan sepertinya penetapan atau penentuan tingkat 
bunga, ekses penawaran, lebih dari penurunan kredit. Jika meskipun ekses 
permintaan dari kredit yang mengukur kenaikan likuiditas cadangan dan dapat juga 
berdampak pada rendahnya tingkat bunga (Dominique Dwor-Frecaut; Mary 
Hallward-Driemeier; Francis X. Colaço, 1999). 

Secara makro credit crunch dapat menghambat pertumbuhan ekonomi mengingat 
sumber pembiayaan dunia usaha sangat tergantung pada kredit perbankan. Credit 



 

Rowland Bismark F. Pasaribu PERTEMUAN 11 | 22  

 

crunch yang terus berlangsung akan dapat memberikan second round effect (efek 
babak kedua) pada krisis dunia usaha, yang akan memperburuk pinjaman bank dan 
resiko terjadinya krisis keuangan baru. Bagi kepentingan pengendalian moneter credit 
crunch memiliki efektivitas pengendalian moneter karena respon perbankan dalam 
mentransmisikan pengaruh sinyal kebijakan moneter terhadap berbagai aktivitas 
keuangan dan ekonomi tidak seperti yang diharapkan bank sentral. 

Kenyataanya rasionalisasi dari kredit oleh perbankan juga tidaklah mudah dimengerti 
tentang credit crunch. Sepertinya rasionalisasi memungkinkan reflect banks tidak 
menginginkan untuk memberikan pinjaman, sebab mereka tidak memiliki cukup 
modal dengan sebagain besar portofolio mengalami kredit macet. Dalam banyak 
kasus, ekpansi likuiditas tidaklah menjadi jawaban. Yang hanya memiliki efek yang 
mempengaruhi perbankan untuk melebarkan portofolio tabungan mereka. 
Memperburuk permasalahan mereka dalam kecukupan modal. Yang akan 
menyebabkan kebutuhan jangka panjang dalam menghitung restrukturisasi 
perbankan yang disebut dengan krisis. Kemungkinan, meskipun ketika tingkat suku 
bunga tinggi, dimana pilihan hati-hati dan persepsi atau pemahaman yang tepat dari 
lembaga penjamin resiko pinjaman. Yang dapat melahirkan keduanya, sebab informasi 
yang tidak sempurna tentang kebenaran kualitas perusahaan dan proyek atau 
ketepatan dalam kehati-hatian mengambil resiko dari lembaga peminjaman. Dalam 
banyak kasus, perbaikan dalam keterbukaan dan ketepatan informasi, melalui 
perbaikan akuntansi dan auditing, dapat memperkecil munculnya resiko. Juga 
perbaikan perusahaan, seperti perubahan pembenahan hukum dari kebankrutan dan 
kepailitan, dan merger serta akuisisi, dapat memfasilitasi perbaikan perusahaan dan 
restrukturiasi perbankan. 

Kredit adalah pinjaman dari kreditur dalam hal ini perbankan pada debitur yang 
berupa kredit tertentu untu keperluan Investasi, Modal Kerja dan Konsumsi, dapat 
untuk membiayai perusahaan, ekspor dan impor, baik berupa valas maupun rupiah, 
dengan membayar biaya berupa bunga tertentu yaitu tingkat bunga kredit (Hadori dan 
Bank Indonesia, 2002). Jika dikaitkan dengan tingkat bunga yang berlaku, terjadi 
suatu anomali yang pada kenyataannya kredit investasi dalam bentuk rupiah akan 
meningkat seiring dengan peningkatan suku bunga, sebaliknya akan menurun seiring 
dengan penurunan suku bunga (Hadori, dkk, 2002). 

Kredit modal kerja yang merupakan jenis kredit yang paling dominan, 
mengindikasikan nilai relatif konstan dalam satuan dollar. Kemungkinan besar 
digunakan untuk membiayai impor. Sedangkan kredit rupiah mengalami penurunan 
terus menerus akibat dari ketakutan perbankan terhadap kredit macet karena 
tingginya NPL (Non Performance Loans) (Hadori, dkk, 2002). Sedangkan kredit 
konsumsi dipengaruhi oleh peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi yang 
ditunjukkan dengan kenaikan PDB, karena kredit konsumsi membutuhkan jaminan 
yang mapan untuk menjadikan jaminan agar kredit tidak macet. 

2.1.5 Dampak Kebijakan Moneter yang Asimetri 

Pasca krisis kondisi perbankan dan swasta masih relatif lemah, kebijakan moneter 
yang kontraktif dan ekspansif memiliki dampak asimetris. Kebijakan yang ekspansi 
tidak banyak berdampak pada sektor riil karena bank tidak merespon dengan 
menurunkan suku bunga kredit untuk mendorong investasi. Namun kebijakan 
moneter yang kontraktif relatif lebih kuat mempengaruhi penurunan kredit bank dan 
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kenaikan suku bunga kredit sehingga lebih kuat dampaknya pada sektor riil. Selain itu, 
dengan kondisi struktur finansial yang lemah, pengetatan kebijakan moneter juga 
mengakibatkan dampak pelemahan berganda, tidak hanya mengakibatkan biaya 
modal semakin tinggi, tetapi juga berdampak pada kondisi cash flow sector korporasi. 
Semakin bergandanya dampak kebijakan moneter pada sektor riil, disebut dengan 
fenomena akselerator. Implikasinya, kebijakan moneter yang kontraktif perlu 
dilakukan lebih berhati-hati terutama dalam fase pemulihan mengingat dampaknya 
pada kontraksi perekonomian seringkali lebih besar dari yang diperkirakan. 

2.1.6 Model Bernanke - Blinder 

Kurva LM dalam kondisi keseimbangan portofolio untuk dua aset kepemilikan dalam 
memilih memegang uang atau obligasi. Model Bernanke-Blinder memiliki 3 aset yaitu 
uang, obligasi, dan pinjaman (kredit). Hanya pasar kredit membutuhkan penjelasan 
lebih dalam. Asumsinya bahwa antara penabung dan peminjam memilih antara 
obligasi dan kredit melalui besarnya suku bunga dalam dua instrumen kredit. Jika ρ 
adalah suku bunga kredit dan i adalah suku bunga obligasi, maka permintaan kredit 
adalah Ld = L(ρ,i.y) tergantung pada GNP (y) menangkap transaksi permintaan dari 
kredit meningkat, untuk modal kerja atau pertimbangan likuiditas. 

Sejak cadangan (Reserve) terdiri dari RR (Requered Reserves) ditambah ER (excess 
Reserve), bank terpaksa menaikkan dalam : BD+LS+ ER = D(1-RR). Asumsinya bahwa 
keinginan pembagian portofolio tergantung pada tingkat pendapatan dari aset yang 
dimiliki/tersedia ( untuk ER = 0), fungsi penawaran kredit adalah 

LS = λ (ρ,i)D(1-RR) (2.1) 

Tingkat bunga kredit (ρ) bertanda negatif, dan tingkat bunga obligasi (i) bertanda 
positif, dengan persamaan yang sama untuk membagi Bb dan ER. Kondisi tersebut 
untuk lebih jelasnya dalam pasar kredit adalah : 

L(ρ,i,y) = λ(ρ,i) D (1-RR) (2.2 ) 

Permintaan uang dibambarkan dalam kurva kurva LM konfensional, Andaikata bank 
memegang persamaan dalam ε(i)D(1-RR). Bahwa penawaran deposito adalah sama 
dengan cadangan (R), waktu pengganda uang berupa : 

m(i) = (ε(i)(1-RR)+RR))-1 (2.3) 

Permintaan deposito meningkat dari motif transaksi dan menggantungkan pada suku 
bunga, pendapatan, dan total kekayaan, D(i,y), dalam persamaan berikut : 

D(i-,y+) = m(i+) R (2.4) 

Secara tersirat, D(i,y) dan L(ρ,i,y) menentukan fungsi permintaan masyarakat bukan 
untuk obligasi adalah permintaan uang di tambah permintaan obligasi dikurangi 
permintaan kredit harus sama dengan total kekayaan finansial. 

Pasar uang dalam kurva IS, umumnya dituliskan sebagai berikut : 

Y = Y(i,ρ) (2.5) 

Dengan mengambil persamaan (2.4) menganti D(1-RR) ke samping kanan dari 
persamaan (2.3) dengan (1-RR)m(i)R. Bahwa persamaan (2.3) dapat diselesaikan 
untuk ρ seperti fungsi dari i,y, R. 
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Ρ = Φ(i+,y+,R-) (2.6) 

Akhirnya mengubah persamaan (2.6) ke dlam persamaan (2.5) diperoleh fungsi : 

Y = (i, Φ(i,y, R)) (2.7) 

Persamaan 2.7 dalam tulisan Patinkin (1956) disebut kurva CC (untuk pasar komositas 
dan kredit) . Sebelum membahas jalur kredit, sebaiknya perlu dijelaskan terlebih 
dahulu mengapa instrumen kredit dianggap penting dibandingkan dengan uang (M1). 
Akar pembahasan tentang eksistensi kredit telah dimulai sejak Patinkin (1956), dengan 
membagi kepemilikan aset menjadi tiga yakni uang, surat berharga (bonds) dan 
pinjaman (loans) dengan asumsi bahwa terdapat subtitusi sempurna antara aset serta 
tidak ada pembatasan kredit (credit rationing). LM mewakili uang dan, kurva CC 
mewakili komoditas dan kredit. Secara teoritis dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pandangan kredit membuat kebijakan moneter lebih ekspansif dibandingkan dengan 
pandangan uang. Studi dilakukan oleh Bernanke dan Blinder (1995, 438-439), untuk 
membandingkan pengaruh goncangan peranan uang dan kredit terhadap output. Studi 
itu menyimpulkan bahwa pengaruh goncangan uang terhadap output jauh lebih besar 
dibandingkan kredit, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa peranan kredit jauh 
lebih stabil dibandingkan peranan uang. 

Kurva CC memiliki kemiringan negatif seperti kurva IS. Meskipun kebijakan moneter 
(R) dan gejolak pasar uang berdampak pada L atau λ. Kurva CC mereduksi dari kurva 
IS jika pinjaman dan obligasi diasumsikan tersustitusi sempurna untuk peminjam atau 
kreditur, atau jika permintaan komoditi tidak sensitif untuk tingkat pinjaman (Yρ=0) 
yang membuat pasar kredit tidak relevan untuk IS/LM. Penjelasan khusus berasumsi 
secara implisit hanya dalam jalur uang saja. 

Perbandingan secara ekstrim atau hanya jalur kredit saja, akan naik jika uang dan 
obligasi bersubstitusi sempurna, akan membentuk kurva LM horisontal. Keynes 
menjelaskannya dengan apa yang dinamakan liquidity trap (jebakan likuiditas). 
Kemampuan bersubstitusi yang tinggi lebih seperti menaikkan dari inovasi keuangan 
dengan menciptakan pergantian uang baru. Meskipun, kejadian seperti jebakan 
likuiditas tersebut, kebijakan moneter sangat penting, sebab dapat mempengaruhi 
kurva CC. 

2.1.7 Sasaran Kebijakan Moneter 

Secara umum tujuan atau sasaran kebijakan moneter tidak jauh berbeda dengan 
kebijakan makro ekonomi lainnya. Bahwa sasaran kebijakan moneter adalah: 

1. tersedianya kesempatan kerja yang tinggi, 

2. pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, 

3. kestabilan suku bunga, 

4. kestabilan pasar keuangan dan 

5. kestabilan pasar valuta asing 

Ketiga sasaran yang disebut pertama dan keseimbangan neraca pembayaran sering 
disebut sebagai sasaran akhir yang di dalam mencapainya perlu sasaran antara dan 
sasaran kerja. Idealnya semua sasaran itu dapat dicapai secara bersamaan, tetapi 
sering kali pencapaiannya mengandung unsur-unsur yang kontradiksi atau tumpang 
tindih, sehingga perlu disadari perlunya kebijakan moneter dengan sasaran tunggal. 
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Untuk sasaran moneter di kuantitas di Indonesia, 

1. sasaran operasional yang digunakan terutama uang primer (M0) dan 
2. sasaran antaranya adalah M1 dan M2 sesuai dengan konsep uang yang berlaku di Indonesia. 

Perangkat kebijakan yang sering digunakan adalah operasi pasar terbuka melalui 
lelang SBI (Sertifikat Bank Indonesia), dan intervensi baik ke pasar uang rupiah 
maupun pasar valuta asing. Melalui lelang SBI mingguan diharapkan sasaran M0 
dapat tercapai. Selanjutnya, jika seandainya terjadi perkembangan yang tidak terduga 
yang memungkinkan tidak tercapainya sasaran M0, BI akan melakukan intervensi 
langsung di pasar uang, antara lain melalui pembelian kembali SBI dan menawarkan 
pada bank-bank umum untuk menannamkan kembali likuiditasnya di BI. Intervensi di 
pasar uang atau pasar valas juga dimaksudkan untuk menyerap kelabihan likuiditas 
karena ekspansi fiskal dan sekaligus untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. 

Namun demikian, keberhasilan kebijakan kuantitas uang ini ditentukan oleh stabilitas 
besaran moneter, permintaan uang, velositas uang dan angka pengganda uang. 
Dengan kata lain, penaksiran terhadap perilaku masyarakat di pasar uang menjadi 
penting karena akan menentukan efektifitas kebijakan moneter. Jika permintaan uang 
tidak stabil pengaruh kebijakan moneter terhadap keseimbangan ekonomi juga tidak 
mudah diprediksi. Jika ketidak stabilan ini terjadi maka harus dicarikan solusinya, 
baik melalui perbaikan mode ekonomi moneter atau melalui kebijakan moneter 
pendekatan harga sepetrti melalui target inflasi dan kurs. 
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STUDI KASUS 1 

Anomali Laju Inflasi 2013 

Akibat dari tindakan pemerintah sendiri yang bersifat amatiran, tingkat laju inflasi pada 

tahun ini diperkirakan akan menyimpang jauh dari tingkat yang direncanakan oleh 

pemerintah dalam penyusunan APBN tahun 2013 maupun dari target yang dibuat BI. 

Kenaikan tingkat laju inflasi itu merupakan gabungan dari berbagai penyebab, yakni 

kenaikan harga komoditas yang dikontrol oleh pemerintah, devaluasi rupiah yang cukup 

tinggi selama tiga bulan terakhir, maraknya korupsi dan pembatasan kuota impor daging 

serta buah-buahan, serta karena tidak kompetennya pemerintah menangani masalah itu. 

Korupsi melalui kuota impor mengingatkan kita pada praktik busuk Orde Baru. Komoditas 

yang dikontrol tingkat harganya oleh pemerintah (state-vended products) adalah termasuk 

BBM dan tarif listrik. 

Tidak kompetennya pemerintah dalam menangani masalah tecermin dari pemilihan waktu 

kenaikan harga BBM serta listrik tersebut, bertele-telenya pengambilan keputusan maupun 

plintat-plintutnya cara menaikkan harga maupun dalam mengomunikasikannya kepada 

masyarakat. Pemilihan waktu yang tidak tepat adalah karena kenaikan itu dilakukan pada 

saat tahun ajaran baru anak sekolah. Walaupun sekolah negeri bebas SPP, uang pangkal, 

baju, dan lain-lain sangat memberatkan orangtua murid. Para siswa serta orangtua murid 

pun dibuat stres karena penundaan jadwal ujian nasional karena keteledoran Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan yang menyebabkan belum siapnya pencetakan soal ujian siswa 

SMP dan SMA. 

Pada saat yang sama, umat Islam memasuki bulan puasa Ramadhan dan bulan Agustus 

merupakan tenggat untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Semua itu telah 

menimbulkan ketidakpastian yang membentuk harapan ataupun ekspektasi masyarakat yang 

semakin meningkatkan tingkat laju inflasi. 

Inflasi dan Kurs Devisa 

Hubungan sederhana antara tingkat laju inflasi dan kurs devisa dalam ilmu ekonomi 

dijelaskan oleh hukum kesatuan harga dalam teori paritas daya beli. Dalam persaingan 

pasar yang kompetitif dan menghiraukan biaya transportasi serta hambatan perdagangan 

lainnya seperti tarif bea masuk, hukum kesatuan harga itu mengatakan bahwa tingkat harga 

suatu jenis barang ataupun suatu kelompok barang tertentu adalah sama di seluruh negara 

diukur dalam satuan uang yang sama. Juga diasumsikan di sini bahwa semua barang dan jasa 

yang masuk dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah merupakantraded goods (TG) yang 

dapat diperjualbelikan di pasar dunia atau dapat diekspor maupun diimpor. 

Secara aljabar, hukum kesatuan harga mengatakan bahwa tingkat harga di dalam negeri 

adalah sama dengan perkalian antara kurs devisa dengan tingkat harga di pasar dunia, atau 

P = e.P* di mana P adalah tingkat harga di dalam negeri, e merupakan kurs devisa, dan P* 
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tingkat harga di pasar dunia. Untuk menyederhanakan analisis, diasumsikan bahwa seluruh 

dunia mengonsumsi jenis barang dan jasa yang sama dan bobot peranan tiap jenis barang 

adalah sama dalam IHK yang mengukur tingkat laju inflasi. Tingkat laju inflasi adalah 

persentase perubahan IHK, misalnya, inflasi dalam negeri ∆P/P persen. 

Dengan asumsi di atas, kurs devisa adalah merupakan perbandingan antara tingkat harga 

dan IHK di pasar dalam negeri dengan di pasar dunia, atau e = P/P*. Dalam bentuk 

persentase, persamaan ini dapat dinyatakan sebagai: persentase perubahan kurs devisa 

adalah sama dengan selisih antara tingkat laju inflasi di dalam negeri dan tingkat laju 

inflasi di luar negeri. Sebagai misal, jika tingkat laju inflasi di Indonesia 7 persen, 

sedangkan di AS 2 persen, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS akan mengalami 

kemerosotan atau depresiasi 5 persen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai tukar 

rupiah akan terus merosot selama tingkat laju inflasi di dalam negeri lebih tinggi daripada 

di luar negeri. 

Tanpa banyak mengubah kesimpulan, tingkat harga-harga P dan P* dapat dibuat lebih 

realistis sehingga menjadi lebih kompleks dengan memasukkan ongkos angkut, bea masuk, 

ataupun hambatan perdagangan lain. Sementara itu, secara umum, perekonomian dapat 

dibagi dua, yakni antara sektor traded yang menghasilkan TG dan sektor non-traded yang 

menghasilkan non-traded goods (NTG). NTG adalah barang dan jasa yang hanya dikonsumsi 

di pasar lokal di mana mereka di produksi. Karena dapat diekspor dan diimpor, TG yang 

bersaing di pasar dunia dan dipengaruhi oleh kurs devisa e. Setiap negara memiliki porsi 

produksi TG dan NTG yang berbeda. Pada umumnya, sektor ekonomi yang memproduksi 

NTG adalah kurang produktif dibandingkan di sektor penghasil TG. Contoh NTG adalah 

jasa-jasa pemerintahan, infrastruktur, real estat, pusat perbelanjaan (mal), lapangan golf, 

hotel dan restoran, serta tukang cukur yang tidak diekspor maupun diimpor. 

Manajemen Kurs Devisa Kurang 

Sejak tahun 2000 hingga akhir-akhir ini, ekspor dan tingkat laju pertumbuhan ekonomi 

Indonesia yang berkisar 5-6 persen setiap tahun adalah terutama karena adanya kenaikan 

volume maupun tingkat harga-harga (boom) komoditas primer serta migrasi TKI ke seluruh 

pelosok dunia. Motor penggerak utama ekspor dan tingkat laju pertumbuhan ekonomi 

selama ini adalah ekspor bahan baku dan TKI. 

Sebagian orang mengatakannya sebagai autopilot karena hampir tidak ada kontribusi 

kebijakan pemerintah untuk mendorong kenaikan nilai ekspor dan tingkat laju pertumbuhan 

ekonomi itu. Ekspor terutama berupa hasil pertambangan dan pertanian, khususnya 

batubara serta minyak kelapa sawit ke China dan India yang ekonominya tumbuh 9-10 

persen setahun selama 30 tahun lebih bagi China dan sejak awal tahun 1990-an bagi India. 

Kedua negara itu perlu segala jenis bahan mentah untuk melakukan modernisasi, mekanisasi 

dan motorisasi guna memacu pertumbuhan investasi, ekspor serta perekonomiannya. 

Rakyatnya yang semakin makmur memerlukan kualitas makanan yang lebih tinggi, termasuk 

minyak goreng dan ikan laut dari Indonesia. 
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Adakalanya, BI membiarkan apresiasi kurs rupiah akibat dari kenaikan nilai ekspor dan 

derasnya pemasukan modal asing. Modal asing yang masuk ke Indonesia terutama berupa 

modal jangka pendek untuk membeli aset berupa SBI, SUN, maupun saham yang dijual di 

Bursa Efek Indonesia. Karena iklim investasi yang kurang baik, modal asing berjangka 

panjang terutama terfokus pada pertambangan energi dan kebun kelapa sawit. Dewasa ini, 

sekitar 35 persen surat-surat berharga yang diperdagangkan di BEI dimiliki oleh modal 

asing jangka pendek. 

Pada waktu modal jangka pendek masuk, nilai surat berharga meningkat, tingkat suku bunga 

menurun, dan cadangan luar negeri bertambah karena BI membeli sebagian untuk mencegah 

apresiasi kurs yang berlebihan. Meningkatnya harga aset menguatkan modal pemegangnya, 

termasuk bank yang meningkatkan rasio kecukupan modal maupun menurunkan rasio kredit 

bermasalahnya. Sebaliknya, arus keluar modal jangka pendek, seperti tiga bulan terakhir, 

telah melemahkan kurs rupiah, mengurangi cadangan luar negeri BI, menaikkan tingkat suku 

bunga, serta mengganggu kesehatan kondisi keuangan pemilik aset. Di masa lalu, industri 

reksa dana kolaps berkali-kali karena adanya penurunan nilai asetnya sehubungan arus balik 

modal asing jangka pendek. 

Penguatan nilai tukar rupiah membuat harga barang impor menjadi lebih murah dan ekspor 

Indonesia tak mampu bersaing di luar negeri. Pada gilirannya, harga barang impor yang 

lebih murah telah menyumbang pada penurunan tingkat laju inflasi. Impor dari China jadi 

semakin murah lagi karena ACFTA kian meniadakan berbagai hambatan perdagangan, 

termasuk tarif dan non-tarif, sementara mata uangnya dibiarkan mengalami depresiasi 

untuk mendorong ekspornya. Selanjutnya, penguatan rupiah memberikan insentif bagi 

alokasi faktor-faktor produksi dari sektor TG yang produktif ke sektor NTG yang kurang 

produktif sehingga mengurangi produktivitas perekonomian nasional keseluruhan. 

Kebijakan Amatiran 

Salah satu contoh dari kebijakan amatiran pemerintah tecermin dari rencana untuk 

mengintroduksi dua tingkat harga bensin Premium yang tadinya akan mulai berlaku awal Mei 

2013. Untuk melaksanakan kebijakan itu, sebanyak 5.000 pompa bensin di Tanah Air akan 

dibagi dua untuk melayani dua kelompok konsumen yang masuk dalam dua tingkat harga 

yang berbeda. Setiap pompa bensin akan dijaga pegawai pemda dan anggota Polri. Setelah 

diumumkan secara luas, kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan tanpa alasan yang jelas. 

Menurut teori ekonomi mikro yang diajarkan pada tahun pertama di UI, produsen dapat 

memaksimalkan tingkat keuntungan dengan menjual produk yang sama dengan tingkat harga 

yang berlainan kepada kelompok konsumen yang berbeda elastisitas permintaannya. 

Elastisitas permintaan mengukur sensitivitas konsumen atas suatu komoditas akibat dari 

perubahan tingkat harganya. Produsen dapat mengenakan tingkat harga yang lebih tinggi 

kepada konsumen yang punya elastisitas permintaan yang inelastis atau kurang sensitif 

terhadap tingkat harga. Artinya, permintaan kelompok konsumen akan komoditas tersebut 

tak akan banyak terpengaruh oleh perubahan tingkat harga. 
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Diskriminasi harga hanya dapat diterapkan jika konsumen dalam kelompok harga murah 

tidak dapat menjualnya kepada konsumen yang ada pada kelompok harga mahal. Untuk 

mencegah terjadinya transaksi seperti itu, harus ada pembatas yang jelas yang mudah 

serta murah diterapkan. Di kapal terbang, kereta api dan gedung pertunjukan yang terdiri 

dari tiga kelas (kelas I, bisnis dan ekonomi) ada penetapan kursi tempat duduk untuk setiap 

penumpang atau penonton. Pembelian buku pelajaran dan program komputer maupun 

langganan majalah dan tarif bus kota yang lebih murah kepada perorangan tertentu harus 

disertai dengan bukti diri pembeli atau penumpang. 

Penyebab kegagalan kebijakan amatiran diskriminasi harga bensin adalah karena baik 

petugas pompa bensin maupun pegawai pemda serta anggota Polri tak dapat diandalkan 

untuk mencegah terjadinya penjualan bensin oleh kelompok yang disubsidi kepada kelompok 

lain. 

Selain akan gagal, kebijakan amatiran diskriminasi harga Premium juga akan menimbulkan 

ketidakpastian di kalangan konsumen. Keresahan terjadi karena pengisian bensin tak lagi 

dapat dilakukan pada setiap SBPU, tapi harus mencari SBPU yang ditetapkan oleh 

pemerintah untuk melayani kelompoknya. Ketidaknyamanan semakin bertambah jika terjadi 

kehabisan bensin di tempat yang dituju. 
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STUDI KASUS 2 

Meredam Gejolak Rupiah 

Penurunan nilai tukar rupiah secara drastis sejak 7 Juni 2013 terjadi karena aliran keluar 

modal jangka pendek dari Indonesia. Nilai tukar rupiah merosot karena pemodal asing 

mengurangi kepemilikan atas surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang 

ataupun modal Indonesia yang masih dangkal dan sempit. 

Tadinya, pemasukan modal asing jangka pendek ke Indonesia dirangsang besarnya 

disparitas suku bunga antara Indonesia dan negara maju maupun oleh perubahan kurs 

devisa. Disparitas suku bunga yang tinggi terjadi karena bank sentral di AS, Eropa, dan 

Jepang menjalankan quantitative easing (QE) untuk menangani krisis perekonomiannya. 

Arus balik aliran modal terjadi karena bank sentral AS mengumumkan mengurangi QE 

karena telah ada tanda-tanda pemulihan ekonominya. Kebijakan ini akan menurunkan harga 

efek-efek di negara itu dan meningkatkan suku bunga sehingga memberikan balas jasa 

lebih tinggi pada investasi di pasar uang dan modalnya. 

Pasar uang dan modal Indonesia masih dangkal dan sempit. Surat berharga yang 

diperjualbelikan terbatas jenisnya, terutama berupa SUN, SBI, dan efek yang 

diperjualbelikan di Bursa Efek Jakarta. SUN yang terbesar di antara ketiga instrumen 

pasar dan dikeluarkan pada 1998 untuk memenuhi kembali kecukupan modal bank yang 

kolaps akibat krisis 1997 seraya membersihkan bukunya dari kredit bermasalah. Nilai surat 

berharga itu pun masih terbatas karena dunia usaha Indonesia masih tetap mengandalkan 

kredit bank untuk pembelanjaan usahanya dan masih sedikit yang memobilisasi modal 

melalui penjualan saham atau obligasi. 

Teori Paritas Tingkat Suku Bunga 

Teori sederhana tentang paritas tingkat suku bunga sangat bermanfaat untuk memahami 

aliran modal jangka pendek antarnegara dan gejolak rupiah. Menurut teori ini, tingkat suku 

bunga di dalam negeri sama dengan tingkat bunga di pasar dunia ditambah harapan 

perubahan kurs devisa. Di sini diasumsikan surat-surat berharga yang dikeluarkan di dalam 

negeri dapat diperjualbelikan di pasar dunia dan tak ada hambatan apa pun pada lalu lintas 

modal. Pada tingkat kurs devisa tertentu, modal akan mengalir dari negara dengan tingkat 

bunga rendah ke negara dengan tingkat bunga tinggi. Melalui aliran modal itu, pemilik modal 

ingin cari keuntungan dari perbedaan tingkat suku bunga. Perbedaan tingkat suku bunga 

sekaligus mencerminkan harapan akan perubahan kurs devisa. Dengan demikian, pemilik 

modal juga bisa dapat keuntungan atau kerugian dari perubahan kurs devisa. 

Sejak krisis keuangan global 2008-2009, semua negara maju menerapkan QE, yakni 

kebijakan moneter yang memompakan likuiditas untuk menurunkan tingkat bunga nominal 

hampir mendekati nol. QE dimulai bank sentral Jepang pada 1990-an, tapi gagal 

menggerakkan ekonomi karena tak disertai deregulasi di sektor riil untuk meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas ekonominya. AS menggunakannya untuk mengatasi krisis 
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keuangan global 2008-2009, diikuti bank sentral Eropa untuk mengatasi krisis ekonomi Uni 

Eropa.  

Pemerintahan PM Abe di Jepang, yang kini berkuasa, menjalankan kembali QE seraya 

melakukan ekspansi fiskal dan reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas 

perekonomiannya. QE memompakan likuiditas melalui pembelian bank sentral atas segala 

jenis surat berharga baik milik negara maupun lembaga negara serta saham dan surat utang 

swasta yang memiliki peringkat tinggi. Penurunan bunga diharapkan merangsang kembali 

kegiatan ekonomi melalui peningkatan investasi dan konsumsi swasta, penghentian proses 

deflasi, dan pengurangan beban pembayaran utang oleh pemerintah di negara itu. 

Rendahnya suku bunga akibat QE di negara maju telah meningkatkan perbedaan tingkat 

suku bunga mereka dengan negara berkembang seperti Indonesia. Dewasa ini, tingkat suku 

bunga acuan BI 5,75 persen dibandingkan 0,25 persen di negara-negara maju. Pemodal 

asing menguasai sekitar sepertiga volume SUN, SBI, dan efek yang diperdagangkan di 

bursa. Pemasukan modal jangka pendek merupakan sumber likuiditas penting bagi pasar 

uang dan modal yang sempit. Pemasukan modal asing untuk membeli saham, SUN, serta SBI 

telah meningkatkan harga surat-surat berharga ini dan menurunkan tingkat suku bunga. 

Pada gilirannya, kenaikan harga sekuritas meningkatkan modal dan nilai kekayaan 

pemegangnya, sekaligus menurunkan rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan. Sebaliknya, 

aliran modal ke luar negeri menurunkan harga surat-surat berharga sehingga menyebabkan 

malapetaka bagi pemegangnya. Kecukupan modal bank dan NPL jadi terganggu oleh 

penurunan harga efek-efek ini. Kolapsnya industri reksa dana yang terjadi berkali-kali 

sejak 1980-an erkaitan dengan gejolak harga efek akibat aliran modal asing jangka pendek. 

Karena dua hal, Indonesia jadi negara tujuan modal asing yang menarik sejak krisis 1997. 

Pertama, karena pengendalian ekonomi makro yang baik tetap berperan pada resep IMF: 

menjalankan kurs devisa mengambang yang ditopang disiplin fiskal yang membatasi rasio 

defisit APBN maksimum 3 persen dari PDB dan rasio utang negara 60 persen dari PDB. 

Kedua, ekonomi dan ekspor tumbuh pesat karena boom komoditas primer hasil tambang, 

pertanian, dan hasil laut. Pada gilirannya, boom ini bermuara pada tingginya laju ekonomi 

China dan India sebesar 9-10 persen selama 30 tahun lebih terus-menerus bagi China dan 

sejak 1990-an bagi India. Pertumbuhan pesat ini perlu segala jenis bahan baku. Sementara, 

rakyatnya yang kian makmur menuntut makanan yang kian berkualitas. Indonesia juga 

mengekspor tenaga kerja kasar ke seluruh dunia karena terbatasnya pekerjaan di negeri 

sendiri. Para pekerja ini mengirimkan uang ke kampung halaman. 

Besarnya penerimaan devisa dari ekspor komoditas primer, remittances dan pemasukan 

modal jangka pendek, meningkatkan cadangan luar negeri BI. Berbeda dengan China dan 

Jepang yang melemahkan mata uangnya, BI justru menggunakan sebagian persediaan devisa 

untuk memperkuat rupiah. Penguatan kurs rupiah membuat industri manufaktur dan 

pertanian tak mampu bersaing dengan impor. Persaingan jadi kian berat dengan China 

karena perjanjian perdagangan bebas (CAFTA) telah meniadakan atau mengurangi tarif bea 

masuk impor barang dari China. China dengan sengaja melemahkan kurs mata uangnya untuk 

membuat harga barang ekspornya murah. Barang impor China jadi kian murah lagi karena 

BI membuat rupiah menguat. Secara regional, petani dan perajin serta produsen industri 
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manufaktur di Jawa jadi korban utama kebijakan kurs dan sistem perdagangan yang kurang 

adil ini. 

Kurs rupiah yang menguat sekaligus memberikan insentif pada produksi non-traded goods 

and services (NTB), yakni barang dan jasa yang hanya dikonsumsi di pasar lokal di mana ia 

diproduksi. Karena tak diekspor dan diimpor, komoditas seperti ini menambah inefisiensi 

perekonomian nasional. Contoh NTB adalah jasa-jasa pemerintahan, konstruksi, dan real 

estat. Terlihat peningkatan kembali pembangunan perumahan, pusat perbelanjaan (mal), 

pertokoan, dan lapangan golf di seluruh pelosok Indonesia. 

Upaya Penyelamatan 

Upaya penyelamatan dapat dibagi menurut jangka waktu: pendek, menengah, dan panjang. 

BI telah melakukan kebijakan standar yang dapat dilakukannya dalam jangka pendek. 

Pertama, melakukan penjualan devisa untuk menstabilisasi nilai tukar. Namun, kemampuan 

untuk itu sangat terbatas karena keterbatasan cadangan luar negeri.  

Kedua, kian memperketat permintaan kredit untuk pembelian mobil, sepeda motor, dan 

perumahan dengan menambah penyediaan uang muka lebih besar oleh konsumen.  

Ketiga, semakin membatasi kemampuan bank memberikan kredit, terutama untuk 

pengeluaran yang menambah impor dan devisa. Keempat, penarikan SBI dari peredaran oleh 

BI merupakan kontraksi jumlah uang beredar. Jika punya celengan, pemerintah bisa 

membeli kembali SUN itu untuk mencegah kemerosotan harga. 

Dalam jangka menengah dan panjang perlu dilakukan tiga hal. Pertama, menghemat 

pengeluaran agregat (investasi, konsumsi, dan pengeluaran negara) dan mengalihkannya ke 

penggunaan produksi dalam negeri. Penghematan anggaran negara paling menonjol adalah 

pemberantasan korupsi di semua tingkat: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua, 

mengubah struktur perekonomian nasional dari ketergantungannya pada sektor primer. 

Indonesia perlu ikut jaringan produksi dan rantai pasokan global seperti negara ASEAN 

lain dan China. Berbeda dengan Indonesia, struktur ekonomi dan ekspor negara-negara itu 

telah berubah dari komoditas primer jadi produsen dan eksportir mesin dan komoditas 

manufaktur. Ekspor utama Filipina, Singapura, dan Malaysia komponen dan suku cadang 

barang elektronika. Taiwan dan Thailand kini dijuluki Detroit of Asia karena mengekspor 

mobil dan sepeda motor serta suku cadang dan komponennya. Kedua negara itu tak punya 

mobil nasional. Komponen dan suku cadang elektronik dan otomotif ini antara lain diekspor 

ntuk dirakit di China dan kemudian diekspor ke negara tujuan. Semua kegiatan produksi 

suku cadang, komponen manufaktur, dan perakitannya bersifat padat karya sehingga 

menciptakan lapangan kerja bagi pekerja kurang terampil dan terdidik. 

Peralihan ekonomi dari industri primer ke industri manufaktur perlu penanganan hambatan 

pembangunan ekonomi yang tak pernah diurus selama ini. Ini yang disebut reformasi atau 

deregulasi sektor riil untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Termasuk di sini 

korporatisasi BUMN/BUMD. Di sektor moneter, penanganan bottlenecks itu pengelolaan 

kurs devisa dan tingkat bunga. Di sektor fiskal, menyangkut pembelanjaan pembangunan 

berbagai jenis infrastruktur serta insentif perpajakan untuk investasi di MP3EI. 
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Jika pemerintah tak mampu meningkatkan penerimaan pajak, tak ada salahnya meminjam 

asalkan hanya digunakan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi ekonomi, bukan untuk 

pembangunan smelter hasil tambang atau pembangunan jembatan Selat Sunda, yang selain 

bersifat padat modal, juga mercusuar. Swasta juga dapat diundang untuk investasi di 

infrastruktur. Perizinan dan iklim usaha harus diperbaiki dan disederhanakan. 

Ketiga, membangun kembali Bank Tabungan Pos (BTP) yang di masa lalu mati suri akibat 

pergolakan daerah dan inflasi. BTP perlu untuk meningkatkan tabungan nasional guna 

membiayai infrastruktur dan proyek pembangunan lain. BTP bukanlah bank yang 

sesungguhnya karena hanya narrow bank yang kegiatannya terbatas pada mobilisasi dana 

dari masyarakat guna membeli SUN dan surat utang negara untuk membelanjai 

pembangunan berbagai proyek yang diperlukan. Ongkos pembangunan kembali BTP sangat 

kecil karena PT Pos Indonesia sudah memiliki kantor hingga ibu kota kecamatan. BTP 

sekaligus bermanfaat untuk mengimbangi dominasi peranan modal asing yang sudah 

sedemikian besar dalam bursa efek. 
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STUDI KASUS 3 

Krisis Global dan Indonesia 

Krisis ekonomi dunia yang tengah terjadi dewasa ini bersumber dari tiga jenis krisis yang 

terjadi di negara industri maju, terutama Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. 

Krisis ekonomi di zona euro merupakan gabungan antara tiga krisis yang saling kait-

mengait: krisis fiskal, krisis perbankan, dan pertumbuhan ekonomi rendah. Krisis Yunani 

merupakan krisis fiskal karena pemerintah tak mampu melunasi pokok serta bunga utang 

yang jatuh waktu. Karena sudah terikat unifikasi moneter yang menggunakan mata uang 

euro, ke-17 negara anggotanya (termasuk Yunani) tak lagi dapat menetapkan kebijakan 

moneternya sendiri, yang telah dialihkan dari bank sentral nasional masing-masing negara 

anggota ke the European Central Bank(ECB), bank sentral untuk semua negara anggota 

zona euro. 

Oleh karenanya, Yunani dan negara-negara anggota zona euro lain tak dapat melakukan 

devaluasi untuk menggerakkan kembali perekonomiannya, seperti halnya Indonesia saat 

krisis 1997-1998. 

Krisis keuangan di negara-negara pinggiran Euro (Irlandia, Portugal, Spanyol, Italia) pada 

awalnya berupa krisis industri perbankan. Seperti Indonesia tahun 1997, krisis perbankan 

kemudian menimbulkan kredit fiskal karena besarnya biaya pembersihan buku bank yang 

mengalami krisis dan memulihkan kecukupan modal dasarnya. Seperti halnya Yunani, tingkat 

suku bunga di kelompok negara pinggiran menurun drastis setelah terjadi integrasi pasar 

keuangan dan mulai berlakunya mata uang euro 1 Januari 1999. 

Penurunan suku bunga terjadi karena derasnya dana yang mengalir dari negara-negara kaya 

di belahan utara (Skandinavia, Jerman, Belanda, dan Perancis). Sebagian dana itu berupa 

pinjaman bank antarnegara. Dana digunakan negara-negara pinggiran untuk membelanjai 

ekspansi defisit anggaran negara dan kredit perbankan. Sebagian besar ekspansi dana 

perbankan itu untuk membangun sektor real estat. Seperti di sektor negara, real estat tak 

dapat diekspor dan produktivitas pun lebih rendah dibandingkan sektor penghasil 

komoditas ekspor. Daya saing ekonomi negara pinggiran kian merosot karena tingginya 

tingkat upah dan bantuan sosial yang sangat membebani anggaran negara. Sebaliknya, pasar 

tenaga kerja di Jerman lebih fleksibel dan jaminan sosialnya sudah diperbaiki sehingga tak 

terlalu memberati keuangan negara. 

Berbeda dengan Jerman, negara-negara pinggiran juga tak mampu memperluas basis 

industri manufakturnya ke negara-negara bekas Eropa Timur untuk memanfaatkan tenaga 

kerja murah dengan tingkat keterampilan yang tinggi di negara-negara tersebut. Dengan 

adanya pengembangan basis industrinya itu, Jerman dapat meningkatkan ekspor mesin-

mesin, alat-alat berat serta mobil mewah ke Asia yang perekonomiannya tumbuh pesat. 

Krisis ekonomi AS dan Jepang bersumber dari krisis politik dalam negeri. Krisis sub-prime 

mortgages di AS tahun 1997-1989 sudah dapat diatasi dengan menambah modal bank-bank 
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beserta nasabahnya, seperti asuransi AIG dan pabrik mobil General Motor. Partai-partai 

politik di kedua negara itu tak sepakat tentang seberapa cepat menaikkan pajak dan 

mengurangi pengeluaran negara untuk mengurangi defisit APBN. Defisit APBN yang terlalu 

cepat dikurangi dapat menimbulkan resesi ekonomi (fiscal cliff). Tak ada masalah bagi 

kedua negara itu untuk membelanjai defisit APBN ataupun melunasi utang negaranya. AS 

dapat mencetak uang atau menjual obligasi hampir tanpa batas karena mata uangnya 

berlaku di seluruh dunia dan seluruh bank sentral termasuk China dan BI menempatkan 

cadangan luar negerinya dalam obligasi pemerintah negara itu. Jepang memiliki Bank 

Tabungan Pos yang dapat menyerap sebagian besar obligasi pemerintahnya yang seluruhnya 

dinyatakan dalam satuan mata uang nasionalnya. 

Dampak pada Ekonomi Indonesia 

Krisis ekonomi global telah dan akan terus memperbesar defisit neraca pembayaran luar 

negeri Indonesia yang pada gilirannya menurunkan tingkat laju pertumbuhan ekonomi serta 

penciptaan lapangan kerja. Defisit neraca berjalan itu harus ditutup dengan menggunakan 

cadangan luar negeri kita yang tak besar jumlahnya. Alternatif lain, melakukan devaluasi 

rupiah yang dapat menimbulkan inflasi. Kenaikan laju inflasi 2013 tak dapat dihindarkan 

akibat gabungan kian melemahnya kurs rupiah yang menaikkan harga barang impor, kenaikan 

upah tenaga kerja yang sangat tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas, kenaikan 

harga BBM yang subsidinya sudah mencapai seperlima pengeluaran pemerintah pusat. 

Krisis ekonomi internasional memengaruhi ekonomi nasional melalui neraca pembayaran luar 

negeri, baik berupa neraca berjalan maupun neraca modal. Defisit neraca berjalan kian 

membesar karena adanya penurunan ekspor ataupun kiriman TKI dari luar negeri 

(remittances) ke kampung halamannya. Selain kredit bank,remittances salah satu sumber 

pembelanjaan pengeluaran konsumsi domestik di daerah asal TKI. Sumber pembelanjaan 

lain pengeluaran domestik adalah pengeluaran pemerintah, termasuk untuk membantu 

kelompok miskin. Berbeda dengan masa Orde Baru, pemerintah kini mengatasi kemiskinan 

lewat bantuan langsung (BLT) dan beras untuk kelompok miskin (Raskin). Pemerintah Orde 

Baru mengatasi kemiskinan melalui upaya peningkatan produktivitas dan produksi, seperti 

program bimas serta penciptaan lapangan kerja pada industri manufaktur padat karya, 

puskesmas, dan pendidikan. 

Karena ketergantungan yang tinggi pada impor barang konsumsi, bahan baku ataupun 

barang modal impor, nilai impor tak dapat segera diturunkan secepat penurunan ekspor. 

Dewasa ini, ekspor Indonesia sangat tergantung pada sekelompok kecil bahan mentah 

(batubara, migas, minyak kelapa sawit, karet, dan tembaga), terutama ke China dan India, 

selain Jepang, Korsel, dan Taiwan. Penurunan permintaan ekspor Indonesia adalah akibat 

dari penurunan ekspor China dan India ke AS, Eropa, dan Jepang yang tengah dilanda 

krisis. Penurunan permintaan bahan baku juga terjadi karena berkurangnya kegiatan 

industrialisasi, mekanisasi, serta urbanisasi akibat dari penurunan ekspor serta tingkat laju 

pertumbuhan di kedua negara. 

Nilai tukar efektif rupiah yang sempat menguat beberapa waktu lalu merupakan disinsentif 

bagi peningkatan produksi serta ekspor nonbahan mentah, terutama di industri 
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manufaktur. Upaya peningkatan produktivitas dan memerangi biaya tinggi pun tak ada. Pada 

masa Orde Baru, ekspor nonmigas padat karya (terutama tekstil, pakaian jadi, dan alas 

kaki) dirangsang melalui devaluasi rupiah secara reguler dan upaya peningkatan 

produktivitas serta daya saing. Penanaman modal asing yang masuk dewasa ini terutama di 

sektor pertambangan untuk mendapatkan akses pada sumber energi dan bahan mentah. 

Berbeda dengan negara tetangga, Indonesia tak ikut serta dalam rantai pasokan global 

(global supply chains) sebagai produsen komponen dan suku cadang elektronik dan otomotif 

untuk dirakit di China guna menghasilkan produk jadi yang diekspor terutama ke AS dan 

Eropa. Modal asing jangka pendek yang masuk ke Indonesia terutama membeli SUN, SBI, 

saham ataupun obligasi swasta dan kredit pada bank-bank dan usaha nasional. 

Likuiditas global yang tersedia sangat besar dewasa ini karena bank sentral di AS, Eropa, 

dan Jepang memompakan likuiditas jangka pendek untuk membantu likuiditas industri 

perbankan dan menurunkan tingkat suku bunga hingga mendekati nol persen. Perbaikan 

likuiditas perbankan serta penurunan suku bunga ini diharapkan dapat merangsang 

peningkatan kegiatan ekonomi, melalui peningkatan konsumsi dan investasi masyarakat. 

Kebijakan moneter yang ekspansif seperti ini ditempuh karena, akibat dari kegaduhan 

politik, kebijakan fiskal tak dapat diperluas guna mendorong kegiatan ekonomi. Ekspansi 

likuiditas dilakukan oleh Bank Sentral Jepang dan AS dengan mengintroduksi quantitative 

easing yang dapat membeli langsung obligasi pemerintah di pasar primer. Sebagaimana di 

Indonesia, ECB yang independen hanya boleh membeli obligasi negara melalui pasar 

sekunder. Injeksi likuiditas di Zona Euro dilakukan ECB lewat fasilitas kredit likuiditas 

jangka panjang. Meski likuiditas melimpah dan tingkat bunga sangat rendah, perbankan di 

zona euro tak dapat melakukan ekspansi kredit karena kekurangan modal dan ketakutan 

pada peningkatan rasio kredit bermasalah. 

Pembelian obligasi serta saham perusahaan Indonesia oleh pemodal asing kian berkurang 

karena, selain didominasi sektor pertambangan dan perkebunan yang produknya sedang 

merosot, pemodal asing pun masih meragukan tata kelola perusahaan Indonesia. Gabungan 

antara keperluan peningkatan modal di kantor pusat dan keraguan atas kualitas investasi 

pada perusahaan Indonesia dapat mengurangi pemasukan modal jangka pendek ke Indonesia 

ataupun memicu arus baliknya. seperti kita alami 1997, berhentinya mendadak pemasukan 

modal jangka pendek dan arus baliknya bisa langsung meningkatkan kurs rupiah. Kurs rupiah 

yang sangat tinggi membangkrutkan industri perbankan, dunia usaha serta memberatkan 

keuangan negara yang sangat tergantung pinjaman luar negeri. 

Langkah Penting 

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi krisis global dan mempertahankan 

momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, membangun lembaga andal. Untuk 

menurunkan biaya transaksi pasar perekonomian Indonesia, tertib hukum perlu ditegakkan 

agar dapat melindungi hak milik individu dan memaksakan berlakunya kontrak perjanjian. 

Kegagalan pasar harus ditiadakan dengan menegakkan aturan main secara tegas dan adil. 

Krisis perbankan yang terus-menerus terjadi sejak kasus BLBI, Bank Bali, dan Bank 

Century harus dihentikan untuk mengurangi tekanan pada anggaran negara. BUMN dan 
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BUMD perlu dikorporatisasi dan dibuat jadi profesional agar mampu bersaing di pasar 

dunia. 

Kedua, mengendurkan disiplin anggaran untuk membangun infrastruktur. Resep stabilitas 

ekonomi makro Uni Eropa yang kita gunakan melalui program IMF 1997-2003 sangat ampuh 

untuk memulihkan kembali stabilitas ekonomi makro dan memeliharanya hingga saat ini. 

Dalam pelaksanaan, defisit APBN jauh di bawah nilai maksimum 3 persen PDB dan rasio 

utang hanya sekitar 27 persen PDB, di bawah batas maksimum 60 persen. Strategi seperti 

ini baik untuk citra sebagaimana tecermin dari kenaikan peringkat SUN di pasar dunia dan 

menurunkan tingkat suku bunganya. Namun, korban strategi itu adalah tak adanya anggaran 

untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Akibatnya, biaya logistik sangat mahal 

sehingga investasi baru terhambat dan program MP3EI hanya mimpi kosong belaka. 

Ketiga, memangkas subsidi BBM yang salah sasaran. Subsidi BBM seyogianya untuk 

meningkatkan infrastruktur ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Keempat, 

lemahkan nilai tukar efektif rupiah. Nilai tukar efektif rupiah perlu terus-menerus 

diperlemah secara perlahan agar dapat memberikan insentif bagi produsen komoditas 

ekspor. Penurunan nilai tukar efektif itu tidak saja dapat dilakukan lewat devaluasi 

eksternal atau mengubah nilai tukar nominal rupiah, tetapi juga bisa lewat devaluasi 

internal dengan memangkas ekonomi biaya tinggi, seperti pungli, korupsi, serta tingkat upah 

tenaga kerja yang berlebihan. Kelima, merangsang investasi dan penanaman modal di 

manufaktur merupakan cara terbaik menciptakan lapangan kerja di dalam negeri untuk 

menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Investasi harus diarahkan ke industri padat 

karya yang berorientasi pengaitan Indonesia pada rantai pasokan global dan mengolah 

sumber daya alam yang dapat dilakukan oleh TKI yang kurang terdidik dan kurang terampil 

itu. 
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STUDI KASUS 4 

Apa Setelah Peringkat Naik? 

Peningkatan peringkat utang RI oleh dua lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings 

dan Moody’s Investor Service, baru-baru ini, perlu disambut gembira. 

Kenaikan peringkat utang itu akan meningkatkan citra Indonesia di pasar keuangan 

internasional dan menurunkan tingkat bunga surat utang negara ataupun swasta di pasar 

dunia. Namun, kita perlu terus waspada menghadapi gejolak perekonomian dunia saat ini.  

Hanya beberapa waktu sebelum krisis, lembaga pemeringkat sama memuji-muji dan 

meningkatkan peringkat surat utang Spanyol. Juga perlu disadari, kenaikan peringkat itu 

buah dari kebijakan yang hanya menekankan stabilitas perekonomian dan mengabaikan 

upaya peningkatan produktivitas serta daya saing untuk mencapai pertumbuhan kokoh dan 

berkesinambungan. 

Ada dua kebijakan stabilisasi yang menonjol yang menghambat pertumbuhan: kebijakan 

fiskal dan kebijakan nilai tukar. Dalam hal fiskal, pemerintah menekan defisit APBN hingga 

1-2 persen dari PDB dan rasio pinjaman negara terhadap PDB hanya sekitar 25 persen. 

Kedua rasio ini jauh di bawah pagu yang diperbolehkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, yakni 3 persen dan 60 persen. 

Sementara itu, berkat kenaikan nilai ekspor komoditas primer ke China dan India serta 

pemasukan modal jangka pendek, rupiah dibiarkan menguat terus-menerus. Pada gilirannya, 

rupiah yang menguat itu membuat harga komoditas impor jadi murah sehingga menyumbang 

pada upaya menekan laju inflasi sesuai target yang ditetapkan BI. Di lain pihak, rupiah yang 

terlalu kuat mengurangi daya saing komoditas ekspor dan merangsang alokasi faktor-faktor 

produksi yang menurunkan efisiensi perekonomian nasional. 

Deregulasi Pasar Faktor Produksi 

Kenaikan peringkat surat utang RI tak terkait dengan upaya untuk mengatasi hambatan 

(bottlenecks) pertumbuhan perekonomian nasional dewasa ini. Selain dari kebijakan 

ekonomi makro, hambatan pembangunan nasional juga karena kurangnya prasarana 

perhubungan, listrik, regulasi pertanahan, dan faktor perburuhan ataupun regulasi serta 

perizinan yang menghambat dunia usaha yang meningkatkan biaya produksi. 

Untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memacu pertumbuhan 

ekonomi perlu deregulasi serta reformasi besar-besaran di pasar tenaga kerja, 

pertanahan, infrastruktur, listrik, dan perizinan usaha. Hanya dengan supply side reform 

seperti itu, daya saing dan produktivitas ekonomi nasional dapat ditingkatkan, investasi di 

sektor industri manufaktur dapat digalakkan untuk menciptakan lapangan kerja di dalam 

negeri. 

Karena keterbatasan pemerintah, swasta perlu diikutsertakan untuk membangun 

infrastruktur. Distorsi di pasar tenaga kerja dan pertanahan perlu dikoreksi. 
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Gabungan antara kondisi infrastruktur yang terbatas, rupiah yang menguat, dan perizinan 

serta iklim usaha yang kurang baik membuat Indonesia kurang menarik bagi PMA. Berbeda 

dengan negara ASEAN lain, Indonesia tak masuk dalam global supply chain, yakni penghasil 

suku cadang serta komponen barang-barang elektronik dan otomotif yang banyak menyerap 

tenaga kerja. Ironinya, karena di dalam negeri tak ada lapangan pekerjaan, tenaga kerja 

Indonesia merantau ke seluruh dunia, termasuk Malaysia, menjadi buruh perkebunan 

ataupun pekerja di pabrik milik investor Jepang, Korea, Taiwan, dan investor lain. Kenapa 

para investor asing ini tidak diundang ke Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja di 

dalam negeri? 

Pemasok Bahan Mentah dan Pasar 

Sepuluh tahun terakhir perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 5 persen setahun, ini 

terutama karena naiknya harga bahan mentah yang kita ekspor ke pasar dunia dan bukan 

karena kebijakan ekonomi pemerintah ataupun kenaikan produktivitas tenaga kerja. 

Kejadian sekarang hampir sama dengan boom migas 1973-1982 yang terjadi setelah 

pecahnya perang Mesir-Israel tahun 1973. 

Waktu itu, tanpa berbuat apa-apa untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, tiba-

tiba Indonesia jadi lebih kaya hanya karena kenaikan harga minyak bumi dan gas alam. 

Bahan mentah yang kita ekspor sekarang ini adalah hasil pertambangan nonmigas, 

pertanian, maupun perikanan, seperti bijih besi, tembaga, batubara, minyak sawit, dan 

karet. Ekspor bahan mentah terutama ditujukan ke China dan India yang perekonomiannya 

dapat tumbuh 9-10 persen setahun terus-menerus selama 30 tahun terakhir. 

Industrialisasi, mekanisasi, dan urbanisasi perlu berbagai jenis bahan baku dan energi yang 

lebih besar. Masyarakat China dan India yang lebih kaya juga butuh bahan makanan yang 

lebih baik, seperti hasil laut dari Indonesia dan minyak goreng yang dibuat dari kelapa 

sawit. Indonesia telah jadi negara pemasok bahan mentah ke kedua negara itu, sekaligus 

menjadi pasar produk mereka, baik hasil industri manufaktur maupun pertanian. 

Karena ketergantungan ekonomi kita pada ekspor bahan mentah yang terutama diekspor ke 

China dan India, perlu diperhatikan gejolak pasar komoditas internasional serta kondisi 

perekonomian Eropa dan AS sebagai tujuan utama ekspor negara itu. Krisis ekonomi global 

telah mulai mengganggu industri manufaktur dan konstruksi yang merupakan motor 

penggerak ekonomi China dan India. 

Krisis global telah mulai menurunkan permintaan akan ekspor manufaktur China dan India. 

Sebagai bagian dari stimulus fiskal, sektor konstruksi merupakan penggerak ekonomi yang 

terutama digunakan kedua negara sejak krisis 2008 untuk mengompensasi penurunan 

ekspor. Sekarang ini, bangunan perumahan, perkantoran, jalan raya, dan kereta api cepat 

sudah mengalami ekspansi yang berlebihan di China. Pada gilirannya, penurunan ekspor 

serta kegiatan ekonomi China dan India akan mengurangi permintaan mereka atas ekspor 

hasil tambang serta pertanian kita. 

Di lain pihak, Indonesia jadi pasar bagi produk China dan India, baik hasil pertanian maupun 

manufaktur. Penetrasi China ke Indonesia kian mudah setelah diturunkannya tarif bea 
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masuk dan dihapuskannya hambatan nontarif dalam rangka Perjanjian Perdagangan Bebas 

China-ASEAN. Gabungan penguatan rupiah dan kebijakan China yang membuat mata uang 

yuan melemah menjadikan komoditas China kian murah di Indonesia. 

Struktur APBN 

Baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, APBN tak dapat berfungsi sebagai 

instrumen kebijakan kontrasiklis (countercyclical) untuk mengatasi gejolak perekonomian. 

Jika perekonomian mengalami penurunan, sangat terbatas kemampuan pemerintah 

mengintrodusir stimulus fiskal. Instrumen stabilisasi otomatis pun sangat terbatas. Dari 

sisi pendapatan, rasio penerimaan negara dari pajak (11,6 persen tahun 2010) adalah salah 

satu yang terendah di kalangan negara berkembang. Sebagian besar penerimaan pajak 

berupa pajak pendapatan usaha dan perorangan (5,7 persen), sisanya pajak tak langsung, 

termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 

Rendahnya rasio penerimaan negara itu mencerminkan buruknya administrasi perpajakan 

kita, terbatasnya basis pajak, dan banyaknya pengecualian bebas pajak. Pemilik NPWP 

masih sekitar 5 persen dari jumlah penduduk, audit perpajakan masih jauh dari sempurna. 

Buruknya administrasi perpajakan antara lain tecermin dari kasus Gayus Tambunan, 

pegawai rendah Ditjen Pajak yang dapat memobilisasi semua aparat tinggi penegak hukum 

untuk melakukan kejahatan perpajakan. 

Dari sisi pengeluaran, mata anggaran terbesar adalah untuk transfer ke daerah dalam 

rangka otonomi, subsidi, terutama subsidi BBM, pembayaran gaji PNS, dan bunga utang. 

Pengeluaran pembangunan hanya 2,3 persen dari PDB 2011. Dengan anggaran pembangunan 

rendah, tak mungkin pemerintah dapat mengatasi kelangkaan infrastruktur dewasa ini. 

Meminjam atau menjual SUN di pasar dunia adalah salah satu alternatif untuk membiayai 

pembangunan infrastruktur pada tingkat rasio penerimaan pajak yang rendah ini. Apalagi 

tingkat suku bunga sedang menurun karena naiknya peringkat utang. Pilihan lain, 

mengundang partisipasi modal swasta untuk investasi di infrastruktur. Karena tabungan 

nasional relatif kecil dan pasar uang nasional relatif sempit, meminjam di pasar dalam 

negeri dapat menimbulkan crowding out yang meningkatkan suku bunga bagi investasi 

swasta. Dalam hal meminjam, Indonesia masih punya peluang karena rasio defisit APBN dan 

rasio utang negara terhadap PDB masih berada di bawah tingkat yang diperbolehkan UU 

Keuangan Negara. 

Tidak ada yang perlu ditakuti selama utang digunakan untuk keperluan peningkatan 

produksi dan produktivitas ekonomi nasional, seperti proyek-proyek infrastruktur. 

Peningkatan produksi itu kelak digunakan untuk melunasi utang. 

Nilai Tukar Rupiah Kian Menguat 

Gabungan antara peningkatan harga komoditas ekspor bahan mentah dan derasnya 

pemasukan modal jangka pendek telah menguatkan nilai tukar rupiah, baik nominal maupun 

riil, setelah dikoreksi dengan tingkat laju inflasi. Penguatan rupiah karena kenaikan harga 

bahan mentah dan pemasukan modal jangka pendek ini mengganggu daya saing komoditas 
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lain (the Dutch disease). Sebagai contoh, karena rupiah kian menguat, buah-buahan, 

kembang, dan berbagai jenis produk manufaktur kita tak mampu bersaing dengan impor. 

Akibatnya, terjadi proses deindustrialisasi di mana peranan sektor industri manufaktur 

kian mengalami erosi, baik dalam pembentukan PDB, penghasilan ekspor, maupun 

penyerapan tenaga kerja. 

Apresiasi rupiah mendorong realokasi faktor-faktor produksi dari sektor traded ke sektor 

nontraded. Sektor traded dianggap lebih efisien karena menghasilkan barang dan jasa yang 

bisa diekspor ke pasar dunia dan diimpor. Sektor nontraded, seperti real estat, mal, dan 

lapangan golf, hanya dikonsumsi di mana ia diproduksi. Penguatan rupiah sekaligus 

menimbulkan ketimpangan regional. Hasil tambang, pertanian, dan perikanan laut yang 

harganya meningkat karena pertumbuhan ekonomi China dan India yang pesat itu 

diproduksi di luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. 

Sebaliknya, produsen komoditas yang tak mampu bersaing dengan China dan India berada 

di Pulau Jawa. 

Karena penduduk Jawa sangat padat, pengangguran akan menimbulkan masalah sosial. Cara 

penanggulangan kemiskinan terbaik adalah menciptakan lapangan kerja bagi penganggur dan 

bukan sekadar membagi-bagikan beras untuk orang miskin (raskin), bantuan langsung tunai, 

ataupun mengekspor TKI ke luar negeri. 

Kebijakan pengaturan kurs devisa oleh pemerintah sekarang ini bertolak belakang dengan 

devaluasi oleh Orde Baru pada 1978, 1993, dan 1986. Saat itu ekonomi Indonesia masih 

kuat dan menikmati berkah dari harga minyak tinggi. Devaluasi rupiah dilakukan untuk 

mengoreksi penyakit Belanda dan merangsang ekspor manufaktur, terutama tekstil dan 

pakaian jadi serta alas kaki, mengantisipasikan penurunan ekspor migas karena penurunan 

tingkat harga. Sekarang ini, kurs devisa justru ikut mematikan kegiatan industri dan 

pertanian di dalam negeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


