Kebijakan fiskal dan moneter melupakan suatu
kebijakan yang hanya dilakukan oleh pemerintah denaan
tujuan untuk mencapai sasaran kebijaksanaan makro ekonomi.
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Kebijakan fislial merupakan instn~men pemeriiltah
untuk mencapai sasaran makro ekonomi melalui APBN
(peneriinaan pajak perusahaan - perusahaan, bantuan asing,
pinjaman pemerintah dan sebagainya) sebagai alatnya. Artinya
sampai sejauhrnana kebijaksanaan fiskal akan dilaksanakan
maka yang dillhat APBN-nya, yang dimaksud APBN itu tiada
lain adalah suatu rencana surnber-sumber untuk membiavai
keeiatan-keoiatan
L.
yang akan dilakukan pemerintah dalam
suatu periode tertentu (biasanya satu tahun).
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Dalam melaksanakan kegiatan terszbut oieh pemerintah
dibutuhkan sumber dana yang berasal dari :
1. Pajak yaitu : Keikutsertaan pemer$tah dalam sahamsaham negara.
2. Hibah yaitu : Bantuan-bantuan yang terdiri dari bantuan
yang sifatnya diprogamkan dan bantuan
yang sifatnya proyek.

Kebijakan moneter adalah untuk mempennarih jumlah
uang yang beredar pertama-tarna dilaLdan oleh Bank Sentral
kemudian pengaturan dilakukan melalui bank-bank l a h y a .
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Nilai uang suatu negara terhadap negara lain yang biasa
dlkaatakan kurs dipengaruhl oleh kondisi perdagangan
tersebut terhadap negara-negara lain. Bilamana pada suatu
saat memperl~ntikan .d
oejala
ilnpor lebil,. besar daripada
ekspor,maka pembiayaan negara tersebut terhadap devisa aka11
meningkat. Menhnkatnya perrnintaan nkan devisa ini akan
berakibat meningkatkan kurs mata uang asing terhadap nlata
uang negara tersebut. Ui~tukmenahan teri adin>-apeningkatan
nilai kurs tersebut, pernerintah melalui bank sentral dapat
menambah penawaran devisa di bursa valas, akan tetapi jika
bank sentral mempunyai persediaan yang terbatas, maka usaha
untuk memperbah kurs tadi adalah dengan rnenyeimbannkm
ekspor. Meningkatnya ekspor selain memperbanyak jumlah
barangkomoditi ekspor juga dapat dilakkan melalui
kebijakan moneter, dalam ha1 ini adalah mempakan
kebijaksanaan devaluasi. Kebijalcan devaluasi dimaksudkan
untuk meningkatkan daya saing komoditas ekspor di pasar
intemasional, s e h g g a pemintaan terhadap barang ekspor
akan rneningkat. Sebaiknya jika pada suatu saat terlihat
adanya gejala ekspor lebih besar dari pada irnpor, maka nilai
mata uang itu sendiri dibandingkan dengan nilai mata uang
asing akan meningkat. Ivleningkatnya k-lrs nilai uang sendiri
b
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ini secara terus-mefierus akan me;l;.ebabkan menumnnya dava
salllg barang-baiang yang diekspor atau harga barang-barann
ekpor di pasar intemasional akan meningkat sehingga
permintaanya akan turun yang berarti b a h ~ aperolehan devisa
pemerintah akan mahn menurun. Dalam kondisi semacam
inilah
diperlukan
kebijaksanaan
moneter.
Dalam
melaksanakan kegiatam~yapemerintah mempunyai APBN dan
P-BN.
Disisi debet salah satu sumber dananyn adalnh pcijnk
sedangkan disisi lcredit terct-pat bungn dnn cicilan hutang.
Penulis akan inembahas sisi Lxedit mutano luar negeri)
khusus hutang Indonesia ke Jepang dlhubungkan dengan
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YENDAIU.
Bagi Indonesia, Jepang merupakan negara donor utama.
Pada tahun anggaran 1993/1994, hampir 30% (UTS $ 1.440
juta) dari keseluruhan pinjaman Indonesia beiasal dari
enda aka dan bertambaknpa beban hutang luai neeeri (cicilan
dan bunganya) yang hams dipikul Indonesia. Padahnl padn
tahun anggaran 199311994, beban hutang luar negeri
Indonesia vano jatuh tempo dalam bentuk yen lebih kurang
43% dari keseluruhan beban hutangnya. Hal ini tentu akan
menganggu tercapainq-a target ptlrturnbuhan ekonorni nasionnl
sebesar 6% pada tahun pertama Pelita VI.
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Penulis hanya mernbahas masalah Yendaka dengan
pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia, yaitu :

1. Bagaimana dan~pak negatif dan positif Yendaka,
terhadap perekonomian Indonesia.
2. Bagaimana antisipasi pernerintah uiltuk mengurangi
damp& negatif Yendaka.
Identifikasi tersebut akan dipandang dari sudut kebijakan
fiskal dan moneter.

