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Abstract – Phisical money, as a kind of money, have the great influence in the country. Our law have given some
challenges to the central bank, to publish money and distribute it. That is based on the good managment in
planning, organizing, actuating, and controlling. All is regulated by the law. Publishing the money as an activity
done by our central bank, generally can be seen as producing more and more citizen’s wealth because we
assume that it can be given to them to support the economy.The reality is different, such as happened in
Zimbabwe, publisihing more money even make more problem of inflation, the rise of almost all goods and
services in the country, so high the price that the value of domestic currency is lower and lower. Money are
object in monetary policy. The government obligation is to control the money publishing, and to control the
circulation, as a form of monetary policy. This is our goal to stimulate the economic growth, but still mantain
inflation in the standard deviation. The citizen can involve themselves in economical scheme, and so does
invetments in the bank or other financial institution.
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1. PENDAHULUAN

Sebagai alat tukar, sekilas uang memiliki peranan
yang sangat penting sehingga posisinya sangat
digemari oleh sebagian besar masyarakat. Untuk
memperolehnya, dibutuhkan usaha yang riil baik
berupa pekerjaan, merintis bisnis, maupun investasi.
Fungsinya sebagai alat tukar menjadikannya fleksibel
terhadap perkemangan zaman, dan siapapun bisa
menggunakannya. Bayangkan saja, jika tidak terdapat
alat tukar, maka kita akan kembali ke zaman ketika
orang saling bertukar barang (barter) untuk
mendapatkan barang yang dibutuhkan. Untuk
menjamin bahwa distribusi uang dilakukan secara
baik, maka pemerintah berkewajiban untuk
mengawasi pendistribusian uang kepada masyarakat
melalui bank sentral, berlanjut pada bank komersial.

Uang adalah alat tukar ynag berharga dan diakui oleh
setiap orang. Sebagai orang awam, kita akan
beranggapan bahwa seharusnya Bank Indonesia
mencetak uang sebanyak-banyaknya, kemudian
dibagi-bagi kepada masyarakat miskin, untuk
mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi, pandangan
ekonomi tidak sesederhana itu. Secara makro, kita
harus mempelajari perilaku masyarakat secara umum
bahwa masyarakat yang diberika uang uang secara
berlebihan akan menyebabkan inflasi karena
kecenderungan secara psikologis masyarakat akan
malas bekerja dan produksi barang dan jasa menurun,
dan berujung pada kelangkaan. Kelangkaan inilah
yang memicu kenaikan harga barang-barang. Efeknya
pun akan terus berputar karena kelangkaan bahan
baku suatu produk akan berakibat pada kelangkaan
rantai produksi berikutnya, dan akhirnya kenaikan
harga akan semakin berlipat-lipat.

Pengelolaan mata uang sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,

meliputi tahapan perencanaan, pencetakan,
pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan,
dan pemusnahan. Titik berat dari Undang-Undang ini
adalah diberikannya kewenangan terhadap Bank
Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang
berwenang mengeluarkan, mengedarkan, dan dan
mencabut Rupiah.

Dengan adanya kewenangan tersebut, Bank Indonesia
telah mengatur peredaran uang sehingga tidak terlalu
menimbulkan inflasi, tetapi tetap mendukung
pertumbuhan ekonomi. Kebijakan inilah yang
merupakan kewenangan dari Bank Indonesia yang
dinamakan kebijakan moneter.

Tabel 1
Jumlah uang beredar Tahun 2013 dan 2014

Sumber: diolah dari BPS



Tampak di tabel 1 bahwa tiap bulan, peredaran uang
di Indonesia meningkat dan menurun, rata-rata 1 s.d. 2
persen, artinya Bank Indonesia berharap bahwa
pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat dengan
terpeliharanya likuiditas uang yang beredar di
masyarakat. Akan tetapi, likuiditas itu tidak dilakukan
secara spontan, melainkan bertahap dan terkendali.
Tentunya dalam penentuan jumlah uang beredar ini
Bank Indonesia tidak serta merta mencetak kemudian
membagi-bagikan secara cuma-cuma kepada
masyarakat tertentu, tetapi melalui prosedur kebijakan
moneter yang telah diatur kewenangannya oleh
Undang-Undang yang akan kita bahas di dalam bagian
pembahasan.

Di dalam menerbitkan uang, tentu Bank Indonesia
memiliki prosedur standar, tantangan, dan hambatan.
Beberapa hal inilah yang menjadi 3 hal penting ketika
Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki
wewenang yang besar dalam mengatur moneter,
sehingga harus selalu mengevaluasi segala hal yang
terkait, agar ke depan kebijakan moneter menjadi
lebih tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan
berbangsa, mensejahterakan masyarakat. Meskipun
Bank Indonesia di sini hanya sebagai media, tetapi
setidaknya peran ini dimaksimalkan dalam mencapai
goal yang telah ditetapkan bersama pemerintah.

2. LANDASAN TEORI

2.1 KEBIAJAKAN MONETER

Kebijakan moneter menuerut Boediono (1985: 137),
adalah bagaimana kita, melalui proses penawaran
uang, mempengaruhi M1 dan M2 (uang beredar) agar
sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Dalam
mewujudkan kebijakan moneter, diperlukan instrumen
kebijakan moneter. Menurut Thomas F. Cargill (1986:
341), diapaparkan mengenai instrumen kebijakan
moneter sebagai berikut:

“Two sets of instruments are available to
influence the money supply and credit conditions
in the financial system and economy. The
general instruments are designed to influence
the total amount of money and credit. They are
not designed to channel money and credit into
any particular sector of the economy. The
selective instruments influence the amount of
money and credit going into specific sector of the
economy. Selective instruments are concerned
directly with influencing the allocation of money
and credit to specific sectors of the economy
rather than influencing the total amount of
money and credit.”

Dengan demikian, instrumen kebijakan moneter
secara singkat terdiri atas instrumen umum dan
instrumen selektif. Lebih lanjut, Thomas F. Cargill
(1986: 344) menjelaskan bahwa contoh instrumen
umum adalah operasi pasar tebuka, discount
mechanism, dan perubahan pada reserve
requirements. Sedangkan contoh instrumen selektif

adalah suku bunga tertinggi tabungan (Regulasi Q),
persyaratan tambahan dalam pembelian saham atau
obligasi konversi (Regulasi T, U, dan G) dan
pengawasan kredit real estate dan tabungan
masyarakat.

Di samping itu, terdapat kebijakan moneter yang tidak
bisa diidentifikasi menjadi instrumen umum atau
selektif, yaitu open mouth policy. Kebijakan ini adalah
kebijakan berupa pendekatan moral, sebuah kebijakan
penting pemerintah untuk mengubah perilaku
masyarakat finansial melalui proses persuasi melalui
pengumuman dan dialog yang diselenggarakan oleh
pemerintah, maupun melalui media berita. Diharapkan
sikap dari pelaku finansial dapat berubah sesuai
dengna yang diharapkan oleh pemerintah.

2.2 UANG

Menurut Mulyani (1988), definisi uang adalah:

“Uang diartikan sebagai suatu alat atau komoditi
yang memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai alat
tukar atau medium of exchange, sebagai satuan
hitung atau unit of account, alat penyimpan nilai
atau store of value dan standar pembayaran di
masa mendatang yang dapat ditangguhkan atau
standard of deffered payment.”

Sebagai alat tukar atau medium of exchange, uang
telah menghilangkan banyak waktu yang dibutuhkan
untuk proses pertukaran barang dan jasa. Hal ini
berbeda pada saat sistem barter yang dinilai sangat
tidak efisien dan tidak efektif. Sebagai satuan hitung
atau unit of account, uang digunakan untuk
memberikan ukuran dimana harga ditetapkan dan
utang dicatat, menurut Mankiw (2006). Harga suatu
barang relatif terhadap barang yang lainnya tetapi
ditetapkan harganya apakah dalam bentuk Rupiah atau
Dollar. Sebagai alat penyimpan nilai atau store of
value, uang yang diterima di masa kini sebagai bentuk
dari pendapatan bisa digunakan untuk transaksi di
kemudian hari. Sebagai standar pembayaran di masa
mendatang atau standard of deffered payment, uang
bisa diestimasi untuk pembayaran gaji dan kredit di
masa yang akan datang.

Dalam arti sempit, uang memiliki pengertian sebagai
seluruh uang kartal dan uang giral yang tersedia untuk
digunakan oleh masyarakat, sehingga merupakan daya
beli yang bisa langsung digunakan untuk pembayaran
(Boediono,1986:3). Uang kartal (currency) adalah
uang tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah atau
Bank Sentral yang langsung di bawah kekuasaan
masyarakat umum untuk menggunakannya dan terdiri
dari uang kertas dan uang logam yang berada di luar
bank-bank umum dan Bank Sentral itu sendiri.
Sedangkan uang giral memiliki pengertian sebagai
seluruh nilai saldo rekening koran (giro) yang dimiliki
masyarakat pada bank-bank umum yang sewaktu-
waktu dapat digunakan oleh pemiliknya (masyarakat).

Tidak termasuk dalam pengertian uang giral ini adalah
saldo rekening koran milik bank pada bank lain atau



pada Bank Sentral ataupun saldo rekening koran milik
pemerintah pada bank atau Bank Sentral. Dengan
demikian, jumlah uang beredar pada suatu saat adalah
penjumlahan dari uang kartal dan uang giral
(Boediono, 1998:4).

M1 = C + DD................................................(1)

M1 = JUB dalam arti sempit

C = uang kartal (currency) adalah uang kertas dan
uang logam yang dikeluarkan oleh otoritas
moneter.

DD = uang giral (demand deposits) adalah simpanan
milik sektor swasta domestik pada bank
pencetak uang giral yang setiap saat dapat
ditarik untuk ditukarkan dengan uang kartal
sebesar nominalnya.

Uang beredar dalam arti luas diartikan sebagai M1
ditambah dengan deposito berjangka dan saldo
tabungan milik masyarakat pada bank-bank
(Boediono,1986:5). Secara matematis ditunjukkan
dalam persamaan sebagai berikut:

M2   = M1 + TD + SD..........................................(2)

M2 = JUB (dalam arti luas)

TD = deposito berjangka (time deposits)

SD = saldo tabungan (savings deposits)

Meskipun tidak semudah uang tunai atau cek untuk
menggunakannya, uang yang disimpan dalam bentuk
deposito berjangka dan tabungan ini merupakan daya
beli potensial bagi pemiliknya, oleh karena itulah
keduanya dimasukkan ke dalam definisi M2.
Pengertian JUB yang lebih luas lagi adalah M3, yaitu
M2 + uang kuasi (quasi money). Pengertian uang
kuasi mencakup semua deposito berjangka dan
tabungan, baik dalam mata uang lokal maupun mata
uang asing (dolar) serta giro valas milik penduduk
pada bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Pengertian JUB yang paling luas adalah likuiditas
total (total likuidity) dengan notasi L, yaitu mencakup
semua alat-alat likuid yang ada di masyarakat. Alat-
alat likuid itu bukan hanya simpanan berjangka dan
tabungan, tapi juga dapat meliputi obligasi pemerintah
dan swasta yang berjangka pendek, wesel perusahaan,
deposito di luar negeri, dan sebagainya
(Boediono,1998: 6-7).

2.3 KEWENANGAN BANK INDONESIA

Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia,
diberikan kewenangan untuk mencetak uang sendiri
sebagai identitas keberadaan negara Indonesia. Sesuai
amanat UU Nomor 23 tahun 1999 tentang
kebanksentralan, Bank Indonesia melakukan kegiatan
pengelolaan dan pengedaran uang  mulai dari
perencanaan, pengadaan dan pencetakan uang sampai
dengan penarikan uang dari peredaran. Berikut adalah
bunyi pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 3 Tahun 2004.

“Pasal 20

Bank Indonesia merupakan satu-satunya
lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan
dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut,
menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari
peredaran.”

Secara lebih teknis, pengeluaran, pengedaran,
pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang
rupiah diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia
Nomor 6/14/PBI/2004. Secara ringkas, disebutkan
bahwa Bank Indonesia melaksanakan pengadaan
Bahan Uang dan jasa lainnya, termasuk menetapkan
penyedia Bahan Uang dan jasa lainnya, menetapkan
perusahaan percetakan uang, dan menetapkan
pemasok uang, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selain dari kewenangan mengeluarkan uang, Bank
Indonesia  juga telah diberikan kewenangan yang luar
biasa di dalam melakukan pengendalian moneter.
Berbagai instrumen kebijakan moneter dapat
dilakukan sesuai dengan amanat dari Pasal 10 UU
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia stdd.
UU Nomor 3 Tahun 2004.

“Pasal 10

(1) Dalam rangka menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
a, Bank Indonesia berwenang:
a. menetapkan sasaran-sasaran moneter

dengan memperhatikan sasaran laju
inflasi;

b. melakukan pengendalian moneter dengan
menggunakan cara-cara yang termasuk
tetapi tidak terbatas pada:
1) operasi pasar terbuka di pasar uang

baik rupiah maupun valuta asing;
2) penetapan tingkat diskonto;
3) penetapan cadangan wajib minimum;
4) pengaturan kredit atau pembiayaan.

(2) Cara-cara pengendalian moneter
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip
Syariah.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bank
Indonesia.”

Sebagai bagian dari kebijakan moneter, uang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan, bahkan
sbagai objek dari kebijakan moneter itu sendiri, karena
pada dasarnya Pasal 10 ayat (1) huruf b menjelaskan
bahwa cara-cara yang dilakukan dalam pengendalian
moneter berujung pada pengaturan banyaknya uang
beredar di masyarakat, melalui media yang berbeda.
Operasi pasar terbuka menggunakan media sekuritas



pemerintah, dan penetapan tingkat diskonto
menggunakan media suku bunga bank.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengelolaan Uang

Uang sebagai objek dari kebijakan moneter,
merupakan bahasan yang penting dalam kebijakan
moneter. Kebiajkan penerbitan uang ini adalah
sekaligus merupakan kewenangan yang diberikan
kepada otoritas yang diunjuk, dalam hal ini adalah
Bank Indonesia sebagai bank sentral, yang
kewenangannya dikuatkan oleh UUD 1945 dan UU
Nomor 23 Tahun 1999 stdd. UU Nomor 3 Tahun 2004
tentang Bank Indonesia.

Bank Indonesia dengan otoritas moneternya
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengarui
permintaan uang dengan cara: Mengukur kecepatan
perputaran uang, Inflasi, Pertumbuhan PDB, Kondisi
Sistem Perbankan, Pengaruh Musiman. Kecepatan
perputaran uang ini diukur dengan jumlah seluruh
transaksi ekonomi.

Kemajuan teknologi memicu percepatan ekonomi
yang lebih cepat lagi sehingga perputaran uang pun
semakin besar, sesuai dengan otoritas negara masing
bagamana mengatur peredaran uang ini. Mekanisme
pengedaran uang di beberapa negara di dunia
cenderung banyak kesamaan, karena sistem itu sudah
dijalankan betahun-tahun dan terbukti paling efektif
diterapkan di suatu negara, hanya yang mebedakannya
adalah wewenang moneter masing-masing negara.
Sepertihalnya pada filipina dengan BPS (Bank
Sentraling Pilipinas) jika ada kerusakan pada uang
kartal, tidak ada penuran atau ganti rugi seperti di
Indonesia. Seperti di Malaysia, Bank Sentral
Malaysia, uang kertas pada negara ini dicetak diluar
negeri dengan menggunakan sistem tender, sedangkan
uang koinnya dicetak di dalam negeri di The Royal
Mint of Malaysia.

Banyak sekali tantangan yang harus ditempuh Bnak
Indonesia dalam penerbitan uang  ini. Dalam
mencapai stabilitas jumlah uang yang beredar di
masyarakat, Bank Indonesia sebagai bank sentral di
Indonesia selalu berusaha dengan berbagai
kebijakannya yang dirumuskan dengan memenui
kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah
nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat
waktu, dan dalam kondisi yang laik edar. Jika
dijabarkan misi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, setiap uang yang diterbitkan harus dapat
mempermudah kelancaran transaksi pembayaran
tunai, dapat diterima, dan dipercaya oleh masyarakat.
Dengan demikian, diperlukan karakteristik uang yang
mudah digunakan dan nyaman, tahan lama, mudah
dikenali, dan sulit dipalsukan. Kedua, Bank Indonesia
mengupayakan agar uang yang beredar dimasyarakat
cukup dan memperhatikan kesesuaian jenis
pecahannya. Ketiga, terdapat lembaga yang mewadahi
uang tersebut secara regional maupun nasional.

Dalam pencapaian misi di atas, Bank Indonesia
merumuskan kegiatan startegis pengedaran uang
sebagai berikut: 1) Penerbitan uang baru harus
dilaksanakan berdasarkan penelitian dan perencanaan
yang sebaik-baiknya; 2) Tersedianya stok uang yang
cukup dengan dukungan distribusi uang yang
maksimal; 3) Distribusi uang yang cukup, lancar dan
tepat waktu; 4) Adanya kebijakan lembaga lainnya
demi kelancaran peredaran uang dari Bank Indonesia.

Beberapa kebijakan lebaga lainnya di luar Bank
Indonesia, diharapkan dapat memperlancar stabilitas
peredaran uang. Beberapa di antaranya adalah: 1)
Kebijakan dalam mengatur jumlah uang dalam kas
lembaga tersebut; 2) Mendorong terbentuknya
lembaga kas/money center yang memiliki fungsi
pemrosesan uang; 3) Kegiatan penukaran uang
dilakukan lembaga keuangan diluar Bank Indonesia;
4) Mondorong sirkulasi uang antar bank yang surplus
dengan bank yang defisit; 5) Penyempurnaan dalam
bidang pengedaran uang yang berkaitan dengan
infrastruktur; 6) Memajukan teknologi informasi
masalah keuangan yang cepat dan akurat; 7)
Penyempurnaan organisasi yang melaksanakan
pengedaran uang agar manajemen pengedaran uang
tepat sasaran.

3.2 Manajemen Pengedaran Uang

Fungsi manajemen yang meliputi Planing,
Organizing, Actuating dan Controling yang diterapkan
dalam pengedaran uang yang dimuali dari
perencanaan jumlah uang yang diedarkan berdasarkan
penelitian, pengorganisasian uang yang beredar, dan
mengedarkan uang ke masyarakat lalu tahap evalusi
yang nantinya uang tersebut akan kembali kepada
Bank Indonesia. Pengedaran uang dapat melalui
empat fase yaitu fase pengeluaran, pengedaran,
pencabutan dan penarikan serta pemusnahan uang
rupiah dan penanggulangan uang palsu.

3.2.1 Rencana Distribusi Uang (RDU)

Kegiatan ini adalah penetapan jumlah dan komposisi
pecahan uang yang akan dikirim untuk memenui
kebutuhan kas setiap kantor Bank Indonesia selama
satu tahun, dalam penyusunan RDU ada beberapa
faktor pertimbangan: 1. Jumlah setoran(inflow) dan
bayaran (outflow);2. Uang yang dimusnahkan;3.
Jumlah posisi kas;4. Kondisi ekonomi dan geografis
suatu daerahsecara spesifik. Faktor yang mempengarui
inflow atau outflow sangat bergantung pada
pertumbuhan ekonomi, perkembangan inflasi,
perbandingan jumlah kredit dan dana, jumlah jaringan
kantor bank dan ATM, perkembangan suatu daerah,
faktor musiman, tingkat usia edar uang dan jarak suatu
daerah(geografis).

3.2.2 Pengadaan Uang

Pengadaan uang bertujuan agar Bank Indonesia
mempunyai kas uang yang cukup dalam berbagai
macam pecahan dan layak edar demi memenui
kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat percaya



menggunakan uang rupiah untuk segala transaksi
ekonominya.proses pengadaan meliputi pencetakan
emisi uang baru dan pencatakan uang rutin yang sudah
ada. Kertas yang digunakan dalam pencetakan uang di
impor dari perusahaan uang kertas di luar negri dan
didalam negri dengan kompetitif harha dan kualitas
bahan tersebut karena nantinya akan berhubungan
dengan hasil jadi uang yang telah dicetak.

3.2.3 Peredaran Uang

Pengedaran terdiri dari kegiatan distribusi uang dan
layanan kas yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
Dengan alur dari bank indonesia uang di distribusikan
ke kantor-kantor bank indonesia di daerah dan
sebaliknya. Distribusi uang bertujuan agar kas Bank
Indonesia yang ada di daerah berada pada keadaan
yang cukup untuk keperluan pembayaran, penukaran
dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu.
Distribusi uang ini sangat memperhatikan betul
perencanaan dalam kegiatan distribusinya, dengan
demikian distribusi uang tersebut tercapai keterpaduan
dengan rencana pengadaan uang dan pengiriman uang
dapat terlaksana secara lebih efisien, efektif, cepat dan
tepat waktu sesuai kebutuhan. Layanan kas oleh bank
Indonesia pada dasarnya terdiri dari penerimaan
setoran dari bank-bank, kegiatan bayaran, penukaran,
dan layanan kas lainnya. Layanan kas ini bertujuan
untuk memenui ketersediaan uang pada kas dan
memastikan uang tersebut layak edar.

3.2.3 Pencabutan dan Pemusnahan

Jika ada uang dalam pecahan tertentu dan tahun
pencetaka tertentu tidak layak edar, maka Bank
Indonesia melakukan pencabutan dan penarikan uang
tersebut dari peredaran karena banyak hal, entah itu
rusak atau memang tidak layak edar karena uang yang
diterbitkan mudah ditiru sehingga dapat menyurutkan
kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang
rupiah pecahan tersebut. Uang yang ditarik oleh bank
indonesia ini akan disimpan untuk dimusnahkan
walaupun uang tersebut masih dalam kondisi yang
baik.

Setelah uang yang dicabut tadi, uang tersebut akan di
musnahkan setelah uang tersebut masuk dalam kas
Bank Indonesia dan mendapatkan cap tidak berhara
dan pemusnahan. Pemusnahan yang dilakukan oleh
tim khusus oleh bank indonesia dengan pengawasan
yang sangat ketat, setah uang yang dihancurkan telah
menjadi limbah racikan uang kertas, lalu limbah
tersebut di bakar dan dibuang kepembuangan terakhir.
Jika uang logam yang dileburkan biasanya dilakukan
oleh perusahaan tertentu mengingat limbah logam ini
masih bisa digunakan dan mempunyai nilai jual
dengan persyaratan sebagai berikut:1. Memiliki
tempat peleburan sendiri, tungku yang cukup, lokasi
yang tertutup dan aman;2.Memiliki ruang tersendiri
yang aman untuk membuka peti uang logam dan
penyimpanan uang logam yang akan dimusnahkan;3.
Memiliki halaman parkir yangcukup luas;4.
Menerbitkan Bank garansi atau surat jaminan.

3.3 Tantangan

Dalam melihat tingkat peredaran uang, Bank
Indonesia memeprtimbangkan peranannya sebegai
pihak yang melakukan pengendalian moneter dengan
menggunakan cara-cara seperti: 1) operasi pasar
terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta
asing; 2) penetapan tingkat diskonto; 3) penetapan
cadangan wajib minimum; dan 4) pengaturan kredit
atau pembiayaan.

Sebuah pertanyaan muncul, mengapa Bank Indonesia
tidak menerbitkan uang banyak kemudian dibagi-
bagikan kepada rakyat miskin? Dalam ekonomi, harga
barang akan tergantung pada perbandingan jumlah
uang dan jumlah persediaan barang. Jika barang lebih
banyak dari jumlah uang yang beredar, maka harga
akan cenderung turun. Sebaliknya, jika jumlah barang
lebih sedikit dibanding jumlah uang yang beredar,
maka harga-harga akan cenderung naik. Karena itulah,
pencetakan uang secara tak langsung juga ditentukan
oleh hal tersebut, agar tidak terjadi inflasi.

Apabila suatu negara—dengan alasan miskin—
mencetak uang sebanyak-banyaknya, yang terjadi
bukan negara itu menjadi kaya, tetapi justru akan
semakin miskin. Karena, ketika jumlah uang yang
beredar semakin banyak, harga-harga barang akan
melambung tinggi, dan inflasi terjadi. Akibatnya,
meski uang dicetak terus-menerus, uang itu tidak bisa
disebut kekayaan, karena nilainya terus merosot turun.

Indonesia juga pernah melakukan pencetakan uang
dalam jumlah banyak, pada masa kepresidenan
Soekarno. Karena pemerintah belum bisa maksimal
memungut pajak dari rakyat waktu itu, Soekarno pun
mengambil kebijakan untuk mencetak uang secara
berlebih. Hasilnya tentu inflasi. Semakin banyak uang
dicetak, harga barang semakin tinggi, dan terjadi
hiperinflasi. Finish-nya, kita tahu, adalah demonstrasi
yang terkenal dengan sebutan Tritura (tiga tuntutan
rakyat), yang salah satunya permintaan agar harga-
harga diturunkan.

Kasus yang terbaru terjadi di Zimbabwe. Pada 2008,
pemerintah Zimbabwe mengeluarkan kebijakan untuk
mencetak uang dalam jumlah sangat banyak, yang
ditujukan untuk memperbanyak pegawai negeri yang
diharapkan akan mendukung pemerintah. Hasilnya
adalah inflasi yang gila-gilaan. Negara itu bahkan
memegang rekor dalam hal inflasi tertinggi di dunia,
yaitu 2.200.000% (2,2 juta persen) pada 2008.

Sebegitu cepatnya tingkat inflasi terjadi, hingga
kenaikan harga di Zimbabwe tidak terjadi dalam
hitungan minggu atau bulan, tetapi menit bahkan
detik. Dalam setiap beberapa detik, para pegawai di
toko-toko Zimbabwe terus sibuk mengganti label-
label harga pada barang-barang yang mereka jual,
karena terus terjadi pergantian harga akibat inflasi
yang menggila.

Pada 20 Juli 2008, bank Zimbabwe bahkan
menerbitkan pecahan uang senilai 100 milyar dollar,



yang merupakan rekor pecahan uang dengan nominal
terbesar di dunia. Uang dengan nominal besar itu,
ironisnya, tidak memiliki nilai yang sama besarnya,
karena digerus oleh inflasi akibat harga-harga yang
melambung luar biasa tinggi. Untuk membeli
sembako, misalnya, orang di Zimbabwe harus
membawa uang sampai seember.

Jadi, negara miskin (ataupun negara yang tidak
miskin) tidak mencetak uang dalam jumlah
berlebihan, karena adanya pertimbangan seperti yang
digambarkan di atas.

3.3.1 Operasi Pasar Terbuka

Tantangan yang ada adalah Bank Indonesia harus bisa
mengidentifikasi keadaan ekonomi masarakat pada
setiap periode, baik bulanan maupun tahunan.
Peredaran uang di masyarakat harus bisa
diidentifikasikan likuiditasnya, terlalu tinggi atau
terlalu rendah. Likuiditas yang terlalu tinggi masih
diizinkan sepanjang harga barang dan jasa masih
terkontrol, tetapi jika telah melampaui batas,
hendaknya operasi pasar dilakukan dengan menjual
sekuritas pemerintah seperti SBI dan SUN, agar uang
yang beredar di masyarakat dapat dikurangi dengan
dipakainya uang tersebut untuk membeli sekuritas
pemerintah. Tentunya, BI harus memberikan
penawaran yang menarik dengan harga yang lebih
murah. Selama ini, sekuritas pemerintah dianggap
sangat aman oleh masyarakat karena negara tidak
pernah gagal bayar. Sebaliknya, dalam kondisi
ekonomi lesu (deflasi), Bank Indonesia perlu memicu
perkembangan ekonomi dengan menambah jumlah
uang beredar. Masyarakat dipancing agar menjual
investasinya yang berupa sekuritas pemerintah itu,
tentunya tantangan BI di sini adalah bagaimana
mengatur tingkat pengembalian yang kompetitif  atau
harga yang lebih mahal kepada penjual sekuritas
pemerintah tersebut.

3.3.2 Penetapan Tingkat Diskonto

Tingkat diskonto adalah suku bunga yang berlaku
pada bank umum. Bank Indonesia memiliki
kewenangan untuk mengubah tingkat diskonto, sesuai
dnegan kondisi perekonomian. Pada saat
perekonomian inflasi, suku bunga dinaikkan agar
masyarakat banyak menabung atau menginvestasikan
uangnya di bank. Pada saat perekonomian deflasi,
suku bunga diturunkan agar masyarakat banyak
mengambil uangnya dan menginvestasikan uangnya
untuk produksi dan pengeluaran lainnya yang
mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.3.3 Penetapan Cadangan Wajib Minimum

Cadangan wajib minimum, sebagai jumlah uang yang
tersimpan dan mengendap (tidak boleh digunakan),
ditentukan rasio atau besarannya oleh Bank Indonesia.
Hal ini dapat mengatur jumlah uang yang beredar di
dalam masyarakat. Bank Indonesia dapat menetapkan
cadangan wajib minimum lebih besar, artinya uang
yang ada di cadangan menjadi lebih besar dan uang

yang beredar di masyarakat akan menjadi lebih
sedikit. Kebijakan ini dilakukan pada saat uang terlalu
banyak beredar di masyarakat (inflasi) dan harga
barang dan jasa sedang naik. Sebaliknya, Bank
Indonesia akan menurunkan cadangan wajib minimum
ketika uang terlalu sedikit beredar di masyarakat
(deflasi), yang diharapkan dapat menambah kegiatan
perekonomian.

3.4 Hambatan

Dalam perkembangannya, banyak di antara
masyarakat menempuh jalan pintas untuk menambah
kekayaannya dengan cara membuat uang palsu.
Dalam rangka ikutserta dalam penanggulangan uang
palsu, Bank Indonesia melakukan upaya preventif,
sedangkan upaya represif merupakan kewenangan
apartur penegak hukum. Meskipun bank indonesia
sebagai otoritas moneter tunggal, Bank Indonesia
tidak mempunyai kewenangan menindak kejahatan
pemalsuan uang.

Selain upaya preventif, Bank Indonesia juga
memberikan bantuan teknis seperti tenaga ahli yang
diperlukan aparat penegak hukum baik kepolisian,
kejaksaan maupun pengadilan. Bank Indonesia juga
menatausahakan data temuan uang palsu yang
dilaporkan oleh perbankan serta berkerjasama dalam
wadah BOTASUPAL (Badan Koordinasi
Pemberantasan Uang Palsu). Penangulangan secara
preventif ini meliputi: 1. Pemilihan tanda pengaman
yang baik; 2. Sosialisasi ciri uang yang asli kepada
masyarakat; 3. Penelitian terhadap security features
yang sudah dapat dipalsu dan perkembangan teknologi
pemalsuan uang sebagai masukan untuk pengan dalam
uang emisi baru; 4. Meningkatkan koordinasi dan
kerjasama dengan instansi terkait misalnya
pelatihan/peningkatan pengetahuan bagi para
penyuluh baik Bank Indonesia maupun dari
BOTASUPAL, kepolisian dan perbankan.

Penerbitan uang palsu oleh masyarakat tertentu
merupakan kegiatan sebagian kecil masyarakat yang
berakibat pada menurunnya tingkat produktivitas riil
di dalam perekonomian. Kecenderungan psikologis
dari pengguna uang palsu adalah malas bekerja, dan
mengambil jalan pintas yang tidak dibenarkan.

Beberapa hambatan yang mempengaruhi peredaran
uang juga bisa terjadi terkait dengan kurang
responsifnya tanggapan masyarakat atas dijalankannya
instrumen kebijakan moneter pemerintah. Dalam hal
ini, perlu dilakukan open mouth policy. Kebijakan ini
adalah kebijakan berupa pendekatan moral, sebuah
kebijakan penting pemerintah untuk mengubah
perilaku masyarakat finansial melalui proses persuasi
melalui pengumuman dan dialog yang
diselenggarakan oleh pemerintah, maupun melalui
media berita. Diharapkan sikap dari pelaku finansial
dapat berubah sesuai dengan yang diharapkan oleh
pemerintah.



4. KESIMPULAN

1) Penerbitan dan peredaran uang di Indonesia
dilakukan oleh Bank Indonesia.

2) Sebagai bagian dari kebijakan moneter, uang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan, bahkan
sebagai objek dari kebijakan moneter itu sendiri.

3) Sebagai pihak yang mendapat kewenangan
penerbitan uang, Bank Indonesia harus
berpedoman pada Manajemen Pengedaran Uang.

4) Sebagai pihak yang melakukan pengendalian
moneter, Bank Indonesia memiliki tantangan
menggunakan instrumen kebijakan moneter,
dengan menggunakan cara-cara seperti: 1) operasi
pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun
valuta asing; 2) penetapan tingkat diskonto; 3)
penetapan cadangan wajib minimum; dan  4)
pengaturan kredit atau pembiayaan.

5) Hambatan yang timbul antara lain: 1) penerbitan
uang palsu; 2) kurang responsifnya tanggapan
masyarakat atas dijalankannya instrumen
kebijakan moneter pemerintah. Ambatan ini dapat
dikurangi dengan open mouth policy.
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