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ABSTRAK 

Fenomena krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan bulan 
Juli tahun 1997 yang lalu, merupakan akumulasi dari berbagai peristiwa ekonomi 
berupa krisis nilai tukar rupiah yang selanjulnya berdampak pada goncallgnya 
fundamental ekonomi Indonesia. 

Untuk iln, Bank Indonesia berupaya mengatasi gejolak nilai tukar mpiah 
terhadap dolar AS dan meredam depresiasi yang lebih tajam melalui berbagai 
kebijakan yang diJaksanakan. Pada perkembangannya, kebijakan Bank Indonesia lebih 
bersifat smoothening terhadap perkembangan indikator nihil tukar rupiah. Kebijakan
kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia khususnya yang berkaitan dengan 
nilai tukar, harns berdasarkan pada sistem nilai tukar yang berlaku. Sejak diubahnya 
sistem nilai tukar dari managed jloating menjadi free jloating menimbulkan polemik 
dan berbagai silang pendapat di kalangan pelaku ekonomi, berkenaan dengan sistem 
nilai tukar apa yang cocok dan paling baik untuk diterapkan di Indonesia, dalam 
kondisi krisis seperti sekarang ini. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan 
nilai tukar rupiah teihadap doJar AS yang diterapkan oleh Bank Indonesia, terhadap 
upaya meredam gejolak nilai tukar rupiah, serta sekalib'Us untuk mengeta)1Ui implikasi 
dari kebijakan-kebijakan nilai tllkar tersebut terhadap pencapaian single objective 
kebijakan moneter yaitu inflasi yang rendall, dalam periode triwulan 1II/1997-2002. 
Penelitjan diJakukan berdasarkan pendekatan kualitatif dengan menggtmakan metode 
penelitian kebijakan (policy Research). 

Hasil penelitian memberikan kesimpuIan bahwa respon kebijakan nilai tukar 
rupiah selarna periode triwulan IIY1997-2002 dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu : 
periode triwulan III/1997-IIYI998: tidak efektif, periode triwulan IV/1998-IV/1999 : 
efektif, periode triwulan mOOO-II/2001 ; tidak efektif, dan periode triwulan IlI/2001
IV12002 : efektif. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terjadi trade o.t! 
antara laju inflasi dengan pertumbuhan ekonomi terutama di sektor rii!, sebagai akibat 
dari penerapan kebijakan moneter ketal melalui kebijakan stlkt! bunga yang tinggi. 
Selanjutnya, melalui mekanisme transmisi nilai tllkar terhadap inflasi, depresiasi 
rupiah membawa direct pass through effect, sehingga selarna periode penelitian inflasi 
cendenmg mengalami peningkatan. Untuk itu, dalam rangka meredam gejolak nilai 
tukar rupiah dan upaya mencapai sasaran inflasi yang rendah, lidak dapat bergantung 
pada kebijakan moneler saja, telapi barns didukung dengan kebijakan fiskal yang 
efektif dan berhati-hati, konsislensi pelaksanaan restrukturisasi di bidang keuangan dan 
perbankan, serta komitnten yang tinggi dan profesionalisme dari kineJja Bank 
Indonesia. 
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