
SISTEM KEUANGAN DAN MONETER  

 

PENDAHULUAN  

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi sering digunakan sebagai tolok ukur dalam stabilitas ekonomi dan 

moneter atau stabilitas harga suatu negara (Dhal, et al, 2011). Beberapa ekonom berpendapat 

bahwa kebijakan moneter tidak cukup untuk mengatasi kekhawatiran tentang risiko krisis dan 

guncangan dalam perekonomian, sehingga diperlukan ketahanan sistem keuangan terhadap 

guncangan perekonomian, agar fungsi intermediasi, sistem pembayaran dan penyebaran risiko tetap 

berjalan dengan semestinya yang dikenal dengan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Secara umum, 

stabilitas sistem keuangan didefinisikan sebagai ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan 

perekonomian, sehingga fungsi intermediasi, sistem pembayaran dan penyebaran risiko tetap 

berjalan dengan semestinya (Bank Indonesia, 2007a). 

Stabilitas sistem keuangan dapat tercapai dengan menjaga stabilitas harga melalui 

pengendalian inflasi dan suku bunga. Perkembangan suku bunga (BI rate), inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia cenderung berfluktuatif 

stabilitas sistem keuangan dapat dicapai dengan berfokus pada lembaga-lembaga yang 

memiliki peran penting dalam perekonomian (Crockett, 1997). Bank Indonesia (BI) menilai stabilitas 

sistem keuangan dapat tetap terjaga dengan baik sebab ditopang oleh ketahanan sistem perbankan 

dan efektifnya kinerja pasar keuangan. Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko 

kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga serta dukungan modal yang kuat. Beberapa ahli 

ekonomi menyatakan bahwa industri perbankan merupakan industri yang memerlukan perhatian 

khusus karena dianggap mudah dipengaruhi oleh faktor- faktor eksternal perbankan dan merupakan 

bagian integral dari sistem pembayaran. Sebagaimana dinyatakan oleh Hutchison & McDill (1999) 

bahwa teori krisis perbankan lebih banyak ditujukan pada karakteristik khusus perbankan seperti 

transformasi mata uang dan jatuh tempo serta adanya asimetris informasi sehingga menyebabkan 

industri perbankan sangat rentan terhadap guncangan (shock). Terlepas dari faktor-faktor mikro dan 

makro konvensional, hubungan lembaga keuangan yang mencerminkan risiko sistemik dalam sistem 

perbankan merupakan faktor penentu yang signifikan dari suatu krisis (Jutasompakorn, et al., 2014). 

 

RINCIAN PEMBAHASAN MATERI  

A. Sistem keuangan 

Keuangan dalam KBBI (2008:1767) diartikan : (1) segala sesuatu yang bertalian dengan uang; 

(2) seluk beluk uang; (3) urusan uang; (4) keadaan uang. Secara Umum Sistem Keuangan adalah 

kumpulan institusi, pasar, ketentuan perundangan, peraturan-peraturan, dan teknik-teknik dimana 

surat-surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan,dan jasa-jasa keuangan (finansial 

service) dihasilkan serta ditawarkan ke seluruh bagian dunia 

Sistem keuangan di Indonesia, terdiri dari Otoritas keuangan (financial authorities), sistem 

perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank, pada dasarnya merupakan tatanan dalam 

perekonomian suatu Negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa 

keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, termasuk 

pasar uang dan pasar modal. 



Ridwan dan Inge (2003). Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang 

mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan 

proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun 

antara bisnis dan pemerintah. 

 Suatu sistem keuangan dapat didefinisikan pada tingkat global, regional atau secara spesifik 

pada tingkat perusahaan dan merupakan satu set prosedur yang dilaksanakan serta melacak 

kegiatan keuangan. Sistem keuangan adalah sistem yang mencakup transaksi keuangan dan 

pertukaran uang antara investor, pemberi pinjaman dan peminjam, serta Sistem keuangan adalah 

seperangkat institusi, seperti bank, perusahaan asuransi, dan bursa efek, yang memungkinkan 

pertukaran dana. Sistem keuangan ada pada tingkat perusahaan, regional, dan global. 

Sistem finansial dapat didefinisikan pada tingkat global, regional atau spesifik di tingkat 

perusahaan. Sistem finansial dibuat dari model rumit dan kompleks yang menggambarkan layanan 

keuangan, lembaga dan pasar yang menghubungkan deposan dengan investor. 

Beberapa komponen membentuk sistem finansial pada tingkat yang berbeda: Dalam suatu 

perusahaan, sistem keuangan mencakup semua aspek keuangan. Sebagai contoh, hal itu akan 

termasuk langkah-langkah akuntansi, pendapatan dan jadwal pengeluaran, upah dan verifikasi 

neraca. 

Sistem finansial regional mencakup bank dan lembaga keuangan lainnya, pasar keuangan, 

jasa keuangan. Dalam pandangan global, sistem keuangan akan mencakup International Monetary 

Fund (IMF), bank sentral, Bank Dunia dan bank-bank besar yang menerapkan pinjaman luar negeri. 

Sistem keuangan juga mencakup seperangkat aturan dan praktik yang digunakan peminjam 

dan pemberi pinjaman untuk memutuskan proyek mana yang akan dibiayai, siapa yang mendanai 

proyek, dan ketentuan kesepakatan keuangan. 

Sistem finansial diatur secara ketat karena dapat mempengaruhi pasar keuangan secara 

langsung. Stabilitas pasar keuangan memainkan peran penting dalam perlindungan moneter 

konsumen. Sistem finansial ini sebagian besar ditangani oleh lembaga keuangan yang meliputi bank 

komersial, bank sentral, bank umum dan bank koperasi. Bank koperasi dan bank pembangunan yang 

dikelola oleh negara juga terdaftar di bawah lembaga keuangan yang memiliki sistem keuangan yang 

sangat diatur. 

Komponen lain dari sistem keuangan adalah pasar keuangan yang memperdagangkan 

komoditas, sekuritas dan barang-barang lain yang diperdagangkan sesuai dengan penawaran dan 

permintaan umum. 

Menurut  Peter S. Rose, ada  7 fungsi pokok sistem keuangan : 



1. Fungsi Tabungan (savings function) Sistem keuangan menyediakan suatu mekanisme dan 

instrumen tabungan. Misalnya: obligasi, saham, dan instrumen utang lain yang 

diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang menjanjikan suatu pendapatan dengan 

resiko relatif rendah. 

2. Fungsi Kekayaan (wealth function) Instrumen keuangan yang diperjual belikan dalam pasar 

keuangan menyediakan cara terbaik untuk menyimpan kekayaan, yaitu menahan asset yang 

dimiliki sampai dana tersebut dibutuhkan untuk dibelanjakan 

3. Fungsi Likuiditas (liquidity function) Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen  

keuangan, dapat dikonversi menjadi kas atau uang tunai dipasar keuangan dengan resiko 

kecil. Dengan demikian, pasar keuangan menyediakan likuiditas bagi penabung pemilik 

instrumen keuangan yang sedang membutuhkan uang tunai. 

4. Fungsi Kredit (credit function) Pasar keuangan menyediakan kredit untuk membiayai 

kebutuhan konsumsi dan investasi. Kredit merupakan pinjaman yang disertai janji untuk 

membayar kembali dimasa yang akan dating 

5. Fungsi Pembayaran (payment fuction) Sistem keuangan juga menyediakan mekanisme 

pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Instrumen yang dapat digunakan sebagai alat 

untuk melakukan pembayaran (medium of exchange) antara lain: cek,giro,kartu kredit, dan 

kartu debit 

6. Fungsi Resiko (risk function) Sistem keuangan dewasa ini secara luas menawarkan proteksi 

terhadap jiwa, kesehatan, harta, dan resiko penghasilan/kerugian, kepada semua unit usaha 

dan konsumen termasuk pemerintah 

7. Fungsi Kebijakan (policy function) Pasar keuangan pada dekade terakhir ini telah menjadi 

suatu alat utama bagi otoritas untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan 

mempengaruhi inflasi 

B. Sistem Moneter 

Ekonomi Moneter merupakan bagian dari Ilmu Ekonomi yang mempelajari tentang sifat, 

fungsi serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Secara umum, kegiatan ekonomi dapat 

diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat penggunaan produksi, harga dan 

hubungan perdagangan atau pembayaran internasional. Oleh karena itu, ekonomi moneter 

mencakup atau mempelajari beberapa hal antara lain sebagai berikut : 

1. Pengaruh dan fungsi uang dalam perekonomian 

2. Sistem moneter serta pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit 

3. Struktur dan Fungsi dari Bank Sentral 

4. Pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi 



5. Pembayaran serta sistem moneter Internasional 

6. Pasar modal 

Ekomomi moneter merupakan salah satu instrumen kebijakan yang ada dalam ekonomi 

makro. Kebijakan yang mengatur tentang keuangan suatu negara. Baik uang yang bersifat riil dan 

non-riil. Segala jenis transaksi keuangan ketika terdapat masalah maka diselesaikan dengan kebijkan 

yang ada dalam ekonomi moneter. 

Ekonomi moneter merupakan suatu keadaan ekonomu yang dikontrol secara langsung oleh 

pemeintah pusat. Segala jenis kebijakan yang diambil bersifat terpusat. Kebijakan ini diatur 

pemerintah melalui bank sentral. Tujuan adanya ekonomi moneter ialah terciptanya stabilitas 

ekonomi, keseimbnagan internal dan eksternal, serta untuk mencapai tujuan  ekonomi makro 

masing-masing negara. Berdasarkan tujuan tersebut ketika pemegang kekuasaan memutuskan suatu 

hal sangat berpengaruh pada keadaan suatu negara. 

Berikut adalah beberapa tujuan ekonomi moneter  untuk mencapai stablisasi ekonomi yang 

dapat diukur dengan yakni: 

1. Kesempatan kerja dengan adanya kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan maka makin 

besar dalam meningkatkan produksi, selain dapat meningkatkan produksi maka dapat juga 

membantu masyarakat yang menjadi pengangguran. 

2. Kestabilan harga harga yang makin kian tinggi membuat masyarakat menjadi resah, tiap 

tahunnya harga barang bukannya menjadi turun tetapi semakin naik, untuk mencegah harga 

yang semakin naik maka pemerintah menstabilkan harga sehingga harga tidak mengalami 

kenaikkan setiap tahunnya. 

3. Neraca pembayaran internasional neraca pembayaran internasional yang seimbang 

menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu Negara. Agar neraca pembayaran internasional 

seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter 

Bank Indonesia diberi kewenangan untuk mengatur keuangan dan moneter untuk kestabilan 

ekonomi nasional berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 dan UU No. 6 tahun 2009, pada pasal 4 ayat 2 tertera bahwa 

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah 

dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang. 

Pemberian independensi tersebut, diimbangi dengan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas.   

Prinsip transparansi moneter adalah agar informasi yang disampaikan memungkinkan publik 

untuk memahami dan mampu mengantisipasi keputusan-keputusan bank sentral untuk mencapai 

target akhir yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, cakupan informasi yang disampaikan kepada 

publik meliputi aspek berikut:  



1. Tujuan: Bank sentral menyampaikan secara jelas dan konsisten mengenai apa yang akan 

dicapai dari kebijakan moneter, baik mengenai tujuan akhir maupun tujuan jangka pendek, 

serta rasionalitas dari penetapan tujuan tersebut. 

2. Metode: Bank sentral transparan terkait aktivitas prosedural dalam kebijakan moneter (a.l 

menyampaikan operasi moneter yang dilakukan, hasil prakiraan dan model ekonomi yang 

dipergunakan termasuk gambaran pokok dan asumsi-asumsi yang digunakan). Hal tersebut 

untuk membentuk ekspektasi di pasar keuangan serta menghindari dan meminimalkan 

gejolak yang terjadi di pasar. Selain itu, hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan 

pemahaman publik terhadap kebijakan moneter bank sentral.  

3. Pengambilan keputusan: Bank sentral mengumumkan kebijakan yang ditempuh dengan 

pertimbangan yang mendasarinya, misalnya keputusan mengenai suku bunga kebijakan, 

segera setelah keputusan tersebut diambil. 

Berbicara tentang keuangan dan moneter yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan 

baik nasional baupun tingkat internasional, Karen antara keuagan dan moneter tidak bias di 

pisahkan dalam arti saling berkaitan jika di artikan terpisah bahwa moneter adalah sesuatua yang 

berhubungan dengan uang dan keuangan sedangkan keuangan adalah sesuatu yang memberikan 

analisis atas uang yang digunakan dan didapatkan. 

Oleh karena itu, kita perlu melihat dan mengontrol sumber-sumber ekspansi moneter. 

Fungsi utama sistem moneter adalah melengkapi kebutuhan transaksi masyarakat, khususnya dalam 

rangka menumbuhkan ekonomi. Fungsi ini harus menjamin bahwa pertumbuhan moneter adalah 

memungkinkan dan excessive atau deficien, (Muhammad: 2002). 

Menurut M. Umer Chapra, 1999. bahwa tujuan dan fungsi yang paling penting adalah: (a) 

kelayakan ekonomi yang luas berlandaskan full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

optimum, (b) keadilan sosioekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan, 

(c) stabilitas dalam nilai uang sehingga memungkinkan medium of exchange dapat dipergunakan 

sebagai bagian satuan perhitungan, patokan yang adil dalam penangguhan pembayaran, dan nilai 

tukar yang stabil, (d) penagihan yang efektif dan semua jasa biasanya diharapkan dari sistem 

perbankan. 

Untuk menjamin bahwa pertumbuhan moneter “mencukupi” dan tidak “berlebihan”, perlu 

memonitor secara hati-hati tiga sumber utama ekspansi moneter. Dua diantaranya adalah domestik. 

Pertama, membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dari bank sentral. Kedua, 

ekspansi deposito melalui penciptaan kredit pada bank-bank komersial. Ketiga, bersifat eksternal, 

yaitu “menguangkan” surplus neraca pembayaran luar negeri, (M. Umer Chapra, 2000). 



1. Defisit Fiska: Tidak ada kontroversi di kalangan para ekonom mengenai apakah defisit fiskal 

dapat –dan memang telah dilakukan- menjadi suatu sumber penting bagi ekspansi moneter 

“ekspansif”. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil sumber-

sumber riil pada laju yang lebih cepat dari yang berkesinanbungan pada tingkat harga yang 

setabil, dapat menimbulkan peningkatan defisit fiskal dan mempercepat penawaran uang 

sehingga menambah laju inflasi. Bahkan, di negara-negara industri utama, defisit fiskal yang 

besar telah menjadi sebab utama kegagalan memenuhi target suplai uang. Hal ini 

cenderung menggeser beban perjuangan dalam menghapus inflasi pada kebijakan moneter. 

Akan tetapi, seperti yang secara sangat tepat dinyatakan oleh para ekonom yang bergabung 

dalam Economists Advisory Group Bussiness Research Study, “Makin besar ketergantungan 

sektor pemerintah kepada sistem perbankan, makin sukar bagi bank sentral untuk 

melakukan suatu kebijakan yang konsisten. 

2. Penciptaan Kredit Bank Komersial: Deposito bank komersial merupakan bagian penting dari 

penawaran uang. Sebagai kemudahan untuk analisis, deposito ini dapat dibagi menjadi dua 

bagian. Pertama, “deposito primer” yang menyediakan sistem perbankan dengan basis uang 

(uang kontan dalam bank + deposito di bank sentral). Kedua, “deposito derivatif” yang 

dalam sebuah sistem cadangan proporsional mewakili uang yang diciptakan oleh bank 

komersial dalam proses perluasan kredit dan merupakan sumber utama ekspansi moneter 

dalam perekonomian dengan kebiasaan perbankan yang sudah maju. Deposito derivatif 

demikian akan menimbulkan suatu peningkatan penawaran uang, seperti halnya mata uang 

yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral. Karena ekspansi ini –persis seperti 

defisit pemerintah- memiliki potensi inflasioner jika tidak ada pertumbuhan pengganti dalam 

output, ekspansi dalam deposito derivatif harus diatur jika pertumbuhan moneter yang 

diinginkan harus dicapai. Hal ini dapat direalisasikan dengan mengatur ketersediaan uang 

basis bagi bank-bank komersial. Untuk tujuan ini, ketiadaan bunga sebagai mekanisme 

pengatur akan berguna. Sebenarnya, ia akan berguna karena akan menghapuskan efek yang 

menimbulkan ketidaksetabilan suku bunga yang berfluktuasi, akan menstabilkan permintaan 

terhadap uang, dan secara subtansial mengurangi amplitude fluktuasi ekonomi. 

3. Surplus Neraca Pembayaran: Hanya sebagian kecil Negara-negara muslim menikmati surplus 

neraca pembayaran, sedangkan sebagian besar dari mereka mengalami defisit. Mereka yang 

mengalami surplus, surplus itu tidak terjadi dalam sector swasta dan tidak menyebabkan 

suatu ekspansi otomatis dalam penawaran uang. Ia terjadi hanya karena pemerintah 

menguangkan surplus dengan membelanjakannya secara domestic, sedangkan defisit neraca 

pembayaran sektor swasta tidak menggantikan ini secara memadai. Jika dalam suatu negara 



dengan suatu surplus, pengeluran pemerintah diatur menurut kapasitas ekonoi untuk 

menghasilkan penawaran riil, seharusnya tidak ada inflasi yang dihasilkan secara internal 

sebagai akibat dari adanya surplus neraca pembayaran. 

Sistem Moneter menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi interaksi 

factor moneter dalam suatu negara, termasuk  pengawasan cadangan valuta asing. Di Indonesia 

otoritas system moneter terdiri atas Bank Indonesia, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri 

Keuangan. 

Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut 

menciptakan uang giral. Di Indonesia yang dapat digolongkan kedalam sistem moneter adalah 

otoritas moneter yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu sistem 

perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. 

Otoritas Moneter, Pemerintah dan Bank Sentral/Bank Indonesia bertanggung jawab 

menciptakan dan menawarkan uang primer berupa uang kartal (kertas danlogam) bagi masyarakat 

umum dan bank reservesbagi perbankan dan lembagakeuangan lainnya. Sedangkan perbankan dan 

lembaga keuangan lainnya berdasarkanuang primer yang dimiliki menciptakan uang sekunder dalam 

bentuk giral, sepertigiro (demand deposits), deposito berjangka (time deposits), tabungan (saving 

deposits), dan uang sekunder lainnya. Mereka yang terlibat dalam penciptaan dan penawaran uang 

beredar merupakan satu kesatuan dalam suatu sistem moneter. 

Uang-uang yang ditawarkan melalui monetary system digunakan olehmasyarakat, baik 

pengusaha maupun masyarakat biasa untuk keperluan konsumsidan produksinya. Penciptaan uang 

bukan semata-mata kehendak otoritas moneter (Bank Indonesia), melainkan juga harus ada 

permintaan dari masyarakat sehingga jumlah uang beredar harus memenuhi tuntutan mekanisme 

pasar yaitu pertemuanantara permintaan dan penawaran. 

Sebagai antisipasi terhadap persaingan global sejalan dengan era perdagangan bebas, dunia 

perbankan harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku secara internasional. Dalam 

hubungan ini telah dikeluarkan SE BI No. 23/11/BPPP tanggal 28 Februari 1991, yang antara lain 

menyatakan bahwa kewajiban penyertaan modal minimum tertentu terhadap aktiva tertimbang 

menurut resiko sesuai dengan standar Bank for International Settlements (BIS) sebesar 8 %. Namun 

apabila terdapat faktor lain yang menambah resiko, maka perlu penyertaan modal minimum lebih 

dari 8 %. 

Sebagai akibat adanya krisis moneter dan diikuti dengan krisis ekonomi, hampir semua bank 

mempunyai masalah, seperti kredit macet, diragukan, dan kurang lancer. Karena itu, persyaratan 

modal minimum ditingkatkan lagi untuk terciptanya system perbankan yang sehat sesuai dengan PP 

No. 38/1998, 9 Maret 1998. Modal disetor untuk mendirikan BU adalah Rp. 3 trilyun. BU yang telah 



berdiri wajib menyesuaikan modal setornya menjadi Rp. 1 trilyun pada akhir tahun1998, Rp. 2 trilyun 

pada akhir tahun 2000, dan Rp. 3 trilyun pada akhir tahun 2003. 

Kondisi perbankan yang mulai tidak sehat ini menyebabkan pemerintah dan BIterpaksa 

mengambil kebijakan melikuidasi 16 bank umum swasta terhitung mulai 1 November 1997. Selang 

beberapa waktu kemudian, yaitu mulai 4 April 1998, pemerintah menghentikan operasi tujuh bank 

swasta nasional (biasa disebut BankBeku Operasi atau BBO). Pada tanggal 21 Agustus 1998 

pemerintah membekukanlagi tiga buah bank, sehingga statusnya menjadi BBO. 

Proses penyehatan terus dilakukan, pada tanggal 13 Maret 1999 kembali pemerintah 

melikuidasi 38 buah bank swasta nasional, ditambah dengan 7 buah bank diambil-alih pemerintah, 

dan 9 bank harus mengikuti program rekapitulasi.Sampai pada akhirya UU No. 13/1968 diganti 

dengan UU No. 23/1999. Namundemikian segala peraturan perundang-undangan sepanjang belum 

diperbaharui dantidak bertentangan dengan undang-undang ini masih tetap berlaku 

Fungsi pokok dari sistem moneter yaitu: 

1. Melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien 

dengan biaya dan hambatan seminimal mungkin.hal ini bertujuan agar dapat mendorong 

kelancaran dari kegiatan transaksi dalam perekonomian. 

2. Menjadi perantara atau penghubung atau intermediary antara penyimpan atau penabung 

sebagai pemakai dana. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

3. Menjaga tingkat harga pada kondisi yang stabil melalui penciptaan uang dalam uang dalam 

jumlah yang sesuai dengan keadaan rill perekonomian. Hal ini bertujuan agar dapat 

menekan tingkat inflansi maupun tingkat pengangguran pada level yang dapat mendorong 

terjadinya pertumbuhan ekonomi. 

Fungsi-fungsi tersebut merupakan satu kesatuan, artinya fungsi tersebut pada prinsipnya 

dapat dibedakan,namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya karena yang satu tidak dapat 

dilaksanakan tanpa dibantu yang lain. Di samping itu,otoritas moneter melakukan fungsi 

pengeluaran uang kertas dan logam,menciptakan uang primer (reserve money), mengawasi sistem 

moneter dan mengelola cadangan devisa 

Penciptaan uang giral dan uang kertas oleh bank-bank dapat dilakukan karena sebagian 

besar jumlah dana yang di himpun dari masyarakat dalam bentuk giro,deposito, dan tabungan 

disalurkan kembali pada masyarakat berupa kredit setelah sebelumnnya dikurangi dengan sejumlah 

alat-alat likuid yang terdiri atas uang kas dan saldo giro pada bank sentral dalam rangka memenuhi 

ketentuan likuiditas wajib dipinjamkan kembali kepada nasabah debitur. Dari transaksi tersebut akan 



menciptakan suatu efek multiply dimana uang disimpan pertama akan berlipat sampai dengan 

jumlah tertentu. 

Bank indonesia selaku otoritas moneter dan perbankan mempunyai wewenang menetapkan 

dan melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai 

rupiah. Di samping itu, bank indonesia dapat membantu bank-bank yang mengalami kesulitan 

likuiditas dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai leder of the last resort. Sementara itu hanya 

Bank umum saja yang diperkenankan menghimpun simpanan dalam bentuk giro. Oleh karna itulah 

,Bank umum dikatakan sebagai bank yang menciptakan uang giral. 

Pengendalian Moneter di Indonesia tentunya mengendalikan jumlah uang beredar, baik 

dalam standar barang (commodity standard) maupun standar kepercayaan (fiat standard) tidak 

boleh terlalu berlebihan atau kurang. Kontrol jumlah uang beredar perlu dilakukan untuk 

menciptakan iklim yang baik bagi stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, serta kontrol terhadap 

kegiatan kredit. Kontribusi kebijakan moneter terhadap stabilitas harga sangat penting artinya untuk 

mengurangi/menekan tingkat inflasi. Pertumbuhan jumlah uang yang beredar sebaiknya mengikuti 

pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung dapat menekan tingkat pengangguran.  

Bank Sentral selaku pelaksana kebijakan moneter, menjalankan kebijakannya yang bersifat 

kuantitatif (quantitative control policy) dan kualitatif (qualitative control policy). Instrumen-

instrumen yang biasa digunakan dalam menjalankan kebijakan kuantitatif adalah Pengaturan Tingkat 

Bunga dan Tingkat Diskonto (rediscount rate policy), Pengatuan Operasi Pasar Terbuka (open market 

operation), dan Pengaturan Tingkat Cadangan Minimal dan Tingkat Kelebihan Cadangan (reserves 

requirement policy). Dalam melaksanakan kebijakan kualitatif pemerintah mengadakan pendekatan 

langsung (direct approach) kepada bank-bank umum, dengan turut mengawasi kebijakan bank-bank 

umum dalam memberikan pinjaman kepada para nasabahnya secara selektif. 

 

RANGKUMAN MATERI 

Kehidupan Ekonomi tercipta karena ada intraksi yang dilakukan oleh seluruh pelaku 

ekonomi, dimana intraksi kegiatan ekonomi tersebut dapat terselenggara lancer manakala ada uang 

yang berperan sebagai media transaksi. Esensi persoalan moneter dan keuangan bertumpu pada 

uang, sehingga ini permasalahan moneter dan keuangan pada dasarnya berkaitan dengan persoalan 

bagaimana menempatkan uang dalam perekonomian. 

TUGAS DAN EVALUASI 

1. Sistem keuangan dan moneter yang menjadi kuncu utama adalah bagaimana uang tidak menjadi 

masalah dalam perekonomian Indonesia. 

2. Sistem keuangan indonesia yang melakukan pencataan baik dalam lembaga keuangan Negara 

maupun dalam lembaga secara umum dengan ini tentunya keuangan menjadi stabil. 



3. Sebagai bagian dalam system ekonomi lembaga perbankan maupun non bank tentunya 

memberikan sumbangi yang besar terhadap sistem keuangan dan moneter yang stabil. 

4. System moneter memegang peran penting untuk stabilitas system ekonomi Indonesia untuk itu 

diperlukan sebuah system moneter yang stabil. 

5. Bahwa sistem moneter yaitu sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang 

mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk pengawasan cadangan 

valuta asing; di Indonesia otoritas sistem moneter terdiri atas Bank Indonesia, Pemerintah yang 

diwakili oleh Menteri Keuangan.  
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