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Selama tiga pekan ini mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami apresiasi

atau penguatan yang signifikan. Pada tanggal 13 Maret 2010 nilai tukar rupiah berada pada Rp

9.183 per dolar dan menguat menjadi Rp 9.125 per dolar , pada hari Kamis tanggal 2 April 2010

nilai tukar rupiah ada pada kisaran Rp 9.075. Kejadian menguat dan melemahnya nilai tukar

rupiah memang dirasakan sejak bangsa kita tidak menggunakan fixed exchange rate system

dalam sistem nilai tukar , saat ini Indonesia menggunakan managed floating exchange rate

system, sehingga memungkinkan rupiah berfluktuasi setiap hari , setiap jam, mungkin setiap

detik sesuai kondisi supply dan demand dari dolar Amerika Serikat.

Suatu kondisi memungkinkan ada yang diuntungkan dan sekaligus juga dirugikan. Perlu

diketahui bahwa nilai tukar rupiah pada level Rp 9.000 menurut pasar dikatakan sebagai nilai

tukar psikologis. Ada kecenderungan bahwa pelaku bisnis akan merasakan akibatnya bila nilai

tukar sudah dibawah angka tersebut. Terdapat kewaspadaan yang tinggi bila nilai tukar sudah

berada pada level Rp 9.000 dalam penguatan rupiah. Demikian pula sebaliknya bila nilai tukar

pada angka Rp 10.000, banyak pelaku pasar menyatakan angka psikologis bagi pelemehan nilai

tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Tren atau pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) cenderung menguat

akan berakibat kurang baik terhadap daya saing produk ekspor. Barang atau produk ekspor asal

Indonesia akan dirasa lebih mahal dibanding sebelumnya , bila dikompetisikan dengan barang-

barang dari Negara lain dimana mata uangnya tidak mengalami penguatan , maka Negara lain

akan memiliki daya saing lebih baik dibanding Indonesia, atau barangnya menjadi lebih murah,

sehingga para eksportir Indonesia akan memungkinkan  mengalami penurunan jumlah ekspor,

diperparah lagi eksportir akan memperoleh rupiah lebih sedikit , sebaliknya menguntungkan

bagi para importir, dibutuhkan rupiah lebih sedikit untuk mengimpor barang yang dibayar dalam

bentuk mata uang dolar AS.

Sebagai otoritas moneter Indonesia, Bank Indonesia saat ini  berusaha untuk menahan kurs atau

nilai tukar rupiah jangan sampai dibawah Rp 9.000,- per dolar AS. Hal ini wajar sesuai dengan

tugas Bank Indonesia menjaga agar volatilitas nilai tukar tidak terlalu tinggi. Bila hal yang tidak

diinginkan terjadi dimana nilai tukar berada dibawah Rp 9.000,- , maka Bank Indonesia bisa


	Teropong Keuangan a.n Dr.Sulaeman.pdf
	Hal 1_1.pdf

