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Kebijakan Moneter Di Indonesia Bi
Go
Buku ini merupakan hasil kolaborasi dari para
penulis yang berasal dari kalangan akademisi,
praktisi, maupun professional dalam rumpun ilmu
ekonomi. Dalam buku ini mengangkat isu strategis
berkaitan dengan Bonus Demografi sebagai Peluang
Indonesia dalam Percepatan Pembangunan
Ekonomi yang terdiri dari 20 bab yang berisi tentang
kupasan menarik tentang Bonus Demografi sebagai
Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan
Ekonomi.
Sistem keuangan memiliki posisi yang sangat
strategis dalam perekonomian, bahkan posisinya
dalam perekonomian disamakan seperti fungsi
jantung dalam tubuh manusia.Dengan kata lain,
bekerjanya fungsi vital tersebut sangat menentukkan
keberlanjutan kehidupan bagi sektor-sektor ekonomi
(organ) di dalam suatu sistem ekonomi (tubuh). Hal
ini pulalah yang mendasari mengapa system ini
sangat ketat regulasinya, karena potensi sistemik
yang diakibatkan dari kerusakan sistem keuangan
sangatlah fatal dan berbiaya tinggi. Keadaan dalam
sistem keuangan tidak luput dari pengaruh intervensi
dan perilaku menyimpang (Moral Hazzard) dari
pelaku pasar yang dikenal dengan kejahatankerah
putih (white collar crime). Di sisi lain pengaruh politis
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dalam sistem keuangan juga mewarnai naik turun
dan jatuh bangunnya sistem keuangan. Selanjutnya,
sistem keuangan internasional telah berjalan dengan
tidak semestinya, dimana uang telah bergeser
fungsinya dari hanya sebagai alat tukar menjadi
komoditas yang dapat diperjualbelikan. Selanjutnya,
transaksi bidang keuangan sudah tidak lagi hanya
ditujukan pada sektor-sektor yang riil murni namun
telah berkembang kearah spekulatif dengan
mengembangkan transaksi-transaksi derivatif di
pasar keuangan. Keadaan ini tentu jelas telah
menyebabkan perekonomian rentan terhadap krisis.
Oleh karena itu, penting untuk menjadi perhatian
tidak hanya bagi para akademisi, namun juga policy
maker dan masyarakat untuk memahami secara
benar dan tepat bagaimana sistem keuangan
bekerja. Hal ini tentu pada akhirnya dapat
memberikan kontribusi yang positif pada
pengembangan sektor keuangan yang kontributif
terhadap sektor ekonomi riil.
Sistem ekonomi merupakan keseluruhan dari
berbagai institusi ekonomi yang berlaku di suatu
perekonomian dalam mengatur bagaimana
sumberdaya ekonomi yang terdapat di
perekonomian tersebut didayagunakan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Adapun
tujuan disusunnya buku ini adalah membantu
mahasiswa, akademisi, serta praktisi untuk
memahami dan menambah wawasan berpikir dalam
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ilmu ekonomi terutama yang berkaitan dengan
system ekonomi Indonesia. Buku ini terdiri dari 9
(Sembilan) Bab, dengan masing-masing bahasan
yang berbeda, antara lain: Definisi dan Komponen
Sistem Ekonomi Landasan Filosofis Sistem Ekonomi
Indonesia Perkembangan Sistem Ekonomi
Indonesia Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia
Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sistem
Keuangan dan Moneter Perkembangan Investasi di
Indonesia Kependudukan dan Tenaga Kerja
Pembangunan Sektor Pertanian
Independency of Bank Indonesia, the central bank of
Indonesia.
Dalam Kondisi Ekonomi Domestik, Regional dan
Global Saat ini Berapa Seharusnya Nilai BI-rate
yang Optimal ? Pertanyaan di atas mungkin pernah
terbersit dalam pikiran kita, sebab BI-rate
merupakan bentuk kebijakan moneter yang dibuat
oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan
tujuan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
Namun Bank Indonesia tidak dapat lepas begitu saja
dari adanya resiko ketidak pastian, seperti halnya
resiko sistemik (systemic risk). Misalnya, capaian
perekonomian pada periode tahun 1987 hingga
2007 disebut periode great moderation ternyata tidak
otomatis mengisolasi perekonomian global dari
terpaan krisis keuangan. Sedangkan pandangan
konvensional berpendapat bahwa stabilitas moneter
atau harga mendukung stabilitas keuangan. Adanya
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resiko ketidak pastian juga terbukti dari perubahan
kebijakan terkait sasaran inflasi indeks harga
konsumen (IHK) yang ditetapkan Bank Indonesia
sebagai langkah penyesuaian dalam menanggapi
gejolak perekonomian domestik dan global.
Sejumlah hal ketidak pastian tersebut kemudian
menjadi krusial, jika kebijakan yang dibuat ternyata
tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, selanjutnya
tidak mampu mereduksi krisis yang terjadi. Metode
Jaring Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi (JEEF)
merupakan suatu metode baru dalam menganalisis
data dengan mengembangkan konsep matematika
dan statistika serta masih bersifat ilmiah dan studi
keilmuan yang ada, diharapkan menjawab masalah
ketidak pastian perekonomian atau membantu
dalam pembuatan kebijakan tersebut. Analisis
dilakukan terhadap 47 (empat puluh tujuh) variabel
ekonomi dari lingkup domestik, regional dan global,
antara lain: BIRATE, IHSG, LQ45, STI, KLSE,
NIK225, HSENG, DJONS, NSDQ, EMAS, MYK,
PTANI, PTAM, INDSR, ANKIN, KONS, PROP,
INFRA, KEU, PERD, MANF, USD, THB, SGD, JPY,
HKD, GBP, EUR, CHF, BND, AUD, EMITEN 1,
EMITEN 2, EMITEN 3, EMITEN 4, EMITEN 5,
EMITEN 6, EMITEN 7, EMITEN 8, EMITEN 9,
EMITEN 10, EMITEN 11, EMITEN 12, EMITEN 13,
EMITEN 14, EMITEN 15, INFLASI. Tujuan dari
penelitian ini adalah menemukan hubungan kausal
dalam mencapai kondisi yang efektif dan efisien.
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Yaitu hubungan kausal dari variabel BIRATE dalam
mempengaruhi 46 variabel analisis yang lain, dan
atau sebaliknya dari 46 variabel analisis
mempengaruhi variabel BIRATE, untuk selanjutnya
dicapai sebuah kondisi yang optimal tersebut. Buku
ini sebaiknya dibaca oleh: Para Pelaku Bisnis,
Ekonom, Analis Pasar Saham, Analis Pasar
Keuangan, Broker, Bankir, Eksportir dan Importir,
Investor Kecil dan Investor Besar, Manajer, Dosen,
Mahasiswa, dan profesi terkait lainnya.
Referensi buku properti di Indonesia masih tergolong
langka. Saya sangat merekomendasikan buku ini
bagi Anda yang ingin terjun dalam sektor usaha
properti. Sebagai langkah awal, buku ini memuat
teori dan pengetahuan mulai dari perizinan,
pembiayaan, pengertian dan karakteristik, serta
pengetahuan lainnya yang pasti sangat bermanfaat
bagi Anda yang ingin menambah ilmu dan
pengetahuan di dunia properti. — DR. Ir. Matius
Jusuf, MM, MBA, Pakar Properti Indonesia
Marketing Director PT Agung Podomoro Land, Tbk.,
Motivator dan Dosen Properti adalah sektor usaha
yang sangat memerlukan kecermatan, skill dan
knowledge dari seorang investor maupun
pengembang. Tanpa memiliki hal tersebut tentu saja
pelaku bisnis properti tidak akan memperoleh
keuntungan yang diharapkan. Buku ini memaparkan
dengan jelas, lugas dan tegas, serta sangat mudah
dipahami. Dengan diterbitkannya buku ini
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diharapkan pembaca mendapatkan insight serta
pemahaman yang mandalam dan menyeluruh akan
bisnis ini. — Ali Tranghanda Pengamat Properti
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Diawali
dengan keingintahuan yang besar dan luas terhadap
dunia properti, baik dari sisi investasi sampai dunia
developer, membuat saya tidak berhenti mencari
sumber informasi yang seluasnya. Bacaan ini
memberikan inspirasi sehingga dapat menumbuhkan
keyakinan kita untuk merambah dunia tersebut.
Sekarang saya mulai mencoba dengan keberanian
yang saya miliki dan pengetahuan yang saya
dapatkan untuk menjadi pelaku dalam dunia
properti. Buku ini memberikan inspirasi yang besar.
RECOMMENDED BOOK! — Reni Sansan GM
Marketing PT. Perdana Gapuraprima, Tbk., CEO
Emporaland Hati-hati baca buku ini, karena Anda
bisa kaya raya. Bahkan Donald Trump harus baca
buku ini! — Nathalia Sunaidi Hipnoterapis Developer
Properti Wanita
Krisis keuangan global 2008/09 memberikan
pelajaran mendasar bahwa untuk menjaga stabilitas
makroekonomi dan keuangan, bank sentral tidak
bisa hanya dengan mengandalkan kebijakan
moneter konvensional. Bank sentral perlu
menerapkan paradigma kebijakan baru yaitu bauran
kebijakan (policy mix), yang pada dasarnya
merupakan integrasi optimal antara kebijakan
moneter, kebijakan makroprudensial, dan
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manajemen aliran modal asing, serta didukung oleh
penguatan koordinasi kebijakan ekonomi makro,
untuk mencapai stabilitas mata uang dan
mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan.
Buku ini memaparkan secara sederhana berbagai
perkembangan teori dan kebijakan bank sentral,
termasuk yang bersifat frontier, seperti linkage
stabilitas moneter dan keuangan, aspek
kelembagaan kebijakan ekonomi makro, serta
tantangan perkembangan teknologi yang tidak dapat
dipisahkan dengan peran dan tugas bank sentral di
era modern.
Kebijakan Moneter dan Makroprudensial merupakan
kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia guna
mencapai stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan di
Indonesia. Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang
ditujukan meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan
untuk mitigasi risiko sistemik yang timbul akibat keterkaitan
antarinstitusi, serta kecenderungan institusi keuangan untuk
mengikuti siklus ekonomi sehingga memperbesar risiko
sistemik. Sedangkan kebijakan moneter bertujuan mencapai
dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan rupiah
yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama
kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap hargaharga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan
laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan
perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara
lain. Buku “Perilaku Kebijakan Moneter dan Makroprudensial
di Indonesia” membahas secara spesifisik berbagai
kebijakan moneter dan makroprudensial di Indonesia disusun
dan diimplementasikan. Interaksi antara kebijakan moneter
dan makroprudensial akan menghasilkan perilaku yang
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berbeda guna mencapai tujuan utama, yaitu stabilitas sistem
keuangan. Beberapa pembahasan dalam buku ini di
antaranya Kelembagaan Bank Indonesia, Kebijakan Moneter,
Kebijakan Makroprudensial, Kebijakan Mikroprudensial, dan
Kebijakan Keuangan di Indonesia. Semoga buku ini
bermanfaat dan menambah referensi untuk semua kalangan.
Business practices in emerging markets are constantly
challenged by the dynamic environments that involve
stakeholders. This increases the interconnectedness and
collaboration as well as spillover effect among business
agents, that may increase or hold back economic stability.
This phenomenon is captured in this proceedings volume, a
collection of selected papers of the 10th ICBMR 2016
Conference, held October 25—27, 2016 in Lombok, Indonesia.
This ICBMR’s theme was Enhancing Business Stability
through Collaboration, and the contributions discuss theories,
conceptual frameworks and empirical evidence of current
issues in the areas of Business, Management, Finance,
Accounting, Economics, Islamic Economics, and
competitiveness. All topics include aspects of
multidisciplinarity and complexity of safety in research and
education.
Tantangan Indonesia bukan semata mengejar pertumbuhan
ekonomi saja. Namun bagaimana agar manusia Indonesia
bisa terdidik, tercerdaskan, dan tercerahkan. Untuk mencapai
hal itu, kestabilan menjadi sebuah elemen penting yang
harus dijaga. Darmin Nasution mampu merajut berbagai
kebijakan tersebut dalam sebuah mozaik kebangsaan yang
menarik. Selama menjabat Gubernus Bank Indonesia. Ia
memprioritaskan kebijakannya pada upaya mengangkat
harkat dan martabat bangsa Indonesia. Itu jalan yang sering
sunyi, sering dikritik, dan ketidakpopuleran di sana. Tapi di
balik itu semua, ada kemampuan melihat masalah dalam
perspektif jangka pendek bangsa dan pemimpin institusi
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penting negeri ini. Darmin Nasution telah melakukannya.
Salut." - Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina
"Saya mengenal Darmin Nasution sejak tahun 1970-an,
ketika masih mahasiswa dan sama-sama sebagai aktivis.
Kala itu kita memperjuangkan isu strategi pembangunan. Di
mata saya, DArmin adalah ekonom yang sejak dulu percaya
bahwa strategi pembangunan yang semata-mata mengejar
pertumbuhan tidak akan sustainable. Begitu juga dengan
masalah perbankan. Akses ke perbankan harusnya untuk
seluruh rakyat, tapi ternyata hanya bisa dinikmati oleh
segelintir orang. Kini, kita masih menghadapi masalah yang
sama. Saya percaya, Darmin sebagai pejuang yang jujur,
sederhana, dan berani mengambil keputusan, adalah sosok
yang pas berada pada posisi Gubernur Bank Indonesia. Ia
masih memegang semangat yang sama. Bahwa ekonomi dan
perbankan itu, bukan hanya untuk segelintir orang (kaya),
tapi juga untuk semua orang. Namun, ternyata ada yang tidak
sepaham dengan itu. Dan sayangnya, jabatannya sebagai
Gubernur Bank Indonesia harus berakhir." - Hariman Siregar,
Tokoh Pergerakan Mahasiswa Tahun 1970-an Pertengahan
tahun 2009, suasana politik di INdonesia menghangat. Ketika
itu, perhatian rakyat terpusat pada pelaksanaan pemilihan
umum yang memunculkan sejumlah calon pemimpin dalam
bursa capres-cawapres. Dan, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono sebagai capres incumbent, mencalonkan diri
untuk kedua kali. Ia menggandeng Gubernur bank Indonesia,
Boediono, untuk menjadi menjadi calon wakil presiden. Di
tengah kegelisahan yang merambat naik, Boediono
menelepon Darmin Nasution yang saat itu menjabat sebagai
Dirjen Pajak. Boediono mengatakan bahwa Presiden
memutuskan untuk mencalonkan Darmin Nasution sebagai
Deputi Gubernur Senior (DGS) di Bank Indonesia. Presiden
mencalonkan Darmin Nasution sebagai DGS di Bank
Indonesia yang kemudian mengantarnya menjadi Gubernur
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Bank Indonesia. Kejadian itu terjadi pada akhir Maret, sore
hari. Usai menutup telepon, sosok yang akrab disapa Pak
Darmin ini termenung. Meski dikenal memiliki rekam jejak
yang sangat meyakinkan, dalam batinnya terselip
kekhawatiran. Akankah dirinya mampu sebagai "orang fiskal
dan sektor riil" yang masuk ke sarang "orang moneter"?
Berita sore itu menjadi awal kisah menarik sekaligus
perjalanan penuh tantangan yang dialami Pak Darmin
sebagai pemegang tongkat penentu kebijakan moneter
Indonesia. Buku terbitan GalangPress (Galangpress Group).
Restructuring of the Central Bank of Indonesia.
Perekonomian dan bisnis bagai dua sisi mata uang yang
tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan ekonomi
sebagai upaya dalam menciptakan stabilitas keuangan suatu
negara, hubungan keduanya dieratkan melalui peran serta
sektor pemerintah dan sektor perbankan agar tercipta
keseimbangan antara permintaan dan permintaan di pasar
keuangan, meski pencapaian keseimbangan tersebut
mengadapi permasalahan dan tantangan namun kunci dari
kesemuanya adalah penetapan kebijakan yang tepat, efektif
dan efisien. Pentingnya buku ini bagi kalangan akademisi dan
juga kalangan praktisi, sehingga buku ini dapat dijadikan
referensi dalam penulisann karya ilmiah dan juga dapat
dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk
menetapkan kebijakan dalam perekonomian ataupun bisnis
di Indonesia khususnya dan global secara umum. Buku ini
membahas: Bab 1 Perekonomian Indonesia Bab 2 Sejarah
Perkembangan Perekonomian Indonesia Bab 3 Pendapatan
Nasional dan Transformasi Struktur Ekonomi Bab 4 Sumber
Daya Manusia Indonesia Bab 5 Kebijakan Moneter dan
Kinerja Perbankan Indonesia Bab 6 Investasi, Utang Luar
Negeri, dan Neraca Pembayaran Indonesia Bab 7 Sektor
Ekonomi Rakyat: Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi di
Indonesia Bab 8 Globalisasi dan Daya Saing Ekonomi
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Indonesia Bab 9 Prospek Perekonomian Indonesia Bab 10
Perkembangan Bisnis dan Industri Kreatif di Indonesia Bab
11 Karakter dan Tantangan Pariwisata di Indonesia Bab 12
Keuangan dan Perbankan Sebagai Aspek Penunjang Bisnis
dan Wisata
Monetary Policy, Islamic Finance, and Islamic Corporate
Governance: An International overview explores the
interrelationships between corporate governance from the
perspective of shari’ah, banking industry and monetary policy
and is a must-read for students and professionals.
Pengertian sederhana tentang Ekonomi Moneter merujuk
pada bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai
sifat, fungsi, serta pengaruh uang dalam berbagai kegiatan
ekonomi. Hematnya, ekonomi moneter berbicara mengenai
bagaimana “uang” itu bekerja. Namun, secara substansial
masih banyak sekali yang dipelajari dalam ekonomi moneter,
misalnya bagaimana pasar uang berjalan, tingkat bunga,
inflasi, kebijakan moneter, permasalahan dalam kebijakan
moneter hingga sistem moneter internasional dan persoalan
krisis keuangan. Kemudian, muncul pertanyaan: Mengapa
kita perlu mempelajari ekonomi moneter? Jawaban yang
hampir ideal atas pertanyaan tersebut adalah kita dapat
mengetahui secara mendalam mengenai jalannya
mekanisme pasar uang, pengaruh tingkat bunga dalam
perekonomian, bagaimana negara mengatur persoalan
inflasi, kebijakan negara dalam membuat kebijakan moneter,
serta cara kerja sistem moneter internasional hingga
mempelajari krisis keuangan yang sempat melanda
Indonesia. Selain itu, kita juga dapat menganalisis secara
tajam beberapa fenomena moneter dalam kaitannya dengan
kebijakan moneter terhadap perekonomian negara. Pada
akhirnya, dengan mempelajari ekonomi moneter akan
menambah khazanah pengetahuan sehingga diharapkan kita
menjadi lebih kritis dalam menyikapi kebijakan-kebijakan
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yang diambil oleh pemerintah, khususnya kebijakan
pengaturan uang dan perbankan untuk mencapai tujuan
pembangunan ekonomi. Pengetahuan tentang ekonomi
moneter juga dapat memberikan masukan kepada
pemerintah dalam mengambil sebuah kebijaksanaan melalui
teori ekonomi moneter yang telah dipelajari sehingga
kebijakan tersebut menjadi efektif dan efisien dalam
mencapai tujuannya.

Materi ekonomi SMA/MA ditekankan pada fenomena
empirik ekonomi yang ada di lingkungan kita,
sehingga dapat memahami peristiwa ekonomi yang
terjadi. Penyusunan buku Ekonomi merupakan
penyempurnaan dari sebelumya dan bertujuan untuk
membimbing dan membantu dalam memahami
sejumlah konsep ekonomi untuk mengaitkan
peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan
sehari-hari, terutama yang terjadi di lingkungan
individu, rumah tangga, masyarakat, dan negara.
Dengan demikian, akan dapat memiliki pengetahuan
dan keterampilan ilmu ekonomi, dan akuntansi yang
bermanfaat bagi dirimu sendiri, rumah tangga,
masyarakat, dan negara.
Legal aspect of economic policy in Indonesia.
Yang akan Anda baca ini memang bukan sesuatu
yang manis. Buku ini juga tentu tidak ditujukan untuk
menyenangkan setiap orang seperti cerita pengantar
tidur. Di dalamnya, memuat rekaman hitam
bersejarah yang boleh jadi belum pernah terungkap
di media. Ini adalah hasil penelusuran jurnalistik
selama 10 tahun. Catatan yang tajam dan paling
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komprehensif yang membedah kegagalan demi
kegagalan presiden kita dalam membawa Indonesia
tinggal landas. Satu hal yang pasti, ada solusi dan
pencerahan yang ditawarkan sang penulis kepada
kita dengan cara memberi gambaran apa adanya
tentang tanah air tercinta. Setidaknya agar muncul
ide-ide kreatif untuk menyelesaikanya. Selamat
membaca!
SBMPTN 2019 merupakan seleksi berdasarkan hasil
Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) atau Ujian Tulis
Berbasis Komputer (UTBK) atau kombinasi hasil
ujian tulis dan ujian keterampilan calon Mahasiswa,
dilakukan secara bersama di bawah koordinasi
Panitia Pusat. Untuk menghadapi SBMPTN,
diperlukan banyak belajar dan berlatih mengerjakan
soal. Proses belajar dan berlatih akan membentuk
daya pikir dan kemampuan menganalisis soal
dengan sendirinya. Jika kedua hal tersebut telah
didapatkan, Siswa akan dapat mengerjakan soalsoal dengan solusi yang cepat dan tepat. Master KisiKisi SBMPTN Soshum 2019 hadir sebagai solusi
tepat bagi calon mahasiswa dalam proses belajar
dan berlatih tersebut. Buku ini berisi 108 Modul
Materi dan Kumpulan Soal SBMPTN Soshum yang
terdiri atas TKPA (TPA Verbal, TPA Numerikal, TPA
Figural, Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, dan
Bahasa Inggris) serta TKD Soshum (Sejarah,
Geografi, Sosiologi, dan Ekonomi). Sebagai latihan,
buku ini menyediakan ribuan soal SBMPTN Saintek
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plus pembahasan. Tidak ketinggalan, siswa juga
akan mendapatkan beragam software dan android
apps agar siswa dapat belajar di mana saja dan
kapan saja. Semua dikupas secara detail dan
mudah dipahami. Dengan keunggulan-keunggulan
tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga bagi
calon mahasiswa dalam menghadapi SBMPTN
Soshum 2019 agar dapat sukses lolos ke PTN
favorit. Selamat belajar dan salam sukses! Buku
persembahan penerbit Cmedia
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator
keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan dan
mengelola suatu negara. Walaupun ada berbagai
faktor baik itu faktor dalam negeri maupun faktor
global yang dapat menjadi faktor penentu. Buku ini
terdiri dari 10 (sepuluh) BAB dengan masing-masing
bahasan yang berbeda antara lain: Sejarah
Perekonomian Indonesia Sistem Ekonomi Indonesia
Pelaku Dan Peran Perekonomian Indonesia
Transformasi Struktural Perekonomian Indonesia
Anggaran Dan Pendapat Belanja Negara Neraca
Pembayaran Luar Negeri Indonesia Sektor
Pendanaan Dan Perbankan, Pendanaan,
Pembiayaan. Pengentasan Kemiskinan Dan
Pemberdayaan Masyarakat Perekonomian
Indonesia Dalam Era Globalisasi Krisis Ekonomi Di
Indonesia
Perkembangan perekonomian di Indonesia
senantiasa menjadi konten yang menarik sebagai
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bahan diskusi. Banyak kejutan yang terjadi di dalam
dinamika pembangunan kita, apalagi posisi
perekonomian dalam pembangunan sangat dinamis
dan cenderung saling berkausal dengan bidangbidang pembangunan yang lainnya. Indonesia
dikaruniai beragam potensi sumber daya dalam
yang melimpah, mulai dari sumber daya manusia
(SDM), sumber daya alam (SDA), luas wilayah,
keadaan muka bumi (topografi), hingga
heterogenitas budaya dan kultural. Namun seluruh
potensi tersebut belum digarap secara optimal
sebagai mesin pembangunan. Posisi Indonesia
sebagai negara open small economy dalam kancah
perekonomian global juga sering kali membuat
stabilitas di lingkup internal kita terombang-ambing
dengan kondisi eksternal. Kecakapan dan
keluwesan pemerintah sebagai stakeholder utama
dalam struktur kebijakan publik sangat menarik
dinanti karena hal tersebut sedikit banyak akan
memengaruhi psikologis kalangan pengusaha dan
masyarakat. Secara normatif, muara dari
pembangunan ekonomi diharapkan mampu
meningkatkan strata kesejahteraan, kebahagiaan,
dan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara
progresif dan proporsional. Oleh karena itu, pihakpihak yang terlibat perlu didorong keberdayaannya
agar tercipta mekanisme pasar ekonomi yang sehat
dan berkualitas. Buku ini disusun sebagai media
pembelajaran (lesson learned) mengenai beberapa
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model kebijakan ekonomi di Indonesia, khususnya
dalam rentang 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019).
Referensi mengenai model-model kebijakan dalam
beberapa kondisi menjadi ihwal yang sangat penting
karena perkembangan ekonomi senantiasa bersifat
dinamis. Oleh karena itu, penulis menyajikan ulasanulasan ringkas dalam perspektif akademis dan
empiris mengenai proyeksi, proses, dan/atau hasil
dari setiap kebijakan yang disandingkan dengan
beberapa referensi kebijakan serupa yang sudah
pernah diterapkan oleh pihak yang bersangkutan,
ataupun pihak lainnya yang relevan sebagai media
komparasi
Judul : Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori
dan Aplikasi) Penulis : Muhammad Kurniawan, S.E.,
M.E.Sy. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 304 Halaman
ISBN : 978-623-6233-09-2 SINOPSIS BUKU
Ditengah eksistensi lembaga lembaga keuangan
syariah yang sedang memunculkan gebrakan baru
dengan salah satu marger bank syariah yang
dilakukan serta guna untuk mengatasi adanya krisis
moneter dan keuangan yang mengglobal saat ini,
kehadiran lembaga lembaga keuangan syariah
merupakan salah satu solusi atau jalan keluar bagi
umat islam. Ditengah hiruk pikuk eksistensi lembaga
keuangan konvensional dan kurangnya
pengetahuan umat islam terhadap lembaga
keuangan syariah, kehadiran buku ini salah satu
jawaban akan semua pertanyaan pertanyaan umum
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mengenai kauangan syariah dimana buku ini
menjelaskan keuangan syariah dalam bentuk teoritis
dan praktis. Buku ini berjudul “Bank dan Lembaga
Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)”. Buku ini
penulis kontribusikan untuk dunia pendidikan dan
dunia perbankan syariah di Indonesia. Secara umum
buku ini mengakomodasi berbagai perubahan dan
penambahan materi yang terjadi selama kurun
waktu terakhir. Regulator yang tadinya diperankan
oleh Bank Indonesia dan Kementrian Keuangan kini
telah di serahkan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.
Regulasi yang diterbitkan juga mengalami
perubahan dan penambahan seiring dengan
kebutuhan industri, fatwa DSN MUI juga telah
bertambah mencapai angka 100 fatwa hingga akhir
2015. Oleh karena nya revisi buku Bank Dan
Lembaga Keuangan Syariah ini masih sangat
memperlukan revisi untuk menjadikan buku ini lebih
lengkap dan memadai. Buku ini terdiri dari sepuluh
bab. Bab pertama membahas tentang Konsep Dasar
Ekonomi Islam, bab kedua membahas tentang Bank
Sentral, bab ketiga membahas tentang Bank
Syariah, bab keempat membahas tentang ProdukProduk Bank Syariah, bab kelima membahas
tentang BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah),
bab keenam membahas tentang Asuransi Syariah,
bab ketujuh membahas tentang Perusahaan
Pembiayaan Syariah, bab kedelapan membahas
tentang Pegadaian Syariah, bab sembilan
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membahas tentang BMT (Baitul Maal wa Tamwil),
bab kesepuluh membahas tentang Pasar Modal
Syariah, bab kesebelas membahas tentang Badan
Amil Zakat dan bab keduabelas membahas tentang
Lembaga Wakaf.
Lembaga Keuangan Syariah masih terus berkembang dan
menunjukkan perannya sebagai bagian dari sistem dan
lembaga keuangan di Indonesia. Hanya saja, untuk
mendorong pertumbuhannya Lembaga Keuangan Syariah
masih membutuhkan sosialisasi yang masif di kalangan
masyarakat Indonesia. Meresapnya sistem dan nilai ekonomi
Islam dalam Lembaga Keuangan Syariah merupakan
sasaran penting dalam mewujudkan masyarakat yang
makmur, sejahtera dan berkeadilan bukan hanya bagi umat
Islam tetapi juga secara universal bagi seluruh umat yang
mengamalkannya. Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah
makin menguat setelah terbitnya berbagai regulasi mutakhir
yang didukung oleh 100 Fatwa DSN MUI berkaitan dengan
Lembaga Keuangan Syariah. Bahkan dalam UU No. 03
Tahun 2006 Peradilan Agama telah diamanahi kewenangan
absolut menangani perkara ekonomi syariah. Buku
persembahan penerbit Prenada Media
Central Bank Policy: Theory and Practice analyses various
policies, theories and practices adopted by central banks, as
well as the institutional arrangements underlying the
principles of good governance in policy-making. It is the first
book to comprehensively discuss the latest theories and
practices of central bank policy.
Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami
Mengatasi Inflasi) Edisi Revisi 2020 ini diterbitkan oleh
Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
‘Diagnosing the Indonesian Economy: Toward Inclusive and
Green Growth’ discusses the critical constrains to inclusive
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economic growth in Indonesia. The volume includes a broad
overview of Indonesia’s development since the 1960s, and
features an analytic framework for the study that aims to
identify the most binding constraints. The chapters analyze
macroeconomic management since the Asian financial crisis;
the status of Indonesia’s industrial transformation; the
challenges pertaining to Indonesia’s infrastructure; the
situation of human capital and employment; the record on
poverty reduction; the impact and status of the
decentralization effort; and the challenges attendant to the
country’s environment and natural resources.
"""“Buku ini merupakan sumber yang penting dan menarik
bagi pengusaha dan bankir di tiap tingkatan di perusahaan
dan bank. Melalui bukunya ini, Thomas Arifin memberikan
tuntunan bagaimana cara membangun hubungan yang
harmonis dan sinergistik melalui pengetahuan dan
pengalaman praktis dengan menggabungkan pembelajaran
para tokoh pengusaha dan bankir yang mumpuni”. -- Agus
Martowardjojo, Gubernur Bank Indonesia “Buku ini sangat
bermanfaat untuk meningkatkan kerja sama yang harmonis
antara perbankan dan entrepreneurs atau yang disebut
pengusaha pada buku ini. Membaca buku ini, saya terkenang
pada pengalaman saya dalam berusaha meyakinkan bank
untuk mendukung business plan saya”. -- Ciputra, Pendiri
dan pemimpin kelompok usaha Ciputra “Buku ini ditulis
secara baik dan lengkap oleh seorang bankir yang
memahami kebutuhan awal hingga akhir sebuah siklus
perusahaan yang terus berkembang. Pengusaha dan jajaran
pimpinan perusahaan perlu membaca buku penting ini”. -Sofjan Wanandi, Ketua Apindo (Asosiasi Pengusaha
Indonesia)"""
Buku yang berjudul “Perekonomian Indonesia (Suatu
Tinjauan Konseptual)” merupakan buku kolaborasi yang
disusun oleh para praktisi dan dosen dari berbagai perguruan
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tinggi. Kami mengharapkan buku ini dapat menjadi bahan
bacaan dan menambah pengetahuan para pembaca,
khususnya mengenai perekonomian di Indonesia.
Perkembangan perekonomian di Indonesia mengalami
banyak perubahan dalam sejarah yang sangat panjang, baik
sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan.
Dinamika perekonomian di Indonesia beragam sesuai
dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada masa itu.
Sejarah perekonomian, konsep, kebijakan dan sebagainya
dibahas dalam empat belas bab, setiap bab menjelaskan
satu topik yang terkait dengan perekonomian Indonesia.
Indonesia's gross domestic product growth rate declined
significantly after the Asian financial crisis (AFC) of
1997–1998. The country's potential and balance-of-payments
growth rates are only about 5.5% and 3%, respectively. One
important reason is that the country's industrialization pace
declined after the AFC. Today, Indonesia is still exporting
many unprocessed natural resources and simple
manufactures (not complex products) with a low income
elasticity of demand. This report analyzes how Indonesia's
manufacturing sector could diversify and upgrade during
2020–2024 and beyond. This is essential if Indonesia is to
attain upper middle-income status as soon as possible. Policy
makers and the private sector need to collaborate to identify
the coordination failures that hamper the discovery of those
products that Indonesia could successfully produce and
export. These must be complex products with a high income
elasticity of demand. The report proposes a number of
policies to expedite this process.

Update: Sekarang tersedia metode pembayaran
dengan pulsa! Caranya buka Play Store, pilih Akun
Saya (My Account), pilih Metode Pembayaran (Add
Payment Method), tambahkan Bill Carrier & nantinya
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akan dipotong dari pulsa ditambah 10 % persen
harga. Link info buku fisik (hard cover) :
http://bei5000.com/bukufundamental Beberapa
Testimoni dari pembaca: Ludi Susanto Ludiyanto Direktur PT. Jasa Utama Capital Banyak orang yang
ingin memulai trading saham tetapi tidak tahu
caranya. Ingin tau tentang pasar modal yang
sebenarnya secara praktikal? Baca buku ini ! Selain
itu buku ini menjelaskan dari hulu ke hilir mulai dari
cara menyisihkan uang sampai cara menilai harga
wajar saham dengan bahasa yang mudah dipahami.
Anda bahkan bisa mengaplikasikan analisa
fundamental untuk meningkatkan kinerja bisnis anda
Hendy Karsito - Investor / Trader Pembahasan buku
nya menarik, sederhana, mudah dipahami dan
banyak contoh yang benar terjadi. Analisanya simple
tetapi langsung kena pada sasaran. Buku ini cocok
bagi yang ingin mengetahui analisa fundamental
secara mendasar, serunya lagi di sertai dengan
kisah-kisah yang terjadi secara nyata. Tentang buku:
Jangan bermain saham dengan spontan. Ada ilmu
yang harus dipahami, misalnya analisis fundamental
dan analisis teknikal. Hal utama yang perlu diketahui
tentang analisis fundamental adalah analisis
fundamental mempelajari tentang sesuatu yang
sudah berlalu, sementara masa depan tidak ada
yang tahu. Buku ini tidak hanya membahas cara
menghitung ROE, PER, DER, dsb, tapi lebih ke hal
yang logika analisis sebuah saham secara
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keseluruhan. Beberapa saham juga dibahas dari sisi
fundamental secara keseluruhan!
Financial Soundness Indicators (FSIs) are measures
that indicate the current financial health and
soundness of a country's financial institutions, and
their corporate and household counterparts. FSIs
include both aggregated individual institution data
and indicators that are representative of the markets
in which the financial institutions operate. FSIs are
calculated and disseminated for the purpose of
supporting macroprudential analysis--the
assessment and surveillance of the strengths and
vulnerabilities of financial systems--with a view to
strengthening financial stability and limiting the
likelihood of financial crises. Financial Soundness
Indicators: Compilation Guide is intended to give
guidance on the concepts, sources, and compilation
and dissemination techniques underlying FSIs; to
encourage the use and cross-country comparison of
these data; and, thereby, to support national and
international surveillance of financial systems.
Untuk versi cetaknya, kunjungi link: http://www.pener
bitduta.com/read_resensi/2018/3/pasti-bisa-ekonomismama-x-k-13-revisi#.YWelCFVBxhE Seri buku
PASTI BISA merupakan buku pengayaan yang
disusun berdasarkan Kurikulum 2013. Buku ini berisi
materi dan soal-soal latihan untuk membantu siswa
menghadapi ulangan harian dan ulangan akhir
semester. Buku yang membantu siswa
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mempersiapkan diri agar sukses meraih nilai tinggi
ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. •
Berisi ringkasan materi pelajaran sesuai Kompetensi
Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam
Kurikulum 2013. • Dilengkapi contoh-contoh soal
pada setiap subbab yang dibahas secara gamblang
dan mudah dipahami (belajar melalui contoh). •
Dilengkapi soal-soal latihan yang komprehensif di
bagian akhir bab untuk menguji pemahaman materi
di setiap bab. • Dilengkapi soal-soal Penilaian Hasil
Belajar Semester 1 dan Penilaian Hasil Belajar
Semester 2 sebagai latihan untuk menghadapi
ulangan akhir semester. Seri PASTI BISA membantu
mencapai kesuksesan meraih nilai tinggi pada
ulangan harian dan ulangan akhir semester.
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