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Bank Indonesia di bawah komando Gubernur Boediono, memilih 
kebijakan uang ketat (tight money policy). Hal ini tampak pada 
naiknya suku bunga BI (BI rate) menjadi 8,75% pada awal 
kepemimpinannya dan dinaikkan lagi menjadi 9%. Tingkat bunga ini 
bukan tidak mungkin naik kembali. 

Saat Budiono menjabat Menteri Keuangan pada Kabinet Gotong 
Royong Presiden Megawati, ia mampu menjaga stabilitas ekonomi. 
Keberhasilan itulah yang mendorong Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono memasukkannya dalam kabinet Indonesia Bersatu 
sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi hasil resuffle. 

Dalam pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) 17--18 Juli lalu 
di Mataram, Budiono menegaskan pandangan pentingnya kebijakan 
uang ketat. Menurut Budiono, kebijakan uang ketat untuk 
menggemboskan bubble ekonomi yang tumbuh berdasarkan faktor 
psikologi pelaku pasar. Pelaku pasar percaya harga komoditi yang 
menjadi objek spekulasi terus meningkat. Harga pangan dan energi, 
terutama energi, mengandung elemen spekulatif atau bubble yang 
signifikan. 

Bahkan ada yang memperkirakan sekitar 30% dari harga minyak 
mentah yang berlaku di pasar sekarang adalah bubble. Dalam 
pandangan Budiono, agar pengetatan moneter ini efektif, harus 
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dilakukan secara global. Hal ini karena implikasi kenaikan harga 
pangan dan energi yang dialami hampir di semua negara. 

Budiono sangat mengkhawatirkan ekspektasi inflasi tetap tinggi dan 
berkelanjutan sebagai akibat lanjutan dari naiknya harga komoditas 
(pangan dan energi), sehingga membentuk spiral inflasi. Untuk 
mencegahnya harus ada kredibilitas bank sentral. Kredibilitas dapat 
dibentuk melalui jejak rekam (track record), yaitu tetap 
mengedepankan stabilitas daripada pertumbuhan. 

Dengan demikian, akan terbentuk kredibilitas bank sentral sebagai 
penjaga stabilitas. Inilah yang sedang dikejar BI. Jika secara moneter 
ada pengetatan, perkembangan ekonomi juga diperkirakan akan 
mengalami pengetatan. Terhambatnya perkembangan ekonomi 
menyebabkan akan makin menambah masalah pengangguran dan 
meluasnya kemiskinan. Inilah kekhawatiran yang perlu dicemaskan 
terkait dengan kebijakan uang ketat. 

Lalu, kebijakan fiskal apa yang dapat mendorong perluasan kegiatan 
ekonomi? Diharapkan alokasi anggaran diutamakan pada kegiatan 
yang berdampak luas dan langsung, sehingga berperan sebagai 
pemicu perluasan kegiatan ekonomi. Penggunaan anggaran juga 
diharapkan dapat berjalan lancar sehingga tidak menumpuk pada 
waktu tertentu. Perlu juga dipertimbangkan pada situasi ekonomi 
yang masih lambat ini untuk memberikan keringanan pajak, 
terutama pada pajak-pajak yang terkait dengan sektor produktif. 

Tak kalah penting adalah menekan bahkan menghapuskan 
pungutan-pungutan baik yang resmi apalagi yang tidak resmi. 

Secara lebih luas, pemerintah diharapkan dapat mewujudkan iklim 
usaha yang sehat dan bahkan mendorong tumbuhnya kegiatan 
ekonomi. Sepertinya beban ini hanya ditanggung pemerintah. 
Sebenarnya tidak, justru pemerintah dalam hal ini sebagai faktor 
pemicu-prasyarat karena sebagian akan menjadi beban dunia usaha 
dan masyarakat 
 
 
 
 
 
    


