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Sistem Ekonomi Indonesia 



 Pemerintah bertugas menjaga stabilitas 

ekonomi, politik, dan sosial budaya  

kesejahteraan seluruh masyarakat.  

  

 Siapa itu pemerintah? 

Bagaimana stabilitas di Indonesia? 

 Apa ancaman ketidakstabilan terhadap  

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat? 



1. Stabilitas barang dan jasa 
2. Stabilitas pasar uang 
3. Stabilitas pasar luar negeri 
 
Kebijakan Fiskal  kebijakan yang berkaitan 

dengan pasar barang dan jasa, yang 
ditentukan oleh pemerintah dan DPR 

 
Kebijakan Moneter  kebijakan yang 

berkaitan dengan pasar uang, yang 
ditentukan oleh otoritas moneter (bank 
sentral) 



Mengubah besarnya 
penetapan pajak kepada 

wajib pajak, yang 
pelaksanaannya dilakukan 

oleh seluruh wajib pajak 
dan pemungutan serta 

pengawasannya dilakukan 
oleh aparat pemerintah 

 
Besaran pajak berubah tiap 

tahun, karena menyesuaikan 
pendapatan & belanja 

negara 



Bank sentral (BI) mempunyai hak 

untuk mengubah besaran moneter 

dan suku bunga uang, yang 

kesemuanya dilakukan oleh otoritas 

moneter dan lembaga keuangan. 

 

Tujuan kebijakan moneter adalah: 

1. Stabilitas harga 

2. Pertumbuhan ekonomi 

3. Perluasan kesempatan kerja 

4. Stabilitas pasar uang 

5. Stabilitas pasar valuta asing 



 Menyeimbangkan ekonomi internal dan 
eksternal  

 Ekonomi internal = keseimbangan domestik, 
yaitu keseimbangan di pasar barang dan pasar 
uang 

 Ekonomi eksternal = keseimbangan luar negeri, 
yaitu keseimbangan neraca pembayaran 
 

 Kebijakan fiskal & moneter sering diterapkan 
bersama-sama dalam kondisi perekonomian 
tertentu (misal: krisis ekonomi)  



Perubahan 
tarif pajak 

Perubahan 
pendapatan 
wajib pajak 

Perubahan 
konsumsi 

para wajib 
pajak 

Perubahan 
pendapatan 

nasional 

Perubahan 
pengeluaran & 

pendapatan 
pemerintah 



Perubahan 
uang 

beredar 

Perubahan 
keinginan 
konsumsi 

Perubahan tingkat 
harga barang dan jasa, 

menyebabkan 
perubahan produksi 

Perubahan 
keinginan 

berinvestasi 

Perubahan 
tingkat 
bunga 



KEBIJAKAN FISKAL  
• Kebijakan pemerintah dengan cara 

mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi 
pengeluaran pada APBN. Wewenang diberikan 
kepada Menteri Keuangan 

• Adalah kebijakan ekonomi makro yang 
implementasinya melalui penyusunan 
“anggaran” pemerintah (APBN di Indonesia) 

• Kebijakan fiskal merupakan kebijakan 
pemerintah dibidang ekonomi yang bertujuan 
untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran 
negara guna mencapai kestabilan ekonomi 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 
umum 

1. Kebijakan bidang perpajakan. 
2. Kebijakan hutang luar negeri. 
3. Kebijakan pengeluaran pemerintah. 



 Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah 
dalam bidang anggaran dan belanja negara 
yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya 
perekonomian 

 Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan 
dibidang perpajakan, akan tetapi menyangkut 
bagaimana mengelola pemasukan dan 
pengeluaran negara untuk mempengaruhi 
perekonomian. 

 Jenis Kebijakan fiskal : kebijakan fiskal 
deskresioner (menyangkut kebijakan anggaran 
belanja –surplus atau defisit) dan kebijakan 
fiskal Penstabil Otomatik berupa pajak, asuransi 
pengangguran dan kebijakan harga minimum) 



 Semakin diperlukannya peran pemerintah dalam 
perekonomian 

 Kegagalan kebijakan Moneter menangani 
ketidakstabilan ekonomi terutama yang 
berhubungan dengan ketenaga-kerjaan 
(pengangguran terbuka semakin meningkat) 

 Pembagian dan distribusi pendapatan sebagian 
besar terkonsentrasi pada kelompok tertentu 
tertentu yang mendominasi perekonomian 
 



 Fungsi kebijakan fiskal : 
• Fungsi alokasi 

• Fungsi distribusi 

• Fungsi stabilisasi 
 Tujuan kebijakan Fiskal 

• Mencegah pengangguran 

• Stabilitas harga 

• Untuk mendorong investasi sosial secara optimal  

• Meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan 
internasional  

• Untuk meningkatkan dan meredistribusikan Pendapatan 
Nasional  

 
 



Pembiayaan Fungsional 
Pengelolaan anggaran 
Stabilisasi anggaran otomatis 
Anggaran belanja seimbang (kebijakan 

anggaran belanja defisit untuk mengatasi 
depresi dan pengangguran. Bila terjadi 
inflasi maka kebijakan anggaran surplus 
dilakukan) 



 Secara garis besar terdiri 3 pos utama pada sisi pengeluaran 
“anggaran”;  

1. Belanja barang dan jasa (G), 

2. Gaji pegawai (W), 

3. Transfer payment/subsisi (Tr). 

Sedangkan pada sisi pendapatan terdiri 4 pos yang penting, 
yaitu: 

1. Penerimaan pajak (Tx), 

2. Kredit likuiditas bank sentral (U), 

3. Pinjaman/obligasi dalam negeri (B), 

4. Pinjaman/hutang luar negeri (F) 

Masing-masing pos mempunyai pengaruh yang berbeda 
terhadap perekonomian. 

 



 Pengeluaran total “anggaran” (APBN di Indonesia) selalu 
sama dengan penerimaan totalnya. Dalam pengertian 
akuntansi ini “Anggaran” selalu seimbang (anggaran 
berimbang). Dalam pengertian ekonomi “anggaran” bisa 
defisit, surplus atau berimbang.  

 Ada tiga pengertian yang berbeda mengenai arti defisit, 
surplus dan “anggaran” berimbang. 

1. Penerimaan pajak (Tx) dapat menutup seluruh 
pengeluaran (G + W + Tr), apabila G + W + Tr > Tx maka 
“anggaran” defisit dan bila G + W + Tr < Tx maka 
“anggaran” surplus selanjutnya G + W + Tr = Tx maka 
“anggaran” berimbang. 

2. Defisit “anggaran” apabila G + W + Tr > Tx + B, surplus 
“anggaran” apabila G + W + R < T + B dan berimbang bila 
G + W + R = T + B. 

3. “Anggaran” defisit bilamana U > 0, “anggaran” surplus bila 
U < 0 dan berimbang bila U = 0. pada pengertian ini 
menunjukkan ada tidaknya pencetakan uang baru untuk 
membiayai “Anggaran”. 
 
 

 



 Pajak dalam negeri: 
 Pajak Penghasilan (PPh) 

 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan Pajak penjualan 
atas barang mewah (PPN/PPnBM) 

 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

 Cukai 

 Dan Pajak lainnya. 

 Pajak Perdagangan: 
 Bea masuk 

 Pajak/pungutan ekspor 

 Penerimaan SDA 
 Minyak bumi 

 Gas alam 

 Pertambangan umum 

 Kehutanan dan perikanan 

 Penerimaan negara bukan pajak: 
 Pendapatan penjualan, sewa, jasa, kejaksaan dan peradilan, 

pendidikan, dll 



 Belanja pemerintah pusat: 
 Belanja pegawai 

 Belanja barang 

 Belanja modal 

 Pembayaran bunga utang 

 Subsidi 

 Belanja hibah 

 Bantuan sosial 

 Belanja lain-lain 

 

 Belanja untuk daerah: 
 Dana perimbangan 

 Dana bagi hasil 

 Dana alokasi umum 

 Dana alokasi khusus 

 Dana otonomi khusus dan penyesuaian 



Dampak APBN pada GDP bisa dilihat dengan 
menggunakan prinsip penggandaan. 

GDP = C+I+G+(X-M) 
 Pengeluaran pemerintah terletak pada G 

(Government spending) 
Misal pemerintah meningkatkan anggaran 

belanja untuk gaji pegawai naik Rp1 triliun. 
Berapa besar dampak kenaikan GDP? 

 Kenaikan gaji pegawai negeri  kenaikan 
disposable income sebesar Rp1 triliun. 
konsumsi naik (tergantung MPC). 



Kebijakan moneter adalah kebijakan yang 
dilakukan oleh pemerintah melalui bank 
central guna mengatur penawaran uang dan 
tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan 
aman 

Kebijakan moneter banyak digunakan untuk 
mengatasi masalah-masalah perekonomian 
yang biasanya langsung berhubungan 
dengan tarik menarik antara kepentingan 
ekonomi jangka panjang dengan 
keuntungan jangka pendek (misalnya 
kepentingan investasi dan kepentingan 
selisih nilai tukar) 



Kebijakan Moneter 
Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan 

perekonomian melalui jumlah uang yang 
beredar yang dilakukan oleh Bank Sentral (BI)  

Instrumen Kebijakan: 
1. Kebijakan Kuantitatif. 

yaitu suatu kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi 
penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian 
dengan menggunakan instrumen terukur seperti OMO dan DR 

- Open market Operation 
- Menjual atau membeli surat berharga 

- Reserve Requirement 
- Penetapan cadangan 

- The discount Rate 
- Mempengaruhi tingkat bunga diskonto 

2. Kebijakan Kualitatif. 
kebijakan moneter non intervensi yang lebih banyak menekankan 

pada kesadaran fihak perbankan dan yang berhubungan 
dengannya secara umum 

a. Selective Credit Control (pengawasan thd kredit) 

b. Moral Suasion (himbauan moral) 



Kebijakan Operasi Pasar Terbuka adalah Kebijakan 
pemerintah menjual ataupun membeli obligasi ke 
pasar bebas dengan tujuan mengendalikan jumlah 
uang yang beredar. 

Meningkatkan jumlah uang beredar, dengan 
membeli kembali SBI/obligasi pemerintah 

Uang beredar naik, maka suku bunga turun 
Suku bunga turun, Investasi, Konsumsi, net 

ekspor naik. 
 Investasi naik, GDP riil naik, pengangguran 

turun 
Tetapi akhirnya tingkat harga-harga naik 
inflasi naik; sehingga akan dilakukan 
kebalikannya. 



Menjual SBI/Obligasi di pasar, maka 

uang yang beredar turun 

Uang turun, maka suku bunga naik 

Suku bunga naik, maka Investasi, 

Konsumsi, net ekspor turun. 

 Invetasi turun, maka pengangguran 

meningkat, yang pada akhirnya inflasi 

turun. 

Cat: kedua kebijakan diatas dilakukan untuk 
memanage  inflasi agar terkendali, dan 
dilaksanakan 1 s.d 2 tahun. 



 Bank komersial memiliki dua cadangan:  
• Cadangan tunai  uang tunai yang disimpan di bank untuk 

memenuhi kewajiban bank kepada nasabah; 

• Giro Wajib Minimum (GWM)  merupakan rekening bank 
komersial di bank sentral. 

 Kebijakan Rasio Kas merupakan Kebijakan 
Pemerintah dengan cara mengubah cadangan kas 
minimum. 

 GWM 5% berarti bank komersial wajib menyimpan 
dana di dalam rekening di bank sentral minimal 5% 
dari dana pihak ketiga yang dikumpulkan bank 
tersebut.  
 

 Semakin tinggi cadangan, semakin sedikit dana pihak 
ketiga (seperti deposito) yang dapat disalurkan 
sebagai pinjaman dan investasi.  efek penggandaan 
menjadi kecil. 



Kebijakan Diskonto merupakan kebijakan 
pemerintah dibidang keuangan dengan cara 
menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga 

 Bank Sentral menetapkan tingkat bunga diskonto 
pada bank umum/komersial. 

 Dalam kondisi perekonomian lesu bank sentral 
seharusnya menurunkan tingkat bunga diskonto 
 

 Tingkat diskonto juga merupakan tingkat 
pemotongan nilai dari pinjaman terhadap nilai 
nominalnya.   
• Contoh: tingkat diskonto 5% untuk Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) 1 bulan berarti SBI dengan nilai nominal 
tertentu (misal Rp 1 milyar), dijual dengan harga Rp 950 
juta (dipotong/didiskon 5%). Pada saat jatuh tempo satu 
bulan kemudian, Bank Sentral menebus SBI tersebut 
senilai Rp 1 milyar. 

 Dengan naiknya tingkat diskonto JUB menurun 
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Pengawasan Kredit merupakan kebijakan ini 
bertujuan agar Bank yang memberikan kredit dan 
melakukan investasi harus sesuai dengan yang 
diinginkan pemerintah 

Pengawasan agar pemberian kredit 
diutamakan pada sektor-sektor produktif. 
 

Yang diawasi adalah corak pinjaman dan 
dan bentuk investasi yang dilakukan. 
 

Misal pemerintah ingin mendorong 
perkembangan industri kecil dan 
menengah kreditnya bersifat lunak, baik 
bunganya maupun jangka waktu 
pengembaliannya. 



 Bank Sentral melakukan ajakan/himbauan 
kepada bank umum untuk membantu 
pemerintah dalam melaksanakan program 
tertentu. 

    Contoh:  
• Bank umum diminta mengurangi pemberian 

pinjaman pada saat bank sentral menghendaki uang 
ketat. 

• Menghimbau melakukan ekspansi untuk 
melonggarkan uang beredar. 

 Keberhasilan kebijakan moneter ini sangat 
tergantung kepada kemauan bank umum untuk 
menuruti himbauan tersebut. 



 Berdasarkan pembahasan materi ini, bisakah 
anda tentukan manakah dari kebijakan makro 
ekonomi (fiskal dan atau moneter) yang lebih 
dahulu diterapkan?mengapa? 

 Dari berbagai macam instrumen kebijakan 
moneter, manakah yang paling manjur dalam 
mengatasi permasalahan ekonomi?mengapa? 

 Samakah moneter dengan uang?atau fiskal 
dengan pajak?mengapa? 



 

 

 

 


