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REDENOMINASI kembali menghangat. Pasalnya, Gubernur 
Bank Indonesia kembali meminta dukungan Presiden untuk 
mengajukan kepada DPR agar RUU Redenominasi Rupiah atau 
disebut juga RUU Perubahan Harga Rupiah masuk dalam usulan 
perubahan Program Legislasi Nasional Prioritas 2017. Pada tahun 
2010, kebijakan moneter ini telah diwacanakan, namun kandas.

* Bersambung hal 7 kol 1

f Redenominasi...... .......
Tidak mendapat dukungan politik parlemen.

Secara sederhana, redenominasi rupiah meru
pakan penyederhanaan pecahan mata uang rupiah 

' menjadi pecahan yang lebih sedikjt, tanpa mengu
rangi nilainya. Sebagai contoh, Rp 10.000, setelah 
diredenominasi akan menjadi Rp 10. Tindak lanjut
nya, redenominasi akan diiringi dengan penyeder
hanaan jumlah digit pada harga barang dan jasa, 
sehingga tidak menekan daya beli masyarakat.

Para pendukung kebijakan ini selalu menyam
paikan argumentasi manfaat dari redenominasi. 
Kebijakan ini akan menyederhanakan penghitung
an uang, juga mengangkat dtra mata uang’rupiah’- 
di mata internasional. Redenominasi dapat berpe
ngaruh pada faktor psikologi masyarakat ’lndo- 
nesia’sebagai pemilik mata uang rupiah di mata 
dunia. Karena selama ini nilai tukar mata uang rupi
ah bisa mencapai angka puluhan ribu dan diang
gap terlalu tinggi.

Gagasan redenominasi kembali diusulkan Bank 
Indonesia dengan dalih kondisi makro ekonomi 
sekarang ini sudah memenuhi prasyarat kebijakan 
penyederhanaan angka mata uang. Menurut Bank 
Indonesia, kondisi ekonomi domestik sekarang ini 
dinilai cukup terjaga dengan indikasi inflasi hingga 
Juni 2017 cukup terjaga di level 4,37 persen (yoy). 
Demikian juga tingkat pertumbuhan ekonomi yang 
sebesar 5,01 persen (yoy) pada triwulan 12017 ser
ta stabilitas kurs rupiah, beskripsi kondisi makro 
ekonomi yang stabil ini untuk meyakinkan pada le
gislatif untuk membahas dan mengesahkan RUU 
terkait redenominasi. i

Pernahkah dikupas secara detail, polesan harga 
diri rupiah tersebut akan dibayar mahal yang ni
lainya puluhan triliun rupiah dari kantong APBN? 
Sebegitu urgenkah memoles rupiah dengan dana 
triliunan rupiah pada saat kondisi defisit APBN se
makin bertambah? Dalam rancangan APBN 

i Perubahan 2017, potensi defisit fiskal 2017 dapat 
menyentuh 2,92% dari Produk Domestik Bruto 
(PDB). Angka tersebut jauh di atas target pemerin
tah yakni 2,41 % dari PDB. Sisi lain, sumber peneri-
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maan pajak masih jauh dari target. Sedangkan ke
butuhan belanja pembangunan seperti infrastruktur 
masih kurang padahal penyediaan infrastrukur ini 
menjadi prioritas.

Publik masih trauma atas kebijakan yang 
berbiaya mahal, seperti proyek e-KTP. Nilai triliunan 
rupiah uang rakyat pada proyek e-KTP terisap 
habis pada kantong oknum-oknum eksekutif, legis
la tif dan swasta yang sampai hari ini terus di
bongkar oleh KPK. RUU Perubahan Harga Rupiah, 
juga berpotensi ada moral hazard dari proses pem
bahasan hingga implementasi kebijakan tersebut.

Pada kondisi normal saja, Bank Indonesia tiap 
tahunnya selalu mengadakan uang baru. Biaya 
pencetakan uang baru berkisar Rp 3,5 triliun untuk 
mencetak sekitar 8 miliar lembar uang. Pencetakan 
uang baru ini lebih bersifat untuk mempertahankan 
agar fisik uang rupiah layak distribusi dan dipegang 
masyarakat. Belanja cetak rupiah ini pun sebagain 
besar berbahan baku impor khusunya pada bahan 
pengaman keaslian uang. Artinya, perusahaan 
asing yang lebih banyak mendapat keuntungan.

Apabila RUU tersebut disahkan, maka proyek 
pencetakan uang pada skala besar, proyek sosiali
sasi, proyek penyesuaian sistem dan semua iku
tannya akan menguras fiskal triliunan rupiah. 
Mekipun dijanjikan pelaksanaan secara bertahap. 
Alur ini persis seperti kasus e-KTP.

Mencermati tingkat kemanfaatan dibandingkan 
dengan potensi biaya yang akan dikeluarkan mulai 
tahap pembahasan dengan legislatif hingga imple
mentasinya, lebih baik kebijakan redenominasi 
yang istilah halusnya perubahan harga rupiah ini di
batalkan. Presiden Jokowi peltu tegas menolak 
usulan melanjutkan gagasan redenominasi yang di
gagas sejak pemerintahan SBY. Sekarang ini, lebih 
strategis fokus pada penyelesaian program-pro
gram yang langsung bernilai guna tinggi pada ma
syarakat luas, tidak sekadar memoles citra mata 
uang rupiah.

(Penulis adalah pengajar Prodi Ilmu Ekonomi
UMY, pengums ICMI DIY, dan peneliti lnspect)-d


