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. Abstract

T'his article presents a simple f'amework to a^s',re,ss' the consi,vtency of appropriately

clefined./iscat de./icits v'ith other mac'roecenomics targets, such as inflation. It also considers the

relation o/'fscat rteficil,s to r.nttpul growth, real exchange rate developments. f''inally, it considers

the implic,ations tf relying on inlerest-bearing government debt b postpone the adjustment

necessary to restttre crnsi.slency with inflation largels. Il demonstrates how the intertemporal

budget conshz.int qf' the government creates a tradeofl' between current and future
adjustment. Real interest rates anc{ output growth rates are shr*n to determine the terms in which

t:his tradeoff takes place. T'he use.fulness of this framework is demono-lrated through an analysis

.liscal policy options in Inclonelsia.

I. PENDAHULUAN
l.t. Latar belakang

hiflasi adalah pencerminan tingkat harga, yang merup akan opportunity cost
bagi masyarakat dalam memegang asset finansial. Artinya, makin tinggr perubahan
inflasi, makin tinggi pu.la opportunrty cosl untuk memegang asset finansial. Jika asset
finansial luar negeri dijadikan salah satu pilihan asset dalam negeri, maka rperbedaan

tingkat inflasi dalam dan luar nege{ akan menyebabkan perbedaan antarc nilai tukar
dalam dan luar negeri.

Selain itu perbedaan tingkat inflasi dapat menvebabkan
ekspek-tasi masyarakat yang dapat menimbulkan devaluasi, sehingga akan
mendorong pelarian modal ke luar negeri. Hubungannya dengalr perhrmbuhan
output dan riil exchange rate; tingkat inflasi merupakan variable penghubung

antara tingkat bunga dan riil exchange rate, dilnana ke dua variabel tersebut
(tingkat bwrga. riil exchange rate) akan menentukan pertumbuhail di sektor
produksi khususnya pertumbuhan ekonomi pada umumnya. Selanjutnya, inflasi yang
tinggi juga dapat mem-perburuk distribusi pendapatan, berkuransya
tabungan domestik yang menyebabkan berkurangnya sumber dana investasi, yang
pada akhirnya dapat juga menimbulkan besarnya hutang luar negeri, serta
menirnbulkan ketidakstabilan politik. Inflasi yang tidak terlalu tinggi (sedang) dapat
menimbulkan defisit financeable (defisit yang dapat didanai).

Namun di sisi lain inflasi pada "tingkat tertentu" akan mendorong
pertumbuhan output lebih cepat, sehingga dapat merangsang perhrmbuhan ekonomi.
Oleh karena itu iuflasi dapat dianggap sebagai ukuran keberhasilan penge-
lolaan pembang;unan suatu negara. Idealnya rate of inflation setiap negara dalam
nrelaksanakan pembangunan berbeda. Rate of inflation yang tidak terlalu berat
terhadap perekonomian, misalnya 5 % per tahun, tetapi dapat menyebabkan
tekatran yang berat bagt perekonomian suatu negara bila mencapai rate of
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inflation lebih d^r125 7o pertahtm (Ciunawan, 1991). Dalam studi ini akan
dikaji bahwa inflasi ali Indonesia sama halnya dengan negara berkembang
lainnyq, dimana variabel non ekonomi sebagai pe'lryebab utama (stnrkhr
perekonomian atau pembiayaan pe,lrgeluaran pemerintah yang defisit).
Pembiayaan pengeluaran pemerintah yang defisit (defisit anggaran) merupakan
selisih antara pe,lrerimaan rutin pemerintah dalam negeri dan pengeluaran dalam
negeri baik rutin maupun pengeluaran pembangrrnan (I}fr.san M, 1982).

Jika dilihat selama Repelita I - VI tahun pertama pembiayaan
pengeluaran pemerintah di Indonesia dibiayai de,ngan defisit anggaran. Akibatnya
pembiayaan pengeluaran pemerintah yang defisit ditutupi dengan hutang dalam
dan luar negeri. Hutang dalam negeri di sini tidak dibiayai dengan penjualan
obligasi pemerintah kepada masyarakat, sedangkan hutang luar negeri tergantung
pada jenis pembiayaan. Jika pinjaman dad luar negeri dikaitkan dengan
pengeluaran luar negeri (bela4ia luar negeri), maka tidak ada dampak yang langsung
terlihat pada permintaan domestik. Sebaliknya, jika pinjaman ini digunakan untuk
membiayai pe,ngeluaran domestik, 

-1La 
akan menghasilkan daryak yang

ekqpansioner (me,nambah) uang primer (Ml). Uang beredar bertambah menyebabkan
peningkatan aggtegate demand sehingga exess demand, akibatnya harga akan
meningkat (inflasi). l) Inflasi secara tidak langsung akan mengakibatkan
terbatasnya pem-biayaan pengeluaran pemerintah. Walaupun seoara nomingl
pendapatan meningkat, tetapi peningkatan pendapatan nominal tidak sebanding
dengan peningkatan pengeluaran pemerintah. Untuk memperoleh sumber-sumbor
ekonomi riil sebagbi salah satu sumber pembiayaan pe,ngeluaran pemerintah yang
tidakbisa diperoleh darisistemperpajakanyang konvensional, maka dipilih inJlation
tm dan seignorage. Infltion tax dan seignorage itu sendiri dipenganrhi oleh
tingkat bunga dan pendapatan. (Anand, Ritu dan S. Van Wlinberge'n, 1989)
Phelps (1973) dan Fisher (1983),dalam seignorage daninflation tm argumenf'
meirgatakan bahwa inflation tax dan seignorage dapat dicapai sampai pada titik
optimaf jika terjadi inflasi moderatihlperinflation". Seignorage adalah penghasilan
pemerintah dalam penoiptaan uang banl akibat inflasi dan pertumbuhan
ekonomi. Ini berarti ada perbedaan antara uang beredar nominal dan jumlah uang
beredar riil. Jadi semakin besar selisih jumlah uang beredar nominal dengan jumlah
uang beredar riil akan semakin besar pula seignorage yang diterima pemerintah.
Ilflation tax adalah jumlah nomin{ uang yang dibuhrhkan masyarakat untuk
membentuk dan menjaga nilai riil stok uang. Urrtuk itu studi itri akan melihat
apakah terdapat konsistensi antara kebiiaksanaan fiskal dan target makro ekonomi:
inflasi.

2. Perupusan masalah,
1. Apakah keb{iaksanaan fiskal yang dilakukan pemerintah konsiste,n dengan

tafget makroekonomi di Indonesia.
2. Fattor-faktor apa yang menryenganrhi inflation tax dan seignorage serta

permintaan uang akibat inAasi yang timbul, karena pembiayaan pe,ngeluaran
pemerintah berasal dari hutang dalam negeri dan hutang luar negeri
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3. Bagaimana pengaruh tingkat bunga hutang dalam negeri, tingkat Strngs hutang
luar negeri serta pendapatan terhadap inflation tax dan seignorage dimasa yang
akan datang (dalam jangka panjang) sebagai salah satu zumber pembiayaan
pengeluara:r pemerintah sejalan dengan tilht money policy yang akan di-
teruskan dan issue hutang yang tidakberkelanjutan dengan kendala inflasi
suta bagaimima pula pengaruhnya terhadap permintaan uang.

3. Tujuan penelitian

1. Melakukal simulasi terhadap konsistensi kebijaksanaan fiskal dengan target
makroekonorni.

2. Melakukan estirnasi terhadap inflation tax, seignorage dan permintaax uang
rnelalui p endekal.an kointeglasi

4. Hipotesis
1 Diduga bahwa tingkat bunga hutang dalam negeri dan

tingkat pendapatan menrpunyai hubungan positif terhadap inflation tax
dan ratio seignotage telhadap perubahan pendapatan.

2 Diduga balrrva tingkat bunga hutang luar negeri akan berpengaruh uegatif
terhadap inflatiou tax dan ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan

3. Diduga bahwa tingkat inflasi akan berpengaruh negatif terhadap ratio
pennintaan uang terhadap pendapatal.
Diduga bahwa tingkat bunga deposito akan berpengaruh positif terhadap ratio
permlrtaan uang terhadap pendapatan.
Diduga terdapat konsistensi antara kebijaksanaan fiskal dengan target makro
ekolomi.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pembiayaan Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran pemerintah atau "Govenrment Expenditure" dikonotasikan

sebagai konsumsi kolekif dan Govemment Revenue, merupakan "Cost" yang harus
ditanggulangi masyarakat. Disamping itu juga Government Revenue merupakan
pernuas maksimum dari masyarakat. Untuk itu diperlukan cara menemukan yang
paling equitable dalam mengumpulkan pendapatan sebagai Government revenue.
Selanjutnya berttuk pengeluaran vang paling dibutuhkan sebesar pengeluaran
tersebut yang disalurkan ke setiap kebutuhan Government Expenditure dan
Gotlernmertt Revenue ini tercermin di dalam Ralcangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) yang disusun oleh pemerintah dan disefujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), rnerupakan salah satu instruuren perencanaan tahunan yang
diabarkan dari perencanaall lirna tahrur (REPELITA). RAPBN memuat renoana
penerimaan dau pengeluaran pemerintah selarna satu tahun anggaran atau tahun
fiskal. dimulai dari tangggal I April hingga tanggal 31 Maret tahun berikutya.

Secara konseptual, strukfur APBN mengikuti Struktur anggamn
pemerirrtah yang ada dalam Go,-erninent Finance Statistic (GFS) yang
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dikembangkan oleh IMF (International Monetary Fund), dan dalam The System of
National Account (SNA) yang dikembangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Strulctur APBN dapat disusunmenurut suatu T accornrt dimana sisi kiri merupakan
penerimaan dan sisi kanan pengeluaran. Berdasarkan GFS dan SNA, selisih antara
penerimaan di luar pinjarnan sebagai sumber pembiayaan dengan total pengeluaran.
Jika selisihnya menshasilkan positi{ maka terjadi surplus aflggaran, sebaliknya bila
negatif terjadi defi.sit anggaran. Semakin besar defisit anggarn hanya akan
menyebabkan inflasi, akan tetapi target inflasi yang telah ditentukan untuk
menjaga keseimbangan dalam perekonomian. Tentu tidak memerlukan penyesuaian
dalam anggaraan, ini yang disebut sebagai defisitfinanceable, yakni defisit yang tidak
memerlukan pembiayaan yang lebih dari pinjaman extemal dan internal (defisit
actual > defisit auggaran). Pandangan ini sangat meqpengaruhi prinsip public
linance pada masa pra .KeSmessian. Salah satu prinsip yang radikal dalam publio
finance adalah Government Experditure yang merupakan kebutuhan kosumsi
kolektif barang dan jasa yang ditanggung masyarakat. Di samping pajak
merupakan kontribusi masyarakat terhadap Government Revenue untuk
membiayai pengeluaran, Setelah kemerosotan tajam perekonomian di Amerika
Serikat, yaitu depresiasi besar yang terjadi pada Tahun I929-L933, tercermin
ambruknya sistem perbankan, dengan akibat hilangnya + 40 yo Bank-Bank Nasional
karena kegagalan atau penggabungan. Surat-surat kabar Tahun 1930-an berita
utamanya adalaah tertang "deflasi dan depresi," perunman drastis pada output,
kesempatan kerja dal harga yang diikuti penunlran permintaalr efekti{ kerugian
yallg besar sementara berjuta-juta penganggur dan fasilitas-fasilitas produktif
lainnya yang mau dan mampu bekerja tidak terpakai karena "permintaan" yang
tidak mernadai dan kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajiban
karena penulunan pendapaatan dan penunrnan nilai kekayaan, sehingga muncul
teori Natural Income dan kesempatan kerja dad Keynes. Tenryata secara
revolusioner terjadi perubahan yang mendasar dalam teori Public Finance. Teori
tersebut membuka cakrawala baru tentang l'Keuangan Pemerintah" hubungannya
dengan tingkat pendapatan daan kesempatan kerja dalam perekonomiaan.
Keuangan pemerintah di sini menggambarkan anggaran pemerintah yang daprt
dimanipulasi untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi dengan mempenganrhi
melalui permintaan efektif Hal ini merupakan konsep yang mendasari kebijaksanaan
fiskal bagi negara-negara maju sehingga penerimaan dan pengeluaran pemerintah
yang tidak satna, tetapi dapat disesuaikan guna menjaga kestabilan dan meningkatkan
kegiatan ekonomi. Dua implikasi penting dari konsep kebiiaksanaan fiskal yaitu
dinamis dan frngsional. Dinamis berarti adanya usaha peningkatan dalam
penerilnaan dan pengeluaran dari tahun ke tahun.

Untuk itu relisasi penerimaan sebagai pennbiayaan tidak harus sama dengan
pengeluaran, karena sejauh ini pemerintah tidak melakukan pengeluaran obligasi
untuk menutupi pembiayaan pengeiuaran yang melebihi penerimaan. Dalam kondisi
"less than emplo5nnent" ini maft4 defisit dapat terjadi, bila perekonomian bergerak
kearah "full enrloyment", sehinggl inflasi pun akan terjadi. Jika terjadi inflasi maka
pembiayaan pengeluaran pemerintah meningkat, selanjutnya permintaan uangpun
akan rnenirrgkat.
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III. METODOLOGI PENELITIAN
Teknik Analisis

Teknik analisis atas data yang diperoleh dirnulai dengan melakukan uji derajat
integrasi. Kemudian akan dilanjutkan de,ngan uji kointegrasi dan hubungannya
dengan model koreksi kesalahan (error correction model : ECM). Selanjutnya
digunakan model simulasi dalam sfudi inflasi dan pembiayaan pengeluaran
pemerintah suatu analisis dan aplikasi di Indonesia, dan diakhiri dengan beberapa
catatan penutup.

Uji akar-akar unit.
Dalam teori ekonometrika, anggapan stationaritas (stationarity)

mempunyai konsekuensi yang penting dalam data dan model ekonomi. Karena data
terlalu besar selama periode pengamatan dan mempunyai kecenderungan untuk
mdndekati nilai rata-rata (Granger, ' 1987). Uji akar-akar unit pada prinsrpnya
mengamati apakah koefisien dari model otoregresif yang ditaksir
mempunyai nilai satu atau tidak. Selanjutnya untuk memperoleh gambaran
mengenai uji akar-akar unit (Dickey, 1979 dan Fuller, 1981), ditaksir model
otoregresif berikut ini dengan OLS

(Ordinary Least Square):
DXt: ao + al BXt + IbiBiD2 xr . . .(1)
DXt: co + clT +c2 BXt + U di Bi DXt...(2)

, dimana : DXt = Xt-Xt-l,'BX = Xt-I, T = trend wakru dan Xt adalah variabel
yang diamati pada periode t serta B merupakau operasi kelambanan waldu
kehulu (backward lag operator). Kemudian dihitung nilai statistik DF (Dickey
Fuller) dan ADF (Augmented Dickey Fuller). Nilai DF dan ADF untuk uji hipotesis
bahwa a1:0 dan c2=0 ditrurjukkan oleh nilai nisbah t pada koefisien regresi BXt
pada persamaan (1) dan(2). Besanrya waktu kelarnbanan k ditentukan oleh k:N1/3,
diinana N adalah jumlah pengamatan. Nilai kritis statistik DF dan ADF pada
derajat keyakinan 5 persen (tabel) untuk kedua uji terkait dapat dilihat pada Fuller
(re76).

Selanjutnya dilakukan uji derajat integrasi untuk mengetahui pada derajat
atau order differensi berapa data yang diamati akan stationer. Untuk dapat melakukan
uji tersebut perlu ditaksir model otoregresifberikut ini dengan OLS:

D2Xt: eo * el'BDXt - Ifi Bi D2Xt........ . . (3)
DZXt: go + glT + 92 BDXr + Fhi Bi D2Xt........ ..(4)

dimana DZX:I : DXt-DXt- l, BDXI=DXt- 1.
Kemudian mirip dengaq uji akar-akar unit, nilai statistik DF dan ADF untuk uji

ini dapat diketahui dengan melihat nilai statistik t pada koefisien regresi BDXt
persamaan (3) dan (4). Uji kointegrasi merupakan kelanjutan dari kedua uji
tersebut di atas untuk menghitrurg cRDw, DF dan ADF ditaksir regresi
kointegrasi berikut ini dengan OLS:

Yt :  mo + ml Xl t  + mZXZt + Et . . . . , . . . . . . . .  .  (5)

l

(
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Y : variabel tak bebas (inflx1isa 1xx atau ratio seignorage terhadap
perubahan pendapatan atau ratio permintaan uang terhadap pendapatan). X1 :

variabel bebas (tingkat brurga hutang dalam negeri atau inflasi),X2 = variabel bebas
(tingkat bunga hutang luar negeri nlalr lingkat bunga deposito) dan X3 : variabel
bebas (pendapatan nasional bruto : GNP).

Kemudian regresi berikut ini ditaksir dengan OLS:
DEt:  p l  BEt.  , , . . . . . . : . . (6)
DEt :  q1 BEt + E wi Bi  DEt. . . . . , . . . . . . . ' . . . . . . . . . . (7)
Berdasarkan model dasar (5) dapat diturunkan ECM sebagai berikut:
DYJ=ro*r 1 DXI|+ r2Dx2t+r3 DX3t+ r4BX 1 t+r5 BX2t+r6BX3t+r7 (X I t+BXZt+BX3t-

BYt)
Dengan mengikuti teori yang dikembangkan oleh Engel dan Granger

(1q87), jika Et: I (0) rnaka BEt dapat menggantikanvariabel BYt, BXlt,BXzt
dan BX3t pada ruas kanan persarnaan (8), sehingga diperoleh persamaan :

DYt = so +slDXlt+szDxzt +s3DX3t +s4BEt
Model dasar yang dipilah untuk menggambarkan fenomena diatas:

Dirnana : Ytx : m : lT/P^, IT : P^L(iI,2,GNP).
xl : Tingkat bunga hutang dalam negeri (i1).

x2 = Tingkat bu:rga hutang luar negeri (2).
x3 : Tingkat pendapatan nasional bruto

(GNP: output)
rrm = seignorage , lrm: nY(il,2,GNP)
xl = Tingkat buuga hutang dalam negeri (il)
x2 : Tingkat bunga hutang luar negeri (i2)
x3 =. Tingkat pendapatan nasional bruto (GI.[P)
yt* : m/y ,1r,/y: (p,.,i).
m/Y : Ratio permirtaan uang terhadap pendapat

xl = Tingkat inflasi (P^).
x2 : Tingkat bunga deposito (r).

III. I{ASIL PENELITIAN DAN PEMBAI{ASAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, estimasi terhadap inflation tax, seignorage
dan permintaan uang dilakuan melalui pendekatan Kointegrasi. Dan melakukan
sirnulasi terhadap konsistensi kebijaksanaan fiskal dengan target makroekonomi:
inflasi. Hasil estimasi dinyatakan dalam tiga persamaan berikut.
( l) IT = -4,3268 + 0,4754i1- 0,3265i2+ 1,2976GNP

(-4,2287) (3,4t8s) (_4,47t4) (9,1489)

CRDW :2,007,DF -5,2460, ADF = -3,6669
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(2) nm : -0,1260 + 0,0152ir - 0,0079\2 + 0,2976GNP
(2,810s) (3,1671) (-3,1072) (3,221s)

CRDW = 2,007 , DF -5,2460, ADF = -3,6669
(3). IT = -0,0506 + 0,0174p" + 0,1026i1p

(6,75e3) (-s,8se6) (4,1402)

CRD\il :2,007,DF -5,2460, ADF : -3,6669

Hasil dari regresi kointegrasi menunjukkan bahwa variabel-variabel
yang diamati stabil atau stationer pada derajat 2 (dua) dan berkointegrasi. Dengan
kata lain, bahwa dengan menggunakan ECM, dalamjangka panjang: setiap terjadi
peningkatan satu persen tingkat bunga hutang dalam negeri akan meningkatkan
inflation tax riil sebesar 1,3983 persen, setiap terjadi peningkatan satu persen
tingkat bunga hutang luar negeri akan menurunkm inflation tax riil sebesar 92,9506
persen, dan setiap terjadi peningkatan satu persen tingkat pendapatan akan
meningkatkan inflation tax sebesar 1,4807 persen. Selanjutnya setiap terjadi
peningkatan satu persen tingkat bunga hutang dalam negeri akan meningkatkan
ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan sebesar 36,072I persen, setiap
terjadi peningkatan tingkat bunga hutang luar negeri satu persen akan menurunkan
ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan sebesar 35,9279 persen dan
setiap terjadi peningkatan satu persen tingkat pendapatan maka akan meningkatkan
ratio seignorage telhadap perubahan pendapatan sebesar 8,4453 persen. Demikian
juga dengzur tingkat inflasi setiap terjadi peningkatan sebesar satu persen akan
menurunkan ratio permintaan uang terhadap pendapatan sebesar 374,33 persen dan
setiap te{adi peningkatan tingkat bunga deposito sebesar satu psrsen akan
menurunkan ratio penniutaar uang terhadap pendapatan adalah sebesar 19,8 persen.

Hasil estimasi dengan ECM untuk Inflation Tax, Seiguorage dan Permintaan
Uang ( I 970 - 19 9 4) dinyataka.u dalam p ersam aan berikut.
D IT: -2,5980 + 0,3146Dirt+ 0,008lD;zi 0,344 DGNPI+ 0,1253811s

0,76108;21+ 0,1654 BGNPT + 0,77588CT
k* :0,627, DW 1,25, F:4,08
D nm:0,0336 + 0,011lDir t+ 0,0l l lD;zt  -0,0539DGNPI -  0,3898111 -0,40998'zt '
0,4013BGNPr + 0,4088 ECT
K = 0,72, DW 2,0, F:6,275
D dy: - 0,1531 - 0,0018Dp"t - 0,0260DiD + 0,6756BP"t + 0,54098;rD+ 0,69238CT
R2 = 0,5492, DW 2,1,F: 4,6299

Satu hasil studi yang tidak sesuai dengan halapan yang diinginkan dalam
teori; dimana setiap terjadi kenaikkan terhadap tingkat bunga deposito justru
akan menurrukan ratio perminlaan uarg terhadap pendapatan. Ini berarti
perekonomian Indonesia memiliki tingkat inflasi y4ng tinggl, sehingga tingkat bunga
deposito juga tinggi akan menurunkan permintaan uang.

Sementara Indonesia yang menganut Capital Account yang terbuka,
dikhawatirkan terjadi pelarian modal (Capital outflow). Sehingga pemerintah
mengeluarkan kebijaksanaan 64aikkan lingkat bunga. Padahal tingkat bunga yang
tinggi diharapkan permintaan uang perbankan meningkat, dan disisi lain justru
tingkat brurga yangtinggi berarti "oost of money"nya juga tinggi, sehingga biaya
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produksi meningkat dan hargapun akan meningkat (inflasipun akan meningka|.
Sehingga pembiayaan pengeluaran pemerintah akan meningkat dan permintaan
uang meningkat.- 

Tetapi dalam jangka panjang terjadi perubahan struktural, karena setelah
Tahun. 1983 tingkat inflasi yang terkendali dan tingkat bunga yang lebih lebih tinggi
4i6sndingkan sebelum Tahun 1983 (inflasi
be4pengaruh negatif terhadap ratio permintaan uang terhadap pendapatan.
Selanjutnya setiap terjadi peningkatan terhadap tingkat bunga deposito akan
meningkatkan ratiop ermintaan uang p ada p erbankan terhadap p endap atan.

Berdasarkan simulasi dari skenario pertama Tahun 1974, dimana
penerimaan pemerintah yatrg menggantungkan 70 perse,n dari sellor migas, ternyata
berpenganrh terhadap sumber pembiayaan yang rnana dengan mengasumsikan
target inflasi 5 perse,n dan pertumbuhan ekonomi 7 perse,n, rnaka defisit aktual
lebih kecil dibandingkan tlefisit financeable dengan selisih 3,62 persen dari GNP
(defisit fiskal sama dengan -3,62 persen dari GNP). Ini berarti terdapat konsistensi
antara kebijaksanaan fiskal dan target makroekonomi, inflasi. Apabila
menginginkan defisit fiskal mencapai -l persen dari GNP (mengurangl
pengeluaran), maka inflasi akan menurun 59,189 persen dengan tingkat pertumbuhan
7 persen. Demikian juga apabila terjadi inflasi 5 persen dengan defisit fiskal - 1
persen dari GNP, berarti tingkat pertumbuhan ekonomi memrnrn A)238 persen. Dan
bila tingkat inflasi 5 persen, pertumhuhan ekonomi 7 persen dengan ilefisit fiskal -l
persen, maka perubahan riil exchange rate sebesar 7,1788 persen.

Dari skenario kedua Tahun 1986, dimana harga minyak anjl.ok sehingga
penerimaan pemerintah akan menjadi berkurang. Di sini terlihat bahwa defisit aktual
lebih besar dari defisit financeable dengan selisih +13,0171 persen dengan asumsi
tingkat inflasi 5 persen dan tingkat pernrmbuhan ekonomi 7 persen. Apabila
pemerintah mengurangi pengeluarannya, Lgar defisit fiskal berkurang sampai I
persen, maka inflasi akan meningkat sanrpai 254,96 persen. Demikis juga bila
pemerintah menetapkan inflasi 5 persen dan defisit fiskal sebesar I persen dari GNP,
maka tingkat pertumbuhan ekonomi hanya 0,37 persen (tanpa ada depresiasi).

Selanjutnya bila pemerintah menetapkan tingkat inf.asi 5 persen, pertumbuhan
ekonomi 7 persen dan defi.sit fiskal I persen dari GNP, maka depresiasi yang terjadi
sebesar 51,0731 persen. Berarti pada Tahun 1986 ini titlak ada konsigensi
kebijaksanaan fiskal dan target makroekonomi.

Skenario ketiga Tahun 1994, rlimnna harga minyak tidak stabil bahkan
turun sampai 8,05 persen. Kenyataan menunjukanbahwa defisit aktual lebih kecil
daripada defisit fina:rceable dengan selisih -1,4307 persen dari GNP, Ini berarti
terdapat konsistensi kebijaksanaan fiskal dan target makroekonomi. Ini berarj
pemerintah berhasil mengantisipasi, bila tefadi pe,illrullan harga minyak, karena
berpijak dari pengalaman yang lalu, Bila pemerintah mentargetkan pertumbuhan
7 persen, disampilg harus m€,n$uangr pengeluaranny&, maka tingkat inflasi akan
msnurun hingga 4,37 persen. Tetapi bila pemerintah menetapkan tingkat inflasi
yang terjadi 5 persen, tanpa adanya depresiasi, maka tingkat pertumbuhan
meningkat hanya 0,0613 perse,n. Selanjutnya bila pemerintah mentargetkan
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tingkat pertumbuhan ekonomi 7 persen, tingkat infl:si 5 persen dengan mengurangi
pengeluaran, maka terjadi depresiasi sebesar +6,9324 persen,

lni berarti perlu kehati-hatian pemerintah dalam menentukan tingkat bunga
huteng dalam negeri maupuo tingkat bunga deposito, karena dengan meningkatnya
tingkat bunga hutang dalam negeri akan meningkatkan inflation tax dan seignorage
sebagai salah satu sumber pembiayaan pengeluaran pemerintah. Pembiayaan
pengeluaran pemerfirtah selain dari inflation lax juga perubahan liabilities domestik
(perubahan permintaan riil money dan perubahan domestic debt), dan total
pembiayaan luar negeri (perubahan hutang luar negeri). Sehingga meningkatnya
tingkat burga deposito akan berpengaruh terhadap peningkatan permintaan uang
(Ml), tetapi dalam waktu terts.ntu jumlah ,t** beredar berkurang. Selain itu
tingginya tingkat bunga mencerminkan tingginya biaya intermediasi keuangan di
lndonesia, dan akan meningkatkan biaya pinjaman lual negeri credit rating di
lndonesia di pasar dunia serta meningkatkan -exposrue terhadap resiko kesulitan
membayar cioilan hutang luar negeri. Demikian tingkat brurga hutang luar negeri,
jika terjadi peningkatan maka akan menurunkan inflation tax dan seignorage,
sehingga akan mengurangi salah satu zumber pembiayaan pengeluaran
pemerintah. Untuk itu diperlukan pengelolaan hutang yang bersifat hati-hati
Qtrudent debt marmgement).

Jika dilihat dari penerimaan, lebih kecil dari pengeluarannya, sehingga terjadi
defisit riil anggaran (diluar bunga) setiap tahun yang selalu meningkat nta-rata
sebesar 10,58 perseir. Pembayaran bunga riil hutang dalam negeri meningkat l:rta-
rata sebesar 66,36 persen pertahun, sedangkan pembayaran bunga riil hutang luar
negeri bersih setelah dikulangi net foreign asset meningkat rata-rata sebesar 226,74
persen.

Perubahan hutang dalam negeri riil meningkat mta-rata sebesar 587,76
persen tetapi perubahan hutang luar negeri bersih setelah dikurangi perubahan net
foreigrr asset meningkat iata-rata 303,39 perser (perubahan net foreign asset
rneningkat rata-tata 174,79 perse,n). Sehingga perubahan hutangluar negeri riil
bersih dikurangi perubahan net foreign asset ditambah perubahan biaya hutang luar
negeri bersih meningkat ruta-rata sebesar 488,2 persen (perubahan biaya
hutang luar negeri bersih ruta-rata meningkat sebesar 346,02 persen). Dengan
Mta-rata inflasi sebesar 12,48 persen maka inflation tax yang diterima ruta-rtta
meningkat sebesar 25,51 persen. Dengan laju pertumbuhan 8,07 persen, maft4
seiErorage yang diterima sebesar 7,lZ persen

Jadi selarna economio boom terjadi, sebagai da4pak positif dari se-
rangkaian proses deregulasi, muncul berbagai persoalan baru yang terjadi baik
sebagai konsekuensi dari proses dere-gulasi tersebut, rnaup rn sebagai akses
yang kurang menguntungkan, Ancaman inflasi yang tinggi, tingkat bunga yang
tinggi, peningkatan hutang luar negeri serta depresiasi rupiah dan ancarlran krisis
neraca pembayaran adalah merupakan persoalan yang dihadapi di tengah-t.oguh
me-ningkatnya pertumbuhan output dan investasi serta berkembangnya struktur sehor
finansial dalam negeri. 

l

Selanjutlrya ratio hutang riil dalam dan luar negeri terhadap pendapatan
nasional bruto lebih kecil. Hal ini dilakukan dalam upuyu p.og.oduli* inflasi
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sehingga upaya tersebut kelihatan lebih luwes dalam penetapan ang5aran,

disarrying dalam jangka panjang diperlukan usaha rurtuk menghilangkan masalah-

masalah struktural yang menyebabkan semakin besar defisit domestik anggaran
pemerintah yang menjsdikan sumber utama inflasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

l. Kesimpulan
1) Berdasrkan hasil uji regresi Kointegrasi menunjukkan variabel yang stabil atau

stationer pada derajat 2 (dua). Dengan kata lain, bahwa dengan menggunakan
ECM, dalam jangka panjang setiap terjadi peningkatan terhadap tingkat bunga
hutang dalam negeri sebesar satu persen akan meningkatkan inflation tdx dan
ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan sebesar 1,3983 persen dan
36,072I persen, sedangkan setiap peningkatan tingkat bunga hutang luar negeri
satu persen akan menurunkan inflation tax dan ratio seignorage terhadap
perubahan pendapatan sebesar 92,9506 persen dan 35,9279 persen. Dan
setiap terjadi peningkatan terhadap tingkat pendapatan sebesar satu persen akan
meningkatkan infl.ation tax dan ratio seignorage terhadap perubahan purdapatan
sebesar 1,4807 persen dan 8,4453 persen. Demikia:r juga setiap terjadi
peningkatan satu persen tingkat inflasi dan tingkat bunga deposito akan
menurunkan ratio permintaan uang terhadap pendapata:r sebesar 374,33 persen
dan 19,8 persen.

2) Pada periode Tahun 1969-94 perekonomian Indonesia terdapat perubahan
struktural, dimana selama Tahun 1969-S2 tingkat bunga hutang dalam negeri
memprrrlyai pengaruh negatif terhadap inflation tax dan ratio seigrorage
terhadap perubahan pendapatan, tingkat bunga hutang luar negeri berpenganrh
negatif terhadap inflation tax dan ratio seignorage telhadap perubahan pendapatan
dan tingkat pendapatan mempunyai pengaruh positif terhadap inflation tax dan
ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan. Sedangkan tingkat inflasi
berpenganrh negatif terhadap ratio permintaan terhadap pendapatan dan tingkat
bunga deposito mempunyai pengaruh negatif terhadap ratio permintaan uang
terhadap pendapatan.

3) Selarna Tahun 1983-94 tingkat bunga hutang dalam negeri berpengaruh
positif terhadap inflation tax dan ratio seignorage terhadap perubahan
pendapatan, tingkat bunga hutang luar negeri berpengaruh negatrf terhadap
inflation tax dan ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan dan tingkat
pendapatan berpenganrh positif terhadap inflation tax dan ratio seignorage
terhadap perubahan pendapatan. Tingkat inflasi berpengaruh negatif telhadap
ratio permintaan uang terhadap pendapatan dan tingkat bunga deposito
b erp engaruh p o sitif terhadap ratio p ermint aan uang t erhadap p endap atan.

5) Mengamati periode sejak Tahun 1994 kebijaksanaan pemerintah di bidang fiskal
konsisten deargan target makro ekonomi. Berarli sasaran pembangrrnan
ekonomi tercapai.
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2. Saran
Diperlukan kehati-hatian pemerintah dalam mengendaliksn inflasi dengan

sasaran meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi dapat mengen-
dalikan besanrya pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik pembiayaan yang berasal
daridalam maupun luar negeri, sehingga terdapat konsistensi antara kebijaksanaan
fiskal dar tarset makroekonomi.
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