
PENDAHULUAN



 Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi 
yang mempelajari tentang sifat, fungsi, serta pengaruh 
uang terhadap kegiatan ekonomi

RUANG LINGKUP



Kegiatan Ekonomi

Kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai

suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat

pengangguran produksi; harga dan hubungan

perdagangan / pembayaran internasional



Sebenarnya masih banyak hal-

hal yang dipelajari selain 5

judul diatas tetapi pada

dasarnya dapat dimasukkan

kedalam salah satu dari judul

diatas



Pertanyaan yang sering muncul : Mengapa kita 

mempelajari ekonomi moneter ? Ada dua alasan / 

pertimbangan

1. Dengan mempelajari ekonomi moneter dapatlah

diketahui secara mendalam bagaimana mekanisme

penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem

kebijakan moneter , serta pembayaran internasional.

2. Disamping itu dapat mengetahui serta menganalisis

beberapa fenomena moneter dalam kaitannya

dengan efek kebijaksanaan moneter terhadap

kegiatan ekonomi.



Beberapa fenomena moneter misalnya : 

1. Bertambahnya jumlah uang beredar
2. Berubahnya tingkat suku bunga
3. Kredit macet
4. Fluktuasi nilai tukar, dan sejenisnya

Sedangkan beberapa kebijakan moneter diantaranya adalah : 

a. Kebijakan Bank Indonesia dalam menetapkan suku bunga 

b. Kebijakan Bank Indonesia dalam menstabilkan nilai tukar rupiah 

c. Kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong penyaluran kredit 

d. Dan sejenisnya 



Peranan dan Fungsi Uang

Dapat dibayangkan bila dalam kehidupan

masyarakat saat ini tidak ada uang ? Apa yang

terjadi bila kita membutuhkan makanan,

membutuhkan rumah, membutuhkan alat

transportasi ? Sanggupkan masyarakat bertahan

tanpa uang ?



Peran dan Fungsi Uang

Peran :
Uang tidak lain adalah segala sesuatu yang
dapat dipakai/diterima untuk melakukan
pembayaran baik barang, jasa maupun utang.

atau

Uang adalah segala sesuatu yang dapat dipakai
dan diterima umum untuk melakukan berbagai
macam transaksi ekonomi/pembayaran seperti
pembelian barang dan jasa, pelunasan hutang,
investasi, dll.



Sedangkan uang dalam ilmu ekonomi modern,

didefinisikan beberapa ahli sebagai berikut

(Darmawan, 2006):

1. AC Pigou; dalam bukunya The Veil of Money, yang
dimaksud uang adalah alat tukar

2. DH Robertson; dalam bukunya Money, ia mengatakan
bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam
pembayaran untuk mendapatkan barang-barang.

3. RG Thomas; dalam bukunya Our Modern Banking,
menjelaskan uang adalah sesuatu yang tersedia dan
secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi
pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan
berharga lainnya serta untuk pembayaran utang



Syarat untuk dapat berfungsi sebagai Uang 

adalah : 

1.Diterima dan diketahui oleh umum
2.Memiliki nilai yang relatif stabil
3.Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan

perkembangan kebutuhan transaksi
4.Harus mudah dibawa, disimpan, dan

dipergunakan
5.Tidak mudah rusak
6.Dapat dipecah dalam ukuran nilai yang lebih

kecil



Dari sejarah, berbagai macam barang yang pernah 

berfungsi sebagai uang antara lain 

1.Pisau
2.Kerang
3.Gigi binatang
4.Kulit binatang
5.Garam
6.Perak 
7.Emas, dll



Sementara itu, tahapan dalam penggunaan uang

dalam aktivitas masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Tahap sebelum Barter
Tahap ini ditandai dengan belum adanya transaksi antar
manusia, karena apa yang dihasilkan langsung dipergunakan
untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

2. Tahap Barter
Tahap barter terjadi saat tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi
sendiri, sehingga membutuhkan orang lain yang memiliki barang
yang dibutuhkan untuk ditukar dengan barang yang ia miliki.
Kesulitan yang muncul dalam tahap ini adalah :
-Kesulitan dalam menemukan orang yang memiliki barang yang
diinginkan dan menginginkan barangnya
- Kesulitan dalam menentukan nilai tukar antara barang yang satu
dengan barang yang lainnya



3. Tahap Penggunaan Uang Barang
Adanya kesulitan pada tahap barter mendorong masyarakat mencari

alternatif lain dalam melakukan tukar menukar barang, yakni dengan

menetapkan beberapa barang/benda sebagai alat tukar. Barang/benda

yang dipilih biasanya memiliki nilai yang tinggi, berkekuatan magis, atau

merupakan barang kebutuhan sehari-hari (misalkan garam sebagai alat

tukar masyarakat Roma pada jaman dahulu). Penggunaan barang/benda

sebagai alat tukar juga masih menimbulkan masalah, antara lain :

Tidak memiliki pecahan

Hanya berlaku pada daerah tertentu saja

Kesulitan dalam hal penyimpanan dan pengangkutan

Mudah rusak dan tidak tahan lama



4. Tahap Penggunaan Uang Logam 

Uang jenis logam ini muncul untuk mengatasi kesulitan yang terjadi

pada tahap penggunaan barang sebagai uang. Logam yang dipilih

antara lain uang logam dari bahan perak dan emas. Namun

demikian karena jumlah logam mulia tersebut jumlahnya terbatas,

sementara jumlah transaksi dalam masyarakat semakin

berkembang, maka uang logam jenis inipun tidak dapat

dipertahankan



5. Tahap Penggunaan Uang Kertas
Sebelum keberadaan dan fungsi uang kertas seperti sekarang ini,

dahulu uang kertas yang ada keberadaannya dijamin oleh logam

mulia. Penggunaan uang kertas dirasa lebih memudahkan transaksi

karena sifat fisiknya yang mendukung sebagai alat tukar

6. Tahap Penggunaan Uang Elektronik
Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi,

mulailah berkembang uang elektronik, dimana untuk menyelesaikan

transaksi ekonomi, pihak yang melakukan transaksi tidak perlu

membawa uang tunai, namun cukup dengan melakukan pembayaran

melalui kartu kredit, trnasfer antar rekening, yang saat ini bahkan telah

dapat dilakukan melalui internet , serta sms dan telephon seluler



Secara umum uang memiliki fungsi sebagai berikut : 

a. Sebagai Satuan Pengukur Nilai

Dengan fungsi ini, setiap barang atau jasa dapat diukur dan

diperbandingkan nilainya. Sebagai contoh dengan uang Rupiah,

sebuah rumah dan mobil dapat diukur nilainya, serta dapat

diperbandingkan nilai keduanya. Bila nilai sebuah rumah adalah Rp

200 juta dan sebuah mobil adalah Rp 100 juta, maka nilai mobil

tersebut adalah ½ dari nilai rumah tersebut.

b. Sebagai Alat Tukar-menukar

Salah satu kelebihan dari uang adalah kemampuannya dalam

menghilangkan syarat kesamaan keinginan dalam transaksi barter,

karena saat ini semua barang dan jasa untuk mendapatkannya

dapat ditukar dengan uang



E. Sebagai Alat Penyimpan Kekayaan

Selain dalam bentuk barang (seperti tanah, emas, rumah,

kendaraan, saham), seseorang dapat menyimpan kekayaannya

dalam bentuk uang berupa uang kas atau dalam tabungan, dengan

kelebihan tidak perlu secara fisik menyimpan kekayaan tersebut.

d. Sebagai alat pembayaran di masa yang akan datang

Transaksi ekonomi tidak selalu selesai dalam satu saat, namun

seringkali berlanjut atau ditunda (pembayarannya) hingga waktu

yang akan datang, sehingga memerlukan uang untuk melakukan

pembayaran di masa yang akan datang tersebut.



Defenisi uang

Ada beberapa definisi uang, masing-masing berbeda sesuai dengan

tingkat likuiditasnya. Biasanya uang didefinisikan :

M1. Adalah uang kertas dan logam ditambah simpanan dalam bentuk

rekening koran (Demand deposit)

M2. Adalah M1 + Tabungan + deposito berjangka (time deposit) pada

bank umum

M3. Adalah M2 + tabungan + deposito berjangka [ada lembaga-lembaga

tabungan bukan bank



M1 : adalah paling likuid, sebabh proses menjadikannya uang kas sangat

cepat dan tanpa adanya kerugian nilai (artinya satu rupiah menjadi

juga satu rupiah).

M2 : Sedang M2 karena mencakup deposito berjangka maka likuiditasnya

lebih rendah. Untuk menjadi uang kas deposito berjangka perlu

waktu 3,6, atau 12 bulan. Dan apabila dijadikan uang kas sebelum

jangka waktu tersebut kena pinalti/denda (jadi tidak satu rupiah

menjadi satu rupiah, tetapi lebih kecil karena denda tersebut.



Nilai dari uang (cendrung bergerak bersamasama)

Nilai dari uang diukur dengan kemampuannya untuk mendapat
membeli (ditukarkan dengan) barang dan jasa (internal value)
serta valuta asing (external value) . Dengan demikian
besarnya nilai uang ditentukan oleh harga barang dan jasa.
Apabila harga barang naik (turun) maka nilai uang akan turun
(naik).

Ada 3 (tiga ) metode untuk mengukur nilai uang

1. Indeks biaya hidup (sembako 9 s.d. 62)
2. Indeks harga barang-barang perdagangan besar. Dipergunakan

perusahaan untuk menghasilkan barang lain  
3. GNP Deflator. Mencakup harga barang lebih luas / banyak

dibandingkan kedua indek tersebut
GNP Nominal (1992)/GNP riil (harga konstan tahun 1970)



KLASIFIKASI UANG

Uang dapat dibedakan dari berbagai aspek, antara lain 
: 
1. Dari sifat fisik dan bahan yang digunakan untuk

membuatnya (uang
kertas dan uang logam) 

2. Dari pihak yang mengeluarkan dan mengedarkannya 
(Pemerintah, Bank Indonesia, Bank Umum)  

3. Dari hubungan antara nilai uang sebagai barang (intrinsik) 
dan uang sebagai uang. 

4.   Dari lokasi berlakunya uang, yang terdiri dari uang
domestik, yang berlaku hanya di wilayah negara tertentu
saja (Rupiah, Peso, Ringgit), dan uang internasional yang 
berlaku di berbagai negara (Dollar, Yen, Euro) 



 Berdasarkan Bahan
 Uang Logam

Uang yang bahannya terbuat dari logam, misalnya emas, perak, 
perunggu dan lainnya.

 Uang Kertas

Uang yang bahannya terbuat dari kertas. Seiring dengan perkembangan 
perekonomian, uang kertas mempuanyai difersifikasi yaitu sebagai uang 
kartal (currencies) dan sebagai uang giral (deposit money). Menurut 
teori perbankan, kedua uang kertas ini diciptakan oleh lembaga yang 
berbeda. Uang kertas (kartal) diciptakan oleh Bank Sentral, sedangkan 
uang kertas giral iciptakan oleh Bank Umum.

Klasifikasi Uang



Secara khusus dari aspek ke-3, uang dapat dibedakan menjadi : 

1. Full Bodied Money

Adalah bentuk uang dimana nilainya sebagai sebagai uang

sama dengan nilainya sebagai barang. Pada jaman dulu bentuk

uang ini adalah barang, seperti kain, hasil pertanian, dan

sejenisnya. Pada jaman modern, bentuk uang ini dapat berupa

perak atau emas. Saat ini sudah tidak berlaku sebagai uang

2. Representative Full Bodied Money

Pada umumnya jenis uang ini berbentuk kertas, yang mewakili

sejumlah barang/logam mulia sebagai uang. Logam mulia yang

ada digunakan sebagai jaminan. Dengan hanya berbentuk

kertas transaksi yang menggunakan uang jenis ini menjadi

lebih mudah dilakukan.



Credit Money 

Jenis uang inilah yang saat ini relatif masih banyak digunakan di

masyarakat. Beberapa bentuk uang jenis ini adalah :

a. Token Coins (Uang tanda)

Uang ini berbentuk logam dengan nilai nominal lebih tinggi dari

nilai logam tersebut sebagai barang (Nilai nominal > nilai

intrinsiknya). Manfaat uang jenis ini biasanya digunakan sebagai

pemecah nilai, atau kembalian dari sebuah transaksi, karena

nilainya yang kecil.

b. Representative Token Money

Mirip dengan Full Bodied Money, bedanya uang jenis ini dijamin

dengan logam atau coin yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari pada

nilai nominalnya.



e. Uang Kertas yang Dikeluarkan Pemerintah

Uang jenis ini biasanya dikeluarkan pemerintah dalam

bentuk kertas yang sering disebut dengan Fiat Money.

Penerimaan jenis uang sebagai alat transaksi tergantung

dari kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

d. Uang Kertas Yang Dikeluarkan Bank Sentral

Kebanyakan uang kertas yang beredar saat ini, dikeluarkan

oleh Bank Sentral (Bank Indonesia), dimana dapat dilihat

dengan adanya tulisan Bank Indonesia di setiap

lembarannya.



E. Demand Deposit (Uang Giral) 

Uang giral adalah simpanan di bank yang dapat diambil setiap 

saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain dengan cara 

menuliskan sejumlah uang dalam selembar kertas yang 

sering disebut cek,untuk melakukan pembayaran. Meskipun 

pada awalnya jumlah peredaran uang giral ini tidak besar, 

namun seiring dengan perkembangan transaksi ekonomi 

masyarakat, jumlah uang giral saat ini telah melampaui jumlah 

uang kartal (kertas dan logam) yang dikeluarkan oleh Bank 

sentral 



Alasan lain yang menjadikan jenis uang giral ini
berkembang adalah : 
1. Kalau hilang dapat dilacak dan diblokir, sehingga tidak

dapat dicairkan oleh sembarang orang
2. Dapat dipindahtangankan dengan biaya murah serta

cepat
3. Dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi
4. Dapat digunakan untuk menyuelesaikan transaksi yang 

bernilai besar, tanpa repot membawa sejumlah uang
tunai



Standar Kembar : Apabila pemerintah menggunakan emas

dan perak sebagai dasar nilai mata uangnya

Standar Emas : Sebenarnya sulit untuk meberikan gambaran

tentang standar emas ini, karena bentuk dari sistem ini

bermacam-macam (berbeda satu negara dengan negara

lain). Dikatakan bahwa suatu negara memakai sistim standar

emas apabila nilai mata uangnya , dikaitkan /didasarkan atas

nilai seberat emas tertentu



Fiat Standar , masalah pokok yang timbul dari standar  barang 

(emas atau perak) adalah kurang praktis apabila transaksi yang 

dilakukan dalam jumlah besar, atas dasar alasan ini, kemudian 

beredar surat emas/.perak sebagi pengganti emas /perak yang 

disimpan

Uang Kuasi

Uang kuasi terdiri atas deposito berjangka dan tabungan serta 

valuta asing milik swasta domestik. 



Macam-macam uang yang pernah berlaku di Indonesia 
selama periode 1945 – 1950, yakni : 
1. ORI, Uang Republik Indonesia yang hanya berlaku di

pulau Jawa
2. URIDAB, Uang Repbublik Indonesia Daerah Banten
3. URIPS, Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatra, 

yakni uang yang berlaku di sebagian wilayah Sumatra 
4. URITA, Uang Republik Indonesia Tapanuli, yang beralu

hanya di daerah Tapanuli
5. URIPSU, Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatra 

Utara 
6. URIBA, Uang Republik Indonesia Baru Aceh, yang 

hanya berlaku di Aceh 
7. Uang Mandat Dewan Pertahanan Daerah Palembang 

yang berlaku hanya di daerah Palembang saja



Namun sejak tahun 1968 dengan keluarnya

ketentuan Undang-undang Pokok

Perbankan Nomor 13 tahun Indonesia

adalah Rupiah.









LEMBAGA KEUANGAN



 LKB dan LKBB
 Bank Sentral
 Bank Umum
 Lalu Lintas Pembayaran
 Lembaga Perbankan Lain

 Bank Perkreditan Rakyat
 Bank Syariah
 World Bank & Asian Development Bank

 Leasing
 Modal Ventura
 Anjak Piutang
 Kartu Plastik
 Asuransi
 Dana Pensiun
 Pasar Modal & Reksa Dana
 Pasar Uang & Produk Derivatif

Lembaga Keuangan





 Sebagai kumpulan pasar, institusi, peraturan peraturan 
dan teknik teknik dimana surat berharga 
diperdagangkan, tingkat suku bunga ditentukan, jasa 
keuangan dihasilkan dan ditawarkan keseluruh bagian 
dunia

Sistem Keuangan



Sistem Keuangan Indonesia

Sistem Lembaga

Keuangan Bukan

Bank

Sistem

Lembaga

Keuangan Bank

Departemen

Keuangan
Bank Indonesia

Bank - Bank

Lembaga

Keuangan

Konstruktural

Lembaga

Keuangan

Investasi

w Lembaga Keuangan

Kontraktual

w Lembaga Keuangan

Investasi

w Lembaga Keuangan

Lainnya

Sistem Keuangan Indonesia

Lembaga Keuangan Lainnya



 Fungsi tabungan

 Fungsi penyimpanan kekayaan

 Fungsi likuiditas

 Fungsi kredit

 Fungsi pembayaran

 Fungsi risiko

 Fungsi kebijakan

Fungsi Sistem Keuangan



Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan

Depositori

Lembaga Keuangan

Non Depositori

Bank

Umum
BPR

Bank Bagi

Hasil

Bank

Swasta

Nasional

Lembaga

Keuangan

Konstruktural

Lembaga

Keuangan

Lainnya

Lembaga

Keuangan

Investasi

Bank

Asing

Proses Intermediasi Keuangan



Lembaga Keuangan Bank :

-Bank Indonesia

-Bank-bank Umum

-Bank Perkreditan rakyat

-Bank Bagi Hasil

-Bank Swasta Nasional

-Bank Asing

Lembaga Keuangan lainnya :

-Leasing

-Anjak piutang

-Modal Ventura

-Pembiayaan Konsumen

-Kartu Kredit

-Pegadaian

-Dana Pensiun

-Asuransi

-Pasar Uang

-Pasar Modal

-Bursa berjangka

-dll

Unit surplus 

(lender) :

-rumah tangga

-sektor bisnis

-pemerintah

Kebutuhan 

Penabung

-Likuiditas

-Keamanan

-Convenience

-Aksesbilitas

-Tingkat Bunga

Unit defisit 

(borrowers) :

-rumah tangga

-sektor bisnis

-pemerintah

Kebutuhan 

Peminjam

-Jangka waktu

-Tingkat suku 

bunga

-Jumlah

Arus 

Tabungan

Lembaga Intermediasi

Sekuritas

Primer

Sekuritas

Sekunder

Kredit



 Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 
bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat banyak

Bank
(menurut UU RI no.10/1998)



Sistem Perbankan Indonesia

SISTEM PERBANKAN

BANK INDONESIA

(UU/23/1999)

BANK PERKREDITAN

RAKYAT (PP.71/92)

BANK BAGI HASIL

(PP. 72/92)

BANK UMUM

PBI NO. 2/27/PBI/2000

Bank Persero

Bank Pemerintah Daerah

Bank Swasta Nasional

Bank Asing

Bank Campuran

BPR

Pra Pakto '88

BPR

Pasca Pakto '88

Bank Umum

Bank Perkreditan

Rakyat



Sistem Lembaga Keuangan Bukan Bank

DEPARTEMEN 

KEUANGAN

Lembaga Pembiayaan

(Keppres 61/88)

Usaha Perasuransian

(UU 2/92)

Dana Pensiun

(UU. 11/92)

Pasar modal 

(UU. 15/52)

Perum Pegadaian

(PP.10/90)

Sewa Guna 

Usaha

Anjak Piutang

Modal ventura

Pemb. 

Konsumen

Kartu Kredit

As. Kerugian

As. Jiwa

As. Sosial

Reasuransi

Broker as/ 

Reasuransi

Bursa Efek

Perush. Efek

Reksa Dana

KPP

BAE

DP Pemberi Kerja

DP Lemb 

Keruangan

Bursa

Berjangka



 Semua badan yang melalui kegiatannya menarik dana 
dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat

 Badan Usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk 
Asset Keuangan (Financial Asset) dan Tagihan (Claims) 
disamping asset riil (non financial)

Lembaga Keuangan



 Lembaga Keuangan Depositori (al.Bank)

Menghimpun dana secara langsung dari 
masyarakat misalnya: giro, tabungan, 
deposito

 Lembaga Keuangan Non Depositori 

 Pembiayaan, mis: Leasing, Anjak Piutang

Kontraktual, mis: Asuransi, Dana Pensiun

 Investasi, mis: Reksa Dana

Lembaga Keuangan



 Tidak boleh menarik dana secara langsung dari 
masyarakat

 Penerbitan promes hanya dibolehkan sebagai 
jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari bank

 Memberi pembiayaan baik untuk kebutuhan 
modal kerja maupun investasi pada dunia usaha

 Tidak boleh memberikan kredit secara langsung

Karakter usaha 
Lembaga Keuangan Bukan Bank



 Uang
 Secara umum dapat diterima sebagai alat pembayaran atas 

pembelian barang / jasa al. uang kertas / logam, cek / bilyet 
giro

 Saham
 Menunjukkan bagian kepemilikan atas perusahaan

 Instrumen Hutang
 Klaim finansial yang dapat dimiliki (mis: obligasi)

 Klaim Kontijensi
 Mis: warrant, opsi, transaksi derivatif

Jenis Asset Finansial



LEMBAGA KEUANGAN
INTERNASIONAL

World Bank, IMF, ADB dan Eurobank Peranan LKI 
Tersebut Banyak Berperan Di Sektor Pemerintah Dan 

Moneter, Terutama Setelah Kebijakan Deregulasi
Perbankan



 Ekonomi Moneter Internasional merupakan bagian dari ilmu ekonomi 
yang memfokuskan perhatian pada kajian kebijakan keuangan 
internasional 

 Pentingnya materi Ek. Moneter Internas.

 Adanya Globalisasi yang ditandai dengan adanya keterbukaan dan 
keterkaitan yang semakin ketat khususnya di bidang ekonomi

 Adanya krisis moneter  tahun 1997 membuktikan peranan dan 
pengaruh moneter dan keuangan internasional terhadap perekonomian 
dan berbagai kehidupan suatu negara cukup besar 

PENDAHULUAN 



 IBRD (Internasional Bank For Reconstruction and 
Development) & IMF (Internasional Monetary Fund)/Dana 
Moneter Internasional.

 Setelah Perang Dunia I & II seluruh dunia mengalami 
kesulitan ekonomi.

 Dua ahli Ekonomi John Maynard Keynes & H.D. White 
mencurahkan perhatian /idenya.

 Rencana kerja John Maynard Keynes diberi nama Keynes Plan. 
Buah pikirannya a.n :

 Stable Exchange Rate,  diharapkan harga suatu mata uang 
nasional dibanding dengan harga mata uang negara lain 
harus stabli.

 Convertible, mata uang nasional mudah ditukar dengan 
tidak mengurangi nilai terhadap mata uang negara lain.  

Latar belakang Sejarah (Historical Background)



 Negara yang surplus  neraca pembayarannya memberikan bantuan 

keuangan (grant) kepada negara yang mengalami defisit dalam neraca 

pembayarannya.

 Capital Flights , harus dicegah larinya modal dari negara satu ke negara 

lain. Penyebabnya Inflasi, penyitaan atau peperangan, yang berakibat 

mengurangi nilai modal /membahayakan keselatan modalnya.

 White Plan mengusulkan pembentukan lembaga keuangan internasional 

UNSF (United Nations Stabilization Fund) bertujuan agar nilai tukar 

(Excange Rate) stabil jika ada perbedaan nilai tukar mendapat 

persetujuan UNSF. UNSF membantu Negara yang defisit neraca 

pembayaran  sesuai persyaratn.

 Anggota-anggota IBRD yang mengalami kesulitan keuangan dapat 

meminjam ke IBRD 



Menjelang akhir perang dunia Ke II diadakan Konfersi 
Internasional di kota kecil di Amerika Serikat.

 Bretton Woods (22 Juli 1944) yang menghasilkan rekomendasi 
pendirian IMF dan Word Bank 

 Tujuan pendirian IMF (Punnet,J.P & Ricks D.A, 1992):

1.  Meningkatkan kerjasama masalah-masalah moneter

2.  Memperkuat perdagangan dan investasi dunia

3.  Mengurangi pembatasan pemerintah terhadap lalu lintas 
pembayaran internasional 

4.  Menyediakan fasilitas kredit untuk stabilitas kurs

5.  Mengurangi pengaruh negatif dari BOP 

SISTEM MONETER INTERNASIONAL



 Berdasarkan sistem Bretton Woods dikenal 3 macam penetapan 

kurs valas atau forex rate :

1.  Sistem kurs tetap (fixed exchange rate)

2.  Sistem kurs mengambang (floating exchange rate) 

- Freely floating rate atau clean float

- Managed float atau dirty float

3.  Sistem kurs terkait (pegged exchange rate )

Tujuan utama pendirinan Word Bank adalah untuk memberikan pinjaman dengan bunga rendah ke

berbagai negara untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun tetap berladas
pada frofit oriented



Fixed Exchange rate, berdasarkan dekrit Nixon ditetapkan beberapa ketentuan 

pokok sebagai berikut:

1.  Sistem Moneter Internasional didasarkan pada standard emas, Setiap 

US$35= 28,3496 grm emas = 1 ounce

2. Sistem nilai tukar antar negara anggota hrs tetap/ stabil

3.  Kurs hanya boleh berfluktuasi antara 1 - 2,5% di atas atau di 

bawah kurs resmi

4.  Setiap negara anggota IMF dilarang melakukan devaluasi dalam 

memperbaiki neraca pembayaranya

5.  Negara anggota yang mengalami kesulitan BOP dapat meminta 

bantuan dlm bentuk SDR, yaitu uang kertas emas yang dikeluarkan 
oleh IMF sebagai reserve currencies pengganti US $ akibat krisis 

moneter dan krisis kepercayaan thdp US $ th 1960-an (J.Klein & M. 
Morois, 1985)



Sistem Kurs Mengambang (Floating Exchange Rate) 

Sismtem kurs ini mulai berlaku pada tgl 19 Maret 1973, yaitu 

sistem kurs yang ditetapkan melalui mekanisme kekuatan per-

mintaan dan penawaran pada bursa valas

Sistem kurs mengambang dibagi menjadi dua:

1.  Sistem kurs mengambang secara murni (tanpa campur tangan

pemerintah) 

2.  Sistem kurs mengambang terkendali (adanya campur tangan

pemerintah melalui kebijakan moneter, fiskal, dan perdag. LN)



 Sistem nilai tukar yang ditetapkan dgn cara mengaitkan nilai 

tukar mata uang suatu negara dgn sejumlah mata uang 

tertentu. 

 Sistem ini banyak dianut oleh negara Afrika, Eropa

 Di Erpa Pagged sistem ini disebut Snake system dan 

kemudian diganti dgn nama Europen Monetary Syatem 

(EMS). Dlm sistem ini setiap mata uang negara anggota 

dikaitkan dgn ECU (Europen Currency Unit) dan dpt 

berfluktuasi dlm batas 2,25% di atas atau di bawah kurs 
tengah.  

PEGGED EXCHANGE RATE 



Kurs tengah DM = 6,90 ECU 

Kurs tengah FRF = 2,06 ECU

Kurs tengah antara FRF dan DM = 6,90/2,06 = 3,35

Karena menurut EMS batas toleransinya 2,25, maka 

Upper limit dan lower limit FRF/DM adalah:
upper limit FRF/DM = central rate x (1+0,0225)= 3,35 x 1,225 = 3,425

Lower limit FRF/DM = central rate x (1-0,0225)= 3,35 x 0,9775= 3,275

Variasi dari pegged system adalah CBS (Currency Board Syatem) 

Contoh ECU



 WORLD BANK = Bank Dunia = IBRD = International 
Bank for Reconstruction and Development
 Beroperasi 25 Juni 1946 

 Anggota awal 44 negara

 WB didirikan sebagai LKI untuk memberikan dan menjamin kredit-
kredit yang ditujukan untuk proyek-proyek rekonstruksi dan 
pertumbuhan yang produktif

WORLD BANK



 Dana rekonstruksi berasal dari Modal Bank Dunia sendiri yang 
terdiri dari kontribusi pemerintah negara anggota dan 
mobilisasi modal swasta.

 Modal saham Bank Dunia disusun sehingga tiap resiko 
kegiatannya dibebankan kepada negara anggota berdasarkan 
kekuatan ekonomi mereka masing-masing

..



 Bank Dunia adalah INTERGOVERMENTAL yang 
mendasarkan pada pasar-pasar modal didunia untuk sumber 
keuangannya.

 Peran utama yang pertama kali dilakukan adalah proses 
Rekonstruksi negara-negara akibat PD II. Setelah itu 
konsentrasi kegiatannya untuk kegiatan pembangunan di 
negara-negara yang membutuhkan

..



 TUGAS UTAMA :
 Memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi 

pertumbuhan ekonomi dinegara-negara sedang berkembang 
yang menjadi anggotanya

 Pinjaman lunak digunakan untuk industri pembangkit tenaga 
listrik, pembangunan jalan, rel KA, pelabuhan, bandara, saluran 
pipa migas, telekomunikasi, pertanian, industri, pengadaan air, 
pendidikan dan juga ekspor -impor

FUNGSI UTAMA WB



KEANGGOTAAN :

IFC = International Finance Corporation

IDA = International Development Association

 IFC berfokus ke negara berkembang dan 

IDA berfokus ke negara miskin.

..



 Seluruh kekuasaan WB berada dibawah Dewan Komisaris yang 
terdiri dari para komisaris yang mewakili negara anggota. 
Masing-masing negara anggota menunjuk 1 orang komisaris.

 Pertemuan Dewan Komisaris sekali tiap tahun. Untuk 
operasional WB ditunjuk Dewan Direksi yang berkantor di 
Markas Besar Bank Dunia di Washington D.C.  

..



 WB berlaku sebagai agen pelaksana untuk studi kelayakan 
sebelum penanaman modal dilaksanakan oleh UNDP.

 UNESCO, FAO, WHO dan ILO bekerja sama dengan WB secara 
ekstensif  dalam mengindentifikasi dan menyiapkan proyek-
proyek dibidang yang relevan.

Kegiatan WB



 Pinjaman yang diberikan adalah proyek khusus 
tertentu dinegara anggota atau diwilayah yang 
diawasi negara anggota.

 Proyek layak dibiayai secara teknis maupun ekonomis 
dan merupakan prioritas utama bagi pembangunan 
ekonomi negara ybs.

 Proyek dikelola secara baik mulai dari sebelum 
pelaksanaan sampai setelah selesai.

 WB yakin bahwa negara peminjam yang prospektif 
tidak dapat memperoleh pembiayaan dengan syarat-
syarat yang wajar dari sumber lain.

Kriteria Peminjaman Dana WB



 Untuk proyek Non-Pemerintah, maka harus ada 
jaminan yang dapat dipercaya  bahwa pinjaman 
akan dilunasi dan pinjaman tersebut tidak menjadi 
beban bagi perekonomian negara peminjam.

 Pinjaman yang diberikan oleh WB umumnya 
meliputi sebagian atau keseluruhan jumlah biaya-
biaya dari proyek yang diusulkan dalam valuta 
asing, dalam hal tertentu dapat juga dalam mata 
uang lokal negara yang bersangkutan.

..



 Secara periodik WB mengirim misi ekonomi pada 
negara-negara anggota untuk melihat kemajuan 
dan masalah-masalah pembangunan dan kebijakan 
perekonomiannya.

 Penilaian meliputi kebijakan pemerintah mengenai 
perpajakan, investasi, rencana pembangunan 
bantuan luar negeri, mobilisasi dan alokasi, sumber 
dana yang ada, program pengembangan lembaga.

Memberikan konsultasi dan saran-saran mengenai 
perubahan kebijakan kepada pemerintah suatu 
negara berdasarkan apa yang diperoleh WB dari 
misi ekonomi yang melakukan visite.

..



IMF merupakan sister agency dari WB, didirikan bersamaan 

dengan WB.

IMF memfokuskan pada masalah MONETER, sedangkan 

World Bank memfokuskan pada PEMBANGUNAN EKONOMI.

International Monetary of Fund



 Tujuan Utama IMF :

 Meningkatkan kerjasama moneter internasional

 Mengembangkan ekspansi dan pertumbuhan seimbang 
dalam perdagangan internasional

 Meningkatkan stabilitas kurs

 Menurunkan restriksi kurs

 Memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran

 Membantu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi negara anggota melalui pemberian pinjaman 
untuk proyek pembangunan yang produktif 

..



 IMF dan WB mengadakan rapat tahunan bersama dengan 
lokasi Head Office yang berdekatan untuk memudahkan 
operasional dan informasi.

 6 dari 20 Direktur Pelaksana WB adalah Direktur Pelaksana IMF 

..



 ADB = Bank Pembangunan Asia

 Berdiri 1966, bertugas meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi, serta bekerja sama dengan semua pihak yang 
berkepentingan di Asia.

 ADB merupakan lembaga pengembangan keuangan 
internasional yang melaksanakan penyaluran dana, 
mensupport investasi dan memberikan technical 
assistance pada negara-negara berkembang yang 
menjadi anggotanya.

The Asian Development Bank



 Menyokong investasi modal pemerintah maupun 
swasta diwilayah Asia untuk tujuan pembangunan

 Memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk 
membiayai pembangunan dengan memprioritaskan 
wilayah dan sub wilayah Asia, sangat diutamakan 
adalah kebutuhan dari negara-negara kecil atau 
negara yang sulit berkembang di wilayah Asia.

 Menyehatkan perekonomian dan meningkatkan 
ekspansi perdagangan luar negeri terutama 
diantara negara-negara Asia sendiri.

Fungsi dan Tujuan



 Memberikan technical assistance untuk menyiapkan, membiayai 
dan melaksanakan berbagai program dan proyek-proyek 
pembangunan, termasuk memformulasikan usulan bagi proyek-
proyek tertentu.

 Bekerjasama dengan UN dan organisasi dibawahnya untuk 
kepentingan investasi dan pengembangan dana disuatu wilayah 
negara.

 Kegiatan dan jasa lainnya sesuai tujuan ADB

..



 KEANGGOTAAN  :
 Anggota ECAFE =(the economic commission for asia and the 

far east)

 Negara diwilayah Asia dan negara berkembang diluar Asia 
yang telah menjadi anggota PBB

 ECAFE =badan khusus PBB yang berpusat di 
Bangkok,Thailand atas inisiatif negara Asia anggota 
PBB yang bertujuan memperoleh pengakuan atas 
status Asia yang baru dalam segala kejadian didunia, 
termasuk finansial dan non finansial.

..



AKTIVITAS ADB :
 Memberikan fasilitas pinjaman, dengan tetap 

mempertimbangkan tidak berakibat pada tekanan 
pada Neraca Pembayaran negara ybs.

 Evaluasi Proyek ; meliputi kondisi kelayakan ekonomi, 
teknis dan keuangan, teknologi baru, peningkatan 
kesempatan kerja.

 Jasa konsultasi dan Tenaga Ahli untuk misi tertentu 
berdasarkan kontrak proyek jangka pendek atau 
jangka panjang.

..



 Eurobank = adalah Bank Komersial yang memfokuskan 
kegiatannya di EUROCURRENCY MARKET.

 Ciri khusus Eurobank :

 Dapat memberikan pinjaman dalam valas (salah satu bentuk dari 
eurocurrency) dengan bunga yang lebih rendah.

 Menerima deposito valas mana saja dengan bunga lebih tinggi

EUROBANK



 Kenapa bisa memberikan PINJAMAN BUNGA 
RENDAH dan DEPOSITO BUNGA TINGGI ??

 Karena Eurobank TIDAK TERKENA beban RESERVE 
REQUIREMENT yang dibebankan oleh Bank Sentral 
tempat bank tersebut terdaftar beroperasi.

 Reserve Requirement : permintaan atas cadangan 
likuiditas bank mengacu pada kemampuan bank untuk 
menaikkan sejumlah dana tertentu dalam jangka 
waktu tertentu. Atau = memiliki sejumlah sumber dana 
yang dapat memenuhi seluruh kewajiban. 

..



EUROCURRENCY
Disebut juga external money market, meliputi bank-bank 

yang menerima deposito dan memberikan pinjaman
dalam valuta asing. Pihak ketiga dapat menyimpan dana 
dan dapat menikmati fasilitas pinjaman.

Dengan fasilitas yang lebih menarik tanpa RR dari Bank 
Sentral , tapi kenapa tidak semua atau tidak terlalu
banyak pemilik dana dan peminjam yang beralih ke
eurocurrency market ?

Satu alasan penting bahwa banyak pemerintahan suatu
negara yang membuat aturan pengendalian lalu lintas
valuta (exchange control).
Yaitu membatasi para pemilik dana dalam menginvestasikan

dananya diluar negeri.

..



SKEMA NERACA EUROBANK

AKTIVA
 Simpanan pada US Bank

 Simpanan pada Eurobank 
yang lain

 Pinjaman yang diberikan :
 US Bank

 Bank-bank Domestic

 Bank Sentral

 Pemerintah dan 
perusahaan swasta non 
bank

PASSIVA
 Kewajiban pada :

 Eurobank yang lain

 Deposan swasta Non Bank

 Bank-bank Domestic

 Bank Sentral

 Pemerintah

 Equity



 Faktor LIABILITY MANAGEMENT

 Konsep LM bertujuan mendapatkan Cost of Fund yang 
Minimum.

 Fasilitas SWAP COVER dari Bank Indonesia menjadi 
“peluang” buat perbankan

 Dikarenakan “No Restriction” diatas, maka kegiatan 
operasional Eurobank telah memberi peluang yang 
sangat menarik bagi perbankan Indonesia, untuk 
mencari dana (funding) yang lebih murah kepasar 
Eurocurrency ataupun menempatkan dana Valuta 
Asing yang idle kepasar Eurocurrency.

Hubungan Perbankan Indonesia dan 
Eurobank



 Bank Devisa diIndonesia jika meminjam dana ke 
Eurobank maka akan dibebankan bunga sebesar 
LIBOR + 1/8%

 Jika meminjam selain ke Eurobank maka dibebankan 
bunga berlaku lebih tinggi dari (LIBOR + 1/8%) , 
misalnya LIBOR +3/8%

 Untuk kelebihan dana yang idle dalam bentuk Valas 
yang tidak allokan kredit , maka Eurobank adalah 
alternatif dengan tingkat bunga yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan non-eurobank lainnya.

..



SWAP COVER = kombinasi dari membeli dan menjual 

2 mata uang yang diikuti dengan membeli dan menjual 
kembali mata uang yang sama dengan batas waktu yang 
berbeda.

 Transaksi ini tidak akan mempengaruhi Foreign Exchange 
Gain / Loss , karena didasarkan pada perbedaan tingkat 
bunga antara 2 mata uang yang terlibat dalam transaksi 
tersebut

Notes :
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BANK SENTRAL
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FUNGSI DAN TUGAS BANK 
SENTRAL
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Fungsi Bank Sentral.

Bank Sentral pada dasarnya mempunyai Tugas untuk memelihara

supaya Sistem Moneter bekerja secara efisien sehingga dapat

menjamin tercapainya tingkat pertumbuhan uang beredar/kredit

sesuai yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang

diinginkan tanpa mengakibatkan inflasi.

Guna mencapai sasaran ini Bank Sentral bertanggung jawab atas 2

(dua) hal :

1. Perumusan serta pelaksanaan kebijaksanaan moneter.

2. Mengatur dan mengawasi serta mengendalikan sistem moneter.
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Dalam Kaitannya dengan tanggung jawab 2 (dua) hal diatas Bank Sentral

mempunyai Tugas .

1. Memperlancar lalau lintas pembayaran sehingga dapat cepat &

efisien , untuk memenuhinya tujuan tersebut Bank sentral melakukan 2

(dua) hal .

a) Menciptakan Uang Kartal (Kertas & Logam).

b) Melakukan Kliring antar Bank, yaitu penyelesaian pembayaran antar

Bank umum.

Mekanisme Kliring antar bank dapat di Jabarkan sbb :
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Diasumsikan ada 3 (tiga) bank yaitu A, B, C dengan Transaksi sbb :

•Bank A memegang Cek yang harus dibayar oleh Bank B sebesar Rp 1.200.000,- dan Bank

C sebesar Rp 300.000,-

•Sebaliknya Bank A harus membayar cek yang ditarik atas dirinya masing-masing yang

dipegang oleh Bank B sebesar Rp 300.000,- dan Bank C sebesar Rp 100.000,-

•Kemudian Bank C memegang cek yang harus dibayar atau ditarik dari Bank A sebesar

Rp 1000.000,- dan Bank B sebesar Rp 200.000,-

Menang /Kalah Kliring.

Bank A = Rp 1.500.000 – Rp 1.300.000,- = Rp 200.000 (Meanang Kliring).

Bank B = Rp 400.000 – Rp 1.400.000,- = Rp -1.000.000 (kalah kliring)

Bank C = Rp 1200.000 – Rp 400.000,- = Rp 800.000,- (Menang Kliring)

•Jika menang kliring maka saldo di BI bertambah, dan sebaliknya jika kalah saldo di BI

bekurang. Bank A, C tetap ikut kliring sedangkan Bank B, tidak boleh ikut kliring karena

– Rp 500.,
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Cek yang

Harus Diterima

Cek  yang harus dibayar oleh Total

Bank A Bank B Bank C

Bank A - 1.200.000,- 300.000,- 1.500.000,-

Bank B 300.000,- - 100.000,- 400.000,-

Bank C 1.000.000,- 200.000,- - 1.200.000,-

Total 1.300.000,- 1.400.000,- 400.000,- -
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2. Sebagai Pemegang Kas Pemerintah (Hubungan Fungsional)

Dalam hal sebagai pemegang kas pemerintah Bank Sentral memegang peran penting

dalam membantu memperlancar kegiatan keuangan (penerimaan dan pembayaran)

pemerintah dengan cara :

a. Menerima pembayaran Pajak melalaui Bank Komersial (Yang berperan dalam sistem

Moneter).

b. Membantu melakukan pembayaraan pemerintah dari pusat kepada daerah yang juga

dilaksankan melalaui Banak Komersial.

c. Membantu penetapan serta pelredaran surat berharga pemerintah (Obligasi).

d. Mewakili Pemerintah Indonesia yang ada kaitannya dengan pendanaa /Perbankan di

dunia Internasional.

3.Mengatur dan mengawasi kegiatan Bank Umum

Dalam hal ini Bank Sentral melakukan Pemeriksaan dalam dua cara :

a. Pemeriksaan Intern.

b. Pemeriksaan khusus yaitu bertujuan apabila Bank Sentral memperoleh informasi

adanya indikasi /adanya masalah di Bank Komersial dimana informasi dapat

diperoleh dari hasil pemeriksaan rutin laporan dari nasabah bank dan informasi dari

masyarkat luas biasanya yang ada hubungan dengan Likuiditas bank tersebut.
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Disamping melakukan pengawasan, Bank Sentral membuat peraturan Tentang Pendirian dan penggabungan Bank

(Merger) serta aturan yang harus dipenuhi oleh Bank Komersial Misalnya tentang :

1. CAR (Capital Adequncy Ratio) yang dihitung dengan Modal/ATMR, minimal 8%, jika dibawah 8% harus

mendapat perhatian

Contoh ; Modal Bank Rp 50 Juta sedangkan ATMR Rp 450 Juta

CAR = Modal/ATMR x 100% = 50 Juta/450 Juta = 11.11 % sehat

Modal Bank Rp 50 Juta sedangkan ATMR Rp 750 Juta

Car = Modal/ATMR x 100% = 6.67 % tidak sehat

ATMR = Aset tertimbang menurut resiko (hal-hal yg terkait dengan pemberian kredit)

2. BMPK, Batas maxsimum pemberian kredit untuk legal landing limit (LLL) sebesar 50% Dari modal Bank (Jika

Modal Bank ada 100 juta bank hanya wajib memberikan kredit sebesar 50 juta)

3. NOP : Net Open Pessetion membatasi valuta asing yang di aktiva dan pasiva maximum 25% Dari modal Bank

(Neraca Aktiva dan Pasiva ada 100 Juta + Valuta Asing 25% )

4. LDR : Loan to Deposit Ratio, perbandingan antara dana pihak ke 3 (tiga) yang dikumpulkan dengan kredit yang

disalurkan tidak melebihi 110% (Total Kridit /Dana Pihak III).

Contoh = Total Kredit Rp 900 Juta sedangkan Total Dana Pihak Ke III Rp 800 juta

LDR = Total Kredit/Total Dana Pihak Ke III x 100% = 900 Jt/800 Jt x 100% = 112.5% (tidak sehat)

Contoh = Total Kredit Rp 700 Juta sedangkan Total Dana Pihak Ke III Rp 800 juta

LDR = Total Kredit/Total Dana Pihak Ke III x 100% = 700 Jt/800 Jt x 100% = 87.5 (sehat)

5. Pemberian KUK : Kredit Usaha Kecil , porto polio perkreditan harus memberikan kepada pengusaha golongan

ekonomi lemah 20% dari total kredit yang disalurkan Bank ( Jika total kredit yg diberikan Bank sebesar Rp 50 juta

maka bank wajib menyalurkannya sebesar 20% atau Rp 10 Juta.
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4. Melakukan Pengumpulan data dan alnalisa Ekonomi Nasional dan Internasional

5. Sebagai Banknya Bank Umum , serta sumber pengamanan terakhir (Lender of the last

resort), sebagai banknya bank umum. Bank sentral memberikan pelayanan kepada Bank

Umum sebagaimana halnya Bank Umum memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Apabila Bank umum mengalami likuiditas misalnya dalam keadaan darurat (keadaan

krisis ekonomi sehingga Bank Umum sukar dan tidak dapat memperoleh sumber dana dari

sumber lain) maka Bank Sentral memberikan pinjaman likuiditas untuk membantu

kesulitan tersebut.

II. Neraca Bank Sentral

Neraca Bank Sentral tidak sama dengan Bank Komersial, secara singkat pasiva rekening

utama Bank Sentral sbb :

a. Kekayaan, diperoleh dengan menciptakan uang terhadap dirinya sendiri. Yang

termasuk dalam kekayaan ini adalah

• Cadangan yang terdiri :

 Sertifikat Emas, yakni keawajiban dari pemerintah yang dijamin dengan emas.

 SDR (Special Drawing Right), hampir sama dengan sertifikat emas diatas , hanya saja

ini dikeluarkan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF (Internasional Monetary

Funds).atas persetujuan anggota IMF mengatasi kekurangan alat

pembayaraaninternasional./menutupi defisit dalam neraca pembayaran .

 Valas (Valuta Asing), bentuk cadangan Bank Sentral yang diperlukan mengatur sistem

pembayaran internasional serta kurs Valuta Asis.

•
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• Pinjaman yang diberikan (Loans) kepada Bank Umum .

 Penjualan Surat Berharga masyarakat yang dimiliki Bank Umum tersebut kepada Bank

Sentral

 Pinjaman Langsung dengan jaminan surat janji membayar/promise (sering disebut

advance) .

 Surat Berharga, berupa kekayaan dalam bentuk surat berharga pemerintah (Obligasi)

yang dibeli oleh Bank Sentral

 Kekayaan lain , berupa tanah , gedung dan perlalatan .

b. Utang yang terdiri dari :

 Uang Kertas, yang dikeluarkan Bank Sentral , merupakan utang bagi Bank Sentral

dan merupakan komponen utama dalam jumlah uang beredar . Pengeluarannya

dijamin dengan seluruh kekayaan Bank Sentral.

 Deposito, merupakan deposito Bank Umum dan juga deposito Pemerintah.

 Surplus, berasal dari bunga surat berharga yang dimiliki bunga pinjaman yang

diberikan . Sebagian besar diberikan ke Pemerintah sebagai transfer payment.

 Dll.
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C. Alat/Instrumen Kebijakan Moneter.

Kebijaksanaan Moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (Bank

Sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya

akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyrakat. Tujuan dari Kebijaksanaan Monter,

untuk stabilitas ekonomi yang diukur dengan kesempatan kerja , kesetabilan harga,

neraca pembayaran yang seimbang (Balance of payment). Jika kesetabilan ekonomi

terganggu maka kebijaksanaan moneter (KM) dapat dipakai untuk memulihkan

(dinamakan findakan stabilitas). Pada dasarnya instrumen alat kebijaksanaan yang

dapat dipakai adalah :

1. Politik Pasar Terbuka (Open Market Policy)
Yaitu tindakan bank sentral menjual dan membeli /mempergadangkan Surat

Berharga Bank Indonesia. Di indonesia dikenal SBI (Sertifikat bank
Indonesia). Bila ingin mengurangi jumlah uang beredar. BI menjual SBI, agar
jumlah uang beredar dapat diserap. Sebaliknya bila ingin menambah jumlah
uang beredar, BI membeli SBI tersebut sehingga uang yang beredar
bertambah.
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1. 2 .Politik Disconto  (Discount Policy)/Penetapan Suku Bunga:
Dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan mengubah bunga pinjaman Bank

bila akan meminjam dana ke BI. Bila ingi mengurangi jumlah uang beredar ,
BI akan menaikan suku bunga sehingga mengurangi minat Bank Umum
meminjam sehingga jumlah uang beredar dapat di tekan. Sebaliknua bila
ingin menambah jumlah uang beredar BI menurunkan bunga pinjman
sehingga mendorong bank umum meminjam dana dan menyalurkan
kemasyarakat sehingga uang beredar makin bertambah.

3. Politik Perubahan Cadangan Minimum (Reserve Requirement Ratio / RRR) : 
Bank Indonesia (BI) merubah Cadangan Wajib Minimum (Giro Wajib Minimum)
yang ada di Bank Umum. Jika ingin mengurangi uang beredar , BI menaikan
Cadangan Minimum Bank Umum sehingga mengurangi kemampuan Bank Umum
menyalurkan dananya kemasyarakat sehingga uang beredar dapat ditekan.
Sebaliknya jika ingin menambah jumlah uang beredar BI akan menurunkan
cadangan minimum Bank Umum, sehingga akan meningkatkan penyaluran dana
oleh Bank Umum ke masyarakat sehingga uang yang beredar bertambah,
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4. Margin Requiretmen (Pengaturan Kredit / Pembiayaan ),

digunakan untuk membatasi penggunaan kredit untuk tujuan –

tujuan pembelian surat berharga (yang besipat spekulatif) .

Caranya Menetapkan jumlah minimum kas down payment untuk

transaski surat berharga. Misalnya Margin Requirement 80% artinya

seorang yang kan membeli surat berharga, maka 80% harus

dibayar dengan kas, sedangkan sisanya (20%) boleh dipinjam dari

bank.

5. Moral Suasion /Hibauan Moral (Tone of the bank central ),

Dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap lembaga moneter dan

individu yang bergerak dibidang moneter dengan pidato-pidato

Gubernur Bank Sentral , atau publikasi-publikasi agarsupaya

bersikap yang dikehendaki oleh penguasa Moneter.
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Dari uraian diatas dapat diringkas/disimpulkan beberapa tugas Bank Sentral :

1. Mencetak dan mengedarkan uang Kartal (Kertas dan Logam)

2. Sebagai pemegang Kas pemerintah , sebagai banknya pemerintah dan

penasehat keuangan pemerintah.

3. Memelihara cadangan emas dan devisa yang dimaksud untuk

menciptakan kesetabilan Kurs Valas.

4. Sebagai banknya bank umum dan sebagai sumber pengamanan terakhir

The Lender of The Lost Resort, artinya apabila Bank umum mengalami

likuiditas dalam keadaan darurat misalnya, dalam krismon , maka bank

umum sulit untuk mendapatkan dana dari sumber lain, maka bank

sentral memberikan pinjaman likuiditas untuk mengatur kesulitan

tersebut.

5. Memelihara cadangan emas dan devisa yang dimaksud untuk

menciptakan kesetabilan nilai kurs.

6. Pengawasan terhadap bank komersial dalam mengenalikan transaksi

perbankan, agar tercapainya kehidupan bank yang prudensial (kehati-

hatian) yaitu terdiri dari CAR, BMPK, NOP, LDR dan KUK



PASAR KEUANGAN 



 Pasar Keuangan : suatu sistem pasar yang
memfasilitasi terjadinya perdagangan antar produk
dan turunan keuangan seperti; bursa efek yang
memfasilitasi perdagangan saham, obligasi dan
reksadana.

 Pasar Keuangan terbagi menjadi 2:

a) Pasar Uang 

b) Pasar Modal 

KELEMBAGAAN 
PASAR KEUANGAN





 Kelembagaan pasar keuangan memiliki fungsi:

Penghimpun dana dan perantara antar pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap pasar keuangan.

 Pasar keuangan menjalankan fungsi ekonomi yang penting
dalam mengalirkan dana dari pihak yang memiliki dana
berlebih kepada pihak yang membutuhkan dana.

FUNGSI 
KELEMBAGAAN PASAR KEUANGAN



1) Instrumen Pasar Uang periode waktunya adalah
jangka pendek (<1 tahun) sedangkan Pasar Modal
periodenya jangka panjang (>1 tahun)

2) Instrumen Pasar uang yang utama adalah SBI,
SBPU, dan Sertifikat Deposito sedangkan produk
Pasar Modal adalah saham, obligasi, reksadana dan
instrumen derevatif.

PASAR UANG vs. PASAR MODAL



3) Pasar uang diotorisasi oleh Bank Indonesia sedangkan
Pasar modal oleh Kementerian Keuangan RI melalui
Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEMPAM).

4) Proses seluruh transaksi pasar uang ada di bank
sedangkan pasar modal di Bursa Efek dan perusahaan
sekuritas

5) Resiko dan earning pasar uang lebih kecil dan lebih stabil
sedangkan pasar modal lebih beresiko dan earning lebih
tinggi.

PASAR UANG vs. PASAR MODAL



 Pasar uang dapat berarti :

Suatu sistem pasar yang memfasilitasi terjadinya
perdagangan antar produk dan turunan keuangan seperti
misalnya bursa efek yang memfasilitasi perdagangan
saham, obligasi dan waran .

Pertemuan antara pembeli dan penjual untuk
memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara
termasuk penggunaan bursa efek, secara langsung antara
penjual dan pembeli (over-the-counter) .

DEFINISI PASAR UANG

http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_efek
http://id.wikipedia.org/wiki/Saham
http://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Waran
http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_efek


 Sebagai fasilitator penghimpun dana berupa surat-surat
berharga jangka pendek

 Perantara atau fasilitator dalam perdagangan surat-surat
berharga jangka pendek

 Sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan
investasi

 Perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan
kredit jangka pendek kepada perusahaan Indonesia.

 Sebagai sarana alternatif lembaga-lembaga keuangan,
perusahaan-perusahaan non keuangan

FUNGSI PASAR UANG



 Dari pihak yang menanamkan dana :
 Membantu bagi pihak-pihak yang mengalami dan menjalani

kesulitan keuangan.
 Untuk mendapatkan penghasilan dari tingkat suku bunga tertentu

 Dari pihak yang membutuhkan dana :
 Menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
 Memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu yang pendek untuk

membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan
 Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat

MANFAAT PASAR UANG



Bank 
Indonesia

Bank 
Harta

Bank 
Karun

Nota Kredit Nota Kredit

Pinjam Rupiah

Bang Harta mengalami kalah kliring, sehingga meminjam kepada 
Bank Karun di Pasar Uang Antar Bank. Dengan demikian, Bank
Indonesia akan mengkredit account Bank Karun di BI dan mendebet
Account Bank Harta di BI. 

Dengan demikian, Bank Harta memiliki cadangan giro yang cukup
Di Bank Indonesia. Namun bank tersebut berhutang ke Bank Karun

Contoh Mekanisme Transaksi di Pasar Uang



 Bank

 Lembaga pemerintah

 Perusahaan Asuransi

 Yayasan

 Lembaga Keuangan lainnya

 Individu masyarakat

PELAKU PASAR UANG



a) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan surat 
berharga jangka pendek dikeluarkan oleh Bank 
Indonesia selaku bank sentral, yang dimaksudkan untuk 
dibeli bank umum dengan nilai nominal yang sangat 
besar.

Tujuan Bank Indonesia mengeluarkan SBI adalah untuk 
mengurangi peredaran uang didalam masyarakat. 

INSTRUMEN PASAR UANG 



b) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan 
hanya dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal 
yang cukup besar.

Tujuan SBPU ini adalah meningkatkan likuiditas bank 
umum dan untuk menekan laju inflasi.

INSTRUMEN PASAR UANG 



c) Sertifikat Deposito

Merupakan instrumen keuangan diterbitkan oleh 
Bank atas simpanan nasabahnya dengan periode 
jatuh tempo dan tingkat suku bunga tertentu. 

d) Commercial Paper

Promes yang tidak disertai dengan jaminan
yang diterbitkan oleh perusahaan untuk
memperoleh dana jangka pendek dan dijual
kepada investor dalam pasar uang.

INSTRUMEN PASAR UANG 



e) Call Money

Kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank
dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek.

f) Repurchase Agreement

Transaksi jual beli surat-surat berharga disertai
dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli
kcmbali surat-surat berharga yang dijual tersebut
pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan
lebih dahulu.

INSTRUMEN PASAR UANG 



g) Banker’s Acceptence

Suatu instrumen pasar uang yang digunakan untuk 
memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk 
membayar sejumlah barang atau untuk membeli 
valuta asing.

INSTRUMEN PASAR UANG 





Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan

dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan

Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan

maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana

bagi kegiatan berinvestasi.

PASAR MODAL









 Sarana penambah modal bagi usaha 

 Sarana pemerataan pendapatan 

 Sarana peningkatan kapasitas produksi

 Sarana penciptaan tenaga kerja

 Peningkatan pendapatan negara 

 Indikator perekonomian negara

FUNGSI PASAR MODAL 



 Pasar modal dibedakan menjadi 2 yaitu:

a) Pasar Perdana (Primary Market) adalah penawaran saham
pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama
waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (issuer)
sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar
sekunder.

Harga saham di pasar perdana ditetukan oleh penjamin
emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis
fundamental perusahaan yang bersangkutan.

Harga saham pasar perdana tetap, pihak yang berwenang
adalah penjamin emisi dan pialang, tidak dikenakan komisi
dengan pemesanan yang dilakukan melalui agen
penjualan.

JENIS PASAR MODAL 



b) Pasar Sekunder ( Secondary Market ) adalah tempat 
terjadinya transaksi jual-beli saham diantara investor 
setelah melewati masa penawaran saham di pasar 
perdana, dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari 
setelah ijin emisi diberikan maka efek tersebut harus 
dicatatkan di bursa.
Harga saham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan 
ekspetasi pasar, pihak yang berwenang adalah pialang, 
adanya beban komisi untuk penjualan dan pembelian, 
pemesanannya dilakukan melalui anggota bursa, jangka 
waktunya tidak terbatas.

JENIS PASAR MODAL 



STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA



 SAHAM 

 OBLIGASI 

 REKSADANA 

 DERIVATIF 

INSTRUMEN PASAR MODAL



Bank Umum
Sifat Usaha

Bank Umum, suatu lembaga keuangan yang tujuan 

utamanya mencari keuntungan, yaitu selisih pendapatan 

dan biaya. (Keuntungan  = R (Q) – C (Q).

R (Q) = Pendapatn Dan C (Q) = Biaya

Pendapatan : Pemberian pinjaman (kridit) & pembelian 

surat-surat berharga

Biaya : pembayaran bunga dan biaya-biaya dalam 

upaya menarik dana   masyarakat.  



Dana Bank

Seperti halnya perusahaan Neraca Bank Umum
terdiri dari indentitas

Kekayaan / Assets = Utang/Liabilities + Modal
Sendiri /Net Worth

Assets , uang kas, kridit, surat berharga,
kekayaan lain (tanah, gedung dll)

Liabilities, Giro, Tabungan, pinjaman dari bank
lain, Bank Sentral, perubahan modal.



 Konsep Dasar Pengelolahan Bank Umum
 Tujuan jangka panjang mencari laba.
 Tujuan jangka pendek (kegiatan sehari-

hari), tidak kehabisan dana, yaitu setiap 
saat nasabah mengambil depositonya 
bank dapat memenuhi kewajibannya, 
meskipun pada saat itu mengalami 
kerugian.

Pengelolahan Bank Umum



Ada 2 (dua) kelompok rekening dalam neraca 
bank :

1. Bisa dikuasai/Controllable Items (Sertipikat 
seposito, surat berharga jangka pendek

2. Tidak bisa dikuasai/Uncontrollable 
(Deposito para nasabah, pinjaman 
nasabah, GWM, Cek yg segera dicairkan). 



Tujuan Jangka Pendek

Memenuhi cadangan minimum

 Pelayanan yang baik kepada pelanggan

 Strategi dalam investasi

Cara Mencapai Tujuan, berbeda setiap bank tergantung 
berapa faktor.

 Falsafah yang dianut (pola Gaya Konservatif dan Agresif)

Minimum Biaya, menghendaki dana tambahan dan 
memperolehnya dengan berbagai cara (meminjam dana 
antar bank, menjual sertifikat deposito, menjual surat 
berharga jangka pendek)

 Faktor-faktor lain misalnya kebutuhan nasabah, likuiditas 
bank dan perubahan pasar

Prinsip pengelolahan bank umum jangka pendek



Manajemen Likuiditas Bank

 Pengelolahan Kekayaan/Assets Management

Pendekatan “The Pool-of-Funds Approach”, dana yang
tersedia tersebut dikumpulkan jadi satu dalam satu fool
kemudian dialokasikan sesuai dengan kreteria /syarat-
syarat tertentu kedalam masing-masing bentuk
kekayaan. Pendekatan ini tidak memberikan pedoman
dalam menentukan proporsi masing-masing bentuk
asset dan tidak dapat memecahkan dilema antara
liquiditas & propitabilitas.



Pendekatan “The Assets –Allocation Approach”,
yaitu sangat menitik beratkan pada liquiditas dan
tidak membedakan perbedaan tingkat liquiditas dari
masing-masing sumber dana. Kenyataan tingkat
liquiditas diperlukan berbeda antara giro, deposito
dan modal pendekatan ini mengatasi kelemahan
pendekatan The – Pool –of- Funds Approach. Yaitu
memperhatikan bahwa jumlah liquiditas yang
diperlukan bank erat hubungannya dengan sumber
dana/liquiditas tersebut



Pool of Funds

Giro

Tabungan 

deposito

modal

Kas dan Cadangan

Surat berharga

pinjaman

Kekayaan Lain

Pendekatan The Pool-of Funds



Giro / Demand Deposit

Tabungan 

Deposito berjangka

Modal 

Cadangan primer

Cadangan sekunder

Kredit / Pinjaman

Surat berharga lainnya

Aktiva tetap

Pendekatan The Assets Allocation



c. The Management Seinnce Approach

Commercial loan theory, menitik beratkan sebaiknya 
bank hanya memberikan kridit/pinjaman jangka pendek 
saja yang sifatnya produktif & dapat membayar kembali 
dari hasil pinjaman.

Shiftability theory, dasar teori ini adalah kemampuan 
bank untuk  menukarkan sesuatu bentuk kekayaan 
dengan bentuk lain untuk memenuhi liquiditasnya.

The doctrine of anticipated income, menurut teori ini 
yang penting bahwa pinjaman itu akan dibayar kembali  
atau tidak ditentukan oleh pendapatan yang diharapkan 
akan diperoleh dari kegiatan baik yang langsung dibiayai 
dengan pinjaman tersebut maupun yang tidak langsung.  



 Pengelolahan Utang/Liability Management, teori ini
memandang bahwa sumber dana /utang bank tidak
dapat dikuasai /dipengaruhi justru sebaliknya atas
dasar target pertumbuhan asset tertentu disesuaikan
sumber dana yang sesuai dengat target tersebut. Jadi
menurut teori ini sumber dana mudah didapat
diperoleh. Dengan demikian bank tidak perlu
mempunyai dana (Tabungan, Deposito dll ) jangka
pendek yang keuntungannya juga kecil. Sebaiknya
dialihkan kedalam bentuk kekayaan yang
medatangkan keuntungan yang lebih besar (yang
jangka waktunya panjang) . Teori ini muncul di
Amerika tahun 1960, dengan timbulnya sertifikat
deposito.



 Hubungan Korespondensi, 

 Untuk mempermudah chek cliring, suatu bank dapat 
meminta bantuan bank korepondensinya untuk 
membayar cek yang ditarik  atas namanya / menguangkan 
cek

 Mempermudah pembayaraan kedalam dan keluar negeri

 Mempermudah melakukan transaksi-transaksi  lain seperti 
pembelian surat berharga.

 Memberikan informasi calon Debitur baik  funding  atau  
Tresurry  /Kridit

 Sistem Inpormasi Debitur (sid) BPR tahun 2006. baru 
tergabung SID



Pengaturan Bank Umum



Penggabungan /Marger :

Dari segi bank , jatuh pailit, adanya
diseconomies of Scale, yang tercermin dari
rendahnya rentabilita, kesukaran
membayar gaji karyawan dan pimpinan
dari pendapatan bank dan rendahnya
liquiditas serta rendahnya kemungkinan
untuk menjul saham baru.

Dari segi bank yang bergabung adanya
economies of scale, menekan ongkos /
mendapat langganan baru dan
memperbanayak distribusi lokasi bank



 Rahasia Bank
 Yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai

nasabah penyimpan simpanannya.
 Yang dirahasiakan bukan saja mengenai keadaan keuangan nasabah

tetapi meliputi juga indentitas nasabah yang bersangkutan.
 Yang berkewajiban memegang teguh rahasia bank yaitu Anggota

Dewan Komisaris Bank, Direksi Bank, Pegawai Bank dan pihak
trafialiasi dari bank (keluarga dari diatas)

 Nasabah yang sudah pindah tetap dirahasiakan indentitasnya oleh
bank tersebut.

 Pegawai yang sudah pindah bekerja dari bank tersebut tetap
merahasiakan indentitas dan data keuangan nasabah dimana tempat
ia bekerja sebelumnya.

 Pengecualiaan atas kewajiban rahasia bank, kepentingan perpajkan,
ini pun atas ijin BI dan Menkeu , penyelesaian piutang bank yang
diserahkan Ke Badan Urusan Piutang / Lelang Negara (PUPN)

 Kepentingan peradilan (Polisi, Jaksa , Hakim se ijin BI)
 Tukar menukar informasi antar bank
 Permintta atas kuasa nasabah
 Permintaan ahli waris
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PERIZINAN 

BPR

Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat

Bagian Perizinan dan Likuidasi BPR

BANK PERKREDITAN 
RAKYAT (BPR)

Disampaikan pada acara 
Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Strategi Pengembangan 

Lembaga Keuangan Mikro
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OUTLINE

1. Definisi, Dasar Hukum dan Bentuk Hukum BPR
2. Jumlah dan Lokasi
3. Kegiatan dan Larangan
4. Beberapa Ketentuan BPR :

a. Kepemilikan
b. Permodalan
c. Kepengurusan
d. Fit and Proper Test

5. Pendirian
6. Pengawasan
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DEFINISI, DASAR HUKUM DAN 
BENTUK HUKUM 

BPR (UU No. 7 tahun 1992) :

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran

BENTUK HUKUM BPR :

 Perseroan Terbatas (PT)

 Perusahaan daerah (PD)

 Koperasi
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JUMLAH DAN LOKASI BPR

Total per  Agustus 2009 :

1,763 RBs 
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KEGIATAN USAHA BPR

DOs:
Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu.

Memberikan kredit.

Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasakan prinsip bagi hasil, 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 
deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank 
lain.
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KEGIATAN USAHA BPR

DON’Ts:
Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas
pembayaran.

Melakukan kegiatan usaha dalam 

Melakukan penyertaan modal.

Melakukan usaha perasuransian.

Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana 
diuraikan pada huruf a. di atas.

Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai 
pedagang valuta asing (dengan izin BI)
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PRODUK BPR

• Simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 
ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan 
dengan itu.  

• Inovasi-inovasi baru pada tabungan : tabungan haji, tabungan yang dikaitkan 
dengan asuransi dan sebagainya.  

TABUNGAN

• Simpanan pihak ketiga kepada bank, yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan dalam waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian antara pemilik 
deposito tersebut dengan bank yang bersangkutan

DEPOSITO BERJANGKA

• Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau 
pembagian hasil keuntungan

KREDIT
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KREDIT BPR

• Kredit yang diberikan untuk keperluan
pembiayaan modal kerja dengan jangka waktu
pada umumnya 1 (satu) tahun

KREDIT 
MODAL 

KERJA (KMK)

• Kredit yang diberikan untuk keperluan
pembiayaan barang modal seperti pembangunan
gedung, instalasi, perkebunan dan sebagainya, 
dengan jangka waktu di atas 1 (satu) tahun

KREDIT 
INVESTASI 

• Kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi
antara lain kendaraan bermotor, alat-alat rumah
tangga, KPR dan sebagainya dengan jangka
waktu bervariasi

KREDIT 
KONSUMSI 
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PENGHIMPUNAN DANA BPR

• Dana masyarakat merupakan sumber dana utama bagi suatu 
bank, mengingat dana masyarakat ini merupakan bagian 
terbesar dari keseluruhan sumber dana yang diperoleh bank.  

• Dana pihak ketiga BPR terdiri dari deposito berjangka dan 
tabungan. 

DANA MASYARAKAT 

• Dana bank atau modal bank berasal dari para pemegang saham. 
• Fungsi modal adalah disamping untuk mengembangkan usaha 

juga dimaksudkan untuk menutup resiko yang mungkin terjadi. 
• Dana bank lain pada umumnya bersifat pelengkap dan dana 

tersebut digunakan antara lain untuk melancarkan likuiditas atau 
mengembangkan usaha.

DANA BANK DAN BANK LAIN
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PENYALURAN DANA BPR

 Penyaluran dana kepada masyarakat disebut dengan pemberian kredit oleh
Bank Konvensional atau pembiayaan oleh bank syariah (Bank berdasarkan
prinsip Syariah).

 Pengelolaan kredit harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian,
sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal.

 Bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi
hutangnya dengan melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan,
modal, agunan dan prospek usaha debitur.

 Penyaluran dana tidak boleh terpusat pada peminjam tertentu (diatur
dalam ketentuan BMPK).

 Penyaluran dana antar bank dilakukan untuk berbagai tujuan guna
membantu kegiatan bank satu sama lain.
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KETENTUAN KELEMBAGAAN BPR 
Kepemilikan BPR

SYARAT MENJADI PEMILIK BPR

Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL)  dan 
Daftar Kredit Macet (DKM) di bidang perbankan.

• Memiliki akhlak dan moral yang baik
• Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Memiliki komitmen terhadap perkembangan bank yang sehat

Dinilai memiliki integritas yang baik, antara lain :

Memenuhi persyaratan administratif dan lulus 
wawancara (fit and proper test)
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KETENTUAN KELEMBAGAAN BPR 
Permodalan BPR

 Bank Umum dan BPR dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha
secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dengan izin
Dewan Gubernur Bank Indonesia

 PERSYARATAN MODAL DISETOR BPR

MODAL DISETOR 
MINIMUM 

KETERANGAN

Rp5 miliar BPR di DKI Jakarta

Rp2 miliar BPR di ibukota propinsi di pulau Jawa dan dan di wilayah
Kabupaten atau Kodya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Rp1 miliar BPR di ibukota propinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah
pulau Jawa dan diluar wilayah sebagaimana tersebut di atas.

Rp500 juta BPR diwilayah lain di luar wilayah tersebut diatas.
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KETENTUAN KELEMBAGAAN BPR 
Kepengurusan BPR

SYARAT MENJADI PENGURUS BPR
Tidak termasuk dalam DTL dan DKM di bidang perbankan

Memiliki kompetensi dan integritas

Wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan.

Paling sedikit 1 orang calon anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan pada saat 
pengajuan pendirian BPR setelah 31 Desember 2006 dan seluruh calon anggota Direksi wajib 
memiliki sertifikat kelulusan pada saat pengajuan pendirian BPR setelah 31 Desember 2008.

Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif 
pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.

Memenuhi persyaratan administratif yang dipersyaratkan dan lulus dalam fit and proper test.
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KETENTUAN LAINNYA
Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test)

Penilaian fit and proper dilakukan Bank Indonesia terhadap:

• Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan calon Pengurus BPR
• PSP, Pengurus dan Pejabat Eksekutif (PE) BPR, apabila dari hasil pengawasan

atau informasi yang diperoleh diketahui adanya indikasi penyimpangan dari
praktik perbankan yang tidak sehat.

Penilaian fit and proper terhadap PSP/calon PSP dilakukan untuk menilai
persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sementara terhadap
Pengurus/Calon Pengurus dan PE dilakukan untuk menilai persyaratan integritas,
kompetensi dan reputasi keuangan.

Lulus berhak tetap menjabat pada BPR,

Lulus Bersyarat  dapat tetap menjabat sepanjang memenuhi beberapa
kewajiban seperti membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan
pelanggaran serupa, memperbaiki faktor kompetensi dan menyelesaikan kredit
macet.
Tidak Lulus dilarang menjabat sebagai PSP, Pengurus atau PE pada BPR.
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BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh WNI, Badan Hukum 

Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, Pemda atau dua pihak/lebih 

sebagaimana tersebut diatas

BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin 

Bank Indonesia

Dasar Hukum 

Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 

Tanggal 8 November 2006 

tentang Bank Perkreditan Rakyat 

PENDIRIAN BPR



155

2. Diterimanya Studi Kelayakan

1. Terpenuhinya persyaratan permodalan

3. Kelulusan Calon Pengurus dan Pemegang Saham Pengendali 

berdasarkan Fit and Proper Test

ASPEK UTAMA PERSYARATAN PENDIRIAN BPR

TATACARA PENDIRIAN BPR
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Minimal 50% dari modal disetor wajib digunakan untuk modal kerja

BPR yang berbentuk hukum Koperasi, modal disetornya berupa simpanan 

pokok, simpanan wajib, dan hibah (diatur UU No,25 Perkoperasian)

4

3

2

1

No

Wilayah diluar wilayah 1,2 dan 3Rp. 500 juta

Ibukota Propinsi di luar pulau Jawa dan Bali 

dan di wilayah pulau Jawa dan Bali diluar 

wilayah  1 dan 2

Rp. 1 Milyar

Ibukota Provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di 

wilayah Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, 

Tangerang, Bekasi

Rp. 2 Milyar

Daerah Khusus Ibukota JakartaRp. 5 Milyar

WilayahJumlah Modal Disetor

Persyaratan Modal

TATACARA PENDIRIAN BPR
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Sumber dana untuk kepemilikan BPR dilarang :

1. Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam 

bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain(kecuali dari 

APBD)

2. Berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang

SUMBER PERMODALAN DAN PERUBAHAN MODAL

TATACARA PENDIRIAN BPR
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a. Rancangan akta pendirian badan hukum

b. Data kepemilikan

c. Daftar calon anggota Direksi dan dewan Komisaris

d. Rencana struktur organisasi dan jumlah personalia

e. Analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR

f. Rencana sistem dan prosedur kerja

g. Bukti setoran modal paling sedikit 30% dari modal disetor

h. Surat pernyataan dari calon pemegang saham (jika berbentuk PT atau 

PD) atau calon anggota (jika berbentuk koperasi)

Pemberian Izin dilakukan dalam 2 (dua) tahap: Persetujuan Prinsip

Izin Usaha

Permohonan Persetujuan Prinsip

Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan 

paling lambat 60 hari sejak dokumen lengkap 

TATACARA PENDIRIAN BPR
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a. Nama dan tempat kedudukan

b. Kegiatan usaha sebagai BPR

c. Permodalan dan kepemilikan

d. Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan 

anggota Direksi dan Komisaris

Pemberian Izin dilakukan dalam 2 (dua) tahap: Persetujuan Prinsip

Izin Usaha

Rancangan Akta Pendirian memuat :

TATACARA PENDIRIAN BPR
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a. Kelengkapan dan kebenaran dokumen (Cek List Permohonan 

Persetujuan Prinsip)

b. Penilaian kemampuan dan kepatutan Pemegang Saham 

Pengendali, calon anggota Direksi dan calon dewan Komisaris 

(Mengacu pada Pedoman Fit and Proper Test)

c. Penilaian terhadap analisis atas potensi dan kelayakan pendirian 

BPR (pihak-pihak yg mengajukan permohonan pendirian BPR 

wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai 

analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR)

Pemberian Izin dilakukan dalam 2 (dua) tahap: Persetujuan Prinsip

Izin Usaha

Pertimbangan persetujuan/penolakan IP :

TATACARA PENDIRIAN BPR
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Mengacu kepada SE Bank Indonesia No.8/31/DPBPR 

tanggal 12 Desember 2006  sekurang-kurangnya memuat :

Analisis Potensi :

• Demografi 

• Ekonomi Wilayah

• Jumlah dan pertumbuhan kelembagaan

• Data Perbankan

• Data Lembaga Keuangan Mikro

Analisis Kelayakan :

• Penetapan Lokasi

• Sasaran pasar yang jelas

• Proyeksi keuangan

• Perencanaan SDM

• Persiapan sistem dan prosedur 

Pemberian Izin dilakukan dalam 2 (dua) tahap: Persetujuan Prinsip

Izin Usaha

Analisis Potensi dan Kelayakan Pendirian BPR:

TATACARA PENDIRIAN BPR
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Studi kelayakan sangat diperlukan oleh berbagai kalangan, terutama bagi 

para investor selaku pemrakarsa kegiatan usaha, bank sebagai kreditur, 

instansi pemerintah sebagai regulator. 

Kepentingan investor dalam rangka mengetahui tingkat keuntungan dari 

investasi, bank berkepentingan untuk mengetahui potensi sumber dan 

penyaluran dana; tingkat keamanan kredit yang diberikan dan 

pengembaliannya, sedangkan bagi pemerintah/ regulator lebih 

menitikberatkan manfaat dari investasi tersebut  bagi peningkatan 

perekonomian, pemerataan kesempatan kerja dll.

Dunia usaha dihadapkan pada kondisi akan datang yg dipenuhi 

ketidakpastian, maka diperlukan pertimbangan-pertimbangan  tertentu, 

sehingga pengambilan  keputusan harus didasarkan pada hasil suatu 

kajian (studi kelayakan) yang telah diuji validitasnya berdasarkan hasil 

penelitian yang  direkomendasikan layak /dapat diterima dan 

menguntungkan.

PENILAIAN  KELAYAKAN PENDIRIAN BPR

TATACARA PENDIRIAN BPR
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Secara umum Studi kelayakan  digolongkan menjadi dua bagian yang 

didasarkan  pada :

PENILAIAN STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN BPR

• Studi kelayakan yang berorientasi laba yang hasil studinya 

menitikberakan pada keuntungan  (profit oriented).

• Studi kelayakan yang berorientasi  social (non profit oriented) 

yang menitikberatkan pada suatu  proyek yang bisa 

dijalankan dan dilaksanakan tanpa memikirkan nilai atau 

keuntungan ekonomis tetapi memiliki dampak social yang 

positif.

TATACARA PENDIRIAN BPR
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• Studi kelayakan  yang terkait dengan pendirian BPR harus 

merupakan  hasil penelitian yang menyangkut berbagai aspek 

baik itu aspek demografi, pertumbuhan ekonomi wilayah; potensi 

dana dan kredit;  pasar dan pemasarannya, pertambahan 

kelembagaan; aspek teknis dan teknologinya; aspek  

keuangan/permodalan;   aspek manajemen  dan sumberdaya 

manusianya yang menggambarkan kondisi saat ini dan mengenai 

masa depan  bisnis/usaha yang akan dijalankan.

• Hasil studi kelayakan akan digunakan sebagai dasar utama dalam  

mengambil keputusan apakah suatu proyek, kegiatan usaha 

(BPR) atau rencana bisnis  layak atau tidak untuk dijalankan 

dengan menguntungkan ( prospektif )  secara menerus  dan 

senantiasa berada dalam jalur yang benar.

TATACARA PENDIRIAN BPR

PENILAIAN STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN BPR
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Untuk menilai validitas dari  studi kelayakan, calon pendiri/konsultan 

mempresentasikan studi kelayakan.

Proyeksi keuangan (aspek Ekonomis) dan non Ekonomis 

dikuantifikasikan kedalam penilaian studi kelayakan  pendirian BPR  

yang diinput kedalam  aplikasi   penilaian studi kelayakan harus  

memperoleh klasifikasi “Diterima”

Hasil klasifikasi “diterima” tersebut  meliputi   Aspek Umum; Aspek 

Manajemen; Aspek Pemasaran dan Aspek Keuangan disamping 

adanya kepengurusan  yang kompeten; PSP yg memiliki kelayakan 

dan reputasi keuangan yang baik serta keabsahan setoran modal.

TATACARA PENDIRIAN BPR

PENILAIAN STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN BPR

file:///C:/Documents and Settings/Vaio/Local Settings/Temp/Aspek Umum & Manajemen - Tambhn Fisibility Studi- Toto Kusdinar.doc
file:///C:/Documents and Settings/Vaio/Local Settings/Temp/Aspek Umum & Manajemen - Tambhn Fisibility Studi- Toto Kusdinar.doc
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a. Akta pendirian badan hukum yg telah disahkan oleh instansi yg 

berwenang

a. Data kepemilikan

b. Daftar susunan calon anggota Direksi dan dewan Komisaris

c. Susunan organisasi dan sistem prosedur kerja (termasuk personalia)

d. Bukti pelunasan modal disetor

e. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bahwa setoran modal 

tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk 

apapun dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang

g. Bukti kesiapan operasional

Permohonan Izin Usaha

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan 

paling lambat 60 hari sejak dokumen lengkap 

TATACARA PENDIRIAN BPR
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a. Daftar aktiva tetap dan inventaris

b. Bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau 

perjanjian sewa menyewa gedung kantor

c. Foto gedung kantor dan tata letak ruangan

d. Contoh formulir/warkat yang akan digunakan

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pemberian Izin dilakukan dalam 2 (dua) tahap: Persetujuan Prinsip

Izin Usaha

Bukti kesiapan operasional, paling sedikit mencakup :

TATACARA PENDIRIAN BPR
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a. Kelengkapan dan kebenaran dokumen

b. Penilaian kemampuan dan kepatutan Pemegang Saham Pengendali, 

calon anggota Direksi dan calon dewan Komisaris

c. Kesiapan gedung kantor dan sarana penunjang operasional lainnya

Pemberian Izin dilakukan dalam 2 (dua) tahap: Persetujuan Prinsip

Izin Usaha

Pertimbangan persetujuan/penolakan IU :

TATACARA PENDIRIAN BPR
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 Melakukan penelitian  terhadap kelengkapan administratif 
permohonan prinsip pendirian BPR baru 

 Melakukan analisa Studi Kelayakan BPR 

 Melakukan pemeriksaan modal disetor (30%)

 Mengundang dan melakukan wawancara terhadap 
pengurus BPR dan Pemegang Saham Pengendali untuk 
penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper test)

 Menyetujui/menolak permohonan prinsip 

Tahap-1 persetujuan prinsip pendirian 
BPR

TATACARA PENDIRIAN BPR
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 Melakukan penelitian  terhadap kelengkapan persyaratan 
administratif izin usaha pendirian BPR 

 Melakukan pemeriksaan modal disetor (70%)

 Mengundang dan melakukan wawancara terhadap 
pengurus BPR dan Pemegang Saham Pengendali untuk 
penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper test) 
bila terjadi perubahan PSP dan Pengurus

 Melakukan pemeriksaan gedung & sarana penunjang 
operasional lainnya

 Menyetujui/menolak permohonan izin usaha 

Tahap-2 persetujuan izin usaha 
pendirian BPR

TATACARA PENDIRIAN BPR
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Setelah mendapat izin 

usaha, BPR wajib 

melakukan kegiatan 

usaha paling lambat 

60 hari sejak tanggal 

pemberian izin usaha

Kegiatan usaha wajib

dilaporkan kepada BI 

paling lambat 10 hari 

sejak kegiatan usaha 

dimulai

Jika dalam jangka 

waktu 60 hari sejak 

tanggal pemberian izin 

Usaha, BPR belum 

memulai kegiatan 

usaha, maka izin usaha 

yang telah diberikan 

dinyatakan tidak berlaku

BPR yang telah mendapatkan izin usaha dari 

Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan 

bentuk badan hukum dan kata “Bank Perkreditan Rakyat” 

atau disingkat “BPR” di depan nama BPR

PELAKSANAAN OPERASIONAL BPR

TATACARA PENDIRIAN BPR
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BPR dapat mengubah kegiatan 

usahanya menjadi BPRS 

dengan izin Dewan Gubernur 

Bank Indonesia

Ketentuan mengenai 

pemberian izin perubahan 

kegiatan usaha tunduk kepada 

Peraturan Bank Indonesia 

tentang BPR Berdasarkan 

Prinsip Syariah

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

TATACARA PENDIRIAN BPR
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 Pendirian ijin pendirian BPR yang lebih selektif 
sehingga dapat meminimalkan permasalahan 
likuidasi BPR

 Penyebaran BPR dapat lebih baik karena 
mengetahui kondisi-kondisi ekonomi dan non-
ekonomi dimana BPR dapat didirikan.

 Jumlah BPR yang berdiri dapat dikendalikan 
dengan baik sehingga diperoleh tingkat 
persaingan yang lebih baik.

 Kemampuan berkembang secara sehat dan wajar 
akan semakin baik.

Manfaat yang diharapkan dengan penilaian kelayakan 
pendirian BPR a.l.

TATACARA PENDIRIAN BPR
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 Dilakukan oleh BI

 Melalui dua cara :
 Pengawasan On-Site
 Pengawasan Off-Site (melalui laporan bulanan,

kuartalan, semesteran dan tahunan)

PENGAWASAN BPR
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ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

(Cetak Biru Perbankan Indonesia)

Tahun 2004 



 API yaitu suatu kerangka dasar pengembangan sistem
perbankan Indonesia 5 sampai 10 tahun kedepan

 VISI API

 Menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat
dan efisien

 Menciptakan kesetabilan sistem keuangan

 Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional

Pengertian



Kronologis API
API merupakan kebutuhan mendesak perbankan Indonesia untuk 

memperkuat fundamental industri perbankan

Der. Perbankan 1980 an 

Belum memiliki industri 

Perbankan yang kuat

Krisis Eko
Basel Committee

Kebutuhan Stabil

Keuangan Internasional

Upaya Penyehatan 

Perbankan Nasional

API

Basel 1997

On Banking Supervision 

(komite pengawasan Perbankan)

Berdiri 1995



Untuk merealisasikan pencapaian visi API ditetapkan 6 pilar API 
sebagai berikut:

1. Menciptkan struktur perbankan domestik yang sehat dan
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong
pemb.eko nasional yang berkesinambungan

2. Menciptakan sistem pengaturan & pengawasan yang efektif & 
mengacu pada standard internasional

3. Menciptakan idustri perbankan yang kuat & memiliki daya saing
tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko

4. Menciptakan tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate 
Governance dalam rangka memperkuat kondisi internal 
perbankan nasional

5. Mewujuidkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung
terciptanya industri perbankan yang sehat

6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa
perbankan.

Enam Pilar API



1. Pertumbuhan Kredit Perbankan Rendah
 Pertumbuhan ekonomi tinggi perlu di imbangi oleh

pertumbuhan kredit yang tinggi pula

 Penyaluran kredit belum optimal padahal bank berperan
sebagai perantara keuangan

2. Struktur Perbankan Belum Optimal
 Terkonsentrasi pada 11 Bank besar yang menguasai 75% aset

perbankan

 Bank kecil memiliki kemampuan operasional, manajemen dan
tata kelola yang terbatas

3. Pemenuhan Kebutuhan Layanan Perbankan Rendah
 Masyarakat menuntut kualitas pelayanan dan akses perbankan

semakin tinggi dan berkualitas

 Antisipasi efek samping ( Tindak kejahatan dan Penipuan )

Tantangan Perbankan Nasional



4. Pengawasan Bank Perlu ditingkatkan
 Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) suatu saat diharapkan lebih

mengefektifkan pengawasan bank dan lembaga keuangan

5. Kapabilitas Perbankan Masih Lemah

ukurannya menggunakan:
 Good Corporate Governance ( Tata Kelola Perusahaan Prima )

 COR Banking Skills

 Peningkatan Prinsip Kehati-hatian

 Manajemen resiko dan keahlian pokok perbankan

6. Profitabilitas & Efisiensi Bank Tidak Mampu Bertahan

keadaan seperti ini disebabkan oleh:
 Faktor marjin ( Suku bunga rendah )

 Biaya Operasional Relatif Tinggi

 Profitabilitas & Efisiensi memungkinkan bank berkembang
menghadapi siklus bisnis

 Semakin banyak nasabah namun tidak proporsional
menyebabkan biaya rata-rata meningkat



7. Perlindungan Nasabah Masih Harus
Ditingkatkan

 Tantangan perbankan dan masyarakat adalah
menciptakan standard yang jelas dalam mekanisme
pengaduan nasabah

 Transparasi

8. Perkembangan Teknologi Informasi
 Perkembangan teknologi informasi menaikkan tingkat

dan variasi resiko



1. Penguatan Struktur Perbankan Nasional
2. Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan
3. Peningkatan Fungsi Pengawasan 
4. Peningkatan Kualitas Manajemen & Operasi 

Perbankan
5. Pengembangan Infrastruktur Perbankan
6. Peningkatan Perlindungan Nasabah

(keterangan lebih lanjut pada slide 
berikutnya)

Program Kegiatan API (2004-2013)



Tujuan 

 Penguatan permodalan bank

 Mengelola Resiko

 Teknologi Informasi

 Pertumbuhan Kredit

Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan dengan:
1. Penambahan modal baru melalui pemegang saham baru atau 

ivestor baru

2. Merjer untuk mencapai persyaratan modal minimum baru

3. Penerbitan saham baru atau Secondary offering di pasar modal

4. Subordinate Loan ( penerbitan pinjaman sub ordinasi )

1. Penguatan Struktur Perbankan Nasional



 Waktu 10 – 15 tahun kedepan mewujudkan terciptanya 
struktur perbankan yang optimal

 Ilustrasi struktur perbankan indonesia sesuai dengan 
Visi API 

(Dijelaskan pada slide berikutnya)



Waktu 10-15 tahun kedepan diharapkan akan tercipta 
struktur perbankan yang optimal

2-3

Bank

Int (kategori
modal  >Rp.50T

3-5 Bank Nas

(kategori Modal Rp
30-50 T)

(kategori Modal Rp10-30 T) 

DAE, KOP, RIT, dll

(kategori Modal Rp.0,1-10 T)

BPD, B.Dg.KEG



 Target BI 5 tahun kedepan akan sejajar dengan negara 
lain dalam penerapan International Best Practice

 Tahun 2006, BI telah memiliki sistem penyusunan 
kebijakan perbankan yang efektif

2. Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan



Target Bank Indonesia 2 tahun kedepan 
akan melakukan pengawasan yang lebih 

efektif dan sejajar dengan negara lain

3. Peningkatan Fungsi Pengawasan



Target Bank Indonesia 5 tahun kedepan, internal 
perbankan akan memiliki kemampuan dalam 

menghadapi resiko yang lebih baik

4. Peningkatan Kualitas Manajemen & 
Operasional Perbankan



 Target 3 Tahun kedepan Bank Indonesia, tersedia 

 kredit Bureu

 Lembaga Pemeringkat Kredit

 SKIM Penjamin Kredit

5. Pengembangan Infatruktur Perbankan 



Target untuk 5 tahun kedepan Bank Indonesia, 
akan tersedia:

Standard Pengaduan

Lembaga Mediasi Independen

Transparansi

Edukasi Nasabah

Sehingga pada akhirnya nanti akan 
meningkatkan kepercayaan nasabah pada 
sistemperbankan.

6. Peningkatan Perlindungan Nasabah



I. Penguatan Struktur Perbankan Nasional
 Memperkokoh Permodalan Bank

a. Syarat Modal Minimum Rp.100 M
b. Syarat Pendirian Bank Baru Modal Rp. 3 T

 Memperkuat Daya Saing BPR
a. Tingkat Linkage Program Bank Umum & BPR
b. Pembukanan Kantor Cab. BPR dipermudah
c. Fasilitas Bentuk Jasa Bersama BPR

 Meningkatkan Akses Kredit
a. Fasilitas Bentuk Skema Penjamin Kredit
b. Mendorong Penyaluran Kredit Sektor Usaha Tertentu

Tahap-Tahap Implementasi



II. Peningkatan Kualitas Pengatur Perbankan

 Memformat Proses Sindikasi Dalam Bank Umum 
AT. Kebijakan Perbankan melalui:

a. Melibatkan pihak ke III dalam tiap pembuatan kebijakan 
perbankan

b. Membentuk Panel Ahli Perbankan

c. Fasilitas Pembentuk Lembaga Riset Perbankan di Daerah 
dan Pusat

 Implementasi Secara Bertahap untuk 25 Basel Core 
Principles for Effektive Banking Supervision



III. Peningkatan Fungsi Pengawasan, melalui:
1. Meningkatkan koordinasi antara lembaga pengawasan

a. Dengan melakukan koordinasi & kerjasama secara reguler

2. Melakukan konsolidasi sektor perbankan Bank Indonesia

a. Konsolidasi fungsi pengawas dan pemeriksa

b. Reorganisasi struktur perbankanBank Indonesia

c. Pembentukan tim enforcement & tim khusus pemeriksa 
spesialis

3. Meningkatkan Kompetensi Pemeriksa Bank

4. Mengembangkan Sistem Pengawasan Berbasis Resiko

a. Desain model berbasis resiko untuk pengawasan

5. Meningkatkan Efektifitas Enforcement

a. Sempurnakan proses investigasi kejahatan perbankan

b. Meningkatkan transparasi pengawasan dan enforcement

c. Tingkat perlindungan hukum bagi pengawasan bank



IV. Peningkatan Manajemen & Operasi Bank 
1. Meningkatkan Good Corporate Governance, melalui:

a. Menetapkan standard minimum untuk GCG

b. Mendorong Bank untuk Go Public

2. Meningkatkan Kualitas Manajemen Resiko Perbankan, 
melalui:

a. Syarat sertifikasi manajemen resiko

3. Meningkatkan Kemampuan Operasi Bank, melalui:

a. Mendorong Bank-bank untuk menggunakan fasilitas opersi 
untuk menekan biaya

b. Faislitas kebutuhan pendidikan dalam rangka peningkatan 
operasional bank



V. Pengembangan Infrastruktur 
Perbankan, melalui:

1. Mengembangkan Biro Kredit ( Credit 
Bureu )

a. Melakukan inisiatif pembentukan 
Credit Bureau

2. Mengoptimalkan Penggunaan Badan 
Pemeringkat Kredit (Credit Rating 
Agencies )

a. Syarat rating bagi obligasi yang 
diterbitkan oleh bank



VI. Peningkatan Perlindungan Nasabah

1. Menyusun Standard Mekanisme Pengaduan Nasabah

a. Menetapkan persyaratan minimum dalam mekanisme 
pengaduan konsumen

2. Membentuk Lembaga Mediasi Independen

a. Memfasilitasi pendirian lembaga mediasi perbankan

3. Menyusun Transparansi Informasi Produk

a. Memfasilitasi penyusunan standard minimum transparansi 
informasi produk bank

4. Promosikan Edukasi Untuk Konsumen

a. Mendorong bank-bank untuk melakukan edukasi pada 
konsumen tentang produk-produk finansial



Arsitektur Perbankan Indonesia



Program Kegiatan API
Program penguatan struktur

perbankan nasional

Penambahan modal baru baik dari shareholder lama maupun

investor baru

Merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai

persyaratan modal minimum baru

Penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal

Penerbitan subordinated loan

2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan modal di atas

Rp50 triliun

3 sampai 5 bank nasional dengan modal antara Rp10 triliun- Rp50 triliun

30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu

dengan modal antara Rp100 miliar - Rp10 triliun

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan modal di bawah Rp100 miliar
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Program Kegiatan API
Program peningkatan kualitas

pengaturan perbankan

Meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar

pengaturan yang mengacu pada international best practices

Dalam jangka waktu lima tahun ke depan diharapkan Bank Indonesia telah sejajar

dengan negara-negara lain dalam penerapan international best practices

dalam waktu dua tahun ke depan Bank Indonesia telah memiliki sistem penyusunan

kebijakan perbankan yang efektif yang telah melibatkan pihakpihak terkait dalam

proses penyusunannya.
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Penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta

penerapan 25 Basel Core Principles for Effective Banking

Supervision



Program Kegiatan API
Program peningkatan fungsi 

pengawasan

Meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan

perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia

Dalam jangka waktu dua tahun ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank yang

dilakukan oleh Bank Indonesia akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan

yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain
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Peningkatkan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi

antar lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis

risiko, peningkatkan efektivitas enforcement, dan konsolidasi

organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia



Program Kegiatan API
Program peningkatan kualitas

manajemen dan operasional

perbankan

Meningkatkan good corporate governance (GCG), kualitas

manajemen resiko dan kemampuan operasional manajemen.

Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan kondisi internal

perbankan nasional menjadi semakin kuat.
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Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh

kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang

handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional

perbankan



Program Kegiatan API
Program peningkatan

perlindungan nasabah

Memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan

mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi

independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan

dan edukasi bagi nasabah.

Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan program-program

tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan
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LEMBAGA PENJAMIN 
SIMPANAN (LPS)
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 Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang 
menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 
bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan 
masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang 
terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan 
diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban 
pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket 
guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 
26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran 
Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 
tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank 
Perkreditan Rakyat.

 Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat 
menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap 
industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu 
luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola 
bank maupun masyarakat.
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Sejarah LPS



 Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan 
rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas 
sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas 
lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem 
penjaminan yang terbatas. 

 Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana 
penjaminan dana masyarakat. 
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 Pada tanggal 22 September 2004, Presiden
Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang
tersebut, LPS, suatu lembaga independen yang
berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan
dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem
perbankan sesuai dengan kewenangannya,
dibentuk. Undang-undang ini berlaku efektif sejak
tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal
tersebut LPS resmi beroperasi.
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 Pasal 37B Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 
disebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang 
disimpan pada bank yang bersangkutan dan untuk menjamin simpanan 
masyarakat tersebut akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin 
Simpanan, yang diuandangkan pada tanggal 22 September 2004. Sesuai 
dengan ketentuan, UU tersebut baru mulai efektif 12 (dua belas) bulan 
setelah diundangkan atau pada tanggal 22 September 2005, dengan 
kata lain LPS akan mulai beroperasi pada tanggal tersebut dan program 
penjaminan pemerintah (blanket guarantee) dengan sendirinya akan 
berakhir (yakni Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang 
Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan 
Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban 
Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat). 

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  43  Tahun 2005 Tentang  
Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran 
Bank Perkreditan Rakyat.
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Dasar Pengaturan



 Berdasarkan UU No.24 tahun 2004, dibentuk 
Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya 
disebut LPS.

 LPS adalah badan hukum yang independen, 
transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas 
dan wewenangnya. LPS bertanggung jawab kepada 
Presiden
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LPS



1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan (untuk itu, LPS 
bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan 
pelaksanaan penjaminan simpanan; dan melaksanakan 
penjaminan simpanan)

2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan 
sesuai dengan kewenangannya (untuk itu, LPS bertugas 
merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka 
turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; 
merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan 
penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik; 
dan melaksanakan penanganan Bank Gagal yang 
berdampak sistemik).

e-mail: kholil@uns.ac.id 211

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan 
(LPS)



 Merumuskan dan menetapkan kebijakan 
pelaksanaan penjaminan simpanan.

 Melaksanakan penjaminan simpanan.
 Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam 

rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem 
perbankan.

 Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan 
kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak 
berdampak sistemik.

 Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang 
berdampak sistemik.
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Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)



 Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
 Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali 

menjadi peserta.
 Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
 Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, 

laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank 
sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.

 Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data 
tersebut pada angka 4.

 Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
 Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk 

bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna 
melaksanakan sebagian tugas tertentu.

 Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang 
penjaminan simpanan.

 Menjatuhkan sanksi administratif. 
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Wewenang Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS)



 Pengertian bank dalam LPS adalah sesuai dengan 
UU tentang Perbankan yaitu Bank Umum dan 
BPR. Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha 
di wilayah Negara Republik Indonesia wajib 
menjadi peserta penjaminan, kecuali Badan Kredit 
Desa. Setiap bank wajib menyampaikan 
persyaratan dan laporan yang ditetapkan oleh 
LPS termasuk membayar kontribusi kepesertaan 
dan premi penjaminan. Apabila tidak dipenuhi, 
tidak menggugurkan kepesertaannya namun 
dikenakan sanksi administratif, denda dan pidana.
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Obyek LPS



 Simpanan yang dijamin adalah seluruh tabungan 
dan deposito yang tercatat di Bank tanpa 
membedakan kepemilikan, kecuali :

a. Data simpanan tidak tercatat pada bank.
b. Milik pihak yang mendapat keuntungan tidak 

wajar (misalnya memperoleh hasil bunga jauh 
diatas tingkat pasar)

c. Milik pihak yang menyebabkan keadaan bank 
menjadi tidak sehat (kolaps)
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Simpanan yg Dijamin LPS



Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu 
bank paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). 
Pemberlakuan nilai sampanan yang dijamin tersebut adalah 
secara bertahap yaitu :

a. Periode 22-09-2005 s/d 21-03-2006, seluruh simpanan 
dijamin.

b. Periode 22-03-2006 s/d 21-09-2006, simpanan yang dijamin 
paling tinggi Rp.5 Milyar.

c. Periode 22-09-2006 s/d 21-03-2007, simpanan yang dijamin 
paling tinggi Rp.1 Milyar

d. Periode 21-03-2007 dan seterusnya, simpanan yang dijamin 
paling tinggi Rp.100 juta.
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Nilai Simpanan yg Dijamin



Jumlah simpanan yang dijamin tersebut dapat 
diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih 
kriteria berikut :

a. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah 
besar secara bersamaan.

b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa 
tahun

c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh 
simpanannya menjadi kurang dari 90 % dari jumlah 
nasabah penyimpan seluruh bank.
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Perubahan Jumlah Simpanan 
yg Dijamin



 Besarnya premi penjaminan adalah sama untuk setiap bank yaitu 
sebesar 0,1 % (satu perseribu) dari rata-rata saldo bulanan total 
simpanan dalam setiap periode. Premi penjaminan tersebut dibayarkan 
dimuka 2 kali dalam 1 tahun yaitu periode 1 Januari sampai 30 Juni 
dibayarkan paling lambat tanggal 31 Januari dan periode 1 Juli sampai 31 
Desember dibayarkan paling lambat 31 Juli.

 Besarnya premi penjaminan tersebut dapat diubah apabila dipenuhi 
sekurang-kurangnya satu kriteria berikut:

a. Terjadi perubahan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah 
pada satu bank.

b. Akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui tingkat sasaran 
sebesar 2,5 % dari total simpanan di setiap bank.

c. Terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan pada industri perbankan.
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Premi Penjaminan



 Cara penetapan premi yang sama untuk setiap bank 
tersebut dapat diubah sehingga tingkat premi 
menjadi berbeda antara satu bank dan bank yang lain 
berdasarkan skala risiko kegagalan bank. Namun 
perbedaan tingkat premi yang terendah dan yang 
tertinggi tidak melebihi 0,5 %.

 Selain membayar premi penjaminan, bank juga 
diwajibkan membayar kontribusi kepesertaan sebesar 
0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (equitas) BPR 
pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal 
disetor bagi bank baru.
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Kontribusi Kepesertaan
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Ilustrasi Perhitungan Kontribusi Kepesertaan
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Contoh :

Ali mempunyai tabungan atas nama pribadi di Bank XYZ dengan
saldo sebesar Rp 80 juta.

Ali juga mempunyai rekening gabungan dengan Budi dan Cici
dalam bentuk giro di Bank XYZ dengan saldo sebesar Rp 225 juta.

Selain itu, Budi mempunyai rekening tabungan atas nama pribadi
di Bank XYZ dengan saldo sebesar Rp25 juta.

Sedangkan Cici mempunyai 1 (satu) rekening tabungan atas nama
pribadi dengan saldo sebesar Rp 65 juta dan 1 (satu) rekening
tabungan untuk kepentingan anaknya yang masih kecil bernama
Titi (beneficiary) dengan saldo sebesar Rp 45 juta.

Apabila Bank XYZ dicabut izin usahanya pada tahun 2008 dengan
asumsi pada saat itu nilai simpanan yang dijamin per nasabah per
bank paling tinggi sebesar Rp 100 juta, maka perhitungan nilai
simpanan yang dijamin untuk masing-masing nasabah tersebut
adalah sebagai berikut:
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Nama
Rekening

Saldo Per Tanggal
Pencabutan Ijin Bank

(Likuidasi)

Pembagian Hak
Simpanan

Ali Rp 80 Juta Ali
Rp 80 
Juta

Budi
-

Cici
-

Ali, Budi, Cici Rp 225 Juta Rp 75 
Juta

Rp 75 
Juta

Rp 75
Juta

Budi Rp 25 Juta Rp 25 
Juta

Cici Rp 65 Juta Rp 65
Juta

Cici qq Titi Rp 45 Juta Rp 45
Juta

Jum. Simpanan Rp 440 juta Rp 155
Juta

Rp 100
Juta

Rp 185
Juta

Jum. Simpanan
yang dijamin

Rp 300 Juta Rp 100
Juta

Rp 100
Juta

Rp 100
Juta

Jump Simpanan
yg tidak dijamin

Rp 140 Juta Rp 55
Juta

Rp 85
Juta



 Gelombang Konjungtur (economic cycle) adalah 
naik turunnya kegiatan ekonomi dari waktu ke 
waktu (Business Cycle)

 Naik turunnya kegiatan ekonomi membentuk 
satu gelombang. Kegiatan ekonomi:
 Menaik (recovery)

 Sampai pada puncak paling atas (prosperity)

 Menurun (recession)

 Sampai puncak paling bawah (depression)

PENGERTIAN



Recovery

Prosperity

Recession

Depression



 Jevons dan Moore (1923): Fluktuasi kegiatan 
ekonomi terjadi karena adanya perubahan alam

 Pigou (1927): Fluktuasi kegiatan ekonomi  terjadi 
karena adanya faktor psikologis para pelaku 
bisnis (harapan pesimistis atau optimistis)

TEORI PENYEBAB GELOMBANG KONJUNGTUR



 Malthus (1936): penyebab munculnya krisis 
ekonomi karena adanya kekurangan konsumsi 
(under consumption). Alasan: sektor industri 
manufaktur makin berkembang dan masyarakat 
lebih banyak melakukan kegiatan ekonomi pada 
sektor tersebut.

TEORI PENYEBAB GELOMBANG 
KONJUNGTUR-lanj



Mitchell (1951): Fluktuasi kegiatan ekonomi tidak 
dapat dilepaskan dari sistem ekonomi kapitalis-
liberalis.

Hawtrey (1928) dan Friedman (1957): Fluktuasi 
ekonomi disebabkan oleh sistem moneter dan 
sistem kredit. 

Shcumpeter (1934) menyebut penyebab utama 
tidak stabilnya inovasi teknologi.  

TEORI PENYEBAB GELOMBANG 
KONJUNGTUR-lanj



 Lucas dan Barro (1976), Fisher (1979), dan Phelps 
(1997): Ekspektasi masyarakat yang rasional sebagai 
penyebab fluktuasi ekonomi.

 Keynes: Sistem moneter dan kredit bukan penyebab, 
tetapi merupakan akibat. Penyebab utama adalah 
tidak stabilnya investasi.

TEORI PENYEBAB GELOMBANG 
KONJUNGTUR-lanj



 Siklus konjungtur kegiatan ekonomi menurut Ellis
(1991) berbeda-beda.

 Kondratif: setiap 50 tahun sekali

 Juglar: 10 tahun sekali

 Kitchin: 4 tahun sekali

 Batra (1990): 60 tahun sekali

 Mubyarto: 7 tahun sekali untuk perekonomian Indonesia 
(jawa: pitu-lungan).



Masa Orde Lama: 1945-1966

Masa Orde Baru: 1966-1999

Masa Reformasi: 1999-20…

PERIODISASI PENGAMATAN



Perang kemerdekaan berakhir (tahun 1945-1949): 
Pengakuan terhadap RIS

Pembangunan dititik-beratkan pada “Nation 
Building”

Peran pemerintah dalam perekonomian sangat 
dominan

Pengeluaran pemerintah terkonsentrasi untuk tujuan 
politik dan keamanan dan ketertiban

Usaha untuk perbaikan di bidang ekonomi terabaikan

Masa Orde Lama



 Anggaran Belanja Defisit, ditutup dengan mencetak uang, 
mengakibatkan inflasi sangat tinggi 

 Pertumbuhan ekonomi rendah, bahan pokok sulit 
didapatkan masyarakat, sehingga harganya tinggi

Masa Orde Lama-lanj



 Diperparah dgn beredarnya berbagai jenis mata uang: 
uang De Javasche Bank, uang pemerintah Belanda, 
uang NICA, ORI, dan beberapa jenis uang lokal 
(URIPS-Sumatera, URITA-Tapanuli, URPSU-Sumatera 
Utara/Aceh, URIBA-Aceh, URIDAP-Banten, Uang 
Mandat-Palembang

Masa Orde Lama-lanj



 Tujuan:
 Memperbaiki posisi neraca pembayaran

 Pengendalian harga (inflasi)

 Menggali sumber pendapatan pemerintah untuk 
menutup defisit anggaran

Kebijakan Moneter (Tahun1950)



 Langkah:

 Penyatuan mata uang: De Javasche Bank 
menerbitkan uang baru. ORI ditukar dgn uang baru 
berdasarkan daya beli.

 Pengguntingan uang (Gunting Syafruddin): 
pengguntingan uang kertas menjadi 2 bagian. 
Bagian sebelah kiri dapat digunakan transaksi, 
sedangkan sebelah kanan ditukar dengan obligasi

 Penetapan Sertifikat Devisa: hak diberikan kepada 
perorangan atau perusahaan membeli devisa dari 
bank devisa untuk kegiatan impor. Kurs US$1 = 
Rp3,8.

Kebijakan Moneter (Tahun1950)



 Tahun 1952 Sertifikat Devisa dihapus. Kurs baru 
US$1 = Rp11,4.

 Tahun 1957 dimulainya Ekonomi Terpimpin 
(Konsepsi Presiden)

 Pengeluaran pemerintah tidak terkendali. 
 Mendorong ekonomi pribumi dan memperbaiki 

perusahaan hasil nasionalisasi

 Operasi militer dan politik untuk menciptakan keamanan 
dan ketertiban

Kebijakan Moneter (Tahun1950)



 Tahun 1959:
 dilakukan penurunan nilai uang (Sanering). 

Pecahan Rp500 dan Rp1.000 masing-masing 
menjadi Rp50 dan Rp100.

 Giro dan deposito di atas Rp25.000 dibekukan dan 
diganti dengan pinjaman jangka panjang

 Kurs : US$1 = Rp45

Kebijakan Moneter



Mulai tahun 1960 proyek politik pemerintah 
meningkat
Konfrontasi dengan Malaysia

Penyelenggaraan Asean Games

Penyelenggaraan Pekan Olah Raga (GANEFO)

Pembebasan Irian Barat dari Belanda

Tahun 1965: Bank Indonesia sebagai Bank Berdjoang 
bersedia menutupi defisit anggaran pemerintah 
dengan mencetak uang baru

Kondisi Tahun 1960-an



 Inflasi sangat tinggi (Tahun 1965 sebesar 635%)

 Desember 1965 penggantian uang (Rp1.000 uang 
lama diganti Rp1 uang baru)

 Tahun 1966 terjadi krisis politik: pergantian 
pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru

Kondisi Tahun 1960-an-lanj



 Masalah yang dihadapi:

 Tidak mampu bayar utang

 Defisit Neraca Perdagangan

 Anggaran pemerintah defisit

 Inflasi tinggi (635%)

 Buruknya prasarana ekonomi

Masa Orde Baru



Upaya yang dilakukan:
Pengendalian inflasi

Penyediaan bahan pangan, terutama beras

Rehabilitas prasarana ekonomi

Meningkatkan ekspor

Menciptakan lapangan kerja

Perbaikan iklim investasi, terutama investasi asing

Pelaksanaan pembangunan berencana (PELITA): Trilogi 
Pembangunan

Masa Orde Baru-lanj



 mengejar pertumbuhan tinggi dan  
pemerataan pendapatan melalui 'trickle down 
effect'

 memberikan segala kemudahan seperti 
perizinan, perlindungan bea masuk, kredit 
bank, peruntukkan lahan dsbnya untuk 
mendukung pengembangan usaha besar

 memberikan monopoli beberapa jenis komoditi 
kepada usaha-usaha besar

Titik Berat Politik Ekonomi Orde Baru



 1966-1970: Masa Stabilisasi (Recovery)

 Menjalankan kebijakan Anggaran Belanja Seimbang

 Mendorong Investasi (tahun 1968: UUPMA dan 
UUPMDN)

 Menata sistem perbankan nasional (UU No. 13 1968 
tentang Bank Sentral dan UU No. 14 tahun 1967 
tentang bank Umum)

Masa Orde Baru



 Tahun 1970: tercipta stabilitas ekonomi nasional. 
Inflasi dapat ditekan:
 Tahun 1967 112%

 Tahun 1968 85%

 Tahun 1969 10%

 Tahun 1971 2,5%

 Mulai dilaksanakan kebijakan 
industrialisasi di Indonesia (industri 
substitusi impor) → misalnya industri 
pupuk

 Mulai diterapkan rencana pembangunan 
yang berkesinambungan (Repelita I) 

Masa Orde Baru-lanjutan



 1973/1974: Bonansa Minyak (Oil 
Boom)

 Harga minyak dunia meningkat 400%

 Penerimaan Negara naik (± 48%), inflasi 
naik (± 58%)

 Peran minyak dominan, non migas 
tertinggal

 Peranan Swasta dalam perekonomian 
kecil

Masa Orde Baru-lanjutan



 Kebijakan mengatasi inflasi, Bank Indonesia 
melakukan intervensi ekonomi:
 Menetapkan pagu (batas tertinggi) kredit

 Menaikan suku bunga pinjaman

 Menaikan cadangan minimum perbankan

 Menaikkan suku bunga deposito berjangka

 Melarang bank pemerintah menerima deposito 
berjangka yang dananya berasal dari luar negeri

 Inflasi dapat ditekan:

 1974/1975 :  21%

 1977/1978 : 19%



 1980 an: Masa resesi

 Terjadi over supply minyak dunia, menyebabkan 
harga minyak turun

 Terjadi defisit perdagangan luar negeri Amerika

 Terjadi kenaikan harga mata uang yen Jepang 
terhadap dolar Amerika (Yendaka)

 Pendapatan Negara turun, hutang negara 
(dalam matauang Yen) naik

 Terjadi upaya penyesuaian (Devaluasi, 
deregulasi, penghematan)

Masa Orde Baru-lanjutan



 1983 (1 Juni): Deregulasi Perbankan
 Bank bebas menentukan bunga dan pagu kredit

 1984: Deregulasi bidang Fiskal
 UU pajak baru (prinsip Self Assessment)

 1985: Deregulasi bidang Perdagangan
 Penurunan tariff bea masuk (0 s.d 225% menjadi 0 s.d 60%)

 1986: Sistem pengembalian bea masuk

 1987: Transparansi alokasi kuota tekstil

 1988: Penghapusan monopoli impor plastik dan baja

MASA DEREGULASI



 1986: Deregulasi bidang Investasi

 PMA boleh memiliki saham 95% asalkan untuk ekspor

 1987: Deregulasi pasar modal

 Investor asing boleh membeli obligasi di BEJ

 1988: Pakto 88

 Kemudahan mendirikan bank

 Aturan Legal Lending Limit (49%)

 Cadangan minimum turun dari 15% menjadi 2%

MASA DEREGULASI-lanjutan



 1990: Masa perekonomian Kepanasan (over heated)
 Kinerja Bank menurun

 Capital Adequacy Ratio (CAR) rendah

 Lend to Deposit Ratio (LDR) tinggi

 Kredit banyak yang macet

 Upaya mengatasi
 Tigh Money Policy (kebijakan uang ketat)

 Pengendalian mega proyek

 CAR 8% (paling lambat 1993) dan LDR maks 100%

 1995/1996: Indonesia macan Asia Baru (NICs)
 Sritua Arif: Everything is beautiful in Indonesia

 1996/1997: Awal krisis moneter

MASA DEREGULASI-lanjutan



 Anwar Nasution:
 Neraca berjalan (current account) selalu defisit
 Utang luar negeri (pemerintah dan swasta)
 Lemahnya sistem perbankan nasional

 Bank Dunia
 Akumulasi utang luar negeri swasta berjangka pendek 

(jatuh tempo 18 bulan)
 Sistem perbankan nasional lemah
 Kemampuan pemerintah mengatasi masalah keuangan
 Ketidakpastian politik

PENYEBAB UTAMA KRISIS MONETER 
DI INDONESIA



 Kondisi Fundamental Ekonomi Indonesia

 Perkembangan perbankan terlalu cepat Perekomian 
Indonesia overheated

 Pemerintah melakukan tight money policy

 Swasta yang perlu modal mencari dana di luar negeri. 
Pertimbangannya:

 Mudah (Indonesian Tiger)

 Ada jaminan pemerintah dengan kebijakan kurs 
(intervension band)

PENYEBAB KRISIS MONETER



 Kenaikan utang luar negeri (1992-1997): 85% kenaikan 
merupakan utang LN swasta

 Karakteristik utang LN swasta:

 Unhedged

 Currency mismatch

 Utang jangka pendek untuk membiayai proyek jangka panjang  

 Tahun 1997: utang jatuh tempo (kurang 1 tahun) US$ 20,8 
milyar. Padahal cadangan devisa yang dimiliki BI hanya sekitar 
US$ 27 milyar. 

PENYEBAB KRISIS MONETER



 Kebijakan makro ekonomi yang 
tidak seimbang: didominasi oleh 
kebijakan moneter

 Tidak/belum ada good 
governance: banyak terjadi KKN

 Kondisi politik yang tidak 
kondusif

 Rendahnya Law Inforcement

PENYEBAB KRISIS MONETER



KRISIS MONETER REGIONAL
 Devaluasi Bath Thailand (2 Juli 1997) dan 

Peso Philipina (11 Juli 1997), diikuti krisis 
keuangan di beberapa negara Asia lainnya, 
seperti Korea Selatan dan Malaysia

 Menimbulkan kekhawatiran akan merambat 
ke Indonesia (aspek psikologis)

PENYEBAB KRISIS MONETER



Krisis moneter di Indonesia: 

Kenaikan permintaan dolar (kenaikan kurs dolar) 
memaksa Bank Indonesia melakukan kebijakan 
intervensi (Kebijakan nilai tukar mengambang 
terkendali): intervension band

PENYEBAB KRISIS MONETER



 Rentang kendali (intervension band): batas atas dan 
batas bawah kurs antarbank. Bank umum dapat 
menjual dan membeli US$ di Bank Indonesia

 Sept 1996, rentang kendali dinaikkan dari 5% menjadi 
8%

 Juli 1997: , intervension band dinaikkan lagi menjadi 
12%

 Agustus 1997: nilai Rp di pasar valas antarbank 
menembus batas atas kisaran BI (terendah Rp2.374 
per dolar dan tertinggi Rp2.678 per dolar). Hal ini 
memaksa BI melepas kebijakan rentang kendali 
(mengambang terkendali/managed float) menjadi 
mengambang bebas (Free Float). Kurs rupiah 
ditentukan melalui mekanisme pasar

PENYEBAB KRISIS MONETER



 Rupiah terus melemah karena permintaan US$ 
semakin tinggi. Penyebabnya:

 Spekulasi

 Capital Flight

 Pelunasan hutang swasta

 Tahun 1997 banyak hutang swasta yang jatuh tempo. 
Kreditur luar negeri menolak roll over

 Akhir tahun 1997 nilai tukar  Rp17.000 per US$

 Usaha menurunkan nilai tukar oleh BI menyedot 
banyak cadangan devisa (dari US$26,6 milyar  menjadi 
US$13,2 milyar pada tahun 1997)

PENYEBAB KRISIS MONETER



 Bank mengalami kesulitan likuiditas 
sebagai akibat
 Gejolak nilai tukar
 Menurunnya kepercayaan masyarakat thd. 

Bank
 Tingginya NFL (kredit macet)

 Nopember 1997 terjadi rush, kerana 
pencabutan ijin 16 bank swasta nasional 
oleh pemerintah. Suku bunga antarbank 
mencapai 300%.

 Fungsi bank sebagai intermediasi dalam 
perekonomian terganggu

KRISIS PERBANKAN



Kesulitan mengimpor bahan baku 
untuk produksi dalam negeri 
karena harga impor makin mahal 
dan cadangan devisa makin sedikit. 
(catatan: kandungan impor industri 
dalam negeri tinggi)

LC bank di Indonesia dijamin oleh 
bank di Singapura

KRISIS EKONOMI



Produksi dalam negeri menurun, terjadi 
kontraksi ekonomi, kesulitan 
mendapatkan barang kebutuhan pokok

Terjadi Krisis multidimensi

Mei 1998, pergantian presiden 
Soeharto

KRISIS EKONOMI



 Pemerintah membentuk Tim Penyelesaian Utang Luar 
Negeri Swasta (TPULNS)

 Tugas: mendorong dan memperlancar restrukturisasi 
pinjaman luar negeri swasta

 Juni 1998: TPULNS dan Bank Steering Committee 
(sbg. wakil kreditur) berunding di Frankfurt ttg 
Penyelesaian Utang Luar Negeri Swasta

PENYELESAIAN HUTANG SWASTA



 Frankurt Agreement berisi tentang 
penyelesian:

 pinjaman antarbank: rescheduling

 pembiayaan perdagangan: membuka credit line

 pinjaman perusahaan swasta: Indonesian 
Restructuring Asset/INDRA) dan Jakarta Initiative)

 20 Oktober 1999 akhir masa transisi 
politik (Pemilu)

PENYELESAIAN HUTANG SWASTA



Nilai rupiah merosot ( tinggal 85% dari 
semula)

Inflasi meningkat tajam (Des. 1998 mencapai 
77,6%)

Kontraksi ekonomi (sebesar -13,2%)

Investasi dalam negeri turun, kecuali 
investasi asing

Suku bunga meningkat (SBI 1 bulan = 70%)

Ekspor dan impor turun (kecuali ekspor 
sektor pertanian)

Transaksi berjalan surplus

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia 
Tahun 1997/1998



 Terjadi pemindahan modal dalam negeri ke luar 
(capital flight) sebesar 10%-15% dari PDB (lebih dari 
US$25 milyar)

 Cadangan devisa turun (Maret 1997 sebesar US$26,6 
milyar; Maret 1998 sebesar US$13,2 milyar; Maret 1999 
sebesar US$15,8 milyar)

 Uang primer meningkat (tahun 1996 sebesar 8,1% 
terhadap JUB; tahun 1997 sebesar 26,4% dan tahun 
1998 sebesar 41,4%)

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia 
Tahun 1997/1998-lanjutan



1. Penyehatan kerangka makro ekonomi
•Pengendalian inflasi kisaran 20%

•Transaksi berjalan diupayakan surplus untuk 
membantu membayar hutang

2. Revisi APBN dengan parameter baru
•Defisit diusahakan berkisar 1% dari PDB

•Pengurangan subsidi di bidang enerji 
(terutama BBM), namun tetap memberi 
perlindungan rakyat miskin

3. Transparansi kebijakan fiskal
•Dana reboisasi dimasukkan  dalam APBN 

UPAYA PEMULIHAN EKONOMI
(TAHUN 1999)



4. Proyek swasta
•Penjadwalan kembali 12 proyek infrastruktur

•Dana negara untuk IPTN dihentikan, proyek N-2130 
didanai asing dan perbankan

•Pencabutan perlakuan khusus dan fasilitas kredit 
bagi proyek Mobnas

5. Penegasan kebijakan moneter
•BI diberi otonomi penuh dalam menentukan 

kebijakan moneter dan suku bunga

•Pemerintah memberi dukungan penuh pada 
bank swasta dan pemerintah untuk merger

6. Restrukturisasi sektor perbankan dan 
sektor swasta

UPAYA PEMULIHAN EKONOMI-lanjutan



7. Restrukturisasi struktural

•Bulog hanya memonopoli beras (terigu dan 
gula dihapus)

•Perdagangan domestik produk pertanian 
sepenuhnya dideregulasi

•BPPC dihapus

•Pendanaan ADB dipusatkan hanya pada usaha 
kecil, menengah, dan eksportir

•Hambatan investasi pada kelapa sawit dihapus

•Penghapusan aturan investasi pada penjualan 
grosir dan retail

UPAYA PEMULIHAN EKONOMI-lanjutan



TEORI MONETER KLASIK



Teori Moneter Klasik

Pilar Utama dari teori Moneter Kalasik adalah : J.B.
Say, Irving Fisher & Alfred Marshall.

J.B. Say terkenal karna hukum yang dikemukakannya :
“SUPLAY CREATES ITS OWN DEMOND” artinya :
bahwa suatu perekonomian tidak akan mengalami
penggangguran (Under Employment) atau apa yang oleh
Maltus dinamakan “Under Consumtion”. Jumlah
pengeluaran masyarakat akan selalu dapat mencukupi
untuk menunjang produksi pada keadaan Full
Employment, (Kesempatan Kerja Penuh/tidak ada
penggangguran).



Namun demikian potensi autput yang dapat dihasilkan
tergantung pada tingkat teknologi & banyaknya faktor
produksi tenaga kerja. Faktor produksi terdiri dari :
Sumber Daya Alam , Sumber Daya Manusia & Modal.

Makin tinggi tingkat teknologi dan makin tinggi jumlah
dan kwalitas tenaga kerja, tingkat autput potensial
yang dapat dihasilkan juga makin besar. Artinya
tingkat Full Employment output dapat menjadi lebih
besar, keadaan ini dapat tercapai melalaui bekerjanya
Mekanisme Pasar (Market Mechanisen) yang oleh
Adam Smith disebut “Invisible Hand” (Tangan Tak
Terlihat).



Apabila seseorang ingin bekerja tetapi tidak
memperoleh pekerjaan dia tentu akan
menurunkan upah yang dikehendakinya, sampai
ada pengusaha yang mau mempekerjakan.
Demikian juga apabila terdapat pengusaha yang
tidak dapat menjual semuahasil produksinya
maka dia akan menurunkan sampai terjual habis.
Upah dan harga yg bebas berubah akan menjamin
selalu terdapatnya keseimbangan dalam pasar
tenaga kerja dan pasar barang sebagai hasil
saling mempengaruhinya antara permintaan dan
penawaran (demand and supply ) melalui prinsip
laissez faire( bebas tanpa adanya campur tangan
.



Maltus menyangga argumentasi Adam Smith dengan
mengatakan meskipun produksi barang dan jasa
menimbulkan pendapatan dalam jumlah yg sama
dengan nilai total barang dan jasa, namun tidak dapat
dipastikan bahwa pengeluaran untuk pembelian mesti
sama dengan nilai barang dan jasa tersebut.

Penawaran memang akan menciptakan tenaga beli
atau Purchasing Power/ Pendapatan, namun belum
menciptakan pengeluaran dengan jumlah yang sama.

Jika masyarakat menabung terlalu banyak dari
pendapatannya atau lebih banyak dibandingkan dari
keinginan perusahaan untuk melakukan investasi,
maka ada sebagaian produksi yang tidak terjual.
Akibatnya pengusaha akan memperkecil volume
produksi sehingga akan terjadi pengangguran.



Pengusaha akan terus mengurangi produksinya sampai sisa 
yang tak terjual habis semua, sehingga pendapatan akan 
menjadi lebih rendah dari yang semula.

Menurut ekonomi klasik (Adam Smith) adanya tabungan
masyarakat tersebut tidak berarti dana hilang dari
peredaran, tetapi dipinjam atau dipakai oleh pengusaha
untuk membiayai investasinya. Penabung mendapat bunga
pengusaha bersedia membayar bunga tersebut selama
harapan keuntungan (Prospective yield ) yang diperoleh dari
investasi yang lebih besar dari bunga tersebut. Adanya
kesamaan antar tabungan dengan invesatasi (misalnya
apabila tabungan meningkat pengeluaran investasi juga
meningkat). Adalah sebagai akibat bekerjanya mekanisme
tingkat bunga. Tingkat bunga berfluktuasi sehingga
kerugian mengadakan investasi oleh perusahaan sama
dengan keinginan menabung dari masyarakat.



TEORI KLASIK TENTANG TINGKAT BUNGA

Menurut teori klasik tabungan adalah fungsi dari
tingkat bunga ( S= f(i) =i S)

Makin tinggi tingkat bunga makin tingga juga
keinginan masyarakat untuk menabung. Pada tingkat
bunga yang lebih tinggi masyarakat akan terdorong
untuk mengurangi konsumsinya guna menambah
tabungan. Invesatasi juga tergantung merupakan
fungsi dari tingkat bunga.

I = f (i) i I



Makin tinggi tingkat bunga keinginan untuk melakukan
investasi makin kecil. Alasannya seorang pengusaha
akan menambah pengeluaran investasinya apabila
keuntungan yang diharapkan dari investasi
(Prospective yield) lebih besar dari tingkat bunga
yang harus dia bayar untuk dana invesatasi tersebut,
yang merupakan ongkos untuk pengeluaran dana (cost
of capital).

Makin rendah tingkat bunga pengusaha akan
terdorong untuk melakukan investasi sebab biaya
penggunaan dana makin kecil.

Tingkat bunga dalam keseimbangan akan tercapai
apabila keinginan menabung masyarakat sama dengan
keinginan perusahaan untuk melakukan investasi



Makin tinggi tingkat bunga keinginan untuk melakukan investasi makin kecil.
Alasannya seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila
keuntungan yang diharapkan dari investasi (Prospective yield) lebih besar dari
tingkat bunga yang harus dia bayar untuk dana invesatasi tersebut, yang
merupakan ongkos untuk pengeluaran dana (cost of capital).

Makin rendah tingkat bunga pengusaha akan terdorong untuk melakukan
investasi sebab biaya penggunaan dana makin kecil.

Tingkat bunga dalam keseimbangan akan tercapai apabila keinginan menabung
masyarakat sama dengan keinginan perusahaan untuk melakukan investasi

Secara grafik keseimbangan tingkat bunga dapat digambarkan sbb:

Tingkat bunga tabungan

Investasi o

Investasi i

S0 Jumlah rupiah yang ditabung & diinvestasikan

i1

i0



akan apabila tingkat bunga diatas i0  jumlah tabungan 
melebihi keinginan pengusaha untuk menekan tingkat 
bunga turun ke posisi  i0 . Sebaliknya apabila melakukan 
investasi (terjadi eKses saving) akibat akses saving/ 
kelebihan tabungan bunga dibawah i0 para pengusaha akan 
berlomba/ bersaing memperoleh jumlah dana yang relatif 
kecil (ekses investasi). Persaingan ini akan mendorong 
tingkat bunga naik lagi ke i0, kenaikan. 

Kenaikan efisiensi produksi akan mengakibatkan
keuntungan yang diharapkan naik sehingga pada tingkat
bunga yang sama pengusaha bersedia meminjam dana lebih
besar untuk membiayai investasi nya untuk dana investasi
yang sama jumlahnya, pengusaha bersedia membayar bunga
yang lebih tinggi. Keadaan ini ditunjukkan dengan kurva
permintaan investasi ke kanan atas dan keseimbangan
tingkat bunga yg baru pada tingkat titik i1



Teori Kuantitas Uang

1.Menurut Paham Klasik, uang tidak 
mempunyai pengaruh terhadap sektor rill / 
barang & jasa, Tingkat Bunga, Kesempatan 
Kerja/Pendapatan Nasional (GNP). Pendapatan 
Nasinal ditentukan oleh jumlah & Kwalitas 
Tenaga Kerja, jumlah Modal & Teknologi. Tanpa 
adanya perubahan faktor produksi Pendapatan 
Nasinal tidak akan berubah. Kaum Neo Klasik 
/Moneterist tidak mempunyai pendapat yang 
ekstrim seperti kaum klasik. 



2. Menurut Monerist uang Mempunyai pengaruh
terhadap sektor rill, terutama dalam keadaan belum
full employment. Uang , pengaruhnya hanyalah
terhadap harga-harga barang. Bertambahnya uang
beredar akan mengakibatkan kenaikan harga saja
jumlah autput yang dihasilkan tidak akan berubah.
Inilah yang disebut dengan istilah “Classical
Dichotomy” yaitu pemisahaan sektor Moneter
dengan Sektor Rill. Sektor moneter tidak ada
hubungannya dengan sektor rill uang hanya
merupakan Tudung (“VEIL”) / Perisai dalam
perekonomian.

Teori kwantitas uang adalah merupakan dasar
menjadi tulang punggung adanya kesimpulan bahwa
uang hanya berpengaruh terhadap harga-harga
barang.



Teori Kwantitas Uang terdiri dari :

1.Teori Irving Fisher, teori ini mendasarkan diri pada 
falsapah hukum Say (Say’ s Low), yaitu Ekonomi akan 
selalu berada dalam keadaan Full Employment 
(kesempatan Kerja Penuh). Secara sederhana, Irving 
Fisher merumuskan teorinya dengan persamaan : 

MV = PT

M = Jumlah uang 

V =  Tingkat perputaran uang, yaitu berapa kali suatu 
mata uang berpindah tangan (karena transaksi) dari 
satu orang kepada orang lain dalam suatu periode 
tertentu (umumnya satu tahun) 



P = Harga Barang (Price)
T = Valume Barang yang menjadi transaksi.

Persamaan diatas merupakan suatu indentitas  karena selalu benar. Artinya 
Jumlah unit barang yang ditransaksikan  (T) dikalikan dengan harganya 
harus selalu sama dengan jumlah uang (M) dikalikan dengan perputarannya  
(Total pengeluaran transasksi) dengan perkataan lain Total Pengeluaran 
(MV) = Nilai Barang yang dibeli (P.T) 

2. Cambridge /Marshall Equation, disebut Cambridge karena teori ini
dikembangkan di Cambridge University USA , Marshall memandang
persamaan Irving Fiser dengan sedikit berbeda, ia tidak menekankan pada
perputaran uang (Velocity) dalam suatu periode, melainkan pada bagaimana
dari Pendapatan Nasional (GNP), yang diwujudkan dalam bentuk uang kas
secara Matematika sederhana teori marshall ditulis sbb :

M = k.P.y
Dimana k adalah proporsi / bagian dari GNP yang diwujudkan dalam bentuk

uang kas dan besarnya = 1/V .



Marshall tidak menggunakan volume transaksi
(T) sebagai alat pengukur jumlah output , tetapi
diganti dengan Y (untuk menunjukan GNP Rill).
Jadi T pada umunya lebih besar dari Y sebab
dalam pengertian T termasuk juga total
transaksi barang akhir dan / setengah jadi yang
dihasilkan beberapa tahun yang lampau .
Sedangkan GNP hanyalah mencakup barang akhir
& jasa yang dihasilkan pada tahun tertentu
saja. Juga dalam GNP tidak termasuk barang
setengah jadi (Work in Proces).



Esensi/Kepentingan, dari persamaan Irving Fisher
tidak berbeda dengan persamaan Marshall ditinjau
dari segi matematis, sehingga masih juga merupakan
suatu indentitas namun demikan , orientasinya
berbeda.
Persamaan Marshall /Marsshall Equction sudah
dapat dikatakan merupakan persamaan yang
menunjukan adanya permintaan akan uang (liquidity
Preference). Dimana masyarakat menghendaki
sebagian tertentu dari pendapatannya dalam bentuk
uang kas yang ditunjukan dengan k, dengan demikian
Marshall Equction tidak lgi merupakan persamaan
pertukaran /indentis (seprti halnya pada persamaan
Irving Fisher), tetapi telah merupakan teori
kwantitas uang (dalam arti telah terkandung dari
dalamnnya pengertian permintaan akan uang yang
kemudian sering disebut persamaan cash balance.



Menurut teori kwantitas uang, perubahan jumlah uang yang beredar
akan mengakibatkan perubahan harga secara proposional. Artinya
kalau jumlah uang naik 2 (dua) kali lipat maka harga kan naik 2 (dua)
kali juga.Pandangan demikian didasarkan pada anggapan sbb :

1. Dalam persamaan MV = PT, T dianggap tetap karena selalu berada
dalam

keadaan Full Employment (atas dasar hukum Say).
2.Velocity, juga dianggap tetap, dapat berubah jika terjadi perubahan
dalam pembayaraan pada masyarakat. Misalnya Penggunaan alat
pembayaraan baru (kartu kredit) akan mempenguri transaksi yang
dilakukan, begitu juga kebiasaan pembayaran dengan kredit yang
dapat mendorong masyarakat melakukan transaksi sehingga Velocity
akan naik. Perubahan Ini biasanya lamban sehingga velocty dianggap
tidak berubah. Dalam persamaan Marshall sebagai konsekwensi
Velocity dianggap tetap karena k =1/V.



Imnplikasi dari kedua anggapan diatas adalah jumlah
uang beredar hanyalah mempengaruhi harga dan
pengaruhnya proporsional. Uang tidak dapat
mempengaruhi out put rill (y). Out put rill dapat
berubah kalau terdapat perubahan dalam jumlah &
kwalitas dari faktor-faktor produksi, dengan
demikian, uang tidak dapat mempengaruhi sektor rill.
Pengaruhnya terbatas pada sektor moneter saja.
Pemisahaan pengaruh uang & moneter pada sektor rill
disebut dengan istilah “ Classical dichotomy



Hubungan Proposional antara jumlah uang dengan harga 
dapat dijelaskan sbb :

Apabila V (Velocity) dan Y (Out Put Rill)  masing-masing 
tetap pada niali 4 dan 100, maka dengan jumlah uang 
beredar (M) = 25. harga (P) akan sama dengan 1. Hal ini 
dapat dilihat sbb :
MV = P.T
T diganti Y
25 x 4 = P x 100
100 = 100 P
P = 1
Jika M naik 2 kali menjadi 50 maka  P akan naik 2 kali juga
50 x 4 = P x 100
200 = 100 P
P    = 2



Secara ringkas dapat dijelaskan, pada mulanya
masyarakat dalam keadaan keseimbangan portopolionya,
kemudian Bank Sentral menambah jumlah uang beredar 2
kali, akibatnya masyarakat mengalami ketidak stabilan
dalam portopolionya yaitu kelebihan uang kas yang
dipegang.Masyarakat membelanjakan kelebihan uang kas
tersebut, karena out put total didak bisa ditambah
(karena sudah full employment) maka harga akan
terdorong naik & masyarakat akan terus membelanjakan
kelebihan uang kasnya sampai total pengeluarannya 2
(dua) kali lipat.



Karena out put rill tetap, kenaikan pengeluaran dua kali 
akan menyebabkan harga juga naik dua kali . Hasil akhirnya 
jumlah uang yang dipegang masyarakat naik dua kali , GNP 
Nominal (PxY) naik dua kali , harga naik dua kali, tetapi 
Velocity dan Out Put rill tetap seperti semula. Hubungan ini 
dapat dijelaskan dengan persamaan Marsahall . Misalnya  k 
= ¼ ( ¼  bagian dari GNP ) diwujudkan dalam bentuk uang 
kas apabila GNP (P.Y) = 400 Milyard  maka keinginan 
masyarakat memegang uang kas (Liquidity Preference yang 
disebutkan Keynes) sama dengan 100 M 

M = k.P.y
= ¼  x 400
M = Rp 100 M

Jika GNP Naik 800 Milyard maka jumlah uang kas yang 
diinginkan masyarakat menjadi 200 M



PEMIKIRAN     
JOHN MAYNARD KEYNES

1883 – 1946

Cambridge University, Inggris



Peran Penting Terhadap Dunia 

Baru berusia 26 tahun, Keynes diangkat

sebagai penasehat pemerintah, 

mewakili menteri keuangan dalam

perundingan perdamaian di Versailles 

di tahun 1919, seusai perang dunia I 

Peranannya dan pengaruhnya sangat besar

dalam Perjanjian Bretton Woods di tahun

1946 dan dalam pembentukan Dana 

Moneter International (International 

Monetery Fund, IMF) 

Bretton Woods Konverensi 1944
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 Sebelum berusia 30 tahun diangkat sebagai 
salah seorang pengajar utama di Cambridge 
University (King’s College)

 Aktif dalam dunia ekonomi praktis, dibidang 
dunia usaha berhasil dalam transaksi di bursa 
efek maupun dibidang kebijakan pemerintah

Bidang Keahliah & Karir…

 Ilmu Filsafat

 Matematika

 Ekonomi dan Politik

 Humaniora dan Seni Budaya



 John Maynard Keynes (1883-1946), Cambridge 
University, Inggris

 Alvin H. Hansen (1887-1975), Harvard University, 
Amerika Serikat

 Paul Samuelson (1915-…), M.I.T. 
(Massachusetts Institute of Technologi, 
Amerika Serikat

 Simon Kuznets (1901- 1985), Columbia 
University, Harvard University, Amerika Serikat

 Wassily Leontief (1906 - …), Harvard University, 
Amerika Serikat 

MAZHAB KEYNES DAN 
NEO-KEYNES



1. Indian Currency and Finance, 1913

2. The Economic Consequences of the Peace, 1919

3. A Revision of  The Treaty, 1922 

4. ATract on Monetary Reform, 1923

5. A Treatise on Money, 2 Vols., 1930

6. The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936

Judul Buku yang ditulis…



 Buku ini banyak bercerita kritikan tentang cara2 yang digunakan 
oleh negara2 yang menang PD I (Amerika, Inggris, dan Prancis) 
dalam menekan negara2 yang kalah perang.

 Keynes memberi peringatan keras, bahwa “mustahil akan 
terlaksana pembayaran hutang dengan segala persyaratan”

 Penekanan terhadap negara2 yang kalah perang akan 
menyebabkan keadaan tidak damai, karena akan tertanam 
perasaan balas dendam (revanche).

 Apa yang diramalkan Keynes 20 tahun kemudian menjadi 
kenyataan, Jerman yang kalah dalam PD I, dibawah pimpinan 
Hitler melakukan balas dendam dengan memulai prakarsa PD II

The Economic Consequences  
of the Peace, 1919



 Buku I, menyajikan pemikran Keynes mengenai teori 
murni tentang arti dan peran uang. 

 Buku II, memaparkan pandangannya mengenai teori 
terapan perihal uang.

Kerangka umum dan pola pendekatan dalam buku 
ini masih berada dalam jalur pemikiran Neo-Klasik.

Namun dalam pembahasannya sudah terkandung 
beberapa pikiran baru diantaranya yang 
mengandung hasrat likuiditas (liquidity prefence) 
yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam 
bukunya “The General Theory”  

A Treatise on Money, 2 Vols., 1930



 Buku ini ditulis sebagai reaksi terhadap depresi 
besar2an yang terjadi pada tahun 1930-an 
yang tidak berhasil dipecahkan dengan 
pemikiran Klasik dan Neo-Klasik.

 Buku ini juga berisi kritik tentang pemikiran 
Klasik, diantranya mengenai:

 Kekuatan pasar yang akan selalu menuju 

keseimbangan (equilibrium)

 Terjadinya Keseimbangan semua sumberdaya 

(termasuk tenaga kerja) secara penuh (fully-

employed)

 Campur tangan pemerintah dalam 

perekonomian

The General Theory of Employment  
Interest and Money, 1936



PEMIKIRAN ADAM SMITH    
DALAM PANDANGAN KEYNES

Pengangguran (employment)
Konsumsi, Saving dan Investasi

Tingkat Suku Bunga
Kebijakan Pemerintah

Adam Smith John Maynard Keynes

VS



1. Faktor2 apakah yang menentukan kegiatan produksi 
pada tingkat dan volume tertentu.

2. Bagaimana faktor2 yang menentukan produksi 
tersebut sekaligus menentukan kesempatan kerja

Pokok Permasalahan Pemikiran Keynes, 
Berkisar pada pertanyaan:



1. Hasrat berkonsumsi (Propensity to Consume)

2. Hasrat Likuiditas (Liquidity Preference) yang 
ditentukan oleh tingkat bunga (interst)

3. Efisiensi Marginal dari Investasi Modal (Marginal 
Efficiency of Capital)

Inti pokok pemikiran Keynes untuk 
menjawab permasalahan di atas:



Berangkat dari equilibrium

Pandangan Klasik

Permintaan = Penawaran

Pandangan Keynes

Permintaan ≠ Penawaran Karena

Pendapatan ≠ Konsumsi Dengan demikian

Tidak semua produksi diserap oleh masyarat



Akibatnya…

ProduksiJumlah Pekerja

Terjadi Tindakan 
Rasionalisi

Pengangguran

Nonsukarela

Pendapatan

Daya Beli

Produksi 
Macet

Depresi 
besar2an



Konsumsi

Konsumsi menurut pandangan Keynes tergantung 

pada Marginal Propensity to Consume (MPC)…

Konsumsi dipengruhi oleh pendapatan

MPC = 
C

Y
Nilai  > 0 dan < 1

Cn– Cn-1
=

Yn– Yn-1



Kurva konsumsi

Pengeluaran E

Pendapatan, Y

$1

MPC

E = C(Y)

Dalam The General Theory Keynes menyatakan bahwa 
pendapatan total perekonomian, dalam jangka pendek, sangat 
ditentukan oleh keinginan rumah tangga…. 

Pengeluaran yang 
direncanakan tergantung 
pada pendapatan. 
Kemiringan dari fungsi 
konsumsi yang 
direncanakan ini adalah 
kecenderungan 
mengkonsumsi marginal, 
MPC



Perpotongan Keynes

E = C(Y)

Perekonomian dalam keseimbangan ketika 
pengeluaran aktual sama dengan yang direncanakan

Pengeluaran E

Pendapatan, Y

E =  Y

A

Perpotongan Keynes,
Keseimbangan dalam 
perpotongan Keynesian 
adalah titik A, dimana 
pendapatan 
(pengeluaran aktual) 
sama dengan 
pengeluaran yang 
direncanakan



Penyesuaian Perpotongan Keynes

Jika perusahaan berproduksi pada tingkat Y1, maka pengeluaran yang 
direncanakan E1, akan mengurangi produksi, dan perusahaan akan mengakumulasi 
persediaan. Akumulasi persediaan ini akan mendorong perusahaan mengurangi 
produksi. Demikian pula sebaliknya

E =  C (Y)

Pengeluaran E

Pendapatan, Y

E =  Y

Kelebihan 
Produksi

Kekurangan 
Produksi

Y1

Y2

E1

E2

Y2 Y1Yeq



Akibatnya…

ProduksiJumlah Pekerja

Terjadi Tindakan 
Rasionalisi

Pengangguran

Nonsukarela

Pendapatan

Daya Beli

Produksi 
Macet

Depresi 
besar2an



Kebijakan

Pendapatan, Y

Pengeluaran E

E =  Y

Kenaikan 
pengeluaran 
Pemerintah

E2 = Y2

E1 = Y1

∆Y

∆G

A

B

YEq1 YEq2

Kenaikan dalam 
pengeluaran 
pemerintah ∆G 
meningkatkan 
pengeluaran 
sebesar jumlah 
tingkat 
pendapatan 
tertentu



Saving

Tabungan menurut Keynes yang menyebabkan 
terjadinya “kebocoran” (leakage), sehingga AD ≠ AS 
atau AD < AS

Bantahan Pemikiran Klasik

Saving L. Keuangan Investasi

Sehingga:

Saving = Investasi / S = I



Lanjutan Saving….

Pandangan Keynes:

Motif orang menabung ≠ motif pengusaha berinvestasi

Saving 

Investasi 

Berjaga-jaga 

Keuntungan sebesar2nya 

Sehingga:

S ≠ I Biasanya S > I



Konsep Bunga, Saving dan investasi….

Pandangan Keynes:

Tingkat Bunga bukan cerminan (mempengaruhi):

Saving 

Investasi

Supplay 

Demand 

Sehingga:

Tingkat bunga merupakan faktor yang lepas (independent)  tabungan
dan investasi



Konsep Bunga….

Pandangan Keynes

Tingkat Tabungan adalah suatu fenomena moneter 
biasa dan tergantung dari hasrat orang untuk 
menahan tabungannya dalam bentuk dana likuiditas

Dengan kata lain

Tingkat bunga tergantung dari hasrat likuiditas 
(liquidity preference)

Dengan Demikian:

Saving tidak selalu sama dengan Investasi



Teori Liquidity Preferen

Dalam bukunya The General Theori, Keynes menjabarkan 
pandangannya tentang bagaimana tingkat bunga ditentukan dalam 
jangka pendek. Penjelasaan ini disebut teori preferensi likuiditas, 
karena teori ini menyatakan bahwa tingkat bunga menyesuaikan untuk 
menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset 
perekonomian yang paling likuid yaitu uang.

Penawaran dari 
keseimbangan uang riil, 
kurva penawaran untuk 
keseimbangan uang riil 
adalah vertikal karena 
penawaran tidak 
tergantung pada tingkat 
bunga 

Tingkat       
bunga, r

Keseimbangan uang riil 

Penawaran 



Teori Liquidity Preferen

Permintaan terhadap keseimbangan 
uang riil, Tingkat bunga adalah biaya 
dari memegang uang, sehingga 
semakin tinggi bunga, semakin 
rendah jumlah keseimbangan uang 
riil diminta.

Tingkat       
bunga, r

Keseimbangan 
uang riil, M/P 

Permintaan, L(r) 

Tingkat       
bunga, r

Keseimbangan 
uang riil, M/P 

Permintaan, L(r) 

Penawaran 

M/P

req

Teori Liquidity Preferen, Penawaran 
dan permintaan terhadap 
keseimbangan uang riil menentukan 
tingkat bunga. Pada tingkat bunga 
keseimbangan, jumlah uang riil yang 
diminta sama dengan jumlah 
penawarannya

(a)

(b)



Penurunan dalam Penawaran Uang 
dalam Teori Preferensi Likuiditas 

Tingkat       
bunga, r

Keseimbangan uang 
riil, M/P 

L(r) 

Penawaran 

M2/P

r2

M1/P

Penurunan dalam 
penawaran uang

r1

Jika tingkat harga 
tetap, penurunan 
dalam penawaran 
uang dari M1 ke M2 

mengurangi 
penawaran uang riil, 
Karena itu, tingkat 
bunga keseimbangan 
naik dari r1 ke r2.



Konsep Investasi

Pandangan Keynes:

Investasi Efisiensi Marginal dari investasi 

modal

Efisiensi Marginal dari investasi 

modal tergantung

Ekpektasi (dugaan atau harapan) imbalan investasi

Jadi,.. Bukan tergantung dari tingkat suku bunga

Oleh sebab itu…

Sangat mungkin Saving tidak sama dengan Investasi



Masalahnya…. 

Jika S > I Pendapatan

Daya Beli

Pengangguran

Meningkat

Produksi

Pendapatan

Oleh sebab itu 
butuh kebijakan 

pemerintah

Management of Aggegate Demand



 Hasrat berkonsumsi merupakan fungsi dari 
pendapatan. Tetapi corak konsumsi selain 
tergantung dari tingkat pendapatan juga tidak 
kurang dipengaruhi selera konsumen dalam memilih 
kemungkinan alternatif.

 Hasrat likuiditas, sampai seberapa jumlah dan untuk 
berapa lama para penabung hendak menahan 
cadangan tabungannya dalam bentuk dana likuiditas 
(sangat dipengaruhi oleh persepsi)

 Efisiensi marginal investasi modal tergantung dari 
antisipasi dan ekspektasi (dugaan) tentang imbalan 
jasa di masa depan bagi investasinya sekarang 

Tiga Sokoguru dalam kerangka analisis 
Keynes (unsur Psikologis)



Hidupnya kembali “Teori Kuantitas 
Uang” dan lahirnya “Monetarism”

Teori kuantitas uang kaum klasik dihidupkan kembali oleh Milton Friedman
dengan beberapa modifikasi yakni dengan pendekatan moneter dalam 

kebijakan ekonomi yaitu dalam hal kontrol terhadap jumlah uang beredar.



 Menurut Milton Friedman, teori kuantitas yang sekarang 
bukanlah teori harga atau teori output, melainkan teori 
tentang permintaan akan uang (Velocity)

 Fungsi Md adalah sebuah yang stabil, yang menghubungkan 
antara jumlah uang riil (real balance) yang diminta dengan 
variabel independen yang terbatas, suatu hubungan yang di 
deduksi dari teori kapital.



 Menemukakan fungsi “Demand for Money” yang 
stabil,

 Menitikberatkan pada hasil empiris dengan model 
yang dapat diuji,

 Lebih dipentingkan interpretasinya secara statistik.
(Journal Friedman-Meiselman: Study for Commission 

on Money and Credit, “The Relative Stability of 
Monetary Velocity and the Investment Multiplier in 
USA, 1898 – 1958)

Redifinisi teori kuantitas uang klasik oleh 
Friedman:



 Dalam hal pengujian suatu teori (prinsip 
mentodologi):

 Keynesian; Valid tidaknya suatu teori harus dilihat dari 
sumsinya

 Friedman ; Teori yang baik tergantung kepada 
kemampuan prediksinya.

Beberapa kontroversi antara Keynesian 
dan Friedman:



 Keynesian; Teori “Income expenditure” yaitu hubungan 
antara pendapatan (dan konsumsi) dengan pengeluaran 
autonomy (Autonomous expenditure)

 Friedman; Esensi Teori Kuantitas yaitu fungsi perputaran 
(Velositas) yang berkaitan dengan pendapatan (incame) dan 
uang (money); V = kecepatan peredaran uang menjadi 
pendapatan(Incame velocity of money)



 Keynesian; Jangka Pendek (Short Term Remedy),

 Friedman;Jangka Panjang (Long Run Data).

Dalam Hal Jangka Waktu Analisis:



 Keynesian;Tidak secara jelas mengatakan apa yang 
diperlakukannya sebagai ‘autonomous’ dan sebagai 
‘induced’ dalam perekonomian terbuka,

 Friedman;Teori Friedman lebih praktis dalam 
penerapan empiris (Applicable)

Dalam Hal Aplikasi;



 Dalam jangka panjang money supply bereaksi 
pasif terhadap money demand. Kritik ini dijawab 
oleh Cagan (atas dasar penawaran/JUB di USA) 
dan oleh publikasi Friedman-Schwartz atas dasar 
sejarah moneter Amerika Serikat, dimana 
perubahan moneter sangat memegang peranan 
penting dalam sejarah ekonomi USA dan bahwa 
MS tidaklah eksogen(Yang dapat dikontrol 
sepenuhnya oleh Otoritas Moneter)

Dua kritikan terhadap teori kuantitas 
Friedman



 Depresi besar 1929 dan sesudahnya adalah 
diakibatkan oleh ‘Collapse’ keinginan menginvestasi, 
dan terbukti yang bisa memecahkan problema itu 
adalah teori income-employmentnya Keynes (dengan 
kata lain, Kebijakan Moneter tidak mampu berbuat 
apa-apa)

Lanjutan……Dua Kritikan…



 Depresi besar yang terjadi pada waktu itu disebabkan 
oleh kelebihan cadangan uang (excess reserves) yang 
terlalu besar dipegang oleh sistem perbankan USA di 
akhir periode tahun 1930-an, hal itu sesungguhnya 
bisa diatasi dengan kontraksi moneter

Pembelaan Friedman dan Schwarts;



Teori Friedman itu tidak lebih dari 
kelanjutan teori ‘liquidity 
preference-nya’ keynesian.

Don Patinkin:



 Keynesian mengabaikan sisi moneternya, dan 
lebih mementingkan sisi ‘incame-expenditure-
nya’.

 Friedman (Restated teori kuantitas uang) 
memasukkan sisi moneter itu secara eksplisit dan 
mempertimbangkan ‘expected changes’ tingkat 
harga (tingkat inflasi yang diharapkan)sebagai 
elemen lain dari biaya memegang uang(asset 
yang lain fixed)……….

Tapi menurut Johnson, sesungguhnya 
sangat berbeda:



Baik dalam pengertian nilai kapital maupun hasil uang 
(yield in money). Sedangkan Keynesian mulai dari asumsi 
aktual atau expected stable price level (walaupun 
asumsi itu bisa dimodifikasi)

Lanjutan…..



 Pendekatan moneter (Monetary approach)
menganggap bahwa perubahan tingkat bunga uang 
itu tidak meyakinkan sebagai indikator ekonomi, 
terutama karena pengaruh harapan kenaikan harga 
(price expectation).

 Sebagai gantinya mereka berkonsentrasi pada 
perubahan dalam money supply sebagai variabel 
endogen yang memiliki arti teoritis yang jelas,

 Velocity lebih baik dari multiplier adalah kunci 
memahami makro  ekonomi



 Akhirnya fokus kontroversi beralih dari 
kontroversi tentang autonomous expenditure 
vs money supply menjadi kontroversi tentang 
fiscal policy vs monetary policy sebagai subjek 
testing empiris.

 Federal Reserve Bank of St.Louis menguji 
kebenaran secara empiris bahwa Monetary 
Approach yang benar

Akhir Kontroversi Keynesian vs Friedman



 Analisis Keynes sebenarnya jangka pendek untuk 
memberi solusi resesi 1930,

 Analisis jangka panjang kita sudah mati semua (In 
the long run we are all dead),

 Keynesian :Money does not matter
 Hicks-Hansen mengembangkan model Keynes 

Jangka panjang dengan IS-LM,
 Harrod-Domar dengan model pertumbuhan 

jangka panjangnya

Rehabilitasi Karya Keynes



 Liquidity Preferrence. Pemilik assets tidak ingin 
tingkat bunga itu turun (inelastic expectations)
tentang tingkat bunga di masa yang akan datang, 
yang didasarkan pada pengalaman di masa lalu,

 Keynes memasukkan “pure intertemporal substitution 
effect” dari perubahan tingkat bunga,

“Core” dari analisis Keynes:



 “Wind Fall Effect” yaitu jika tingkat bunga turun, maka 
konsumsi naik, sementara pada Liquidity prefference :Bila 
tingkat bunga turun, akan mencegah turunnya Investasi

Lanjutan………



 Pengintergrasian teori moneter dan teori nilai 
oleh Patinkin dalam kerangka analisis General 
Equilibrium Hicksian.

 Integrasi itu diletakkan dalam konsepsi uang 
sebagai “Outside money”

 Outside money adalah suatu assets masyarakat 
yg tidak mempunyai hubungan dengan utang 
masyarakat kepada institusi moneter (Asumsi 
mengenai sifat institusi uang, melibatkan efek 
kekayaan dan substitusi).

Isyu Fundamental dalam teori Moneter



 Gurley dan Shaw mengembangkan alternatif model 
“Inside money” yang analisisnya diletakkan sebagai 
pengganti atas efek substitusi dari suatu perubahan 
dalam ratio uang yang dipegang sektor swasta dan 
assets yang dipegangnya.

Lanjutan………



Chapter 33
Debat Antar Kubu Aliran Ilmu Ekonomi (The Warring 

Schools of Macroeconomics)



 Debat antar aliran teori ekonomi biasanya 
bermula dari “peran pemerintah” dalam 
perekonomian.

 Aliran Keynesian berpendapat bahwa peran 
pemerintah dalam perekonomian sangat sentral 
dan diharapkan untuk mengoptimalkan 
mekanisme pasar.

 Aliran Klasik berpendapat bahwa sebaiknya peran 
pemerintah dalam perekonomian dibuat 
seminimal mungkin dalam rangka meminimalisir 
ketidaksempurnaan pasar. Kehadiran pemerintah 
merupakan kebocoran pasar.

Debat antar Aliran Teori Ekonomi



 Aliran Klasik

 Alisan Keynesian

 Aliran Moneteris

 Aliran pasca Keynesian (Pendekatan Baru terhadap 
Ilmu Ekonomi Makro)

Urut-urutan Pembicaraan



 Aliran Klasik percaya bahwa dalam jangka panjang 
ada kekuatan natural yang mampu mendorong 
perekonomian menuju ke keseimbangan umum, 
kesempatan kerja penuh tanpa campur tangan 
pemerintah. 

 Harga dan gaji flexibel dibiarkan naik dan turun.

Aliran Klasik



 Aliran Klasik berkembang dari ide hukum Say yang 
mengatakan bahwa “Penawaran akan menciptakan 
permintaan” “Supply create its own demand”.

 Jika gaji dan harga fleksibel, maka tidak pernah ada 
kelebihan produksi, atau pengangguran.

Hukum Say (Say’s Law)



Perubahan Keseimbangan Jangka 
Panjang

Potential Output

AD

AD’

A.

AS

Q

P

C
.

P

P’

.
B



 Perekonomian selalu dalam kesempatan kerja penuh 
dan keseimbangan perekonomian. Tidak ada 
pengangguran, dan resesi.

 Kebijakan AD tidak dapat mempengaruhi 
pengangguran dan output riil.

Kesimpulan Teori Klasik



 Aliran Klasik mengatakan bahwa harga dan gaji 
fleksibel, sehingga resesi dan pengangguran tidak 
akan berkepanjangan.

 Pada tahun 1930 an, terjadi resesi dan pengangguran 
yang berlarut-larut. 

Kegagalan Aliran Klasik



 Keynes dengan bukunya “The General Theory of 
Employment, Interest, and Money (1936)”, 
memberi resep untuk mengatasi pengangguran. 
Ada dua elemen kebijakan dalam revolusi Keynes.

 Pertama, Keynes membahas AD
 Kedua, Kenyes menyajikan teori Penawaran. Jika 

aliran klasik dengan asumsi harga dan gaji 
fleksibel, maka AS vertikal, Keynes menunjukkan 
bahwa AS (Agregat Suplay) berslope positif.

Revolusi Keynesian



 AD dapat mempengaruhi produksi dan kesempatan 
kerja, jika output di bawah potential output (ada 
pengangguran).

 Karena AS berslope positif, jika AD naik, selain harga, 
output dan kesempatan kerja juga meningkat.

 Pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter 
dan fiskal untuk menjaga tingkat kesempatan kerja 
dan tingkat produksi.

Revolusi Keynesian



 Meskipun perekonomian dalam keseimbangan, tetapi 
dapat terjadi pengangguran.

 Pemerintah dengan menggunakan kebijakan fiskal 
dan moneter dapat mencapai perekonomian dengan 
kesempatan kerja penuh.

 Keynes membawa cara berfikir yang lain untuk 
membuat kebijakan ekonomi dan mengatasi 
permasalahan siklus bisnis 

Dampak Revolusi Keynesian
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 Orientasi kebijakan fiskal dan moneter pemerintah 
sangat ditentukan oleh aliran ekonomi yang dianut. 

 Kaum klasik selalu berpendapat bahwa pemerintah 
tidak perlu campur tangan dalam masalah siklus bisnis

 Kaum Keynesian berpendapat bahwa peran 
pemerintah dapat secara efektif mempengaruhi 
perekonomian.

Teori dan Kebijakan



 Kaum moneteris berpendapat bahwa JUB merupakan 
faktor utama yang mempengaruhi AD (Agregat 
Demand) 

 Keynesian berpendapat bahwa kebijakan fiskal paling 
berperanan mempengaruhi AD. (Agregat Demand)

Pendekatan Moneteris



 MV = PQ = (p1q1 + p2 q2 +…..)

 V = (PQ / M)

 V    = Kecepatan Uang Beredar

 Kecepatan uang beredar menunjukkan jumlah 
perputaran uang yang sama dalam perekonomian.

 Kecepatan uang beredar diukur dengan rasio antara 
GDP nominal terhadap jumlah uang beredar.

Kecepatan Uang Beredar
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 Produksi 48 roti  per tahun.

 Harga a roti Rp 1000,-

 PDB = 48 x Rp 1000,- = Rp 48.000,-

 JUB = Rp 4.000,-

 Kecepatan Uang Beredar = PDB / JUB = Rp 48.000/ Rp 
4000,- = 12

 Setiap bulan lembar uang berpindah tangan, atau 
terjadi transaksi.

Contoh Perhitungan Kecepatan Jumlah 
Uang Beredar



 Kecepatan uang (M1) beredar di Indonesia sekitar 
2.5 kali per kuartal, atau mendekati 1 kali putaran 
perbulan.

 Kecepatan uang beredar relatif stabil dalam 
jangka panjang, walaupun M1 , dan harga cukup 
fluktuatif (ingat tahun 1997)

 Dengan kemajuan teknologi perbankan, dan alat 
pembayaran, kecepatan uang beredar perlahan 
tapi pasti turun. Gaji tidak diterima kas, tapi 
melalui check. Alat pembayaran tidak lagi kas, 
tapi melalui kartu kredit.

Interpretasi Gambar



 Kecepatan uang beredar menunjukkan pola 
penggajian dan belanja masyarakat. 

 Jika gajian tiap bulan, dan seluruh gaji langsung 
dibelanjakan, maka kecepatan uang beredar akan 
sebesar 12 per tahun.

 Hubungan antara kecepatan uang beredar dan harga 

 P = MV/ Q = (V/Q). M = k M

Teori Kuantitas Harga



 Jika perekonomian dalam full employent, real output 
tumbuh stabil, dan pola penggajian dan belanja 
masyarakat ajeg, maka k relatif ajeg.

 Jika k konstan, maka P ditentukan hanya oleh M

Konsekuensi Teori Kuantitas Uang



 Aliran moneteris baru dipelopori oleh Milton 
Friedman

 Friedman menekankan pentingnya kebijakan 
moneter dalam perekonomian (Keynesian 
menekankan pentingnya kebijakan fiskal)

 Pertumbuhan JUB mempengaruhi nominal GDP, 
dan harga dalam jangka pendek.

 Friedman percaya v konstan, sehingga M 
berpengaruh langsung pada PQ (nominal GDP)

Aliran Moneteris Baru



 JUB merupakan penentu utama pertumbuhan 
GDP nominal. AD dipengaruhi oleh JUB. Kebijakan 
fiskal tidak berpengaruh terhadap AD. 
Permintaan uang, dan v, tidak dipengaruhi oleh 
suku bunga.

 Harga dan Gaji Fleksibel. Phillips Curve dalam 
jangka pendek dan panjang cenderung vertikal. M 
tidak begitu mempengaruhi Q tapi terutama P.

 Sektor Swasta stabil. Perubahan GDP terutama 
dipengaruhi oleh aktivitas pemerintah.

Pokok-Pokok Pikiran Moneteris



 Kedua aliran tidak sependapat dalam hal faktor yang mempengaruhi 
AD. Moneterist percaya penawaran uang adalah satu-satunya 
penentu AD. Kebijakan fiskal tanpa dibarengi dengan kebijakan 
moneter akan sia-sia.

 Keynesian sendapat bahwa penawaran uang, tetapi juga faktor 
lainnya, termasuk instrumen fiskal  mempengaruhi AD. Keynesian 
percaya bahwa V berubah bersama perubahan suku bunga, 
sehingga untuk menjaga GDP nominal dan riil stabil tidak cukup 
hanya dengan mengelola penawaran uang M. 

 Kedua aliran sependapat bahwa kebijakan stabilisasi di AS yang 
paling efektif menggunakan kebijakan moneter.

 Kedua alairan juga tidak sependapat dalam perilaku AS yang 
dipengaruhi oleh rigiditas harga dan gaji. Moneteris berpendapat 
bahwa rigiditas harga dan gaji terlalu dilebih-lebihkan oleh 
kelompok Keynesian. Jika gaji dan harga rigid, AS akan berslope 
positif cenderung tegak. Monetaris percaya AS lebih tegak dari 
dugaan Keynesian.

Keyenesian vs Monetarist
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 Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang 
direkomendasi untuk mengelola perekonomian. 
Sektor swasta stabil tetapi peranan pemerintah justru 
menyebabkan perekonomian tidak stabil

 Hendaknya pemerintah menerapkan kebijakan 
peningkatan JUB secara permanen dan konstan 
(antara 3 sampai 5 persen per tahun) 

Pedoman Monetaris



 1979 ketika inflasi mencapai dua digit di AS, para ekonom 
percaya bahwa pendekatan Keynesian telah gagal dan 
saatnya menerapkan pendekatan Monetaris

 Paul Vocker, direktur Federal Reserve, tidak lagi 
menggunakan suku bunga, tetapi JUB sebagai instrumen 
moneter.

 Dengan penetapan pertumbuhan JUB, suku bunga 
meningkat dan AD turun, pengangguran meningkat, gaji 
dan harga turun melalui mekanisme kurva phillips.

 Eksperimen di AS sukses. Pertumbuhan nominal GDP dan 
inflasi menurun. Pengangguran meningkat. Money 
Matters.

Uji Coba Teori Monetaris



 Ketika eksperimen moneteris sukses, pada periode 
berikutnya, setelah 1980, justru kecepatan uang 
beredar menjadi tidak stabil.

 Pada periode setelah 1990, Federal Reserve 
menghentikan indikator uang beredar, dan 
menggantikannya dengan pertumbuhan ekonomi, 
inflasi, pengangguran sebagai indikator ekonomi.

Turunnya Popularitas Aliran Moneteris



 Aliran Klasik Baru (Lukas)

 Ricardian (Barro)

 Teori Real Business-Cycle (RBC)

 Teori Efisiensi Gaji

 Teori Sisi Penawaran (Supply Side Economics)

Aliran Modern (Klasik Baru dan 
Pendekatan Non-Keynesian)



 Aliran Klasik Baru dipelopori oleh Robert Lukas 
(Chicago), Thomas Sargent (Chicago dan Stanford), 
Robert Barro (Havard).

 Ciri aliran tersebut selain menekankan adanya 
fleksibilitas gaji dan harga, juga peran asa nalar 
(rational expectation) dalam perekonomian.

Klasik Baru



 Harga dan Gaji yang fleksibel memungkinkan tercapainya 
keseimbangan baru AS dan AD dengan cepat.

 Pelaku ekonomi mempunyai informasi yang penuh, dan 
menggunakan informasi tersebut untuk membuat 
keputusan (rational expectation hypothesis). Pelaku 
ekonomi tak dapat dibodohi oleh kebijakan pemerintah.

 Ciri yang lain ialah adanya penjelasan baru mengenai siklus 
bisnis. Kaum Klasik Baru percaya bahwa siklus bisnis 
disebabkan oleh faktor teknologi, bukannya faktor lain. 
Maka teorinya disebut Real Business Cycles (RBC).

 Pengangguran disebabkan karena faktor nonacdelerating 
inflation rate of unemployment (NAIRU), seperti 
perubahan pajak, dan aturan pemerintah.

Ciri Klasik Baru



 Keynesian menjelaskan bahwa siklus bisnis terjadi karena 
adanya rigiditas harga dan gaji. Pengangguran yang terjadi 
adalah pengangguran yang tidak dikehendaki, sebab 
mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan pada tingkat 
gaji yang diinginkan.

 Kaum Klasik Baru menjelaskan bahwa sebagian besar 
pengangguran adalah pengangguran yang dikehendaki. 
Mereka menganggur karena berhenti bekerja untuk 
mencari pekerjaan lain yang gajinya lebih tinggi, tetapi 
tidak ada lowongan kerja.

 Pada masa ekspansi pertumbuhan dan kesempatan kerja 
tinggi, sebab pekerja dibodohi dengan bekerja keras 
karena mereka salah duga dengan tingkat gaji yang 
diharapkan. 

Penjelasan Baru Mengenai Siklus Bisnis



 Menurut Barro (Havard), kebijakan fiskal tidak efektif. 
Jika sekarang pemerintah menyelenggarakan 
kebijakan defisit, maka di masa yang akan datang 
pemerintah akan menaikan pajak untuk membayar 
utang guna menutup defisit tsb. Maka orang akan 
menabung guna berjaga-jaga untuk membayar 
kenaikan pajak. Jika tabungan meningkat, maka 
konsumsi tidak meningkat (Ricardian Equivalence-
RE).

Pandangan Kaum Ricardian terhadap 
Efektivitas Fiskal



 Teori ini dikembangkan oleh Edmund Phelps (Columbia), 
Joseph Stiglitz (Penasihat Clinton), dan Janet Yallen 
(gubernur Federal Reserve).

 Menurut teori tersebut perusahaan akan memberikan gaji 
lebih tinggi dari tingkat gaji equilibrium, dalam rangka 
menjaga produktivitas pegawai dan mencegah pegawai 
keluar dari perusahaan tersebut. 

 Perusahaan berupaya meningkatkan gaji supaya 
produktivitas meningkat, dan pencari kerja antre melamar 
ke perusahaan tersebut. Menurut teori tersebut 
pengangguran yang tidak dikehendaki adalah gambaran 
kondisi equilibrium tenaga kerja dan tidak akan hilang 
dalam jangka panjang.

Teori Efisiensi Gaji (Efficiency-Wage 
Theory)



 Teori ini dikembangkan semasa Presiden Ronald 
Reagan (1981-1989) dan Margaret Thatcher (1979-
1990)

 Pemotongan Pajak diharapkan mampu 
mendorong produktivitas, sehingga output 
meningkat dan penerimaan pajak akhirnya 
meningkat.

 Setelah kedua orang tersebut tidak menjabat, 
teori ini tidak banyak diacu, dan bukti empiris juga 
tidak mendukung kemanjuran teori tersebut.

Ilmu Ekonomi Sisi Penawaran (Supply 
Side Economics)



 Kebijakan fiskal dan moneter dalam mengurangi 
Pengangguran tidak efektif.

 Kebijakan yang fixed rule lebih baik daripada yang 
discretion. Kebijakan lebih baik yang predictable daripada 
unpredictable. Kebijakan pemerintah tidak dapat membuat 
perekonomian lebih baik, tetapi dapat membuat 
perekonomian lebih buruk, jika unpredictable.

 Lucas juga tidak sependapat dengan kaum moneteris yang 
mengatakan bahwa perilaku kecapatan uang beredar ajeg. 
Lucas berpendapat bahwa perilaku kecepatan uang 
beredar berubah sejalan dengan perubahan kebijakan 
pemerintah (Lucas Crituque).

Implikasi Kebijakan Teori Setelah 
Keynesian



 Keynesian berpendapat bahwa pengangguran dalam siklus bisnis 
disebabkan oleh harga dan gaji yang tidak fleksibel, sehingga ada 
pengangguran yang tidak dikehendaki.

 Klasik Baru berpendapat bahwa pengangguran dalam siklus bisnis 
disebabkan karena kesalahan persepsi tentang harga dan gaji 
(backward expectation), sehingga terjadi equilibrium tetapi terjadi 
pengangguran yang dikehendaki.

 Sintesis keduanya terjadi dengan penjelasan bagaimana ekspektasi 
terbentuk. Sintesi itu terjadi dalam model dengan asumsi:
 Harga dan Gaji tidak fleksibel di pasar barang dana tenaga kerja 
 Harga dan kuantitas di pasar uang dengan cepat melakukan penyesuaian 

terhadap shok perekonomian
 Ekspektasi terbentuk secara forward looking.

 Prediksi asa nalar kedepan (forward looking model) adalah bahwa 
sering terjadi perubahan yang melompat (buble) yang merupakan 
reaksi kebijakan-kebijakan baru, tapi kemudian turun dengan cepat 
untuk mencapai keseimbangan baru.

Dinamika Debat Antara Keynesian dan 
Klasik Baru



 Pertumbuhan ekonomi terjadi dalam jangka panjang 
disebabkan karena perubahan output potensial, yang 
selanjutnya disebabkan oleh perubahan kualitas dan 
kuantitas input.

 Dalam jangka pendek, kesempatan kerja dan output 
ditentukan oleh interaksi antara AD dan AS. Kebijakan 
fiskal dan moneter dapat mendorong permintaan dan 
output.

 Pengangguran dan inflasi saling bertolak belakang. Ketika 
perekonomian mendekati full-employment inflasi akan 
meningkat. Ketika resesi dan banyak pengangguran, inflasi 
akan mereda. NAIRU adalah daerah netral ketika tingkat 
pengangguran dan inflasi stabil.

Kesimpulan Debat
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Nilai Tukar & Sistem Keuangan Internasional

Keterkaitan Internasional

→ Negara-negara dihubungkan melalui :

1. Perdagangan Internasional (Ekspor & Impor)

→ meningkatkan standar hidup

→ spesialisasi

2. Sistem Keuangan Internasional

→ untuk melakukan transaksi internasional



 Mencatat semua transaksi ekonomi suatu negara dengan 
seluruh dunia

 Debit dan Credit

 Pos-pos dalam NPI :
 Balance of Current Account

 Financial Account

Neraca Pembayaran Internasional



 Nilai suatu mata uang dalam satuan mata uang negara 
lain

 Nilai mata uang ditentukan oleh D dan S di pasar 
valuta asing

 Purchasing Power Parity (PPP):

 Daya beli dari suatu mata uang

Nilai Tukar Mata Uang



 Menentukan bagaimana nilai tukar ditentukan. Ada 
3 sistem:

1. Nilai Tukar Tetap (Fixed Exchange Rate)

2. Nilai Tukar Mengambang (Flexible/Floating Exchange 
Rate)

3. Nilai Tukar Mengambang yang Terkendali (Managed 
Exchange Rate)

Sistem Moneter Internasional



Pemerintah akan menentukan nilai berbagai
mata uang atau valuta asing dalam nilai
mata uang domestik.

Pemerintah akan terus mempertahankan 
nilai mata uang domestik (Rupiah) di level 
yang telah ditentukan.

Sistem Kurs Pertukaran Tetap (Fixed 
Exchange Rate System)



 Apabila pemerintah menetapkan US$ 1.00 = Rp. 9000 maka dalam setiap
transaksi apakah ekspor atau impor atau pengiriman uang ke luar negeri
harus menggunakan kurs yang ditetapkan pada setiap waktu, walaupun
dolar US mengalami perubahan nilai di pasaran luar negeri

 Apabila nilai di pasaran melebihi dari level kurs yang telah ditentukan
(>9000), maka pemerintah akan menggunakan cadangan devisanya untuk
pembayaran ke luar negeri. Pemerintah dapat melakukan devaluasi dengan
merubah level yang ditentukan apabila cadangan pemerintah tidak cukup
untuk menutupi

Sistem Kurs Pertukaran Tetap (Fixed 
Exchange Rate System)
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 Kurs pertukaran I (undervalued currency)

mata uang yang dinilai terlalu rendah

 Kurs pertukaran II (overvalued currency)

mata uang yang dinilai terlalu tinggi

Sistem Kurs Pertukaran Tetap (Fixed 
Exchange Rate System)
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Sistem kurs ini didasarkan kepada permintaan
dan penawaran mata uang asing dalam pasar
bebas

 Permintaan Mata Uang Asing
 Semakin tinggi harga dolar Amerika Serikat, semakin sedikit

permintaan ke atas mata uang tersebut

 Semakin rendah harga dolar Amerika Serikat, semakin
banyak permintaan ke atas mata uang tersebut

 Penawaran Mata Uang Asing
 Semakin tinggi harga mata uang Amerika Serikat, semakin

banyak penawaran mata uang tersebut

 Semakin rendah harga mata uang Amerika Serikat, semakin
sedikit penawaran mata uang tersebut

Sistem Kurs Pertukaran Berubah Bebas (Flexible 
Exchange Rate System)



 Apabila pemerintah menetapkan US$ 1.00 = Rp. 9000 
maka dalam setiap transaksi apakah ekspor atau 
impor atau pengiriman uang ke luar negeri 
menggunakan kurs yang berlaku di pasaran

Sistem Kurs Pertukaran Berubah Bebas (Flexible 
Exchange Rate System)
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Apabila membandingkan antara kedua kurs 
pertukaran tersebut, maka dapat disimpulkan:

“Dalam sistem kurs pertukaran berubah bebas (flexible 
exchange rate system) neraca pembayaran cenderung 

untuk menjadi lebih seimbang, sedangkan dalam sistem 
kurs pertukaran tetap (fixed exchange rate system) 
neraca pembayaran cenderung menjadi lebih tidak 

seimbang”

Kurs Pertukaran dan Neraca
Pembayaran



 Perubahan dalam citarasa masyarakat

 Perubahan harga barang ekspor dan impor

 Inflasi

 Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian 
investasi

 Pertumbuhan ekonomi

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kurs



Penentuan Nilai (Kurs) Valuta Asing, bisa
melalui:
 Mekanisme pasar bebas (kurs bebas), ditentukan oleh

permintaan dan penawaran pada mata uang tertentu

 Ditetapkan oleh pemerintah, dinamakan kurs tetap
atau kurs resmi

Apabila Kurs ditetapkan oleh pemerintah, maka
pemerintah harus memiliki cadangan valuta
asing yang tinggi

Dengan sistem kurs tetap akan terbentuk pasar
gelap (black market) valuta asing akibat
terjadinya over value atau undervalue

Valuta Asing (Foreign Exchanges)



 Perubahan citarasa masyarakat

 Perubahan harga barang-barang ekspor

 Kenaikan harga-harga umum (inflasi)

 Perubahan dalam tingkat bunga dan tingkat pengembalian 
investasi

 Perkembangan ekonomi dan politik

Faktor yang Mempengaruhi 
Nilai Kurs Bebas



Arus barang dan modal Internasioanal

Variabel: ekspor, impor,neraca perdagangan, kurs/nilai tukar.

Interaksi perekonomian terbuka: 
(1) Membeli serta menjual barang dan jasa dalam pasar 

produk-produk dunia.

(2) Menjual dan membeli modal/aset dalam pasar-pasar 
aset internasional

Arus barang : Ekspor, Impor, dan Ekspor Neto.
- Ekspor: barang dan jasa yang diproduksi di dalam 

negeri dan dijual di luar negeri.

- Impor: barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri 
dan dijual di dalam negeri.

- Ekspor neto: nilai ekspor suatu negara dikurangi nilai 
impor,disebut juga neraca perdagangan.
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- Surplus perdagangan: nilai ekspor lebih besar dari impor.

- Defisit perdagangan: nilai impor lebih besar dari ekspor

- Perdagangan seimbang: situasi dimana nilai ekspor sama 
dengan impor.

Faktor yang mempengaruhi arus barang:

- Selera konsumen thd barang-barang produksi dalam negeri 
dan luar negeri

- Harga barang-barang di dalam dan di luar negeri

- Kurs / nilai tukar

- Pendapatan konsumen di dalam dan di luar negeri

- Ongkos angkutan barang antar negara

- Kebijakan pemerintah mengenai perdagangan 
internasional.
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Arus modal: Investasi luar negeri neto

- Investasi luar negeri neto (net foreign investment):
pembelian aset luar negeri oleh warga domestik dikurangi 

pembelian aset dalam negeri oleh warga asing.

- Misal, warga negara Indonesia yang memiliki uang Rp 800 
juta, mempunyai pilihan untuk membeli mobil toyota built 

up atau menggunakan uang tersebut untuk membeli saham 
perusahaan toyota  pilihan-1 menggambarkan aliran 

barang, pilihan-2 menggambarkan aliran modal.
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Investasi luar negeri ada dua bentuk:

- Investasi asing langsung ( foreign direct investment):
contoh Mc-Donald’s membuka sebuah toko di Bandung 
investor secara langsung mengelola sendiri investasinya.

- Investasi portofolio luar negeri ( foreign portfolio 
investment):Misal, warga negara Amerika  membeli 

saham sebuah perusahaan di Indonesia (saham Telkom) 
investor memainkan peranan pasif.

- Kedua kasus tersebut sama-sama meningkatkan investasi 
luar negeri neto Amerika.
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Faktor yang mempengaruhi investasi LN:

- Suku bunga riil yang dibayarkan terhadap aset luar negeri.

- Suku bunga riil yang dibayarkan terhadap aset dalam 
negeri.

- Risiko ekonomis dan politis dari kepemilikan aset di luar 
negeri.

- Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempengaruhi 
kepemilikan aset dalam negeri oleh investor asing.
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Ekspor neto dan Investasi LN neto.

NFI (Net Foreign Invest)= NX (Net Expor)
Investasi luar negeri neto sama dengan ekspor neto

Jumlah nilai barang dan jasa yang dijual oleh suatu negara 
(NX) harus sama dengan nilai aset neto yang diperoleh 

(NFI)

- Contoh: pabrik boeing di USA menjual beberapa 
pesawatnya kpd perusahaan Jepang.  prsh Amerika 

memberi pesawat, prsh Jepang memberi uang Yen 
(simultan dan bersamaan).

- Amerika menjual outputnya,  berarti meningkatkan 
ekspor neto Amerika. 

- Selain itu Amerika mendapatkan sejumlah aset asing 
(yen) meningkatkan investasi luar negeri neto Amerika
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- Misal boeing menukar yen dgn $ dari sebuah reksadana Amerika, 
kemudian reksadana membeli saham prsh Sony  ekspor neto 
pesawat boeing sama dengan investasi luar negeri neto yang 

dilakukan oleh reksadana.

- Setiap transaksi internasional pada dasarnya merupakan suatu 
pertukaran.
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Nilai tukar riil dan nominal

Nilai tukar nominal: Suatu nilai dimana seseorang 
dapat memperdagangkan mata uang dari suatu 

negara dengan mata uang negara lain. $1 = 80 yen

Apresiasi: suatu peningkatan nilai tukar mata uang 
yang dihitung oleh jumlah mata uang asing yang 

dapat dibelinya. misal nilai tukar naik dari 80 yen 
menjadi 90 yen per dolar, dikatakan bahwa dolar 

mengalami apresiasi.--- dolar sedang menguat

Depresiasi: suatu penurunan nilai tukar suatu mata 
uang yang dihitung oleh jumlah mata uang asing 

yang dapat dibelinya. misal nilai tukar turun dari 
80 yen menjadi 70 yen per dolar, dikatakan bahwa 

dolar mengalami depresiasi.---- dolar sedang 
melemah
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Nilai tukar riil: Suatu nilai dimana seseorang dapat 
memperdagangkan barang dan jasa dari suatu negara 

dengan barang dan jasa dari negara lain

Misal: sekarung beras produk Amerika dijual $100.
beras produk jepang dilual 16000 yen.

nilai tukar nominal $1 = 80 yen
Maka: harga beras Amerika $100 sama dengan 8000 yen per 

karung, harga beras amerika sama denga setengah harga 
beras jepang.

Jadi: Nilai tukar riilnya adalah setengah karung beras jepang 
sama dengan sekarung beras amerika.

Nilai tukar riil = (Nilai tukar nominal x Harga domestik)
/ Harga luar negeri
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Nilai tukar riil = (Nilai tukar nominal x Harga domestik) 
/ Harga luar negeri

Nilai tukar riil = {(80 yen per dolar) x ($1000 per karung beras amerika)} 

/16000 yen per karung beras jepang

= (8000 yen per karung beras amerika)

/ 16000 yen per karung beras jepang

= ½ karung beras jepang per karung beras amerika.

Untuk harga–harga keseluruhanmengukur nilai riil dengan 
menggunakan indeks harga

Indeks harga untuk harga-harga domestik = P

Indeks harga untuk harga luar negeri = P*

Nilai tukar nominal antara mata uang domestik dengan mata uang asing = 
e.

Maka: 

Nilai tukar riil = (e x P)/P* 
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 Fix (tetap), contoh negara yang menggunakan : RRC, 
Argentina, Malaysia, Hongkong dan India.

 Floating/flexible (mengambang)

 Free floating (mengambang bebas)

 Manage floating (mengambang terkendali)
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Sistem nilai Tukar :



 Kurs ditentukan setiap tahun, dan tidak 
berubah-ubah, sampai pemerintah 
menetapkan kembali.

 Negara yang menganut sistim ini, mempunyai 
cadangan devisa yang besar.(???)

 Keuntungan : kestabilan ekonomi terjaga, 
perencanaan bisnis lebih mudah

 Kerugian : tidak dapat mencerminkan kondisi 
riil ekonomi di lapangan.
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Fix rate 
“Currency Board System-CBS”



 Menggunakan sistim manage floating, 
kemudian pada saat krisis (sesuai saran IMF) 
th 97, dirubah menjadi Free Float, sehingga 
nilai tukar ditentukan oleh nilai pasar.

 Pada manage floating, nilai tukar dapat 
berubah setiap hari, tetapi pemerintah 
intervensi, sehingga perubahan menjadi kecil 
dan tidak menimbulkan gejolak ekonomi.
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Era Soeharto



 Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang lokal 
terhadap mata uang asing, sedangkan Revaluasi 
adalah sebaliknya.

 Contoh Devaluasi : Rupiah sebelumnya 
mempunyai harga Rp.2.500/$1 berubah menjadi 
Rp. 11.000/1$

 Istilah De/Revaluasi untuk fix dan manage float, 
sedang De/Apresiasi adalah untuk free float.

 Perubahan untuk de/revaluasi besar (>10%), tetapi 
de/apresiasi (1-2%). 
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Devaluasi/Revaluasi dan 
Depresiasi/Apresiasi



Pasar Valuta Asing



 Pada transaksi pembayaran antar daerah

tidak akan menjumpai masalah-masalah

sebanyak dalam lalu lintas pembayaran

internasional

 Karena semua daerah dalam suatu negara

menggunakan mata uang yang sama.

PENDAHULUAN



 Apabila sesuatu barang ditukar dengan barang lain, tentu

didalamnya terdapat perbandingan nilai tukar antara

keduanya.

 Nilai tukar = harga

 Pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, akan

terdapat perbandingan nilai/ harga antara kedua mata uang

tersebut.

 Perbandingan nilai kurs (exchange rate)

Pasar Valuta Asing (1)



 Valas (foreign exchange rate) adalah mata uang asing dan

alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan

atau membiayai transaksi ekonomi dan keuangan

internasional atau luar negeri dan biasanya mempunyai

catatan kurs resmi pada Bank sentral atau Bank Indonesia

 Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran

dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan

keuangan internasional: Hard currency

Pasar Valuta Asing (2)



 Hard currency : mata uang yang nilainya relatif

stabil dan kadang-kadang mengalami apresiasi

atau kenaikan nilai terhadap mata uang lainnya

 Soft currency : mata uang lemah yang jarang

digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan

hitung karena nilainya relatif tidak stabil dan

sering mengalami depresiasi atau penurunan nilai

terhadap mata uang lainnya.

Pasar Valuta Asing (3)



 Total valas yang dimiliki pemerintah dan swasta disebut

cadangan devisa

 Cadangan devisa dapat diketahui dari Neraca Pembayaran

Internasional (BOP) suatu negara

 Makin banyak devisa yang dimiliki oleh pemerintah dan

penduduk suatu negara maka berarti makin besar kemampuan

negara tersebut dalam melakukan transaksi ekonomi dan

keuangan internasional dan makin kuat pula nilai mata uang

negara tersebut

Pasar Valuta Asing (4)



 Bursa atau pasar valas adalah suatu tempat atau sistem di

mana perorangan, perusahaan dan bank dapat melakukan

transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan

pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran

valas

 Pihak-pihak yang terlibat dalam Pasar Valas:

1. Eksportir-importir

2. Bank Devisa

3. Pedagang Perantara

4. Bank sentral

Mekanisme Pasar Valas



 Importir A di Jakarta ingin mengimpor mesin dari seorang

eksportir B di New York seharga USD 10.000.

 Karena pembayaran harus dilakukan dalam USD, maka

importir A di Jakarta sebagai nasabah harus datang ke Bank

Devisa untuk membeli/ meminta USD dengan menjual/

menawarkan rupiah

 Bila kurs atau forex yang berlaku sebesar Rp. 8000/ USD, maka

untuk mendapatkan USD 10.000, maka importir A membayar

rupiah sebanyak USD 10.000 X Rp.8000/ USD = Rp. 80000.000,-

Contoh transaksi (1)



 Eksportir garmen D di Jakarta, setelah menerima pembayaran dari

importir C di New York akan menjual US$ yang diterimanya kepada

bank di mana dia menjadi nasabah (misal BCA)

 Hal itu dilakukan untuk mendapatkan rupiah yang akan digunakan

untuk membayar berbagai pengeluaran dalan negeri (Contoh: gaji

karyawan, pajak, dsb)

 Dalam hal Bank BCA mempunyai terlalu banyak valas, maka dia

dapat menjual atau menawarkan kepada bank devisa atau BI untuk

mendapatkan rupiah

Contoh Transaksi (2)



 Menyelenggarakan transaksi pembayaran

internasional

 Menyediakan kredit jangka pendek atau

pembayaran internasional

 Memberikan fasilitas hedging

Fungsi Pasar Valas



 Penghubung antara para peminta valas dengan

para penawar valas

 Pihak yang membiayai transaksi-transaksi luar

negeri (menyediakan modal yang dapat dipakai

oleh mereka yang mengadakan transaksi

pembayaran internasional tersebut semasa

transaksi yang dibiayai belum sepenuhnya

dilaksanakan secara tuntas

Peranan Bank dalam lalu lintas
pembayaran internasional (1)



 Apabila bank-bank devisa melakukan tindakan-

tindakan spekulatif, maka bank-bank tersebut

bertindak sebagai penghubung juga sebagai sumber

permintaan dan penawaran valas

Peranan Bank (2)



 Para importir barang dan jasa
 Para investor dalam negeri yang memerlukan valas untuk

menyelesaikan kewajiban-kewajiban luar negerinya
 Wisatawan-wisatawan dalam negeri yang akan melawat

ke luar negeri
 Perusahaan-perusahaan asing yang harus membayar

dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham di
luar negeri

 Rumah tangga-rumah tangga keluarga
 Pemerintah untuk membiayai perwakilan di luar negeri
 Para spekulan

Sumber-asal permintaan Valas



 Terdapat tiga macam sistem kurs:

1. Fixed Exchange Rate

2. Floating Exchange Rat

3. Pegged Exchange Rate

SISTEM KURS VALUTA ASING



 Dalam sistem kurs ini, mata uang suatu negara terhadap negara

lain didasarkan pada standard emas.

 Suatu negara dikatakan memakai standard emas apabila:

1. Nilai mata uangnya dijamin dengan nilai seberat emas

tertentu

2. Setiap orang boleh membuat serta melebur uang emas

3. Pemerintah sanggup membeli atau menjual emas dalam

jumlah yang tidak terbatas pada harga yang sudah

ditetapkan oleh pemerintah

Fixed Exchange Rate (Kurs Tetap)



 Dalam sistem ini, kurs tukar biasanya konstan atau

diizinkan berfluktuasi hanya dalam batasan yang sangat

sempit.

 Jika kurs tukar mulai bergerak terlalu besar, maka

pemerintah akan melakukan intervensi untuk menjaganya

tetap dalam batasan yang diizinkan

 Dalam sistem standard emas, kurs valas hanya berubah-

ubah di dalam batas-batas yang ditentukan oleh ongkos

angkut emas

Kurs Tetap (2)



1. AS menetapkan bahwa US$4 = 0,5 gram

emas sedangkan Inggris menetapkan bahwa

1 poundsterling = 0,5 gram emas, maka kurs

antara dolar dan pundsterling adalah: 1

poundsterling = US$4

2. Kurs ini akan stabil selama syarat-syarat di

atas dipenuhi dan lalu lintas emas bebas

Ilustrasi kurs tetap



 Sistem kurs yang ditetapkan melalui mekanisme kekuatan

permintaan dan penawaran pada bursa valas.

 Sistem kurs ini dibagi menjadi dua:

1. Sistem kurs mengambang murni/ bebas (clean float/ freely

floating rate)

2. Sistem kurs mengambang terkendali (dirty float/ managed

float system)

Floating Exchange Rate
(Kurs Mengambang)



 Penentuan kurs valas di bursa valas terjadi tanpa campur tangan

pemerintah

 Keuntungan dari sistem ini adalah

1. Masalah dari negara lain (seperti inflasi dan tingkat

pengangguran) tidak akan merambat (contagion effect).

2. Bank sentral dan pemerintah tidak perlu terus menjaga dan

mempertimbangkan kurs tukar dalam

mengimplementasikan berbagai kebijakan.

3. Karena pemerintah tidak perlu campur tangan terhadap

pergerakan nilai tukar mata uang, cadangan devisa negara

tidak perlu digunakan untuk menjaga nilai tukar.

Kurs Mengambang bebas (1)



 Kerugiannya adalah bagi negara yang

mengalami masalah akan mendapat tekanan

yang lebih berat.

 Komponen sistem kurs mengambang bebas

ditunjukkan oleh kurs tukar yang diizinkan

berfluktuasi pada basis harian tanpa adanya

batasan resmi.

Kurs Mengambang Bebas (2)



 Penentuan kurs valas terjadi dengan campur tangan pemerintah

 Beberapa negara menerapkan sistem nilai tukar mengambang

yang dikendalikan pemerintah negara yang bersangkutan

melalui bank sentralnya.

 Dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali, negara-negara

yang menerapkannya cenderung melakukan intervensi

kapanpun pasar menjadi “tidak terkendali” atau ketika tingkat

kurs terlihat jauh dari tingkat harga, perdagangan dan tingkat

historis nilai tukar yang layak.

Kurs Mengambang Terkendali (1)



 Keunggulan sistem ini:

1. Sistem ini adalah “penyempurnaan” sistem

mengambang bebas bagi negara-negara yang tidak

ingin nilai tukarnya terus merosot.

2. Dengan adanya intervensi pemerintah, nilai tukar

mata uang tidak terus turun, meskipun

sebenarnya keadaan perekonomian negara

tersebut belum baik.

Kurs Mengambang Terkendali (2)



 Sistem nilai tukar ini ditetapkan dengan cara

mengaitkan nilai tukar mata uang suatu

negara dengan nilai tukar mata uang negara

lain atau sejumlah uang tertentu

 Contoh: Mata uang beberapa negara Afrika

yang dikaitkan dengan mata uang Perancis,

CBS (Currency Board System),

Pegged Exchange rate System 
(snake system)



INFLASI



 Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian dimana harga-
harga secara umum mengalami kenaikan dan kenaikan 
harga itu berlangsung dalam jangka panjang.

 Inflasi secara umum terjadi karena jumlah uang beredar 
lebih banyak daripada yang diperlukan.

Pengertian Inflasi



Berdasarkan Tingkat Keparahan;

a. Inflasi Ringan

Inflasi yang masih belum begitu mengganggu keadaan 
ekonomi. Inflasi ringan berada dibawah 10% per tahun.

b. Inflasi Sedang

Inflasi ini belum membahayakan kegiatan ekonomi namun 
menurunkan kesejahteraan orang-orang yang 
berpenghasilan tetap. Inflasi sedang berkisar antara 10% -
30% per tahun.

Jenis-Jenis Inflasi



c. Inflasi Berat

Inflasi ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian. 
Orang menjadi enggan menabung karena bunga tabungan 
menjadi rendah, mereka cenderung memilih untuk 
berinvestasi dalam bentuk barang. Inflasi berat berkisar 
30% - 100% per tahun.

d. Inflasi Sangat Berat (hyperinflation)

Inflasi jenis ini sudah mengacaukan perekonomian dan sulit 
dihentikan. Inflasi sangat berat berada diatas 100% per 
tahun.

Jenis-Jenis Inflasi



Berdasarkan Sumbernya;

a. Inflasi yang bersumber dari luar negeri

Inflasi ini terjadi karena ada kenaikan harga di luar negeri. 
Jika suatu negara mengimpor barang dari negara yang 
mengalami inflasi, maka otomatis akan mempengaruhi 
harga-harga dalam negeri dan menimbulkan inflasi.

b. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri

Inflasi ini dapat terjadi karena percetakan uang baru oleh 
pemerintah atau penerapan anggaran defisit. Dapat juga 
disebabkan oleh kegagalan panen.

Jenis-Jenis Inflasi



Berdasarkan Penyebabnya;

a. Inflasi karena kenaikan permintaan

Kenaikan permintaan terkadang tidak dapat dipenuhi 
produsen yang pada akhirnya menyebabkan harga-harga 
akan cenderung naik.

b. Inflasi karena kenaikan biaya produksi

Kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga penawaran 
barang naik, sehingga dapat menimbulkan inflasi.

Jenis-Jenis Inflasi



 Penyebab Inflasi

a. Inflasi karena kenaikan permintaan (demand-pull inflation)

Kenaikan permintaan masyarakat (aggregate demand) yang terjadi 

karena peningkatan belanja pemerintah, peningkatan permintaan 
barang untuk ekspor dan peningkatan permintaan barang untuk 
kebutuhan swasta ini mengakibatkan harga-harga naik karena 
penawarannya tetap.

Penyebab Inflasi dan Teori Inflasi



b. Inflasi karena biaya produksi (cost-pull inflation)

Kenaikan biaya produksi terjadi karena kenaikan bahan-
bahan baku (seperti kenaikan upah buruh atau kenaikan 
bahan bakar minyak). Kenaikan biaya produksi inilah yang 
kemudian mengakibatkan harga naik dan terjadilah inflasi.

Penyebab Inflasi dan Teori Inflasi



c. Inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah

Teori ini dikemukakan oleh kaum klasik yang mengatakan 
bahwa ada hubungan antara jumlah uang yang beredar 
dan harga-harga. Jika jumlah barang tetap, sedangkan 
uang yang beredar bertambah 2 kali lipat maka harga akan 
naik dua kali lipat.

Penyebab Inflasi dan Teori Inflasi



 Teori Inflasi

a. Teori Kuantitas

Kaum klasik berpendapat bahwa tingkat harga ditentukan oleh jumlah 
uang yang beredar. Harga akan naik jika ada penambahan uang yang 
beredar sedangkan jumlah barang yang ditawarkan tetap.

b. Teori Keynes

Keynes melihat bahwa inflasi terjadi karena nafsu yang berlebihan dari 
suatu golongan masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak 
barang dan jasa yang tersedia.

c. Teori Struktural

Menurut teori ini penyebab inflasi adalah produsen yang tidak mampu 
mengantisipasi dengan cepat kenaikan permintaan yang diakibatkan 
oleh pertambahan penduduk.

Penyebab Inflasi dan Teori Inflasi



ˠ Angka Inflasi merupakan suatu indikator ekonomi yang dapat 
digunakan dalam mengambil langkah dan membuat keputusan di 
bidang ekonomi. Kenaikan angka inflasi disebut juga laju inflasi
adalah tingkat persentase kenaikan harga dari beberapa indeks 
harga dari suatu periode ke periode lainnya.

ˠ Indeks Harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada 
tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Tahun 
dasar yang digunakan adalah tahun yang dibuat sebagai patokan 
penghitungan.

Angka Inflasi dan Indeks Harga

Rumus: IHn = ΣPn/ΣPo x 100
IHn = Indeks Harga tahun n (tahun yg dihitung)
ΣPn = Jumlah rata-rata harga tahun n (tahun yg dihitung)
ΣPo = Jumlah rata-rata harga tahun dasar



 Indeks Harga Produsen (IHP)

Dihitung berdasarkan fluktuasi harga hasil produksi. Tujuannya antara lain untuk 
menilai kesejahteraan produsen dilihat dari nilai tukar hasil produksinya.

 Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Perhitungan IHPB didasarkan pada data Harga Perdagangan Besar (HPB) yang 
mencakup barang-barang perdagangan dalam jumlah besar, yaitu hasil 
pertanian, hasil pertambangan, hasil industri, impor dan ekspor.

 Indeks Harga Konsumen (IHK)

Dihitung menggunakan data Harga Konsumen (HK) yaitu harga barang-barang 
yang diperdagangkan dalam eceran untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk 
dijual. IHK digunakan oleh Badan Pusat Statistik sebagai indikator inflasi di 
Indonesia.

3 Macam Indeks Harga;



Dampak Inflasi terhadap Pendapatan

Inflasi dapat mendorong pengusaha untuk memperluas produksinya, 
sehingga tumbuh kesempatan kerja baru dan bertambahnya pendapatan 
seseorang. Namun, bagi mereka yang berpenghasilan tetap inflasi akan 
merugikan karena penghasilan mereka yang tetap akan semakin sedikit bila 
dibandingkan dengan harga barang dan jasa.

Dampak Inflasi terhadap Ekspor

Pada keadaan inflasi, daya saing barang ekspor berkurang. Negara akan 
mengalami kerugian akibat jumlah penjualan berkurang yang berarti devisa 
yang diperoleh juga semakin kecil.

Dampak Inflasi terhadap Minat Menabung

Saat inflasi, pendapatan riil para penabung berkurang karena jumlah bunga 
yang diterima pada kenyataannya berkurang karena laju inflasi.

Dampak Inflasi Terhadap 

Kegiatan Ekonomi Masyarakat



Dampak Inflasi terhadap Kalkulasi Harga Pokok

Keadaan inflasi menyebabkan penghitungan untuk mendapatkan harga 
pokok dapat terlalu kecil atau bahkan terlalu besar. Karena persentase 
yang tidak stabil, kita tidak dapat memastikan harga pokok dan harga 
jual. Keadaan ini dapat mengacaukan perekonomian, terutama untuk 
produsen.

Dampak Inflasi Terhadap 

Kegiatan Ekonomi Masyarakat



1. Kebijakan Moneter

Yaitu kebijakan yang diambil untuk mengurangi jumlah 
uang yang beredar dalam masyarakat.

a.  Kebijakan penetapan persediaan kas

Mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan 

persediaan uang kas pada bank-bank.

b. Kebijakan diskonto

Mengurangi uang yang beredar dengan meningkatkan nilai suku 

bunga.

c. Kebijakan operasi pasar terbuka

Mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-

surat berharga.

Cara Mengatasi Inflasi



2. Kebijakan Fiskal

Yaitu langkah untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran 
pemerintah.

a. Menghemat pengeluaran pemerintah

b. Menaikkan tarif pajak

3. Kebijakan Lain di Luar Kebijakan Moneter dan Kebijakan 
Fiskal

Selain kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah masih memiliki cara 
lain, diantaranya;

a. Meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar

b. Menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang

Cara Mengatasi Inflasi



INFLASI 

&INDEK 

HARGA

INFLASI

INDEK HARGA

PENGERTIAN INLASI

JENIS INFLASI

TEORY INFLASI

CARA MENGATASI

DAMPAK INFLASI

PENGERTIAN I H

IH & TINGKAT INFLASI
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Inflasi
1.Proses meningkatnya tingkat harga umum 

dalam suatu perekonomian yang 

berlangsung secara terus menerus dan 

saling mempengaruhi dari waktu ke waktu 

(jangka panjang)

2.Proses menurunnya nilai mata uang  

secara terus menerus



Jenis Inflasi
(Berdasar penyebabnya)

1. Demand pull inflation :

Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai 

macam barang terlalu kuat (inflasi tarikan permintaan)

2.Cost push inflation :

Terjadi akibat meningkatnya biaya produksi (input) sehingga 

mengakibatkan harga produk (output) yang dihasilkan ikut naik 

(dorongan biaya produksi)

3.Mixed inflation :

Inflasi disebabkan kombinasi DPI & CPI



INFLASI
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INFLASI

P COST PUSH INFLATION
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menjadi OQ1

D

D

E

S1

S1

E1

S

S
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Jenis Inflasi
(Berdasar asa timbulnya)

1. Domestic Inflation :

Inflasi yang berasal dari dalam negeri akibat dari terjadinya defisit 

anggaran belanja yang dibiayai dengan mencetak uang baru dan 

gagalnya pasar yang berakibat bahan makan mahal

2. Imported Inflation :

Berasal dari luar negeri akaibat adanya perdagangan antar negara, 

dimana negra lain mengalami inflasi



Jenis Inflasi
(Berdasar cakupan pengaruh kenaikan harga)

1. Closed Inflation :

Inflasi terjadi jika kenaikan harga secara umum hanya berkaitan 

dengan beberapa barang tertentu secara terus menerus

2. Open Inflation :

Kenaikan harga terjadi secara keseluruhan

3. Hyper Inflation :

Serangan inflasi yang hebat dan setiap harga terus berubah naik 

sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama karena nilai 

uang terus merosot



Jenis Inflasi
(Berdasar berat atau ringannya)

1. Inflasi ringan : dibawah 10% setahun

2. Inflasi sedang : antara 10% - 30% setahun

3. Inflasi berat : antara 30% - 100% setahun

4. Hiperinflasi : lebih 100% setahun



Teori Inflasi

1. Teori kuantitas :

Inflasi terjadi jika kenaikan harga secara umum hanya berkaitan 

dengan beberapa barang tertentu secara terus menerus

2. Teori Keynes :

Kenaikan harga terjadi secara keseluruhan

3. Teori Strukturalis :

Serangan inflasi yang hebat dan setiap harga terus berubah naik 

sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama karena nilai 

uang terus merosot



Kebijakan mengatasi inflasi 
Inflasi

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan yang berkenaan dengan naik-turunnya jumlah uang 

yang beredar

2. Kebijakan fiskal

Kebijakan yang berkenaan dengan penerimaan-pengeluaran 

pemerintah

3. Kebijakan Non Moneter/non Fiskal (Riil)

Kebijakan yang berkenaan langsung dengan masyarakat & pengusaha 

(sektor Riil)



Kebijakan Moneter

1. Politik diskonto (suku bunga)

Menaikan tingkat suku bunga

2. Politik pasar terbuka

Menjual SBI

3. Menaikkan Cash Ratio

Menaikkan Bank Reserve (cadangan minimum bank)

4. Kredit Selektif



Kebijakan Fiskal

1. Mengurangi pengeluaran negara

2. Menaikkan atau mengefektifkan pajak

3. Penekanan pengeluaran pemerintah

4. Mengadakan pinjaman pemerintah



Dampak inflasi

1. Meningkatkan kesenjangan

2. Ketidakpastian ekonomi

3. Meningkatkan kegiatan spekulatif

4. Menurunkan daya beli masyarakat



Pihak yang diuntungkan Hiperinflasi

1. Yang menumpuk kekayaan berwujud harta tetap, barang dan 

emas

2. Pedagang

3. Debitur dengan bunga tetap

Pihak yang dirugikan Hiperinflasi

1. Yang berpendapatan tetap

2. Penabung

3. Kreditur

4. Perencana ekonomi



Menghitung besarnya kenaikan harga

Rumus : 

Keterangan :

n : Tahun berjalan

o : Tahun dasar

Pn : Harga barang sekarang

Po : Harga barang pada tahun dasar

100x
Po

Pn
I 



Menghitung besarnya laju inflasi

Rumus : 

Keterangan :
I : Laju Inflasi
IHt : IH pada periode t
IHt-1 : IH pada periode t-1

100
1

1

x
IH

IHIH
I

t

tt








Angka Indeks :

Perbandingan antara dua angka 
pada periode waktu berbeda seperti 

biaya hidup dan produksi



Jenis Jenis Angka Indeks

 Menurut Pemakaiannya:

 Indeks Harga : mengukur 
perubahan harga barang (IHK)

 Indeks Kuantitas :Perubahan 
jumlah barang yang 
dikonsumsi, produksi,dijual 
(Iprod kopi & I kons Gula)

 Indeks Nilai: Perb prod, X, M (I 
nilai X rotan)

 Menurut Cara Penentuan

 Indeks tidak tertimbang:Tidak 
memasukkan faktor 
penimbang

 Indeks 
tertimbang:Memasukkan 
faktor penimbang

 Indeks rantai: membandingkan 
sesuatu dengan menggunakan 
tahun dasar (tahun sblmnya)



 Indeks harga (price indeks) : Angka yang dapat 
digunakan untuk memperlihatkan perubahan 
harga-harga barang (sejenis/berbagai jenis) dalam 
waktu dan tempat yang sama/berbeda

 Memberitahukan perubahan sebuah/beberapa 
karakteristik variable ekonomi

 Dinyatakan dalam persen

A. Indek Harga 



 Alat penentu kebijakan harga masa yg akan datang

 Dasar penetapan pola kebijakan ekonomi makro & 
moneter

 Dasar pembanding pertumbuhan ekonomi

 Sebagai indikator pertumbuhan ekonomi

Peranan Indeks Harga dalam Bidang 
Ekonomi



2 Metode Perhitungan Indeks
1. Indek harga Tdk Tertimbang

A. Metode angka Relatif :

Rumus : 

Keterangan :

n : Tahun berjalan

o : Tahun dasar

Pn : Harga barang pada tahun berjalan

Po : Harga barang pada tahun dasar

100, x
Po

Pn
I on 



Contoh Soal :

Diketahui harga 5 macam barang sbb

Tabel 1.A

2005 2006 2007

Jahe 500 650 700

Lengkuas 650 700 800

Kunyit 525 600 750

Merica 700 750 800

Kencur 450 550 600

2.825 3.250 3.650

Barang pper Kg
Harga

Perintahnya:

Tentukan indeks harga jahe pada tahun 2006 dan 

2007 dengan tahun dasar tahun 2005 !



Penyelesaiannya :

140100
500

700

130100
500

650

05,07

05,06





xI

xI

Catatan :

1. Angka indeks tahun dasar adalah 100 maka 130-

100=30

2. Jika selisih angka indeks positif berarti ada kenaikan 

dan bila negatif penurunan

Jadi naik sebesar 30%

Jadi naik sebesar 40%



B. Metode Agregatif sederhana

100:,

:

x
Po

Pn
oIn

Rumus




Keterangan :

n :Tahun berjalan

o : Tahun dasar

Pn : Harga barang pada periode berjalan

Po :Harga barang pada tahun dasar



Berdasarkan tabel 1A

2005 2006 2007

JAHE 500 650 700

LENGKUAS 650 700 800

KUNYIT 525 600 750

MERICA 700 750 800

KENCUR 450 550 600

2.825 3.250 3.650

Hitunglah Indeks harga tahun 2006 dan 2007 dengan tahun dasar 2005

Penyelesaian :

I06,05= 115,04

Tahun dasar diasumsikan 100, maka 115,04 - 100 = 15

Jadi ada kenaikan sebesar 15,04%

I07,05= 129,20

Tahun dasar diasumsikan 100, maka 129,20 - 100 = 29,20

Jadi ada kenaikan sebesar 29,20%

Barang per Kg
Harga (Rp)



100: x
K

Po

Pt

Rumus

 
















Keterangan : 

K : Banyaknya barang

Pt: Jumlah seluruh harga pada periode t

Po: Jumlah seluruh harga pada periode dasar

Contoh Soal :



2005 2006 (Pn/Po)x100

BERAS Kg 145,25 163,4 112,50Rp     

GULA PASIR Kg 175,18 191,4 109,26Rp     

M TANAH Lt 49,3 51,37 104,20Rp     

M KELAPA Lt 36,83 38,98 105,84Rp     

TERIGU Kg 121,75 125,46 103,05Rp     

534,84Rp     

Berdasarkan tabel diatas tentukan indeks harga untuk tahun 2006 dengan 

tahun dasar 2005

Tabel 1B

JENIS BARANG SAT
HARGA (Rp)

97.106
5

84.534




 Penimbangnya :

 Kuantitas yang dikonsumsi

 Kuantitas yang dijual

 Kuantitas yang diproduksi

2. Indek Harga Tertimbang



A. Metode Agregate Sederhana 
Tertimbang

100
.

.
,

:

x
wPo

wPn
oIn

Rumus






W : faktor penimbang

Contoh : Diketahui biaya pengeluaran suatu usaha rental 

pada tahun 2005 dan 2006 adalah sebagai berikut :  



2005 2006

KERTAS 60 100 120

TINTA 20 500 600

LISTRIK 15 600 610

AIR&TELPON 5 55 650

100

Tabel 2.A

JENIS BARANG BIAYA (w) dalam %
HARGA (Rp)

Perintah : Tentukan Indeks tahun 2006 jika tahun dasarnya tahun 2005

Penyelesaian :



9,113100
750.27

600.31
:

100
)5550()15600()20500()60100(

)5650()15610()20600()60120(
:05,06







x

x
xxxx

xxxx
I

Penyelesaiannya :

Maka biaya usaha rental tahun 2006 mengalami kenaikan 

sebesar 113,9% - 100% = 13,9% dibanding tahun 2005



A.1. Metode Laspeyres

Menggunakan faktor penimbang kuantitas barang pasa tahun 

dasar (Qo)

100
.

.
:

:

x
QoPo

QoPn
IL

Rumus






A.2.Metode Paasche

Menggunakan faktor penimbang kuantitas barang pasa 

tahun berjalan (Qn)

100
.

.
:

:

x
QnPo

QnPn
IP

Rumus






2005(Po) 2007(Pn) 2005(Qo) 2007(Qn)

Beras (Kg) 3000 3500 30 47

Gula(Kg) 4000 5000 25 28

Kopi(ons) 800 900 17 20

Minyak Kelapa (Kg) 4500 5000 15 18

Kelapa 1750 2000 10 14

Jenis
Harga Kuantitas

Tabel  2.B

Soal : Diketahui harga penjualan 5 jenis barang pada tahun 

2005 dan 2007 adalah sebagai berikut :

Tentukan : IL, IP pada tahun 2007 dengan tahun dasar 

2005 



Penyelesaian :

100
.

.
:

:

x
QoPo

QoPn
IL

Rumus




91,117100
600.288

300.340

100
)101750()154500()17800()254000()303000(

)102000()155000()17900()255000()303500(








x

x
xxxxx

xxxxx



100
.

.
:

:

x
QnPo

QnPn
IP

Rumus




6,117100
500.374

500.440

100
)141750()184500()20800()284000()473000(

)142000()185000()20900()285000()473500(








x

x
xxxxx

xxxxx



GNP Deflator
1.Adalah suatu indeks harga yang digunakan 

untuk menyesuaikan nilai uang dalam GNP 

guna mendapatkan nilai riil GNP

2.Yang menggambarkan output dari barang 

dan jasa secara fisik bukan nilainya guna 

menghilangkan pengaruh kenaikan harga 

dan mencatat perubahan yang sebenarnya



     

     

     

     

 

 

Q P Q P

1985 20 20000 30 10000

1994 30 40000 40 15000

Tahun
Tahun 85 Tahun 94

Soal : Hitung GNP deflator tahun 1994 dengan 

menggunakan IP & IL :





 Definisi

 Center of Interest

 Jenis Transaksi

 Dasar Waktu Pencatatan

 Dasar Pencatatan Harga

484

HAL-HAL YANG PENTING



 Neraca Pembayaran (Balance of Payment/ BOP) adalah 
catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi 
internasional yang terjadi antara penduduk dalam 
negeri suatu negara dengan penduduk luar negeri 
selama jangka waktu tertentu (umumnya 1 tahun).

 Transaksi ekonomi meliputi:
 Perdagangan

 Investasi

 Pinjaman

485

PENGERTIAN



 Nilai transaksi internasional dicatat dalam matauang 
US$

 BOP:
 Menunjukkan struktur dan komposisi transaksi ekonomi 

internasional
 Menunjukkan Posisi keuangan internasional
 Sebagai indikator lembaga/negara donor dalam 

mempertimbangan memberi pinjaman
 Sebagai salah satu indikator keberhasilan mengelola 

perekonomian
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LANJUTAN …



 Neraca Perdagangan (Balance of Trade): mencatat transaksi 
barang

 Transaksi Berjalan (Current Account): mencatat transaksi 
barang dan jasa

 Neraca Pembayaran (Balance of Payment): mencatat 
transaksi barang, jasa, dan modal

487

LANJUTAN …



 Transaksi Berjalan

 Neraca Modal

 Selisih yang Belum Diperhitungkan (Error and Omission)

 Lalu Lintas Moneter (Keseimbangan Umum ) 

 Pembiayaan

488

KOMPONEN
NERACA PEMBAYARAN



 Komponen Neraca Berjalan (Current Account):

 Neraca Barang:  visible trade

 Neraca Jasa-jasa:  invisible trade

 Neraca Barang terdiri dari transaksi:

 Ekspor (Migas dan Non Migas)

 Impor (Migas dan Non Migas)

 Jika ekspor > impor: neraca perdagangan surplus

 Jika ekspor < impor: neraca perdagangan defisit

489

NERACA BERJALAN



 Indikator Neraca Barang (Neraca Perdagangan)

 Surplus/Defisit

 Rasio Perdagangan Internasional (RPI): rasio ekspor 
netto terhadap total neraca perdagangan. Jika nilainya 
plus (+) berarti transaksi barang didominasi oleh ekspor 
dan jika nilainya minus (–) berarti transaksi barang 
didominasi oleh impor

490

LANJUTAN …



 Neraca Jasa-jasa (Klasifikasi IMF)

 Minyak Bumi dan Gas alam

 Minyak Bumi

 Biaya Pengapalan

 Kontrak Kerja dan Bagi Hasil (Production Sharing)

 Gas Alam/LNG

 Biaya Pengapalan

 Biaya recovery, bagian kontraksor, dan pembayaran lainnya
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 Non Minyak Bumi dan Gas Alam
 Biaya Pengapalan

 Bukan Biaya Pengapalan
 Transportasi

 Perjalanan, netto
 Penerimaan

 Pembayaran

 Pendapatan Investasi
 Penerimaan Bunga dan Dividen

 Pembayaran Bunga dan Dividen

 Transfer Keuntungan

 Pengiriman Gaji Pekerja (TKI)

 Pemerintah

 Lainnya

492

LANJUTAN …



493

Jasa

Migas

Non

Migas

Minyak

Gas

• Biaya Pengapalan

• Kontrak kerja &

Bagi hasil

• Biaya Pengapalan

• Biaya recovery, bagian 

kontraktor

Biaya Pengapalan

Bukan Biaya

Pengapalan

• Transportasi

• Perjalanan, net

• Penerimaan

• Pembayaran

• Pendapatan

Investasi, net

• Pengiriman

Gaji pekerja (TKI)

• Pemerintah, net

• Penerimaan

Bunga&Dividen

• Pembayaran

Bunga&Dividen

• Transfer

Keuntungan

• Lainnya
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Perbedaan

Suku Bunga
Perbadaan

Income Riil

Perbedaan

Laju Inflasi
Perubahan

Kurs Valas

Perubahan Saldo

Neraca Berjalan

Teori PPP

Teori

IRP/

IFE

Teori IRP/IFE



 Neraca Modal mencatat arus keluar masuk modal, baik 
jangka pendek maupun jangka panjang

 Jenis Modal:
 Sektor Publik, neto

 Penerimaan Pinjaman dan Bantuan
 Pelunasan Pinjaman

 Sektor Swasta, neto
 Penanaman Modal Langsung, neto
 Penanaman Modal Portfolio (Jangka Pendek)
 Lain-lain, neto

 Arus modal masuk memberi manfaat bagi negara yang 
bersangkutan, sehingga dicatat pada rekening kredit
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NERACA MODAL



 Penghitungan Surplus atau Defisit Neraca 
Pembayaran berdasarkan selisih antara Neraca 
Berjalan (TB) dengan Neraca Modal (NM)

 Neraca Pembayaran Surplus jika TB + NM bernilai 
positif

 Neraca Pembayaran Defisit jika TB + NM bernilai 
negatif
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SURPLUS/DEFISIT
NERACA PEMBAYARAN



 Keseimbangan Umum adalah selisih antara TB dengan 
NM yang tercatat di bank sentral di Indonesia (Bank 
Indonesia)

 Jika Keseimbangan Umum bernilai positif berarti 
terdapat tambahan cadangan devisa dari selisih 
antara TB dengan NM (selisih antara TB dengan NM 
bernilai positif). Sebaliknya….
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KESEIMBANGAN UMUM



 Pada BOP model lama, Keseimbangan Umum disebut Lalu 
lintas Moneter.

 Jika Lalu lintas Moneter bernilai negatif, berarti terjadi 
tambahan cadangan devisa bagi Indonesia. Sebaliknya ….

 Pada BOP model baru, Lalu lintas Moneter menggunakan 
istilah Pembiayaan.

498

LANJUTAN ..



 Selisih yang Belum Diperhitungkan adalah penyeimbang 
antara nilai selisih catatan antara TB dan NM dengan Devisa 
yang diterima (tercatat) Bank Indonesia

 Nilai Selisih yang Belum Diperhitungkan adalah 
Keseimbangan Umum – Total TB dan  TM)
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SELISIH YANG BELUM 
DIPERHITUNGKAN



 Perubahan cadangan devisa adalah Keseimbangan Umum 
ditambah Selisih antara Penarikan dengan Pembayaran IMF

 Cadangan Devisi adalah seluruh devisa yang dimiliki Bank 
Indonesia pada tahun tertentu

500

CADANGAN DEVISA
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 masih rendahnya diversifikasi dan kualitas produk 
ekspor

 masih terbatasnya akses pasar

 terjadinya praktik ekspor dan impor illegal

 masih banyaknya praktik proteksionisme dalam 
bentuk blok perdagangan dan persaingan tidak sehat, 
serta subsidi terselubung dari negara maju
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MASALAH YANG DIHADAPI



 terjadi relokasi investasi industri ke negara-negara pesaing 
baru akibat dari iklim usaha di Indonesia yang kurang 
kondusif

 adanya hambatan non tarif yang ditandai dengan isu 
lingkungan seperti ecolabelling, ketentuan Sanitary and 
Phytosanitary

 dan isu pekerja anak

 masih lemahnya kemampuan negosiasi delegasi Indonesia di 
forum internasional.
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LANJUTAN …



 Promosi dagang dan penyelenggaraan Pusat Promosi 
Ekspor (Indonesian Trade Promotion Center/ITPC) di 20 
kota dagang utama dunia;

 Penelitian pasar ekspor;
 Pengembangan produk;
 Peningkatan partisipasi aktif dalam perundingan di 

berbagai fora internasional dan melakukan Trade 
Policy Review

 Optimalisasi fungsi tim nasional perundingan 
perdagangan internasional, peningkatan ekspor non-
migas, dan investasi
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KEBIJAKAN (RKP 2007)



 Penanggulangan pelanggaran Hak Atas Kekayaan 
Intelektual (HAKI), anti dumping, dan fasilitasi 
penyelesaian sengketa dagang

 Tindaklanjut perundingan kerjasama perdagangan 
bilateral

 Persiapan pengembangan dan pembentukan 
National Single Window dalam rangka mempersiapkan 
pelaksanaan ASEAN Single Window (termasuk sistem 
dan jaringan pertukaran data/dokumen).
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LANJUTAN …



Fin 

Thank you for your attention...



Neraca Pembayaran dan 

Valuta Asing dan Kurs





Pengertian Neraca Pembayaran
1. Daftar yang berisi keseluruhan pembayaran oleh

suatu negara dengan negara lain karena adanya
pembelian barang,jasa atau modal (capital) dan
keseluruhan pembayaran dari luar negeri karena
adanya penjualan barang,jasa atau capital dalam
waktu tertentu ( biasanya 1 tahun ).

2. Neraca ini tidak menunjukkan modal atau kekayaan
tetapi menunjukkan suatu perubahan posisi
keuangan internasional suatu negara terhadap
negara lain.

MENGIDENTIFIKASI NERACA PEMBAYARAN



3. Posisi keuangan tersebut bukan ditunjukkan oleh 
saldonya tetapi terutama tingkat likuiditas dan 
solvabilitasnya, yaitu “Apakah posisinya defisit 
atau surplus”. Jadi konsep itu  menjadi sangat 
penting peranannya.

4. Selalu menunjukkan saldo nol dan selalu 
seimbang sbg konskuensi adanya pembukuan 
transaksi luar negeri bahwa arus uang & brg yang 
masuk diimbangi oleh arus uang & barang yg 
keluar

Lanjutan 1



5. Saldo nol dipandang dari segi analisa ekonomi 
tidak memiliki arti penting apa-apa karena tidak 
bisa menunjukkan posisi keuangan internasional 
suatu negara.

6. Transaksi pembelian dan penjualan menimbulkan 
pembayaran dan penerimaan.

7. Segala transaksi yg menimbulkan pembayaran 
atau hutang kpd pihak luar negeri dicatat dlm 
transaksi debet sedangkan yg menimbulkan 
penerimaan atau tagihan kpd luar negeri dicatat 
dlm transaksi kredit.

Lanjutan 2 



 Untuk membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yg 

terjadi antara penduduk DN dgn penduduk LN

 Untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi 

internasional suatu negara

 Untuk mengetahui mitra utama suatu negara dalam hubungan 

ekonomi internasional

 Mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara

 Sebagai salah satu indikator yang akan dipertimbangkan oleh IMF 

atau negara donor untuk memberikan bantuan keuangan

 Sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi suatu negara 

selain inflasi, GDP, dsb.

Kegunaan BOP



1. Diberi tanda minus (-), ini menunjukkan bahwa negara
yang mempunyai neraca pembayaran telah”menerima
sesuatu” dari luar negeri

2. Adanya pengurangan devisa karena pembayaran ke luar
negeri

3. Adanya tagihan-tagihan tunai yang harus dibayar kepada
luar negeri

4. Bertambahnya kewajiban-kewajiban untukmelakukan
pembayaran kepada luar negeri

Ciri-ciri transaksi debet



1. Diberi tanda plus (+), ini menunjukkan bahwa negara yang 
mempunyai neraca pembayaran telah”mengirimkan sesuatu” 
ke luar negeri

2. Adanya penambahan devisa karena menerima tagihan dari luar 
negeri

3. Adanya tagihan-tagihan tunai yang harus dibayar oleh luar 
negeri

4. Bertambahnya hak untuk menerima pembayaran dari luar 
negeri

Ciri-ciri transaksi kredit



Menurut para ahli ekonomi komponen neraca pembayaran 
dikelompokkan menjadi 5 bagian yaitu :

1. Neraca barang

2. Neraca jasa

3. Neraca pendapatan modal

4. Neraca modal 

5. Neraca Moneter

Pos-pos neraca pembayaran



 Mencatat transaksi dagang berupa barang ( visible trade ), 
ini meliputi kegiatan ekspor dan impor barang (komoditi). 

 Pada sisi debet dicatat impor barang 

 sedangkan pada sisi kredit ekspor barang

Neraca Barang



 Mencatat transaksi dagang berupa jasa ( invisible 
trade ), ini meliputi segala jasa yang 
diselenggarakan untuk luar negeri maupun oleh 
luar negeri 

 Pada sisi debet mencatat segala jasa yang diterima 
dari luar negeri atau jasa yang diselenggarakan / 
diberikan oleh luar negeri

 Sedangkan pada sisi kredit mencatat segala jasa 
yang diberikan kepada luar negeri atau jasa yang 
diselenggarakan untuk luar negeri 

Neraca Jasa



Neraca pendapatan modal atau 
hasil-hasil modal terdiri atas bunga, 
dividen, upah tenaga kerja asing, 
bantuan / hadiah ( grants )

Neraca Pendapatan Modal



Hal-hal yang dicatat pada sisi debet yaitu :

1. Bunga yang dibayarkan ke luar negeri

atas penanaman modal asing (dalam 

bentuk obligasi ) yang telah diterima

2. Deviden yang dibayarkan ke luar negeri

atas penanaman modal asing (dalam

bentuk saham) yang telah diterima

3. Bantuan/hadiah (grants) yang diberikan ,

upah tenaga asing yang dibayarkan

Lanjutan 1



 Sedangkan pada sisi kredit dicatat tentang 
penerimaan bunga, deviden dan keuntungan atas 
penanaman modal di luar negeri , termasuk juga 
penerimaan upah tenaga kerja kita dari luar negeri, 
hadiah/bantuan (grants )

Lanjutan 2



 Neraca modal yang terdiri atas pinjaman/kredit, 
pembelian /penjualan effect. 

Neraca Modal



 Pada sisi debet dicatat tentang :

 Pinjaman atau kredit yang diberikan kepada luar negeri dan 
ditulis tanda minus ( - ) sebab negara yang bersangkutan ( yang 
membuat neraca pembayaran ) “menerima surat hutang” dari 
luar negeri , yang berarti bahwa pihak luar negeri menyatakan 
kesanggupan akan mengembalikan pinjamannya pada suatu 
tanggal jatuh tempo tertentu 

 Pembelian surat-surat berharga ( effect ) seperti saham dan 
obligasi dari luar negeri

Lanjutan 1



 Sedangkan pada sisi kredit dicatat tentang :

 Pinjaman atau kredit yang diterima dari luar negeri dan 
ditulis tanda plus ( + ) sebab negara yang bersangkutan ( 
yang membuat neraca pembayaran ) sebenarnya 
“mengirim surat hutang” ke luar negeri , yang berarti 
bahwa pihak negara yang bersangkutan (yang membuat 
neraca pembayaran ) menyatakan kesanggupannya akan 
mengembalikan pinjamannya pada suatu tanggal jatuh 
tempo tertentu.

 Penjualan surat-surat berharga ( effect ) ke luar negeri

Lanjutan 2



 Pada neraca ini mencakup tentang perubahan-
perubahan cadangan devisa baik yang berupa 
stock emas maupun berupa mata uang keras ( 
devisa ) serta posisinya terhadap IMF. Pada 
neraca ini dicatat transaksi-transaksi yang 
merupakan “ Neraca Pamungkas/ penyelesaian “ 
dari transaksi yang terdapat neraca barang, 
neraca jasa, neraca pendapatan modal dan 
neraca modal. 

Neraca Moneter



 Neraca moneter atau lalu lintas moneter 
sebenarnya merupakan neraca saldo oleh 
sebab itu tanda minus (-) berarti pertambahan 
cadangan devisa, seperti stock emas, mata 
uang keras termasuk SDR. Sedangkan tanda 
plus (+) merupakan pengurangan cadangan 
devisa

Lanjutan 1



 Pertambahan cadangan devisa dengan tanda minus dan 
pengurangan cadangan devisa dengan tanda plus, ini 
adalah khusus berlaku untuk neraca moneter saja 
sedangkan pada neraca yang lain berlaku seperti ciri-ciri 
pada transaksi debet dan kredit yang sedah disebutkan 
diatas.

Lanjutan 2





Diketahui data neraca pembayaran

sebagai berikut ( dalam milyar rupiah ) 

 Impor                                       5.400

 Bunga dan deviden yang dibayar 550

 Ekspor                                              6.800

 Bunga dan deviden yang diterima      500

 Jasa-jasa yang diterima 1.350

 Pinjaman yang diterima                  5.300

 Jasa-jasa yang diberikan 500  

 Pinjaman yang diberikan 5.500

Agar dapat mempunyai gambaran yang lebih jelas maka perhatikan 
contoh yang sangat sederhana di bawah ini :



 Susunlah data di atas ke dalam tabel bersaldo 
neraca pembayaran !

 Berapakah saldo rekening berjalan ?

 Berapakah saldo rekening total

 Bagaimana posisi neraca pembayaran tersebut ?

 Berapakah pertambahan/pengurangan cadangan 
devisa ?

Ditanyakan :



Debet (-)                                     Kredit (+)                                         Saldo
Pengeluaran/Hutang                          Penerimaan/Piutang                               ( + / - )

1. Impor Barang               - 5.400    1. Ekspopr Barang                 +   6.800     + 1.400
2. Penerimaan Jasa            - 1.350    2. Pemberian Jasa                +      500     - 850
3. Bunga & Dev yg dibayar    - 550   3. Bunga & Dev yg diterima       +      500     - 50

REKENING BERJALAN          - 7.300   REKENING BERJALAN             +  7.800  +   500
( CURRENT ACCOUNT )                      ( CURRENT ACCOUNT ) 

4. Pinjaman yg diberikan        - 5.500    4. Pinjaman yg diterima          +   5.300     - 200

REKENING TOTAL              - 12.800   REKENING TOTAL                + 13.100      +   300

5. Pertambahan Cad Devisa    - 500    5. Pengurangan Cad Devisa       +     200      - 300

JUMLAH                         - 13.300    JUMLAH                           + 13.300           0

POSISI NERACA PEMBAYARAN NEG TSB SURPLUS SEBESAR 300 MILYAR RUPIAH

Neraca  Pembayaran Surplus



Debet (-)                                     Kredit (+)                                         Saldo
Pengeluaran/Hutang                          Penerimaan/Piutang                               ( + / - )

1. Impor Barang               - 15.400    1. Ekspor Barang                 +   6.800   - 8.600
2. Penerimaan Jasa            - 1.350    2. Pemberian Jasa                 +      500   - 850
3. Bunga & Dev yg dibayar    - 550   3. Bunga & Dev yg diterima        +      500   - 50

REKENING BERJALAN          - 17.300   REKENING BERJALAN             +  7.800    - 9.500
( CURRENT ACCOUNT )                      ( CURRENT ACCOUNT ) 

4. Pinjaman yg diberikan        - 5.300    4. Pinjaman yg diterima          +  13.300    +  8.000

REKENING TOTAL              - 22.600   REKENING TOTAL                +  21.100    - 1.500

5. Pertambahan Cad Devisa    - 8.000    5. Pengurangan Cad Devisa       +   9.500     + 1.500

JUMLAH                         - 30.600    JUMLAH                           + 30.600           0

POSISI NERACA PEMBAYARAN NEG TSB DEFISIT SEBESAR 1.500 MILYAR RUPIAH

Neraca  Pembayaran Defisit
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ANALISIS 
KINERJA BANK
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ANALISIS KINERJA BANK

TUJUAN MATERI :

1. Menjelaskan pengertian analisis rasio likuiditas,

rentabilitas dan solvabilitas.

2. Menyebutkan dan menjelaskan rasio-rasio dalam analisis
rasio likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas.

3. Menjelaskan hubungan antara analisis rasio likuiditas,
rasio rentabilitas dan rasio solvabilitas.



 Analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank
dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek
atau kewajiban yang sudah jatuh tempo.

 Rasio Likuiditas yg sering digunakan untuk menilai
kinerja suatu bank antara lain:

a. Cash Ratio ( CR )

b. Reserve Requirement ( RR )
c. Loan to deposit ratio ( LDR )
d. Loan to asset ratio ( LAR )
e. Rasio kewajiban bersih Call Money ( NCM )
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ANALISIS RASIO LIKUIDITAS
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CASH RATIO

• Untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar

kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan
menggunakan alat-alat likuid yang dimilikinya.

• RUMUS

CR = Alat likuid x 100%

Pinjaman yang harus segera dibayar

• Alat Likuid :

Uang Kas di Bank dan Rekening giro yang disimpan di
Bank Indonesia.
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RESERVE REQUIREMENT
(LIKUIDITAS WAJIB MINIMUM)

• Merupakan ketentuan bagi setiap bank umum untuk
menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang
berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum
yang berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada
Bank Indonesia.

• Besarnya RR telah mengalami perubahan dari 2%, 3%

dan terakhir sejak tahun 1997 sebesar 5%.

• Komponen dana pihak ketiga terdiri dari :

 Giro,

 Deposito berjangka

 Sertifikat deposito

 Tabungan

 Kewajiban Jangka Pendek Lainnya
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LOAN TO DEPOSIT RATIO

• Menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam
membayar kembali penarikan dana yang dilakukan
nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan
sebagai sumber likuiditasnya. Rasio antara seluruh jml.
Kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima
oleh bank. Semakin tinggi rasio tsb, maka makin rendah
likuiditas bank tsb.

• RUMUS

LDR = Juml. Kredit yang diberikan x 100%

Total dana Pihak Ketiga + KLBI + Modal Inti
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LOAN TO ASSET RATIO 

• Merupakan kemampuan bank untuk memenuhi
permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang
dimiliki bank.

• RUMUS

LAR = Jumlah Kredit yang diberikan x 100%

Jumlah Assets

• Semakin tinggi rasio ini maka tingkat likuiditasnya rendah
karena jumlah asset yang diperlukan untuk membiayai
kreditnya makin besar.
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RASIO KEWAJIBAN BERSIH CALL 
MONEY 

• Persentase dari rasio ini menunjukkan besarnya
kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar atau
aktiva yang paling likuid dari bank.

• RUMUS

NCM = NET Call Money x 100%

Aktiva Lancar

• Aktiva Lancar : Uang kas, Giro di BI, Sertifikat BI, SBPU

• Semakin kecil rasio ini, maka likuiditas bank ini semakin
baik karena bank dapat menutup kewajiban antar bank
dengan alat likuid yang dimilikinya.
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ANALISIS RASIO PROFITABILITAS

• Alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi
usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang
bersangkutan

• Analisis rasio profitabilitas suatu bank antara lain :

a. Return On Asset ( ROA )

b. Return On Equity ( ROE )

c. Rasio Biaya Operasional ( OCR )

d. Net Profit Margin ( NPM )
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RETURN ON ASSET 

• Untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam
memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

• RUMUS

ROA = Laba Bersih x 100%

Total Assets

• Semakin besar ROA suatu bank, maka makin besar
tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi
bank dari segi penggunaan assets.
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RETURN ON EQUITY

• Untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh
keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran dividen.

• RUMUS

ROE = Laba Bersih x 100%

Modal Sendiri

• Semakin besar rasio ini maka makin besar kenaikan laba
bersih bank yang bersangkutan, selanjutnya akan
menaikan harga saham bank dan semakin besar pula
dividen yang diterima investor.
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RASIO BIAYA OPERASIONAL

• Untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank
melakukan kegiatan operasinya.

• RUMUS

OCR = Biaya Operasional x 100%

Pendapatan Operasional

• Biaya operasional diperoleh dari COLF ( Cost of Loanable
fund)

• Pendapatan Operasionl diperoleh dari jasa pemberian
kredit bank (Bunga pinjaman, appraisal fee, supervision
fee, commitment fee, sindication fee, dll).
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NET PROFIT MARGIN RATIO

• Rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang
diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang
diterima dari kegiatan operasionalnya.

• RUMUS

NPM = Laba Bersih x 100%

Pendapatan Operasional

• Pendapatan Operasional berasal dari pemberian kredit
dengan resiko kredit macet, selisih kurs valas jika kredit
dalam valas dll.



5/15/2021Fery Tobing 546

ANALISIS RASIO SOLVABILITAS

• Untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi
kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank
untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi
likuidasi bank.

• Rasio yang digunakan pada analisis solvabilitas adalah :

a. Capital adequacy ratio (CAR)

b. Debt to Equity ratio

c. Long Term debt to assets ratio
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CAPITAL ADEQUACY RATIO

• Untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk
menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko,
misalnya kredit yang diberikan.

• RUMUS

CAR = Modal Bank x 100%

Aktiva tertimbang menurut resiko

• Modal Inti : Modal disetor, cadangan, laba ditahan, agio saham dll

• Modal Pelengkap : Berasal dari cad. Revaluasi AT (selisih penilaian
kembali AT dengan persetujuan dirjen pajak), Cad. Penghapusan Aktiva
yang diklasifikasikan (cad. Yang dibentuk dengan cara membebani lap.
R/L tahun berjalan), modal kuasi /capital instrument (warkat yang
memiliki sifat seperti modal), pinjaman subordinasi (pinjaman antar
bank dengan persetujuan BI dengan jangka waktu min. 5 tahun dan
bila pelunasan sebelum jatuh tempo harus persetujuan BI).
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DEBT TO EQUITY RATIO

• Untuk mengukur kemampuan bank untuk menutup
sebagian atau seluruh hutang-hutangnya dengan dana
yang berasal dari modal sendiri.

• RUMUS

DTE = Jumlah Hutang x 100%

Jumlah Modal Sendiri

• Semakin tinggi rasio ini, maka semakin kecil kemampuan
membayar hutangnya dari modal sendiri.
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LONG TERM DEBT TO ASSETS RATIO

• Untuk mengukur seberapa jauh nilai seluruh aktiva bank
dibiayai atau dananya diperoleh dari sumber hutang
jangka panjang

• RUMUS

LTDTA = Hutang Jangka Panjang x 100%

Total Assets

• Hutang jangka panjang berasal dari dana pinjaman dari
bank lain, simpanan masyarakat diatas 1 tahun,
Pinjaman LN, investasi dari investor.

• Semakin besar rasio ini, maka makin kecil kemampuan

untuk membayar hutang dari aktiva.



LAPORAN KEUANGAN BANK
Sesuai dengan Sk. Direksi Bank Indonesia No. 27 / 119/ kep/DIR tgl. 275
Januari 1995 Laporan keuangan bank terdiri dari :

Neraca
Lap. Komitmen dan kontinjensi
Lap. Laba/ rugi
Lap. Arus kas
Catatan. Atas lap. keuangan
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Tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Metode 
CAMEL’S
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URAIAN C A M E L S

Capital Asset Management Earning Liquidity Sensitivity
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Tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Metode 
CAMEL’S
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Kemudian dilakukan perhitungan analisis dgn mempertimbangkan indikator pendukung dan

atau pembanding yang relevan.

Kemudian ditetapkan peringkat setiap faktor.

Ada 5 peringkat bank

Pk-1 : sangat baik, bank dapat mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri

keuangan

Pk-2 : Baik, bank masih memiliki kelemahan= minor yang dapat segera diatasi dengan tindakan

segera dan rutin

Pk-3 : cukup baik, masih ada kekurangan dan perlu tindakan korektif bila tidak akan

menurunkan peringkat komposit.

Pk-4 : Kurang baik, bank sensitif terhadap pengaruh buruk kondisi perekonomian dan

memerlukan tindakan korektif.karena berpotensi membahayakan kelangsungan usahanya.

PK-5 : Tidak baik, bank sangat sensitif dan dapat membahayakan kelangsungan usahanya.



Predential Banking Dalam

Rangka Kesehatan Bank  



Dalam aktivitasnya bank/perbankan biasanya

ditemukan 3 (tiga) resiko utama .

1. Kredit Risk (Resiko Kredit)

2. Market Risk (Resiko Pasar)

3. Operation Risk (Resiko Operasional)



Disamping 3 (tiga) resiko tersebut masih terdapat
beberapa resiko lain, namun sesuai dengan
ketentuan BIS (Bank For Internasional
Setlaments), yaitu suatu badan internasional yang
mengatur ketentuan bank-bank yang beroperasi
secara internasional.

BIS menetapkan Basel I Credit Risk dan Market
Risk harus dipertihungkan dalam kecukupan modal
Capital Adequacy Ratio atau lebih dikenal dengan
CAR. Kemudian BIS pada tahun 2002 menetapkan
Operation Risk juga harus diperhitungkan sesuai
dengan ketentua Basel II



Pengertian : 

 Credit Risk, adalah resiko yang ditanggung oleh 
bank karena pinjaman yang diberikan tidak 
dapat kembali ke bank sesuai dengan waktu 
yang telah diperjanjikan

 Market Risk, adalah resiko yang dihadapi bank 
karena terjadinya fluktuasi /tingkat bunga di 
pasar.

 Operasional Risk, adalah resiko yang dialami 
bank karena danya masalah-masalah dalam 
operasional misalnya kerusakan sistim 
computer, terjadinya manupulasi dll.



 CAR (Capital Adequacy Ratio), yaitu jumlah modal
yang dimiliki bank dibandingan dengan asset
tertimbang menurut resiko minimal 8% jika dibawah
8% bank tersebut harus mendapat perhatian (Tahun
2002). Jadi CAR = Modal : ATMR

 LLL (Legal Lending Limit), yaitu adalah batas maximum
pemberian kredit (BMPK) yang diberikan kepada
nasabah tidak boleh melebih 50% dari modal bank.

BIS menetapkan 6 (enam) pokok utama dalam

penerapan prinsip perhitungan kesehatan bank

(Prudential Banking)



LDR (Loan To Deposit Ratio), Ratio untuk mengukur
komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan
dengan jumlah dana masyarakat dan jumlah modal
sendiri yang digunakan LDR menurut peraturan
pemerintah maximum adalah 110% diatasnya bank
tersebut harus mendapat perhatian.

Rumus mencari LDR = Total Kredit : Total Dana

NOP (Net Open Pocision ), adalah selisih antara aktiva
valuta asing dengan pasiva valuta asing tidak boleh
melebih 25% dari modal bank .

ATMR (Asset Tertimbang menurut Resiko), adalah bank
wajib menghitung asset berdasarkan resiko yang sudah
ditentukan antara lain :



a. Kredit macet dihitung mempunyai bobot 100%

b. Kredit yang diberikan tapi dijamin oleh bank lain, 
mempunyai bobot resiko 50%

c. Kredit yang dijamin pemerintah mempunyai bobot 50%

d. Kredit lancar mempunyai bobot resiko %

e. Alat angkut mempunyai bobot resiko 100% 

Contoh :

Bank XYZ mempunyai total Asset 1 Milyard

 Kridit lancar Rp 400 juta

 Kridit Macet Rp 200 juta

 Kredit dijamin pemerintah Rp 300 juta

 Alat angkut Rp 100 juta

Jumlah Rp 1 Milyard 



• Kredit macet Rp 200 juta  x 100% Rp 200 juta

• Kredit Lancar  Rp 400 juta  x 0% Rp  0

• Kredit dijamin pemerintah Rp 300 juta x 50% Rp 150 juta

• Alat angkut Rp 100 juta x  100% Rp 100 juta

Jumlah  Rp 450  Juta

Misalkan : Modal Bank XYJ Rp 50 juta . Berapa CAR 

CAR = Modal : ATMR = 

Rp 50 juta : Rp 450 juta x 100 % = 11.11 % (sehat)

Misalkan  : Diketahui total dana yang diperoleh Rp 800 

juta. Berapa LDR.

LDR = Total kredit : Total Dana x 100% = Rp 900 juta : Rp 800 
juta x  100% = 112,5% (tidak sehat , mendapat perhatian) 

Bobot Resiko :



Ditetapkan minimum 20% dari jumlah kredit yang
disalurkan misalnya Kridit KUK Rp 100 juta maka Rp 100 juta
: Rp 900 juta x 100% = 11.1%. Tujuan 20% adalah agar bank
tidak hanya memberikan kredit kepada pengusaha besar
dalam arti pengusaha , dan ekonomi lemah diprioritaskan
mendapat kredit minimum 20% . Apabil bank melanggar
rambu-rambu ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia
maka Bank Indonesia memberikan finalti berupa melalui
teguran sampai pencabutan ijin.

Presentase KUK (Kridit Usaha Kecil)



KESEIMBANGAN AD-AS



ANALISIS AD-AS ?

 AD  aggregate demand (permintaan agregat), 
yang berarti sebagai tingkat pengeluaran

yang akan dilakukan dalam ekonomi
pada berbagai tingkat harga

 pengeluaran agregat menggambarkan
tentang hubungan antara pengeluaran

yang akan dilakukan dalam perekonomian
dengan pendapatan nasional



ANALISIS AD-AS ?

 AS  aggregate supply (penawaran
agregat), yang berarti penawaran barang
dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan dalam suatu negara

 penawaran agregat dikaitkan dengan
tingkat harga



ANALISIS AD-AS ?

 Dari sifat-sifat permintaan agregat (AD) dan
penawaran agregat (AS)  analisis AD-AS 
merupakan analisis keseimbangan ekonomi
negara dalam keadaan harga yang mengalami
perubahan. 

 Analisis tersebut bertujuan untuk melengkapi
analisis penawaran agregat-pengeluaran
agregat (Y = AE)



PERBEDAAN TEORI
TEORI KLASIK 

 Ahli-ahli ekonomi Klasik berkeyakinan bahwa 
perekonomian selalu mencapai tingkat 
kesempatan kerja penuh

 Dicontohkan oleh Hukum Say atau pandangan 
Jean Baptish Say, yang menyatakan: "Supply 
creates its own demand“



PERBEDAAN TEORI
TEORI KLASIK 

 Makna dari "Supply creates its own demand“:

 Dalam ekonomi terdapat cukup banyak
permintaan dan oleh sebab itu setiap jenis
barang yang diproduksikan akan dapat terjual di 
pasar. 

 Wujudnya permintaan agregat yang cukup
besar ini akan menjamin terciptanya tingkat
kegiatan ekonomi yang tinggi yang 
menggunakan semua faktor produksi yang 
tersedia.

 setiap perekonomian akan selalu dicapai
kesempatan kerja penuh



PERBEDAAN TEORI
TEORI KLASIK 

 Tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan
nasional ditentukan oleh kemampuan
negara tersebut untuk menggunakan
faktor-faktor produksi yang tersedia untuk
memproduksi barang dan jasa. 

 Rumus: Y = f (K, L, Q, T)



PERBEDAAN TEORI
TEORI KLASIK 

di mana: 

Y : pendapatan nasional yang diwujudkan
dalam perekonomian

K : jumlah barang modal yang tersedia

L : jumlah tenaga kerja dan kemampuan tenaga
kerja yang tersedia

Q : jumlah kekayaan alam yang telah
dikembangkan dan digunakan

T : tingkat teknologi yang digunakan dalam
berbagai kegiatan produksi



PERBEDAAN TEORI
TEORI KLASIK 

 Pendapat mengenai uang dan kegiatan ekonomi:

 "Money is neutral" atau "uang adalah netral“, 
yang berarti uang tidak dapat mempengaruhi
kegiatan ekonomi. 

 Karena kesempatan kerja penuh selalu dicapai, 
maka pendapatan nasional tidak dapat
ditambah. 

 Apabila jumlah uang dalam ekonomi bertambah, 
maka perubahan ini tidak dapat menaikkan
pendapatan nasional. 

 Pertambahan tersebut hanya akan
meningkatkan harga-harga barang dalam



PERBEDAAN TEORI
TEORI KLASIK 

 Pendapat mengenai penentuan suku bunga:

 Teori loanable fund atau dana dapat-pinjam
menerangkan mengenai penentuan suku bunga. 

 Teori tersebut menerangkan bahwa suku bunga
ditentukan oleh tabungan yang tersedia dalam
masyarakat dan permintaan dana modal untuk
investasi. 

 Kedua faktor tersebut ditentukan oleh suku
bunga. 

 Perubahan tabungan dan perubahan
permintaan dana modal akan menimbulkan
perubahan kepada suku bunga.



PERBEDAAN TEORI
TEORI KLASIK 

 Pendapat mengenai uang dan kegiatan
ekonomi:

 uang tidak dapat mempengaruhi kegiatan
ekonomi dan produksi nasional. 

 Ini disebabkan karena kesempatan kerja
penuh sudah dicapai



PERBEDAAN TEORI
TEORI KLASIK 

 Kesimpulan: ahli-ahli ekonomi klasik 
berkeyakinan segi penawaran adalah sangat 
penting peranannya dalam menentukan 
kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional 
sesuatu negara



PERBEDAAN TEORI
TEORI KEYNES

 Kritik terhadap teori klasik:

1. dalam ekonomi tidak terdapat kekurangan
permintaan agregat

2. ekonomi selalu mencapai tingkat kesempatan
kerja penuh



PERBEDAAN TEORI
TEORI KEYNES

 Pendapat mengenai kesempatan kerja penuh:

1. Tingkat permintaan efektif (effective 
demand)-yaitu pengeluaran agregat
(permintaan efektif pada harga tetap) dan
permintaan agregat (permintaan efektif
pada berbagai tingkat harga) akan
menentukan sejauh mana produksi
nasional akan diwujudkan dalam ekonomi
dan kesempatan kerja akan dicapai

2.Dalam perekonomian, kesempatan kerja



PERBEDAAN TEORI
TEORI KEYNES

 Pendapat mengenai uang dan kegiatan ekonomi:

 Uang tidak netral, yang berarti perubahan-
perubahan dalam jumlah uang dalam ekonomi
dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. 

 Peranan uang dalam kegiatan ekonomi dan
tingkat harga dapat dibedakan kepada dua
aspek: 

1. Pandangan dalam penentuan suku bunga

2.Pandangan mengenai efek perubahan jumlah
uang dalam ekonomi (atau jumlah penawaran
uang) kepada kegiatan ekonomi.



PERBEDAAN TEORI
TEORI KEYNES

 Pendapat mengenai penentuan suku bunga:

 Suku bunga ditentukan oleh penawaran
uang dan permintaan uang



PERBEDAAN TEORI
TEORI KEYNES

 Pendapat mengenai uang dan kegiatan ekonomi:

 Kesempatan kerja penuh jarang dapat dicapai, 
berpendapat bahwa perubahan jumlah uang
akan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. 

 Hubungan antara perubahan jumlah uang
dengan kegiatan ekonomi akan melalui proses 
berikut:

1. Perubahan jumlah uang akan mempengaruhi
suku bunga. Apabila jumlah uang bertambah
suku bunga akan turun.

2. Penurunan suku bunga akan menambah
investasi dalam perekonomian. 



PERBEDAAN TEORI
TEORI KEYNES

3. Pertambahan dalam investasi akan 
menambah pengeluaran agregat dan 
selanjutnya pertambahan pengeluaran 
agregat ini akan menambah pendapatan 
nasional.



PERKEMBANGAN ANALISIS AD-
AS

Teori Makroekonomi Keynesian Peranan pengeluaran agregrat

 Analisis ini menunjukkan pengeluaran agregat
akan menentukan sejauh mana kegiatan
ekonomi, pendapatan nasional dan kesempatan
kerja akan diwujudkan dalam suatu waktu/tahun
tertentu. 

 Analisis ini dinamakan analisis Keynesian 
sederhana atau simple Keynesian. 

 Analisisnya belum memperhatikan dua faktor: 

a. efek dari perubahan suku bunga

b. efek perubahan tingkat harga, kepada
kegiatan ekonomi dalam sesuatu negara



PERKEMBANGAN ANALISIS AD-
AS

Teori Makroekonomi Keynesian
 Jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi 

dianggap tetap. 

 Terdapat hubungan yang erat di antara 
pengeluaran agregat dengan kegiatan ekonomi, 
produksi nasional dan tingkat kesempatan kerja.

 Apabila pengeluaran agregat bertambah maka 
kegiatan ekonomi, produksi nasional dan 
kesempatan kerja akan meningkat. 

 Peningkatan kesempatan kerja akan 
mengurangi pengangguran.



PERKEMBANGAN ANALISIS AD-
AS

Teori Makroekonomi Keynesian Peranan uang dan suku bunga

 Efek perubahan penawaran uang kepada
kegiatan ekonomi melalui rangkaian peristiwa
berikut: 

1. efek perubahan penawaran uang ke atas suku
bunga

2. efek perubahan suku bunga ke atas investasi

3. efek perubahan investasi ke atas
pengeluaran agregat dan pendapatan
nasional. 

 Rangkaian peristiwa ini dinamakan mekanisme
transmisi.



PERKEMBANGAN ANALISIS AD-
AS

Teori Makroekonomi Keynesian

 Peranan kebijakan pemerintah

 Analisis makroekonomi sangat
menekankan kepada peranan pemerintah
dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. 

 Dasar argumentasi:

1. ekonomi sukar untuk mencapai tingkat
kesempatan kerja penuh

2. terdapat perubahan yang besar dalam
kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu



PERKEMBANGAN ANALISIS AD-
AS

Teori Makroekonomi Keynesian

 Kebijakan pemerintah (atau kebijakan
penstabilan perekonomian) dapat
dibedakan kepada dua bentuk: 

1. Kebijakan fiskal

2. Kebijakan moneter



PERKEMBANGAN ANALISIS AD-
AS

Teori Makroekonomi Klasik

 Apabila permintaan agregat bertambah yaitu 
adari AD0 menjadi ADt dan AD2, efeknya 
adalah pendapatan nasional tetap sebesar Y1

akan tetapi tingkat harga akan meningkat dari 
Po menjadi P1 dan P2
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Analisis Makroekonomi Keynes

 Fluktuasi ekonomi dalam sejarah dunia yang paling 
menyengsarakan adalah Depresi Besar (Great Depression) 
yang terjadi pada tahun 1930-an.

 Amerika dan negara lain mengalami pengangguran besar-
besaran dan penurunan pendapatan yang sangat besar.

 Tahun 1933, seperempat dari tenaga kerja kerja AS 
menganggur dan GDP riil adalah 30 % di bawah tingkat GDP 
tahun 1929.

 Episode ini yang membuat banyak ekonom 
mempertanyakan keabsahan ekonomi klasik.

 Tahun 1936, ekonom Inggris John Maynard Keynes 
melakukan revolusi terhadap ilmu ekonomi melalui 
bukunya “The General Theory of Employment, Interest, and 



The General Theory Keynes

 Keynes mengatakan:

“Permintaan agregat yang rendah bertanggung jawab 
terhadap rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran 
yang menjadi karakteristik kemerosotan ekonomi”.

 Kritikan terhadap ekonomi klasik:

“Karena mengasumsikan bahwa hanya penawaran agregat -
modal, tenaga kerja, dan teknologi - yang menentukan 
pendapatan nasional”.

 Karena masalah inflasi yang semakin serius pada tahun 1960-
an para ekonom menggabungkan kedua pandangan ini 
dengan membuat model permintaan agregat dan penawaran 
agregat.



Fluktuasi Ekonomi

 Permintaan agregat (aggregate demand, AD) adalah 
hubungan antara jumlah output yang diminta dan 
tingkat harga agregat atau kurva permintaan agregat 
menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli 
orang pada setiap tingkat harga.

 Penawaran agregat (aggregate supply, AS) adalah 
hubungan antara jumlah barang dan jasa yang 
ditawarkan dan tingkat harga. 
 Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa 

memiliki harga yang fleksible dalam jangka panjang tetapi 
harga yang kaku dalam jangka pendek, hubungan penawaran 
agregat tergantung pada horison waktu.



Keynesian Macroeconomics

Dalam teori makroekonomi Keynesian (Keynesian Macroeconomics), 
meliputi tiga aspek:

 Peranan pengeluaran agregat (Simple Keynesian)
 Terdapat hubungan antara pengeluaran agregat dengan kegiatan 

ekonomi , produksi nasional dan tingkat kesempatan kerja.

 Penentuan suku bunga dan peranan uang (Mekanisme 
Transmisi)
 Ada 2 efek yang mempengaruhinya yaitu:

(1) efek perubahan penawaran uang atas suku bunga

(2) efek perubahan suku bunga  atas investasi ;

(3) efek perubahan investasi atas pengeluaran agregat  dan 
pendapatan nasional.

 Peranan pemerintah dalam menentukan tingkat kegiatan 
ekonomi dalam satu tahun tertentu.
 Perlunya campur tangan pemerintah untuk mencapai tingkat 

kesempatan kerja penuh tanpa inflasi.



Dua Kelemahan Analisis Keynesian

 Analisis Keynesian tidak memperhatikan efek 
perubahan harga-harga terhadap pengeluaran 
agregat dan keseimbangan pendapatan nasional.

 Analisis Keynesian mengabaikan penawaran agregat 
dalam menentukan keseimbangan pendapatan 
nasional. Analisis Keynesian tidak menganalisis 
mengenai ciri-ciri penawaran agregat, dan bagaimana 
penawaran agregat akan mempengaruhi 
keseimbangan pendapatan nasional.



Analisis AD-AS

 Analisis AD-AS merupakan model penentuan 
keseimbangan dengan menggunakan pemisahan harga 
berubah. 

 Dalam analisis AD-AS penawaran agregat dibedakan atas:
 Penawaran agregat jangka pendek (short run agreggate supply atau 

SRAS)

 Penawaran agregat jangka panjang (long run agreggate supply atau 
LRAS)

 Kurva SRAS (Kurva AS) adalah kurva yang terus menenrus 
melengkung ke atas dan memotong garis tegak pada YF, 
kurva AS semakin tinggi tingkat kenaikannya.
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Kurva Permintaan Agregat (AD)

 Kurva AD (Agregat Demand) adalah suatu fungsi (atau kurva) 
yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan 
jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam 
perekonomian.

 Permintaan agregat dapat di definisikan sebagai tingkat 
pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada 
berbagai tingkat harga.

 Pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan 
antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian 
dengan pendapatan nasional.
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Sifat Utama Kurva AD

 Kurva AD : Suatu garis yang menurun dari kiri-atas ke 
kanan-bawah artinya semakin rendah tingkat harga, 
semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam 
perekonomian.

 Sifat  kurva AD dipengaruhi oleh faktor:

 Tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga

 Tingkat harga, suku bunga dan investasi

 Tingkat harga, ekspor dan impor



Perpindahan Kurva Permintaan Agregat 
AD

 Keseimbangan Pendapatan Nasional:

 Pertambahan dalam komponen pengeluaran agregat-
kecuali impor, yaitu penambahan C, I, G, dan X, akan 
menambah pengeluaran agregat dan pendapatan 
nasional.

 Pertambahan dalam bocoran, yaitu pertambahan S, T 
dan M, akan mengurangi pengeluaran agregat.



Efek Pertambahan Pengeluaran Agregat 
ke Atas Kurva AD

 Apapun perubahan (apakah merupakan pertambahan C, I, 
G atau X), efeknya kepada pertambahan pengeluaran 
agregat dan pendapatan Nasional adalah sama yaitu:

∆Y = Multiplier x ∆AE

Dimana : AE = Pertambahan salah satu dari C, I, G dan X

 Nilai multiplier analisis AD-AS akan selalu lebih kecil 
daripada analisis Y = AE 



Kurva Penawaran Agregat (AS)

 Kurva AS (Agregat Supply) adalah suatu kurva yang 
menggambarkan  pendapatan nasional (nilai barang & 
jasa) yang akan diproduksikan sektor perusahaan pada 
berbagai tingkat harga.

 Kurva AS menerangkan tentang pendapatan nasional yang 
akan diwujudkan perusahaan” pada berbagai tingkat 
harga.



Ciri-ciri Kurva AS

 Pada tingkat pengangguran yang masih tinggi, kurva penawaran 
agregat AS relatif landai. 

Maksudnya, penambahan produksi nasional dapat dilakukan 
perusahaan” pada harga relatif tetap karena :

a) Tingkat penggunaan barang modal belum mencapai 
kapasitasnya yang optimum,

b) upah masih relatif tetap. Tahap ini dicapai pada bagian AB 
dari kurva AS.

Dari titik B hingga titik C – yaitu titik pada garis tegak pada tingkat 
kesempatan kerja penuh, kurva AS bertambah tingkat kenaikannya. 
Sebab: pengangguran sudah semakin merosot dan kapasitas pabrik” 
sudah mencapai optimum.

 Sesudah tingkat kesempatan kerja penuh kurva AS keadaannya 
semakin tegak.
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Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bentuk Kurva 
AS

 Dua penyebab dari bentuk kurva AS yang melengkung ke 
atas :

 Ciri-ciri fungsi produksi

 Ciri-ciri pasaran tenaga kerja

 Efek Hukum hasil tambahan yang semakin berkurang

Dalam jangka pendek fungsi produksi dapat dinyatakan dengan 
menggunakan persamaan berikut:

Q = f(L)

Artinya :  

Jumlah out put atau nilai produksi riil, ditentukan oleh jumlah tenaga 
kerja yang digunakan

“Semakin tinggi tingkat harga, semakin besar jumlah barang yang 
diproduksikan dan ditawarkan para pengusaha”



Faktor” yang Mempengaruhi Bentuk Kurva AS

 Pasaran tenaga kerja & kurva penawaran agregat

“Semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak pendapatan 
nasional riil yang ditawarkan perusahaan dalam 
perekonomian”.

 Tingkat pengangguran & tingkat kenaikan upah

Terdapatnya hubungan yang negatif antara kenaikan tingkat 
upah dengan tingkat pengangguran. 

Kurva Philips yaitu: kurva yang menerangkan ciri 
perhubungan antara (a) tingkat kenaikan upah dan tingkat 
pengangguran dan (b) tingkat inflasi dan tingkat 
pengangguran. 
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Kurva Philips & Penawaran Agregat

 Dengan menggunakan kurva Philips dapat 
diterangkan:
 Bentuk hubungan diantara upah dan tingkat kesempatan 

kerja

 Bentuk kurva penawaran agregat

 Berdasarkan kurva Philips dapat disimpulkan:
 Semakin tinggi kesempatan kerja, semakin tinggi tingkat upah

 Apabila tingkat kesempatan kerja sangat tinggi – yaitu apabila 
tingkat pengangguran rendah, kenaikan tingkat upah menjadi 
cepat.



Perpindahan Kurva AS

Perpindahan kurva AS dapat disebabkan oleh faktor” 
berikut:

 Perpindahan kurva AS ke Atas/ ke Kiri
 Harga bahan mentah meningkat atau biaya lain meningkat

 Kenaikan upah tenaga kerja

 Perpindahan Kurva AS ke Bawah/ ke Kanan
 Perkembangan teknologi

 Perkembangan Infrastruktur

 Pajak, izin usaha dan administrasi pemerintah
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Keseimbangan Permintaan-
Penawaran Agregat (AD-AS)

 Keseimbangan AD-AS (Keseimbangan 
makroekonomi) artinya:
 Dalam analisis AD-AS telah memasukkan unsur perubahan 

harga dalam analsis keseimbangannya.

 Perpotongan dititik E berarti permintaan agregat adalah sama 
dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional riil 
sebanyak YE dan tingkat harga pada Pe.

 Titik E merupakan keseimbangan yang akan dicapai dalam 
perekonomian karena perusahaan tidak akan menambah atau 
mengurangi output yang diproduksi.
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Penyebab Perubahan Keseimbangan

 Efek perubahan kurva AD

Perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh 
perubahan penawaran agregat akan menimbulkan 
perubahan harga dan pendapatan nasional riil ke arah 
bersamaan, yaitu: kedua-duanya meningkat atau kedua-
duanya merosot.

 Efek perubahan kurva AS

Analisis mengenai perubahan kurva penawaran agregat AS 
menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan 
mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional 
riil ke arah yang bertentangan.



Efek Perubahan Kurva AD dan AS
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