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1. Sejarah Sistem Moneter Internasional1. Sejarah Sistem Moneter Internasional

International Monetary System milestones : ( International Monetary System milestones : ( EitemanEiteman, , et.alet.al))
* Gold Standard (1876 * Gold Standard (1876 -- 1913)1913)

* The Inter* The Inter--war Years (1914 war Years (1914 -- 1944)1944)
* The * The BrettonBretton Woods (1944 Woods (1944 -- 1971)1971)

* Post* Post--BrettonBretton Woods System (1971 Woods System (1971 -- ))

IMS milestones : (Shapiro)IMS milestones : (Shapiro)
* Standard Worked In Practice (1821 * Standard Worked In Practice (1821 -- 1914)1914)
* The Gold Exchange Standard (1925 * The Gold Exchange Standard (1925 -- 1931)1931)
* The * The BrettonBretton Woods System (1944 Woods System (1944 -- 1971)1971)
* Post* Post--BrettonBretton Woods System (1971 Woods System (1971 -- ))



2. Gold Standard (18762. Gold Standard (1876--1913)1913)

EmasEmas telahtelah menjadimenjadi medium medium pembayaranpembayaran sejaksejak zamanzaman duludulu, , karenakarena sifatnyasifatnya yang yang tahantahan
lama, lama, dapatdapat disimpandisimpan tanpatanpa mengalamimengalami perubahanperubahan wujudwujud maupunmaupun beratberat, , mudahmudah
diidentifikasidiidentifikasi secarasecara visual, visual, dapatdapat dibagidibagi--bagibagi sertaserta mudahmudah distandarisasidistandarisasi..

TetapiTetapi sifatsifat yang yang terpentingterpenting mengapamengapa emasemas dijadikandijadikan standarstandar medium medium pembayaranpembayaran adalahadalah
perubahanperubahan penambahanpenambahan persediaanpersediaan emasemas dalamdalam jangkajangka waktuwaktu pendekpendek tidaktidak dimungkinkandimungkinkan
karenakarena tingginyatingginya biayabiaya produksiproduksi yang yang kirakira--kirakira menyamaimenyamai daridari nilainilai emasemas tersebuttersebut bilabila
dikonversikandikonversikan keke dalamdalam matamata uanguang lokallokal. . DenganDengan demikiandemikian manipulasimanipulasi penambahanpenambahan emasemas
oleholeh suatusuatu pemerintahpemerintah tertentutertentu tidaktidak mungkinmungkin terjaditerjadi..

EmasEmas menjaminmenjamin kestabilankestabilan nilainilai tukarnyatukarnya dalamdalam jangkajangka panjangpanjang karenakarena ‘‘purchasing powerpurchasing power’’
yang yang dihasilkandihasilkan oleholeh 1 1 onsons emasemas menyamaimenyamai ‘‘longlong--run cost of productionrun cost of production’’..

SampaiSampai saatsaat iniini masihmasih banyakbanyak negaranegara--negaranegara didi duniadunia yang yang menjadikanmenjadikan emasemas sebagaisebagai
standarstandar nilainilai tukartukar matamata uangnyauangnya. . BeberapaBeberapa matamata uanguang didi duniadunia mematokmematok konversikonversi kurskurs
matamata uangnyauangnya terhadapterhadap emasemas..

NilaiNilai emasemas terhadapterhadap hargaharga barangbarang maupunmaupun jasajasa relatifrelatif stabilstabil dalamdalam jangkajangka panjangpanjang, , dandan
periodeperiode sebelumsebelum PD I PD I merupakanmerupakan masamasa dimanadimana sistemsistem gold standard gold standard iniini berjalanberjalan dengandengan
baikbaik dimanadimana hampirhampir semuasemua negaranegara didi duniadunia menetapkanmenetapkan nilainilai tukartukar terhadapterhadap emasemas..

PadaPada masamasa setelahsetelah PD II gold standard PD II gold standard iniini tidaktidak dapatdapat dipertahankandipertahankan, , karenakarena banyaknyabanyaknya
inflasiinflasi yang yang terjaditerjadi didi negaranegara--negaranegara terkemukaterkemuka didi duniadunia sertaserta industrialisasiindustrialisasi yang yang semakinsemakin
berkembangberkembang. . ArusArus konsumsikonsumsi, , investasiinvestasi, , eksporekspor--imporimpor maupunmaupun government spending government spending 
semakinsemakin tidaktidak dapatdapat diimbangidiimbangi oleholeh produksiproduksi emasemas, , dengandengan demikiandemikian kurskurs nilainilai tukartukar matamata
uanguang didi duniadunia menjadimenjadi semakinsemakin ‘‘volatilevolatile’’..



3. The 3. The BrettonBretton Woods AgreementWoods Agreement

PerjanjianPerjanjian berlangsungberlangsung didi BrettonBretton Woods, New Hampshire USA Woods, New Hampshire USA tahuntahun 1944. 1944. PadaPada
dasarnyadasarnya perjanjianperjanjian tersebuttersebut dimaksudkandimaksudkan untukuntuk membuatmembuat suatusuatu sistemsistem monetermoneter
internasionalinternasional dengandengan US dollar US dollar sebagaisebagai dasardasar acuannyaacuannya..
HasilHasil keseluruhankeseluruhan perjanjianperjanjian ::
•• SemuaSemua negaranegara menetapkanmenetapkan nilainilai tukartukar matamata uangnyauangnya terhadapterhadap emasemas, , tetapitetapi

tidaktidak diwajibkandiwajibkan untukuntuk mengkonversikannyamengkonversikannya terhadapterhadap emasemas..
•• HanyaHanya dollar yang dollar yang tetaptetap dapatdapat dikonversikandikonversikan terhadapterhadap emasemas ((padapada US$ 35 per US$ 35 per 

ounce)ounce)
•• DenganDengan demikiandemikian semuasemua negaranegara dapatdapat menentukanmenentukan sendirisendiri nilainilai tukarnyatukarnya

terhadapterhadap dollar dollar sehinggasehingga ‘‘par valuepar value’’ daridari matamata uangnyauangnya terhadapterhadap emasemas dapatdapat
ditentukanditentukan padapada nilainilai yang yang dikehendakidikehendaki..

•• SemuaSemua negaranegara partisipanpartisipan sepakatsepakat untukuntuk menjagamenjaga nilainilai tukartukar matamata uangnyauangnya agar agar 
berfluktuasiberfluktuasi hanyahanya 1 % 1 % daridari par, par, dengandengan caracara menjual/belikanmenjual/belikan matamata uanguang atauatau
emasemas dalamdalam jumlahjumlah seperlunyaseperlunya..

•• DevaluasiDevaluasi tidaktidak bolehboleh digunakandigunakan untukuntuk meningkatkanmeningkatkan dayadaya saingsaing perdaganganperdagangan
internasionalinternasional, , kecualikecuali apabilaapabila nilainilai matamata uanguang negaranegara tersebuttersebut terlaluterlalu lemahlemah
makamaka dapatdapat didevaluasididevaluasi sampaisampai 10 % 10 % tanpatanpa persetujuanpersetujuan IMF.IMF.

•• DevaluasiDevaluasi lebihlebih daridari 10 % 10 % memerlukanmemerlukan persetujuanpersetujuan International Monetary International Monetary 
Funds (IMF).Funds (IMF).

•• PembentukanPembentukan lembagalembaga monetermoneter internasionalinternasional untukuntuk membantumembantu negaranegara anggotaanggota
didi dalamdalam masalahmasalah neracaneraca pembayaranpembayaran dandan kebijakankebijakan nilainilai tukartukar, , terkenalterkenal
dengandengan namanama The International Monetary Funds (IMF). The International Monetary Funds (IMF). LembagaLembaga lain lain jugajuga
dibentukdibentuk untukuntuk membantumembantu negaranegara dalamdalam membangunmembangun perekonomiannyaperekonomiannya, , 
terkenalterkenal dengandengan namanama The International Bank for Reconstruction and The International Bank for Reconstruction and 
Development (IBRD/World Bank).Development (IBRD/World Bank).



4. Post 4. Post BrettonBretton Woods SystemWoods System

* * KrisisKrisis MinyakMinyak BumiBumi ((Oil Crisis) Oil Crisis) 19731973--19741974
HargaHarga minyakminyak meroketmeroket menjadimenjadi 4 kali 4 kali lipatlipat daridari
hargaharga sebelumnyasebelumnya padapada era era tahuntahun 1973 1973 --1974, 1974, 
dengandengan suksesnyasuksesnya negaranegara--negaranegara pengeksporpengekspor
minyakminyak (OPEC) (OPEC) beraliansiberaliansi dalamdalam menaikkanmenaikkan hargaharga
minyakminyak. . AkibatnyaAkibatnya negaranegara konsumenkonsumen energienergi
minyakminyak terbesarterbesar termasuktermasuk AmerikaAmerika SerikatSerikat
memberikanmemberikan responrespon dengandengan meningkatkanmeningkatkan
anggarananggaran belanjabelanja ((boosting spending)boosting spending) sertaserta
melakukanmelakukan ekspansiekspansi kebijakankebijakan monetermoneter yang yang 
berakibatberakibat naiknyanaiknya inflasiinflasi, , sehinggasehingga menyebabkanmenyebabkan
defisitdefisit neracaneraca pembayaranpembayaran luarluar negerinegeri padapada
beberapabeberapa negaranegara terkemukaterkemuka didi duniadunia..



KrisisKrisis US Dollars (1977 US Dollars (1977 -- 1978)1978)
KrisisKrisis iniini terjaditerjadi karenakarena kebijakankebijakan moneternyamoneternya yang yang 
ekspansifekspansif yang yang dibuatdibuat oleholeh pemerintahanpemerintahan Jimmy Carter Jimmy Carter 
tidaktidak sesuaisesuai dengandengan kebijakankebijakan beberapabeberapa negaranegara yang yang 
memilikimemiliki nilainilai matamata uanguang cukupcukup kuatkuat sepertiseperti DM DM -- JermanJerman, , 
Yen Yen -- JepangJepang, , sertaserta Ff Ff -- PerancisPerancis. . NilaiNilai dollar dollar menjadimenjadi ‘‘overover--
valuedvalued’’ dandan inflasiinflasi sebagaisebagai akibatakibat defisitdefisit BOP BOP taktak terhindariterhindari..

* * NaiknyaNaiknya Dollar : 1980 Dollar : 1980 -- 19831983
TerjadiTerjadi padapada masamasa pertamapertama pemerintahanpemerintahan PresidenPresiden Ronald Ronald 
Reagan, Reagan, dimanadimana tingkattingkat inflasiinflasi berkurangberkurang secarasecara drastisdrastis dandan
nilainilai dollar dollar menguatmenguat terhadapterhadap matamata uanguang asingasing lainnyalainnya
akibatakibat pertumbuhanpertumbuhan ekonomiekonomi AmerikaAmerika SerikatSerikat yang yang terusterus
menguatmenguat..



* * JatuhnyaJatuhnya NilaiNilai Dollar (1985 Dollar (1985 -- 1987)1987)
MasaMasa kejayaankejayaan dollar dollar berakhirberakhir tahuntahun 1985 1985 dengandengan
berkurangnyaberkurangnya lajulaju pertumbuhanpertumbuhan ekonomiekonomi AmerikaAmerika SerikatSerikat
sertaserta berubahnyaberubahnya kebijakankebijakan monetermoneter pemerintahpemerintah. . FaktorFaktor iniini
jugajuga didukungdidukung oleholeh intervensiintervensi terhadapterhadap pasarpasar nilainilai tukartukar
asingasing (Foreign Exchange Market intervention) (Foreign Exchange Market intervention) sertaserta tidaktidak
jelasnyajelasnya araharah kebijakankebijakan monetermoneter dandan fiskalfiskal pemerintahpemerintah
Reagan. Reagan. 

UntukUntuk membantumembantu meningkatkanmeningkatkan dayadaya kompetisikompetisi produkproduk
AmerikaAmerika SerikatSerikat, , negaranegara GG--5 (USA, 5 (USA, JepangJepang, , InggrisInggris, , PerancisPerancis
dandan JermanJerman) ) sepakatsepakat untukuntuk membuatmembuat Plaza Agreement yang Plaza Agreement yang 
padapada dasarnyadasarnya didesaindidesain untukuntuk menurunkanmenurunkan nilainilai dollar dollar 
terhadapterhadap keempatkeempat matamata uanguang negaranegara lain lain dalamdalam GG--5. 5. 
Kebijakan berlangsung dengan baik sehingga US dollar Kebijakan berlangsung dengan baik sehingga US dollar 
turun nilai tukarnya dengan cepat. Untuk mengerem terlalu turun nilai tukarnya dengan cepat. Untuk mengerem terlalu 
rendahnya nilai dollar maka bank sentral Jepang, Inggris rendahnya nilai dollar maka bank sentral Jepang, Inggris 
dan Jerman membeli dollar di pasar internasional.dan Jerman membeli dollar di pasar internasional.



Usaha forex intervetion dari pemerintah Jepang, Inggris dan JermUsaha forex intervetion dari pemerintah Jepang, Inggris dan Jerman an 
dibantu lagi oleh perjanjian Lovre Accord, Paris Feb 1987 hasil dibantu lagi oleh perjanjian Lovre Accord, Paris Feb 1987 hasil 
persetujuan negara Gpersetujuan negara G--7 (G7 (G--5 + Canada dan Italy). Negara G5 + Canada dan Italy). Negara G--7 7 
selain USA berusaha menetapkan nilai tukarnya terhadap US dollarselain USA berusaha menetapkan nilai tukarnya terhadap US dollar
dalam jelajah fluktuasi yang sempit (narrowdalam jelajah fluktuasi yang sempit (narrow--fluctuating bands). fluctuating bands). 
usaha ini ternyata gagal dan US dollar terus merosot nilai tukarusaha ini ternyata gagal dan US dollar terus merosot nilai tukarnya.nya.
Kegagalan Louvre Accord membuktikan bahwa kebijakan intervensi Kegagalan Louvre Accord membuktikan bahwa kebijakan intervensi 
memanipulasi nilai tukar satu mata uang terhadap mata uang memanipulasi nilai tukar satu mata uang terhadap mata uang 
lainnya menunjukkan usaha lainnya menunjukkan usaha ‘‘temporary remedytemporary remedy’’ yang hanya yang hanya 
berpengaruh untuk waktu singkat. Kebijakan intervensi ini baru berpengaruh untuk waktu singkat. Kebijakan intervensi ini baru 
berakibat lebih permanen apabila disertai dengan penetapan berakibat lebih permanen apabila disertai dengan penetapan 
kebijana fiskal dan moneter yang tepat.kebijana fiskal dan moneter yang tepat.

* Kejadian* Kejadian--kejadian Terbaru 1988 kejadian Terbaru 1988 -- 19951995
Nilai dollar terus berflutuasi dan sempat naik kembali tahun 198Nilai dollar terus berflutuasi dan sempat naik kembali tahun 1989 9 
kemudian turun tahun 1990. kemudian turun tahun 1990. Dollar stabil pada masa 1991 untuk Dollar stabil pada masa 1991 untuk 
kemudian turun pada tahun 1993 terutama terhadap Yen dan DM. kemudian turun pada tahun 1993 terutama terhadap Yen dan DM. 
Terakhir adalah peristiwa terus melemahnya nilai dollar terhadapTerakhir adalah peristiwa terus melemahnya nilai dollar terhadap
Yen yang terkenal dengan sebutan YENDAKA.Yen yang terkenal dengan sebutan YENDAKA.



5. The International Monetary Fund (IMF)5. The International Monetary Fund (IMF)

TujuanTujuan IMF :IMF :
* * MemberikanMemberikan bantuanbantuan sementarasementara kepadakepada negaranegara
terhadapterhadap fluktuasifluktuasi matamata uangnyauangnya karenakarena kejadiankejadian
monetermoneter internasionalinternasional yang yang berlangsungberlangsung secarasecara taktak
terdugaterduga..
* * MembantuMembantu negaranegara yang yang mempunyaimempunyai masalahmasalah
neracaneraca perdaganganperdagangan dengandengan mengusulkanmengusulkan tindakantindakan
yang yang harusharus dilakukandilakukan untukuntuk mengatasimengatasi problem problem tsbtsb..
IMF IMF tidaktidak bisabisa mencegahmencegah terjadinyaterjadinya devaluasidevaluasi..
IMF IMF dibiayaidibiayai oleholeh negaranegara anggotaanggota dengandengan
membayarmembayar ‘‘quotaquota’’ yang yang besarnyabesarnya disesuaikandisesuaikan
dengandengan ‘‘voting powervoting power’’. . JadiJadi semakinsemakin besarbesar ‘‘voting voting 
powerpower’’ makamaka jumlahjumlah ‘‘quotaquota’’ yang yang disetorkandisetorkan
semakinsemakin banyakbanyak. . 



Quota yang disetor berupa 25 % dalam bentuk Quota yang disetor berupa 25 % dalam bentuk 
emas/dollar sedangkan 75 % dalam mata uang emas/dollar sedangkan 75 % dalam mata uang 
lokal. Setiap anggota dapat meminjam kembali s/d lokal. Setiap anggota dapat meminjam kembali s/d 
25 % emas atau convertible currency payment dlm 25 % emas atau convertible currency payment dlm 
periode 12 bulan (gold tranche) plus 100 % dari periode 12 bulan (gold tranche) plus 100 % dari 
total quota. Jadi setiap anggota secara total dapat total quota. Jadi setiap anggota secara total dapat 
meminjam 125 % dari quota emas / convertible meminjam 125 % dari quota emas / convertible 
currency walaupun hanya menyetor 25 % emas / currency walaupun hanya menyetor 25 % emas / 
dollar.dollar.
Saat ini malahan negara anggota dapat meminjam Saat ini malahan negara anggota dapat meminjam 
s/d 150 % dari total quota, atau 450 % dalam s/d 150 % dari total quota, atau 450 % dalam 
jangka waktu 3 tahun.jangka waktu 3 tahun.
Voting control : USA (19,1 %), Inggris (6,6 %), Voting control : USA (19,1 %), Inggris (6,6 %), 
Jerman Barat (5,8 %), Perancis (4,8 %), Jepang Jerman Barat (5,8 %), Perancis (4,8 %), Jepang 
(4,5 %), Saudi Arabia (3,5 %), dan Kanada (3,2 (4,5 %), Saudi Arabia (3,5 %), dan Kanada (3,2 
%).%).



6. Alternative Exchange Rate Systems6. Alternative Exchange Rate Systems

International Monetary System adalah International Monetary System adalah 
sekumpulan peraturan, institusi, aplikasi sekumpulan peraturan, institusi, aplikasi 
praktis dan mekanisme yang menetapkan nilai praktis dan mekanisme yang menetapkan nilai 
tukar suatu mata uang terhadap mata uang tukar suatu mata uang terhadap mata uang 
lainnya. lainnya. 
Terdapat 5 mekanisme untuk menetapkan Terdapat 5 mekanisme untuk menetapkan 
nilai tukar :nilai tukar :
* Free Float* Free Float
* Managed Float* Managed Float
* Target Zone Arrangement* Target Zone Arrangement
* Fixed Rate System* Fixed Rate System
* The Current Hybrid System* The Current Hybrid System



7. Free Float (7. Free Float (clean float)clean float)
PadaPada mekanismemekanisme iniini nilainilai tukartukar matamata uanguang satusatu negaranegara terhadapterhadap
negaranegara lainnyalainnya ditentukanditentukan oleholeh interaksiinteraksi supply v demand. Supply supply v demand. Supply vsvs
demand demand matamata uanguang tertentutertentu terhadapterhadap matamata uanguang lain lain dipengaruhidipengaruhi oleholeh
: : 
1. 1. perubahanperubahan price levelprice level
2. 2. perbedaanperbedaan sukusuku bungabunga
3. 3. pertumbuhanpertumbuhan ekonomiekonomi..
PadaPada negaranegara--negaranegara yang yang menganutmenganut ‘‘free floatfree float’’ mechanism, mechanism, bilabila
ketigaketiga parameter parameter tersebuttersebut berubahberubah makamaka partisipanpartisipan pasarpasar akanakan secarasecara
otomatisotomatis memperolehmemperoleh nilainilai tukartukar matamata uanguang padapada nilainilai keseimbangankeseimbangan
barubaru karenakarena kurvakurva supply supply v.sv.s demand demand akanakan bergeserbergeser. . GejalaGejala iniini miripmirip
padapada penetuanpenetuan hargaharga sahamsaham maupunmaupun komoditaskomoditas yang yang diperdagangkandiperdagangkan
didi pasarpasar modal.modal.

8. Managed Float 8. Managed Float (dirty float)(dirty float)
MekanismeMekanisme managed float managed float memungkinkanmemungkinkan pemerintahpemerintah untukuntuk
mengintervensimengintervensi pasarpasar pertukaranpertukaran matamata uanguang untukuntuk mengurangimengurangi
‘‘economic uncertaintyeconomic uncertainty’’ yang yang diakibatkandiakibatkan oleholeh ‘‘freefree--floatfloat’’. . 
ResikoResiko free float free float dapatdapat menyebabkanmenyebabkan terjadinyaterjadinya inflasiinflasi sertaserta dapatdapat
menyebabkanmenyebabkan terancamnyaterancamnya neracaneraca pembayaranpembayaran luarluar negerinegeri karenakarena
membahayakanmembahayakan eksporekspor. . Oleh karena itulah dalam rangka mengurangi Oleh karena itulah dalam rangka mengurangi 
‘‘volatilityvolatility’’ intervensi bank sentral diperlukan.intervensi bank sentral diperlukan.



Terdapat 3 pendekatan intervensi :Terdapat 3 pendekatan intervensi :

1. Smoothing (daily fluctuation)1. Smoothing (daily fluctuation)
Bank sentral secara aktif dan teratur dalam periode tertentu memBank sentral secara aktif dan teratur dalam periode tertentu membeli beli 
dan menjual mata uangnya terhadap mata uang lain untuk dan menjual mata uangnya terhadap mata uang lain untuk 
memuluskan transisi perubahan nilai tukar.memuluskan transisi perubahan nilai tukar.

2. Leaning against the wind2. Leaning against the wind
Kebijakan moderat seperti ini dimaksudkan untuk mencegah Kebijakan moderat seperti ini dimaksudkan untuk mencegah 
terjadinya fluktuasi yang drastis dalam jangka waktu pendek akibterjadinya fluktuasi yang drastis dalam jangka waktu pendek akibat at 
dari adanya peristiwa moneter internasional yang dampaknya dari adanya peristiwa moneter internasional yang dampaknya 
temporer. Dengan demikian intervensi bank sentral hanya bila temporer. Dengan demikian intervensi bank sentral hanya bila 
diperlukan saja untuk mengantisipasi terhadap perubahan nilai tudiperlukan saja untuk mengantisipasi terhadap perubahan nilai tukar kar 
secara drastis.secara drastis.

3. Unofficial pegging3. Unofficial pegging
Mekanisme pegging ini dilakukan oleh pemerintah untuk melindungiMekanisme pegging ini dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi
kepentingan ekspornya dari fenomena upward / downward exchange kepentingan ekspornya dari fenomena upward / downward exchange 
rate. Dengan demikian pemerintah dengan tanpa pengumuman resmi rate. Dengan demikian pemerintah dengan tanpa pengumuman resmi 
dapat menetukan nilai tukarnya terhadap mata uang lain sehingga dapat menetukan nilai tukarnya terhadap mata uang lain sehingga 
dalam hal ini tidak ada komitmen terhadap level nilai tukar matadalam hal ini tidak ada komitmen terhadap level nilai tukar mata
uang asing.uang asing.



9. Target Zone Arrangement9. Target Zone Arrangement
Dasar daripada pembentukan mekanisme Target Zone Dasar daripada pembentukan mekanisme Target Zone 
Arrangement ini adalah adanya kepercayaan dari beberapa Arrangement ini adalah adanya kepercayaan dari beberapa 
ekonom bahwa negaraekonom bahwa negara--negara industri maju dapat mengurangi negara industri maju dapat mengurangi 
volatilitas nilai tukar mata uangnya dengan cara membentuk suatuvolatilitas nilai tukar mata uangnya dengan cara membentuk suatu
aliansi untuk menetapkan nilai tukar tetap mata uangnya (fixed aliansi untuk menetapkan nilai tukar tetap mata uangnya (fixed 
central exchange rates). central exchange rates). 
Isu pembentukan mekanisme ini sudah dimulai dengan Isu pembentukan mekanisme ini sudah dimulai dengan 
dibentuknya European Monetary System (EMS) yang dilakukan dibentuknya European Monetary System (EMS) yang dilakukan 
pada tahun 1979. Followpada tahun 1979. Follow--up dari pembentukan EMS ini adalah up dari pembentukan EMS ini adalah 
dengan dibuatnya The European Currency Unit (ECU) yang dengan dibuatnya The European Currency Unit (ECU) yang 
mempersatukan mata uang 10 negara di benua Eropa terutama mempersatukan mata uang 10 negara di benua Eropa terutama 
Eropa Barat. Pembentukan ECU ini berlangsung tidak mulus Eropa Barat. Pembentukan ECU ini berlangsung tidak mulus 
karena adanya tentangan dari sejumlah negara dengan tingkat karena adanya tentangan dari sejumlah negara dengan tingkat 
kesejahteraan yang cukup tinggi , karena akan terjadi kesejahteraan yang cukup tinggi , karena akan terjadi ‘‘transfer of transfer of 
wealthwealth’’ terhadap negara anggota yang tingkat kesejahteraannya terhadap negara anggota yang tingkat kesejahteraannya 
lebih rendah. Jalan tengah yang ditempuh adalah menetapkan lebih rendah. Jalan tengah yang ditempuh adalah menetapkan 
nilai mata uang negara masingnilai mata uang negara masing--masing terhadap ECU misalnya 1 masing terhadap ECU misalnya 1 
ECU = 42,4582 Ff Belgia, 7,85212 Kroner Denmark, 6,90403 Ff ECU = 42,4582 Ff Belgia, 7,85212 Kroner Denmark, 6,90403 Ff 
Perancis dsb.Perancis dsb.



Bila terjadi peristiwa menguat / melemahnya nilai tukar Bila terjadi peristiwa menguat / melemahnya nilai tukar 
mata uang salah satu negara anggota terhadap mata mata uang salah satu negara anggota terhadap mata 
uang negara anggota lain maka bank sentral negara uang negara anggota lain maka bank sentral negara 
masingmasing--masing akan menjual/beli mata uang masingmasing akan menjual/beli mata uang masing--
masing (currency swap).masing (currency swap).
Karena kebijakan moneter masingKarena kebijakan moneter masing--masing negara masing negara 
anggota yang berbeda ditambah dengan neraca anggota yang berbeda ditambah dengan neraca 
pembayaran luar negeri masingpembayaran luar negeri masing--masing anggota yang masing anggota yang 
bervariasi maka pada tahun 1993 terjadi bervariasi maka pada tahun 1993 terjadi ‘‘poolingpooling’’ / / 
pengkotakpengkotak--kotakan ECU, dimana negara dengan nilai kotakan ECU, dimana negara dengan nilai 
tukar yang lebih kuat cenderung menetapkan nilai tukar tukar yang lebih kuat cenderung menetapkan nilai tukar 
terhadap DM Jerman seperti Gulden (Belanda), Ff terhadap DM Jerman seperti Gulden (Belanda), Ff 
(Belgia, Perancis, Luxembourg), dan Krone (Denmark). (Belgia, Perancis, Luxembourg), dan Krone (Denmark). 
Sementara negaraSementara negara--negara dengan nilai tukar yang lebih negara dengan nilai tukar yang lebih 
lemah membentuk pool lain yakni Inggris, Italia, lemah membentuk pool lain yakni Inggris, Italia, 
Spanyol, Portugal serta Irlandia.Spanyol, Portugal serta Irlandia.



10. Fixed Rate System10. Fixed Rate System
Pada mekanisme Fixed rate System ini setiap negara anggota Pada mekanisme Fixed rate System ini setiap negara anggota 
bersepakat untuk menjaga target tingkat nilai tukar mata uangnyabersepakat untuk menjaga target tingkat nilai tukar mata uangnya.  .  
Bank sentral secara aktif berjualBank sentral secara aktif berjual--beli mata uang di forex market beli mata uang di forex market 
apabila nilai tukar mata uangnya akan melenceng dari apabila nilai tukar mata uangnya akan melenceng dari ‘‘stated par stated par 
valuevalue’’ nya pada prosentase diatas jumlah yang ditolelir. Dengan nya pada prosentase diatas jumlah yang ditolelir. Dengan 
demikian mereka akan memiliki tingkat inflasi yang hampir sama demikian mereka akan memiliki tingkat inflasi yang hampir sama 
besarnya.besarnya.
Apabila tingkat nilai tukar mata uang tidak dapat dipertahankan,Apabila tingkat nilai tukar mata uang tidak dapat dipertahankan,
maka devaluasi merupakan maka devaluasi merupakan ‘‘the last resortthe last resort’’ yang biasa ditempuh yang biasa ditempuh 
negara anggota. negara anggota. 
Selain cara devaluasi, terdapat 4 cara untuk menstabilkan kembalSelain cara devaluasi, terdapat 4 cara untuk menstabilkan kembali i 
nilai tukar yaitu :nilai tukar yaitu :

1. Foreign Borrowing1. Foreign Borrowing
Cara ini akan menyembuhkan secara temporer defisit neraca Cara ini akan menyembuhkan secara temporer defisit neraca 
pembayaran, tetapi bila berbicara terhadap dampak jangka panjangpembayaran, tetapi bila berbicara terhadap dampak jangka panjang
hal ini bukan merupakan alternatif pemecahan yang baik.hal ini bukan merupakan alternatif pemecahan yang baik.



Contoh kasus yakni Contoh kasus yakni ‘‘heavy borrowingheavy borrowing’’ terhadap mata uang asing terhadap mata uang asing 
karena terjadinya defisit neraca pembayaran luar negeri Mexico karena terjadinya defisit neraca pembayaran luar negeri Mexico 
selama pemerintahan presiden Carlos Salinas de Gortari. Untuk selama pemerintahan presiden Carlos Salinas de Gortari. Untuk 
sementara waktu policy ini memberikan dampak positif, sampai sementara waktu policy ini memberikan dampak positif, sampai 
suatu masa dimana investor berpandangan bahwa kemampuan suatu masa dimana investor berpandangan bahwa kemampuan 
Mexico untuk membayar kewajiban berkurang. Akhirnya nilai Mexico untuk membayar kewajiban berkurang. Akhirnya nilai 
tukar peso Mexico turun kembali secara cepat sehingga tidak ada tukar peso Mexico turun kembali secara cepat sehingga tidak ada 
alternatif lain bagi pemerintah untuk melakukan devaluasi.alternatif lain bagi pemerintah untuk melakukan devaluasi.
2. Austerity2. Austerity
Austerity adalah kombinasi dari pengurangan belanja pemerintah Austerity adalah kombinasi dari pengurangan belanja pemerintah 
dan meningkatkan pendapatan melalui pajak. Dengan naiknya dan meningkatkan pendapatan melalui pajak. Dengan naiknya 
pajak maka national income akan berkurang sehingga dampaknya pajak maka national income akan berkurang sehingga dampaknya 
diharapkan dapat mengurangi impor yang pada akhirnya akan diharapkan dapat mengurangi impor yang pada akhirnya akan 
mengurangi defisit neraca perdagangan. Pengurangan impor mengurangi defisit neraca perdagangan. Pengurangan impor 
dapat membantu neraca pembayaran luar negeri, selain juga akan dapat membantu neraca pembayaran luar negeri, selain juga akan 
menurunkan inflasi (disinflasi) sehingga perlunya untuk menurunkan inflasi (disinflasi) sehingga perlunya untuk 
mendevaluasi mata uang menjadi berkurang. Disinflasi akan mendevaluasi mata uang menjadi berkurang. Disinflasi akan 
menaikkan nilai tukar mata uang lokal disamping juga akan menaikkan nilai tukar mata uang lokal disamping juga akan 
meningkatkan tingkat pengangguran, sehingga cara ini sangat meningkatkan tingkat pengangguran, sehingga cara ini sangat 
dilematis bagi penentu kebijakan moneter.dilematis bagi penentu kebijakan moneter.



3. Kontrol terhadap harga dan gaji3. Kontrol terhadap harga dan gaji
Cara ini merupakan alternatif dari Austerity, dan kurang Cara ini merupakan alternatif dari Austerity, dan kurang 
populer pada zaman ini. Kebijakan ini malahan akan lebih populer pada zaman ini. Kebijakan ini malahan akan lebih 
memberikan tekanan terhadap nilai tukar mata uang lokal memberikan tekanan terhadap nilai tukar mata uang lokal 
karena pemerintah dianggap tidak berniat untuk membasmi karena pemerintah dianggap tidak berniat untuk membasmi 
problem defisit neraca pembayaran yang sebenarnya.problem defisit neraca pembayaran yang sebenarnya.

4. Kontrol Nilai Tukar (Exchange controls)4. Kontrol Nilai Tukar (Exchange controls)
Untuk menyeimbangkan neraca pembayaran luar negerinya, Untuk menyeimbangkan neraca pembayaran luar negerinya, 
beberapa negara berkembang menggunakan sistem ini. beberapa negara berkembang menggunakan sistem ini. 
Negara dengan nilai mata uang Negara dengan nilai mata uang ‘‘overover--valuedvalued’’ akan menjatah akan menjatah 
sejumlah mata uangnya untuk ditukar dengan mata uang sejumlah mata uangnya untuk ditukar dengan mata uang 
asing sementara negara dengan nilai mata uang yang asing sementara negara dengan nilai mata uang yang 
‘‘underunder--valuedvalued’’ akan melarang masuknya modal asing ke akan melarang masuknya modal asing ke 
dalam negeri.dalam negeri.



11. Current Hybrid System11. Current Hybrid System
Sistem nilai tukar pada masa kini merupakan suatu perpaduan / hySistem nilai tukar pada masa kini merupakan suatu perpaduan / hybrid antara brid antara 
managedmanaged--floating floating dengan dengan free floating, free floating, dimana mata uang utama akan dibatasi dimana mata uang utama akan dibatasi 
floating floating nya sedangkan mata uang lainnya dibiarkan nya sedangkan mata uang lainnya dibiarkan free float free float dan didan di’’peggedpegged’’
terhadap mata uang utama dunia.terhadap mata uang utama dunia.

12. 12. TransisiTransisi keke Floating Exchange RatesFloating Exchange Rates
* * KrisisKrisis AgustusAgustus 19711971
PadaPada tahuntahun 1971 1971 kepercayaankepercayaan masyarakatmasyarakat terhadapterhadap SistemSistem MoneterMoneter
InternasionalInternasional dandan terhadapterhadap US dollar US dollar sudahsudah sangatsangat berkurangberkurang. . NeracaNeraca
pembayaranpembayaran US US mencapaimencapai defisitdefisit yang yang cukupcukup besarbesar sehinggasehingga memaksamemaksa PresidenPresiden
Richard M. Nixon Richard M. Nixon untukuntuk memberikanmemberikan instruksiinstruksi penangguhanpenangguhan jualjual--belibeli emasemas oleholeh
Federal Reserves. Federal Reserves. SaatSaat ituitu USA USA telahtelah kehilangankehilangan 1/3 1/3 daridari persediaanpersediaan emasnyaemasnya
hanyahanya dalamdalam kurunkurun waktuwaktu 7 7 bulanbulan sajasaja dandan devaluasidevaluasi dollar dollar tidaktidak dapatdapat dihindaridihindari. . 
DenganDengan demikiandemikian sistemsistem fixed exchange rates yang berdasarkan fixed exchange rates yang berdasarkan BrettonBretton Woods Woods 
agreement agreement menetapkanmenetapkan hanyahanya dollar yang dollar yang dapatdapat dikonversidikonversi langsunglangsung keke emasemas, , 
mulaimulai ditinggalkanditinggalkan karenakarena kepercayankepercayan terhadapterhadap dollar dollar sebagaisebagai matamata uanguang paling paling 
stabilstabil sudahsudah demikiandemikian berkurangberkurang..
* Smithsonian Agreement, * Smithsonian Agreement, DesemberDesember 19711971
Smithsonian Agreement Smithsonian Agreement iniini padapada intinyaintinya adalahadalah untukuntuk menatamenata kembalikembali nilainilai tukartukar
matamata uanguang terhadapterhadap dollar dollar setelahsetelah dollar dollar mengalamimengalami devaluasidevaluasi sebesarsebesar 8,57 % 8,57 % 
atauatau daridari hargaharga emasemas US$ 35 per ounce US$ 35 per ounce menjadimenjadi US$ 38 per ounce.US$ 38 per ounce.
MelaluiMelalui penetapanpenetapan barubaru tersebuttersebut ternyataternyata tidaktidak bertahanbertahan lama lama karenakarena defisitdefisit
neracaneraca pembayaranpembayaran luarluar negerinegeri USA USA terusterus membesarmembesar. . KembaliKembali masyarakatmasyarakat
internasionalinternasional meragukanmeragukan sistemsistem monetermoneter internasionalinternasional sehinggasehingga sistemsistem yang yang 
direvisidirevisi kembalikembali tahuntahun 1974 1974 diganggudiganggu dengandengan adanyaadanya krisiskrisis minyakminyak padapada tahuntahun
tersebuttersebut. . InilahInilah yang yang menjadimenjadi cikalcikal bakanyabakanya Jamaica Agreement Jamaica Agreement tahuntahun 1976.1976.



Jamaica Agreement, Jamaica Agreement, JanuariJanuari 19761976

PerjanjianPerjanjian iniini memberikanmemberikan landasanlandasan yang yang kokohkokoh bagibagi sistemsistem
monetermoneter internasionalinternasional yang yang berlakuberlaku saatsaat iniini, , dengandengan hasilhasil
sebagaisebagai berikutberikut ::
1. Floating rate dapat diterima walaupun dalam kadar tertentu 1. Floating rate dapat diterima walaupun dalam kadar tertentu 
intervensi bank sentral masingintervensi bank sentral masing--masing negara anggota masing negara anggota 
diperkenankan untuk melakukan intervensi.diperkenankan untuk melakukan intervensi.
2. Persediaan emas yang ada di IMF sebesar 25  juta ounce 2. Persediaan emas yang ada di IMF sebesar 25  juta ounce 
dikembalikan kepada negara anggota sementara 25 juta dikembalikan kepada negara anggota sementara 25 juta 
ounce yang lain seharga US$ 2 milyar dijual di pasar bebas ounce yang lain seharga US$ 2 milyar dijual di pasar bebas 
dan dananya digunakan untuk membantu perekonomian dan dananya digunakan untuk membantu perekonomian 
negaranegara--negara miskin.negara miskin.
3. Kuota IMF ditingkatkan menjadi US$ 41 milyar, sementara 3. Kuota IMF ditingkatkan menjadi US$ 41 milyar, sementara 
akses bagi negara miskin terhadap pinjaman IMF diperbesar. akses bagi negara miskin terhadap pinjaman IMF diperbesar. 
Jamaica Agreement ini menjadi periode awal berkembangnya Jamaica Agreement ini menjadi periode awal berkembangnya 
praktek praktek ‘‘flexible exchange ratesflexible exchange rates’’ di seluruh dunia.di seluruh dunia.



13. Fixed vs. Flexible Exchange Rates13. Fixed vs. Flexible Exchange Rates
Keuntungan Flexible Exchange Rates :Keuntungan Flexible Exchange Rates :

* Flexible exchange rates permit a smoother adjustment to extern* Flexible exchange rates permit a smoother adjustment to external shocks. No need al shocks. No need 
exists to inflate or deflate the whole economy as might occur unexists to inflate or deflate the whole economy as might occur under fixed rates.der fixed rates.
* Central banks do not need to maintain large, sterile internati* Central banks do not need to maintain large, sterile international reserves to defend a onal reserves to defend a 
fixed rate.fixed rate.
* Central banks do not need to lose money trying to defend an in* Central banks do not need to lose money trying to defend an inappropriate rate for too appropriate rate for too 
long a period.long a period.
* Countries can maintain independent monetary and fiscal policie* Countries can maintain independent monetary and fiscal policies without being overly s without being overly 
worried about their effect on the exchange rate.worried about their effect on the exchange rate.
* Forward markets provide an efficient and inexpensive means to * Forward markets provide an efficient and inexpensive means to eliminate foreign eliminate foreign 
exchange risk for those who choose to buy such insurance.exchange risk for those who choose to buy such insurance.

KerugianKerugian Flexible Rates :Flexible Rates :
* Increased volatility under flexible exchange rates increases p* Increased volatility under flexible exchange rates increases price uncertainty. This rice uncertainty. This 
might lead to a reduction in international trade and a lowering might lead to a reduction in international trade and a lowering of the world living of the world living 
standard.standard.
* Flexible rates are inherently inflationary because they remove* Flexible rates are inherently inflationary because they remove the external discipline the external discipline 
imposed on a governmentimposed on a government’’s monetary and fiscal policy. This is particularly important to s monetary and fiscal policy. This is particularly important to 
monetarists who are presently advocating a return to fixed ratesmonetarists who are presently advocating a return to fixed rates..
* Flexible rates lead to destabilizing speculation that causes t* Flexible rates lead to destabilizing speculation that causes the exchange rate to he exchange rate to 
‘‘overshootovershoot’’ its natural equilibrium level.its natural equilibrium level.
* Small open economies do not have efficient forward markets to * Small open economies do not have efficient forward markets to enable a firm to offset enable a firm to offset 
exchange risk. This creates a bias against trade and an incentivexchange risk. This creates a bias against trade and an incentive for foreign direct e for foreign direct 
investment in such economies.investment in such economies.
* Temporarily misaligned rates can cause faulty decision on reso* Temporarily misaligned rates can cause faulty decision on resource allocation. Some urce allocation. Some 
industries expand or contract when they should not because they industries expand or contract when they should not because they misinterpret the misinterpret the 
duration of exchange rate levels. This might create unnecessary duration of exchange rate levels. This might create unnecessary temporary temporary 
unemployment, wasted production capacity, and calls for protectiunemployment, wasted production capacity, and calls for protectionism.onism.



14. The European Monetary System14. The European Monetary System
LandasanLandasan daridari pendirianpendirian The The EuropenEuropen Monetary System Monetary System adalahadalah dengandengan mengadopsimengadopsi
mekanismemekanisme nilainilai tukartukar Target Zone Arrangement. Target Zone Arrangement. SistemSistem iniini bertujuanbertujuan untukuntuk
membentukmembentuk suatusuatu tingkattingkat nilainilai tukartukar matamata uanguang masingmasing--masingmasing anggotaanggota EMS yang EMS yang 
stabilstabil..
Pada prakteknya EMS ini banyak mengalami peristiwa moneter yang Pada prakteknya EMS ini banyak mengalami peristiwa moneter yang memaksa masingmemaksa masing--
masing bank sentral negar anggota turun tangan dan berintervensimasing bank sentral negar anggota turun tangan dan berintervensi menstabilkan mata menstabilkan mata 
uang masinguang masing--masing. masing. 
Dari sejak didirikannya EMS tahun 1979 samapi tahun 1987, ECU teDari sejak didirikannya EMS tahun 1979 samapi tahun 1987, ECU telah mengalami lah mengalami 
penyesuaian sebanyak 12 kali. Penyebab kegagalan EMS pada masa lpenyesuaian sebanyak 12 kali. Penyebab kegagalan EMS pada masa lalu adalah alu adalah 
ketidaksinkronan kebijakan moneter sesama negara anggota, dimanaketidaksinkronan kebijakan moneter sesama negara anggota, dimana masingmasing--masing masing 
negara anggota lebih mementingkan penerapan kebijakan moneter yanegara anggota lebih mementingkan penerapan kebijakan moneter yang memiliki ng memiliki 
keuntungan pribadi terbesar untuk masingkeuntungan pribadi terbesar untuk masing--masing negara anggota.masing negara anggota.
Sekali lagi, fenomena kegagalan EMS masa lalu memberikan pelajarSekali lagi, fenomena kegagalan EMS masa lalu memberikan pelajaran kepada kita an kepada kita 
bahwa intervensi pasar nilai tukar mata uang asing bila tidak dibahwa intervensi pasar nilai tukar mata uang asing bila tidak disertai dengan koordinasi sertai dengan koordinasi 
negara anggota di dalam menetapkan kebijakan moneter hanya akan negara anggota di dalam menetapkan kebijakan moneter hanya akan berdampak berdampak 
sementara terhadap stabilisasi nilai tukar mata uang.sementara terhadap stabilisasi nilai tukar mata uang.

15. Eurodollars Deposits dan Eurocurrencies15. Eurodollars Deposits dan Eurocurrencies
Pengertian eurodollars deposits: Pengertian eurodollars deposits: ““adalah deposito dalam mata uang US dollars yang adalah deposito dalam mata uang US dollars yang 
diinvestasikan di luar Amerika Serikat.diinvestasikan di luar Amerika Serikat.
Generalisasi dari eurodollars dimana deposito mata uang asing yaGeneralisasi dari eurodollars dimana deposito mata uang asing yang diinvestasikan di ng diinvestasikan di 
suatu negara adalah Eurocurrency deposits. Contoh : Euromark adasuatu negara adalah Eurocurrency deposits. Contoh : Euromark adalah deposito dalam lah deposito dalam 
mata uang DM Jerman yang diinvestasikan di luar Jerman.mata uang DM Jerman yang diinvestasikan di luar Jerman.
Dasar didirikannya Euromarket adalah untuk mempermudah investor Dasar didirikannya Euromarket adalah untuk mempermudah investor di dalam di dalam 
mengurangi mengurangi ‘‘international portfolio riskinternational portfolio risk’’ melalui hedging tanpa harus bepergian ke melalui hedging tanpa harus bepergian ke 
currency center yang berbeda untuk membandingkan currency center yang berbeda untuk membandingkan ‘‘risk and returnsrisk and returns’’ investasinya investasinya 
pada berbagai denominasi mata uang.pada berbagai denominasi mata uang.



16. Perkembangan Pasar Eurodollar16. Perkembangan Pasar Eurodollar
Pasar eurodollar pertamaPasar eurodollar pertama--kali berkembang setelah PD II, diawali kali berkembang setelah PD II, diawali 
dengan pembelian US dollar secara besardengan pembelian US dollar secara besar--besaran oleh Uni Sovyet besaran oleh Uni Sovyet 
sekitar tahun 1950sekitar tahun 1950’’an. Saat itu USSR menjual persediaan emas dan an. Saat itu USSR menjual persediaan emas dan 
produkproduk--produk lainnya dan mengkonversikan hasil penjualan dengan produk lainnya dan mengkonversikan hasil penjualan dengan 
US dollar. Dollar tersebut digunakan untuk membeli gandum dan US dollar. Dollar tersebut digunakan untuk membeli gandum dan 
produkproduk--produk negara barat lain terutama produk Amerika Serikat. produk negara barat lain terutama produk Amerika Serikat. 
Perlakuan terhadap US dollar pada masa US dollar tersebut diperoPerlakuan terhadap US dollar pada masa US dollar tersebut diperoleh leh 
sampai dibayarkan adalah didepositokan di banksampai dibayarkan adalah didepositokan di bank--bank Eropa, tidak di bank Eropa, tidak di 
bank milik Amerika Serikat karena resiko pembekuan asset bila bank milik Amerika Serikat karena resiko pembekuan asset bila 
terjadi perang dingin. Selain itu bila pemerintah USSR menanamkaterjadi perang dingin. Selain itu bila pemerintah USSR menanamkan n 
US dollarnya secara langsung di bank milik Amerika Serikat berarUS dollarnya secara langsung di bank milik Amerika Serikat berarti ti 
pemerintah komunis ikut membesarkan negarapemerintah komunis ikut membesarkan negara--negara kapitalis. Jadi  negara kapitalis. Jadi  
US dollar yang didepositokan oleh pemerintah USSR kemudian US dollar yang didepositokan oleh pemerintah USSR kemudian 
diputarkan oleh bank Eropa sehingga hasilnya dapat digunakan untdiputarkan oleh bank Eropa sehingga hasilnya dapat digunakan untuk uk 
membayar bunga.membayar bunga.
Di zaman yang lebih modern, eurodollar dapat dipakai sebagai Di zaman yang lebih modern, eurodollar dapat dipakai sebagai 
financing vehicle alternative bila mata uang domestik melemah. financing vehicle alternative bila mata uang domestik melemah. 
Contoh pada tahun 1957 British pound melemah sehingga Contoh pada tahun 1957 British pound melemah sehingga 
pemerintah Inggris membatasi pinjaman pound terhadap orangpemerintah Inggris membatasi pinjaman pound terhadap orang--
orang yang bukan warga negara Inggris. Untuk tetap menjaga orang yang bukan warga negara Inggris. Untuk tetap menjaga 
posisinya sebagai pemimpin pasar keuangan internasional, bank posisinya sebagai pemimpin pasar keuangan internasional, bank 
sentral Inggris beralih ke pemberian  pinjaman US dollar.sentral Inggris beralih ke pemberian  pinjaman US dollar.


