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ABSTRACT  

Redenomination is a simplification of the value or nominal listed in a particular currency without cutting 
the exchange rate of the money itself, accompanied by adjustments in commodity prices on the market 
and exchange rates with foreign exchange (forex). The purpose of this study was to see Indonesia's 
readiness in redenomination policy in 2030. Indonesia's readiness in this policy was seen from the rate 
of inflation, economic growth rate, and the ratio of budget deficit to Indonesia's GDP in the finalization 
phase of 2026 - 2030. The method used was regression forecasting linear, where the results of this 
forecast indicate that the rate of inflation, the rate of economic growth, and the ratio of the budget deficit 
to Indonesia's GDP are in accordance with the specified conditions. So, Indonesia is ready to carry out 
the phase of finalization of this redenomination policy.  

Keywords : redenomination, inflation, economic growth, deficit ratio, linear regression forecasting 

1. Pendahuluan 
Indonesia merupakan suatu negara yang sudah merencanakan kebijakan redenominasi pada 

Tahun 2010. Tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2010, Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution, 
melontarkan wacana mengenai kebijakan redenominasi ini. Namun kebijakan ini masih belum 
terealisasikan sampai penelitian ini dilakukan. Kemudian, Gubernur Bank Indonesia masa jabatan 2013 
– 2018, Agus Dermawan Wintarto Martowardojo menyampaikan bahwa kebijakan redenemonisasi di 
Indonesia memerlukan waktu selama kurang lebih 11 tahun dimulai dari Tahun 2018. Kebijakan ini akan 
melalui beberapa fase yaitu fase persiapan awal, fase transisi, dan fase finalisasi (Nurhayat, 2017). 
Ketiga fase tersebut mungkin akan selesai pada Tahun 2028 atau selambat – lambatnya Tahun 2029 
dan pada fase finalisasi akan dilakukan tahap face out terlebih dahulu yang akan dimulai pada Tahun 
2025 – 2029. Tahap ini akan memerlukan kondisi perekonomian yang stabil terutama laju inflasi dan 
laju pertumbuhan ekonomi. Setelah berakhirnya masa jabatan Agus Dermawan Wintarto Martowardojo 
kebijakan ini masih belum terealisasikan juga. Namun, Gubernur Bank Indonesia terpilih periode 2018 
– 2023, Perry Warjiyo, menyatakan akan melanjutkan kebijakan ini dengan menunggu arahan dari 
pemerintah dan melakukan kajian serta persiapan yang lebih mendalam untuk kebijakan ini. Skema 
yang digunakan untuk kebijakan ini akan tetap sama dengan skema yang telah dirumuskan oleh Agus 
Dermawan Wintarto Martowardojo atau seperti Turki saat melakukan penyerdahaan mata uang pada 
Tahun 2005, yaitu dengan melakukan tiga fase dan tahap face out pada fase finalisasi (Sembiring, 
2018; Pratomo, 2013; Bayir, 2009). 

 
Ketiga fase tersebut membutuhkan peraturan yang sah dan telah berlaku. Sedangkan sampai 

dengan peneletian ini dilakukan peraturan mengenai kebijakan redenominasi ini masih berbentuk 
Rancangan Undang – Undang (RUU). RUU yang ada pernah direncanakan untuk masuk ke dalam 
program legislasi nasional (prolegnas) Tahun 2018, namun belum terealisasi sampai peneletian ini 
dilakukan (DPR RI,2017). Apabila Rancangan Undang – Undang ini masuk ke dalam prolegnas 2019 
dan telah disahkan menjadi Undang – Undang, maka sekurang – kurangnya satu tahun setelah 
disahkan yaitu Tahun 2020 Undang – Undang ini dapat diberlakukan. Selanjutnya, jika dihubungkan 
dengan pernyataan Agus Dermawan Wintarto Martowardojo mengenai kebijakan redenominasi 
memerlukan waktu transisi selama 10 sampai 11 tahun, maka kemungkinan kebijakan ini akan dapat 
berlaku atau selesai pada Tahun 2030 dan selambat – lambatnya pada Tahun 2031 (Nurhayat, 2017).  

 
Kebijakan redenominasi yang akan dilakukan ini adalah menghilangkan tiga angka nol pada nilai 

uang, barang dan jasa, maupun upah. Misalnya uang senilai Rp. 1000 akan berubah menjadi Rp. 1 
(penyerdahanaan nilai mata uang dengan mengurangi tiga angka nol pada nilai mata uang). Walaupun 
ada pengurangan tiga angka nol pada nilai mata uang, hal ini tidak mengubah nilai riil dari mata uang 
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tersebut. Maka dari itu diharapkan daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan karena kebijakan 
redenominasi ini.  

 
Kebijakan ini diharapkan juga akan meningkatkan kredibilitas dari mata uang Rupiah. Seperti 

diketahui bahwa nilai mata uang Rupiah terhadap Dolar US berada di posisi kedua terbesar setelah 
mata uang Vietnam (uangindonesia.com). Selain itu, nilai mata uang Indonesia juga bersifat volatile 
sehingga masih mudah bergerak secara fluktuatif mengikuti kondisi ekonomi global. Dengan adanya 
kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi hal – hal tersebut serta meningkatkan kredibilitas dari mata 
uang Indonesia. 

 
Kebijakan redenominasi ini juga sudah tertanam dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 

2004 tentang Bank Indonesia, redenominasi merupakan salah satu tugas dari Bank Indonesia dalam 
rangka menjalankan dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang efisien, aman, handal, dan 
cepat di Indonesia (Kurnianingrum, 2016). Sebelumnya pada jaman pemerintahan Orde Baru, 
Indonesia sudah pernah melakukan penyerdahanan mata uang yaitu dengan kebijakan sanering. 
Namun kebijakan sanering ini sangat berbeda dengan kebijakan redenominasi, karena kebijakan 
sanering adalah suatu kebijakan memotong nilai uang sebesar 50% dari nilai nominalnya, sehingga 
apabila kita mempunyai uang Rp. 1000 maka nilainya hanya sebesar Rp. 500. Kebijakan ini juga 
dirasakan sangat merugikan masyarakat karena kebijakan sanering ini dirasakan mengambil 50% 
kekayaan dari setiap masyarakat secara paksa, serta menimbulkan banyak masalah ekonomi pada 
saat itu. Namun sekarang yang ingin dilakukan Indonesia adalah kebijakan redenominasi, hal ini 
dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas nilai mata uang Rupiah, selain itu juga untuk 
menyederhanakan penulisan nominal rupiah di pembukuan jurnal.  

 
Menurut Darmin Nasution dalam Pratomo (2013), kebijakan ini juga akan menimbulkan inflasi, hal 

ini dikarenakan pembulatan harga barang dan jasa yang akan menaikan harga karena akan lebih 
menguntungkan apabila melakukan pembulatan ke atas daripada pembulatan ke bawah. Maka dari itu 
dalam melakukan kebijakan redenominasi ini pemerintah Indonesia harus memperhatikan beberapa 
faktor yang dapat membantu keberhasilan kebijakan ini. Faktor - faktor yang harus diperhatikan dalam 
kebijakan redenominasi ini adalah laju inflasi yang harus rendah dan stabil, laju pertumbuhan ekonomi 
yang baik, dan fundamental ekonomi yang baik, serta rasio defisit anggaran harus sesuai dengan batas 
yang telah ditentukan, selain itu stabilitas sistem keuangan di Indonesia juga harus stabil dan lembaga 
– lembaga keuangan yang ada di Indonesia harus siap untuk mensosialisasikan kebijakan ini kepada 
masyarkat (Dewati et al, 2008; Putri, 2011; Permana, 2015). Persiapan ini dilakukan agar masyarakat 
percaya terhadap kebijakan redenominasi ini karena akan berpengaruh pada keberhasilan kebijakan 
ini. 

 
Berdasarkan data – data yang ada selama 19 tahun terakhir mengenai laju inflasi, laju pertumbuhan 

ekonomi, dan rasio defisit anggaran terhadap PDB di Indonesia dapat dilihat bahwa laju inflasi dan laju 
pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik dalam kurun waktu 5 tahun. Hal ini juga masih sesuai 
dengan syarat untuk menunjang keberhasilan kebijakan redenominasi antara lain laju inflasi di bawah 
10% dan laju pertumbuhan ekonomi di atas 3% (Dewati et al, 2008). Keadaan ini juga meningkatkan 
kepercayaan dari pihak nasional maupun internasional, dimana Indonesia juga mengalami kenaikan 
peringkat investasi yang membuat investor asing lebih percaya terhadap perekonomian di Indonesia ini 
(Kementerian Keuangan, 2017). Selain itu, rasio defisit anggaran terhadap PDB di Indonesia masih 
berada di batas wajar sesuai dengan yang ditentukan pemerintah dalam Undang – Undang Nomor 17 
Tahun 2003 yaitu dibawah 3%. 

 
Apabila dilihat dari fenomena yang ada, peneliti bertujuan menganalisis kesiapan Indonesia dalam 

menunjang keberhasilan dari kebijakan redenominasi pada Tahun 2030. Oleh karena itu peneliti akan 
melakukan penelitian mengenai “Analisis Kesiapan Indonesia Dalam Kebijakan Redenominasi Pada 
Tahun 2030”. Penelitian ini juga merupakan modifikasi dari penelitian Dewati et al, 2008.  
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah 

1. Apakah laju inflasi di Indonesia pada Tahun 2026 sampai 2030 sudah sesuai dengan syarat 
untuk melakukan kebijakan redenominasi? 

2. Apakah laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada Tahun 2026 sampai 2030 sudah sesuai 
dengan syarat untuk melakukan kebijakan redenominasi? 

3. Apakah rasio surplus (defisit) anggaran terhadap PDB di Indonesia pada Tahun 2026 sampai 
2030 sesuai dengan batas yang telah ditetapkan? 

4. Apakah Indonesia sudah siap untuk melakukan fase finalisasi kebijakan redenominasi pada 
Tahun 2026 sampai 2030? 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini adalah 
untuk mengetahui kesiapan Indonesia dalam melaksanakan kebijakan redenominasi pada Tahun 2030, 
yang dilihat dari laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta rasio defisit anggaran terhadap PDB di 
Indonesia pada fase finalisasi Tahun 2026 sampai 2030. 

2. Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Nilai Tukar Mata Uang 

Kurs atau nilai tukar adalah harga – harga dari mata uang luar negeri. Kenaikan nilai tukar (kurs) 
mata uang dalam negeri disebut apresiasi atas mata uang (mata uang asing lebih murah, hal ini berarti 
nilai mata uang asing dalam negeri meningkat). Penurunan nilai tukar (kurs) disebut depresiasi mata 
uang dalam negeri (mata uang asing menjadi lebih mahal, yang berarti mata uang dalam negeri menjadi 
merosot) (Kewal, S. S., 2012). Nilai tukar mata uang suatu negara dipengaruhi oleh kondisi ekonomi 
negara tersebut, serta permintaan dan penawaran terhadap mata uang itu sendiri maupun mata uang 
asing. 

 
2.1.2 Redenominasi 

Menurut Bank Indonesia, redenominasi adalah penyederhanaan dari nilai atau nominal yang tertera 
pada mata uang tertentu tanpa memotong nilai tukar dari uang itu sendiri, disertai dengan penyesuaian 
harga komoditas di pasaran dan nilai tukar dengan valuta asing (valas). 

 
Menurut Setioko dalam Dewi (2013), syarat Redenominasi yang baik adalah poin 1 sampai dengan 

3 dan disempurnakan oleh Martowardojo (2012) dari poin 1 sampai dengan point 4. Poin-poin tersebut, 
yaitu: (1) inflasi stabil di bawah 5% selama 4 tahun berturut-turut; (2) negara memiliki cadangan devisa 
USD 100 – 200 miliar; (3) persamaan persepsi antara pemerintah/parlemen dan masyarakat yang di 
dalamnya meliputi pengusaha dan konsumen; dan (4) landasan hukum yang kuat untuk menjalankan 
program tersebut. 

 
Kesuksesan kebijakan redenominasi adalah ketika dilakukan pada saat inflasi dan ekspetasi inflasi 

suatu negara dalam kondisi stabil dan rendah. Kebijakan redenominasi ini dilakukan untuk 
mengefisiensikan perhitungan akunting dan sistem pembayaran. Terdapat tiga hal yang harus 
diperhatikan dalam melakukan kebijakan redenominasi ini, yaitu kondisi ekonomi yang stabil, inflasi 
yang stabil dan rendah, serta adanya jaminan stabilitas harga (Kurnianingrum, 2016). 

 
2.1.3 Inflasi 

Menurut Kunawangsih et al (2016) dalam buku “Ekonomika Makro Sebuah Pengantar”, inflasi 
didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga secara umum dan terus menerus. Inflasi digambarkan 
sebagai suatu keadaan dimana tejadi kenaikan harga – harga secara umum dan tajam yang 
berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga yang terjadi hanya pada 
satu jenis barang saja, bukan disebut sebagai inflasi, karena inflasi menggambarkan kenaikan harga 
secara serempak. Demikian pula kenaikan harga yang sifatnya hanya sesaat juga bukan inflasi. 
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2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi 
Menurut Kunawangsih et al (2016) dalam buku “Ekonomika Makro Sebuah Pengantar”, inflasi 

didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga secara umum dan terus menerus. Inflasi digambarkan 
sebagai suatu keadaan dimana tejadi kenaikan harga – harga secara umum dan tajam yang 
berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga yang terjadi hanya pada 
satu jenis barang saja, bukan disebut sebagai inflasi, karena inflasi menggambarkan kenaikan harga 
secara serempak. Demikian pula kenaikan harga yang sifatnya hanya sesaat juga bukan inflasi. 

 
2.1.5 Rasio Defisit Anggaran 

Surplus (defisit) anggaran menggambarkan kondisi anggaran dan pendapatan belanja negara 
(APBN), dimana pengeluaran lebih kecil (lebih besar) dibandingkan dengan penerimaan negara. 
Apabila terjadi defisit anggaran maka suatu negara memerlukan tambahan dana atau disebut 
pembiayaan defisit agar kegiatan yang telah direncanakan tetap dapat berjalan. Menurut Dornbusch 
dan Fischer dalam Bafadal (2005) bahwa pembiayaan defisit secara makro dapat dilakukan melalui 
penarikan pajak dan utang. Pada perekonomian terbuka sumber utang berasal dari dalam dan luar 
negeri, dimana utang dalam negeri dapat dibedakan atas utang langsung kepada masyarakat berupa 
penjualan obligasi negara dan utang tidak langsung berupa pinjaman kepada bank sentral melalui 
pencetakan uang (money printing) atau seigniorage (2005). 

 
Menurut Haryati dalam Bafadal (2005) melihat keterkaitan defisit anggaran APBN terhadap 

pertumbuhan ekonomi, dimana penyebab terjadinya pembengkakan defisit anggaran adalah tidak 
terpenuhinya beberapa target penerimaan dan pengeluaran negara karena asumsi – asumsi pada 
pengubah makroekonomi yang diinginkan untuk menyusun APBN tidak sesuai dengan perkiraan. 
Pengubah makroekonomi yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, produksi minyak 
bumi, harga minyak bumi, dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dimana tidak sesuainya atau 
tidak terpenuhinya asumsi tersebut akan berpengaruh pada PDB, total penerimaan dan belanja negara. 

 
Defisit anggaran juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara pasal 12 ayat 3 dan pasal 17 ayat 3, dimana nilai defisit anggaran dibatasi maksimal 3%. Nilai 
ini dilihat dari perbandingan defisit anggaran APBN terhadap PDB Indonesia atau disebut juga rasio 
defisit anggaran terhadap PDB Indonesia. 

 
2.2 Kerangka Pemikiran 

*Diolah peneliti dengan menggunakan penelitian Dewati et al, 2008, Putri, 2011, dan Permana, 2015, serta UU No. 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 ayat 3 dan pasal 17 ayat 3 

 
 

Kesiapan Kebijakan 

Redenominasi di Indonesia  

Rasio Defisit 

Negara Terhadap 

Produk Domestik 

Bruto < 3% 

 

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi > 3% 

Laju Inflasi < 10% 
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3. Metodologi Penelitian 
3.1 Objek Penelitian 

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah yang telah disusun pada bab sebelumnya, penulis 
menggunakan data laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan rasio defisit anngaran 
terhadap PDB dari Tahun 1999 – 2017. Tidak seperti penelitian Dewati et al (2008), dalam penelitian 
ini penulis menghilangkan variabel political risk dan menggantikannya menjadi rasio defisit anggaran 
terhadap PDB Indonesia (Permana, 2015). Hal ini karena keterbatasan penulis untuk mendapatkan 
informasi atau data mengenai political risk suatu negara, dimana sebenarnya data ini dapat menunjang 
keberhasilan dan kestabilan dalam melakukan kebijakan redenominasi ini. Namun, diharapkan hasil 
dari pengelolahan data yang menggunakan variabel laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, 
dan rasio defisit anggaran terhadap PDB Indonesia dari Tahun 1999 – 2017 dapat memberikan 
gambaran kesiapan Indonesia dalam melakukan kebijakan redenominasi. 

 
3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 
kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 
pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Penelitian yang 
digunakan bersifat deskriptif kuantitatif, dengan menggambarkan data dan informasi berdasarkan fakta 
yang diperoleh dilapangan. Data yang digunakan berupa data time series, dimana peneliti mengambil 
data tahunan dari variabel – variabel yang digunakan. 

 
3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Peneliti akan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tertentu, biasanya 
merupakan hasil kerja atau karya yang telah dilakukan oleh pihak lain. Disini peneliti mendapatkan data 
dari Badan Pusat Statistika (BPS), Bank Indonesia (BI), serta dari kajian yang dibuat oleh peneliti lain 
dengan menggunakan data dari kedua lembaga sebelumnya juga. 

 
Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan purposive sampling, yaitu dengan 

menggunakan kriteria tertentu dalam melakukan pemilihan sampel. Kriteria-kriteria tersebut adalah 
sebagai berikut 

1. Laju inflasi umum Indonesia dari Tahun 1999 sampai 2017 
2. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Tahun 1999 sampai 2017 
3. Rasio surplus (defisit) anggaran terhadap PDB di Indonesia dari Tahun 1999 sampai 2017 

(Dewati et al, 2008; Permana, 2015) 
 

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Metode Dokumentasi. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari 
dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi dari asal 
kata dokumen yang artinya barang – barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, 
peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti laporan keuangan perusahaan serta dokumen lain 
dalam perusahaan yang relevan dengan kepentingan penelitian. 

 
Menurut Heizer dan Render (2015) di dalam Dewa (2017), peramalan (forecast) adalah prediksi 

atau proyeksi peristiwa di masa depan dengan pertimbangan data historis. Peramalan terbagi menjadi 
dua jenis, yaitu peramalan kualitatif dan permalan kuantitatif. Peneliti menggunakan peramalan 
kuantitatif, dimana peramalan ini menggunakan beramacam – macam model matematis yang 
bergantung pada data historis. Teknik peramalan ini biasanya menggunakan suatu analisis deret waktu 
atau data masa lalu yang memiliki pola – pola tertentu. Pola – pola data historis antara lain pola 
kecenderungan (tren) naik atau turun, pola musiman, pola siklus, dan pola variasi acak (Dewa, 2017). 
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Menurut Jacob dan Chase (2016) dalam Dewa (2017), analisis regresi linear adalah peramalan jenis 
regresi yang hubungan antar variabelnya membentuk garis lurus. Dimana, batasan utama dalam 
peramalan regresi linear adalah data masa lalu dan proyeksi masa depan diasumsikan membentuk 
garis lurus. 

 
Peneliti akan menggunakan analisis peramalan regresi linear terhadap variabel – variabel yang 

mempengaruhi kebijakan redenominasi. Dimana hasil dari peramalan ini akan menjadi pertimbangan 
peneliti untuk menentukan kesiapan Indonesia dalam melakukan kebijakan ini. Model peramalan regresi 
linear menurut Jacob dan Chase (2016) adalah 

𝑌𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑥……………………………………………………………………............................................3 
dimana, 

Yt = Dependent Variabel yang akan dicari pada tahun t 
a = Y intercept 
b = Kemiringan garis / slope 
x = Bobot periode waktu 

𝑎 =  
∑ 𝑦 ∑ 𝑥2 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑥𝑦

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2 ……………………………………………………………………………4 

𝑏 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2 ………………………………………………………………………………5 

dimana, 
a = Y intercept 
b = Kemiringan garis / slope 
x = nilai x pada setiap data 
y = nilai y pada setiap data 
n = banyaknya data 
 

Berdasarkan model peramalan regresi linear yang digunakan, maka model peramalan untuk 
variabel – variabel yang digunakan adalah 

1. Inflasi 
𝑰𝒕 = 𝒂 + 𝒃𝒙………………………………………………………………………………………6 

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 
𝑬𝒕 = 𝒂 + 𝒃𝒙………………………………………………………….......................................7 

3. Rasio Defisit Anggaran Terhadap PDB Indonesia 
𝑫𝒕 = 𝒂 + 𝒃𝒙……………………………………………………………………………………...8 

4. Hasil dan Analisis 
4.1 Analisis dan Pembahasan 

Metode yang digunakan untuk melakukan analisis adalah peramalan regresi linear. Analisis ini akan 
melakukan peramalan terhadap nilai dari variabel – variabel yang ada pada Tahun 2026 sampai 2030 
atau pada fase finalisasi kebijakan redenominasi. 

 
Peneliti menggunakan aplikasi Ms. Excel untuk membantu menetapkan persamaan regresi linear 

yang akan digunakan. Persamaan yang didapatkan adalah 

Tabel 4.1 
Persamaan Regresi Linear Variabel 

*Hasil olahan Ms. Excel 2016 

No. Variabel Persamaan Regresi Linear 

1. Laju Inflasi 9.4639 – 0.2553x  

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 3.9874 + 0.1055x 

3. Rasio Defisit Anggaran Terhadap PDB 1.5323 + 0.0108x 
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Dari persamaan regresi linear tersebut, dapat dihitung nilai peramalan dari variabel – variabel yang 
digunakan. Hasil peramalan yang akan menjadi pertimbangan peneliti dalam melihat kesiapan 
Indonesia dalam kebijakan redenominasi pada Tahun 2030. 

Tabel 4.2 
Hasil Analisis (%) 

 

 

 

    *Hasil olahan peneliti menggunakan Ms. Excel 2016 

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat dilihat hasil pengolahan data yang dilakukan peneliti dengan 
menggunakan aplikasi Ms. Excel 2016.  Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai laju inflasi Indonesia 
dalam fase finalisasi selama 5 tahun yaitu dari Tahun 2026 sampai 2030 selalu mengalami penurunan. 
Tahun 2026 nilai laju inflasi Indonesia sebesar 2.32% dan pada Tahun 2030 sebesar 1.29%. Nilai dari 
laju inflasi ini juga sesuai dengan syarat untuk menunjang keberhasilan kebijakan redenominasi, yaitu 
dibawah 10%. 

 
Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia juga memenuhi syarat untuk menunjang keberhasilan 

kebijakan redenominasi ini, yaitu dengan syarat diatas 5%. Dilihat dari Tabel 4.2, trend laju 
pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu mengalami kenaikan dari Tahun 2026 sampai 2030. Hal ini 
dapat dilihat dari nilai laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2026 sebesar 6.94% dan 4 
tahun kemudian pada Tahun 2030 menjadi sebesar 7.36%.  

 
Terdapat juga rasio defisit anggaran terhadap PDB Indonesia, dimana berdasarkan Undang – 

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 ayat 3 dan pasal 17 ayat 3, rasio 
defisit anggaran terhadap PDB dibatasi maksimal 3%. Dari hasil pengolah data pada Tabel 4.2 dapat 
dilihat bahwa pada Tahun 2026 sampai 2030 nilai dari rasio defisit anggaran terhadap PDB Indonesia 
selalu mengalami kenaikan. Walaupun demikian, nilai rasio defisit terhadap PDB Indonesia masih 
sesuai dengan batas maksimum yang telah ditentukan oleh pemerintah. 

 
4.2 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan apabila Rancangan Undang – Undang mengenai kebijakan 
redenominasi masuk kedalam prolegnas 2019 dan telah menjadi Undang – Undang sah serta telah 
dapat diterapkan pada Tahun 2020. Dimana kebijakan ini akan memerlukan waktu kurang lebih 10 
tahun untuk menyelesaikan fase transisi dan fase finalisasi. Sehingga apabila Undang – Undang 
mengenai Kebijakan Redenominasi telah dapat diterapkan pada Tahun 2020, maka fase finalisasi 
kebijakan ini akan dimulai pada Tahun 2026 sampai 2030.  

 
Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai nilai dari laju inflasi, laju pertumbuhan 

ekonomi, serta rasio defisit anggaran terhadap PDB Indonesia pada Tahun 2026 sampai 2030. Variabel 
yang ada termasuk indikator – indikator yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan redenominasi di 
Indonesia. Laju inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam menunjang 
keberhasilan kebijakan ini (Dewati et al, 2008), sedangkan untuk rasio defisit anggaran terhadap PDB 
Indonesia termasuk dalam indikator yang menjaga stabilitas ekonomi dan juga dapat menunjang 
keberhasilan kebijakan ini (Permana, 2015). 

 
Keberhasilan kebijakan ini juga tidak lepas dari peran masyarakat, sehingga pemerintah dan 

lembaga – lembaga keuangan yang bertugas dalam menjalankan kebijakan ini harus melakukan 

No. Keterangan 
Tahun 

2026 2027 2028 2029 2030 

1. Laju Inflasi 2.32 2.06 1.81 1.55 1.29 

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 6.94 7.05 7.15 7.26 7.36 

3. Rasio Defisit Anggaran Terhadap PDB 1.84 1.85 1.86 1.87 1.88 
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sosialisasi dan edukasi yang intensif agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 
kebijakan redenominasi ini, serta untuk mengurangi gejolak ekonomi maupun inflasi dari dampak 
kebijakan ini. Terutama negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki jumlah 
pulau sebanyak 16.056 pulau, dimana jumlah ini akan bertambah lagi (Badan Informasi Geospasial, 
2017). Sehingga, diperlukannya sosialisasi secara merata mengenai kebijakan ini, terutama di pulau – 
pulau kecil yang berpenghuni dan daerah – daerah yang dekat dengan perbatasan negara lain. 

 
Kebijakan ini juga akan menimbulkan inflasi, hal ini dikarenakan pembulatan harga barang dan jasa 

yang akan menaikan harga karena akan lebih menguntungkan apabila melakukan pembulatan ke atas 
daripada pembulatan ke bawah (Pratomo, 2013). Sebagai contoh apabila harga suatu barang sebelum 
redenominasi sebesar Rp 5500, maka setelah redenominasi akan menjadi Rp 5.5/Rp 5 50 sen atau 
akan dibulatkan menjadi Rp 6 (Lucy, 2017). Namun, apabila pemerintah memunculkan nilai mata uang 
pecahan sen atau nilai mata uang yang lebih kecil dari Rp 1, hal ini dapat mengurangi efek dari 
pembulatan harga yang terjadi akibat kebijakan redenominasi ini. Hal ini karena negara – negara lain 
juga lazim memiliki nilai pecahan sen.  

 
Oleh karena itu, variabel – variabel yang ada juga harus memiliki nilai yang stabil agar lebih 

menunjang keberhasilan dari kebijakan redenominasi ini, serta mengurangi dampak inflasi yamg terjadi 
apabila kebijakan ini telah di terapkan. Maka dari itu penelitian ini mengambil fase finalisasi untuk diteliti 
yaitu pada Tahun 2026 sampai 2030. Fase ini juga terdapat tahap face out, sehingga memerlukan 
kestabilan dari variabel yang ada agar tidak terjadi gejolak saat kebijakan ini diberlakukan. Selain itu 
untuk mengatasi time lag dari variabel yang ada terutama laju inflasi.  

 
Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewati et al (2008), dimana kebijakan 

redenominasi akan berjalan lancar apabila tingkat laju inflasi kurang dari 10% dan laju pertumbuhan 
ekonomi lebih dari 3%. Selain itu rasio defisit anggaran yang tidak melebihi 3% sesuai dengan Undang 
– Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 ayat 3 dan pasal 17 ayat 3. Syarat 
– syarat ini juga bertujuan agar kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan yang stabil untuk melakukan 
serta meningkatkan keberhasilan dari kebijakan redenominasi ini.  

 
5. Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa,  
1. Laju inflasi di Indonesia pada Tahun 2026 sampai 2030 sudah sesuai syarat dan stabil. 
2. Laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada Tahun 2026 sampai 2030 sesuai syarat dan 

stabil. 
3. Rasio surplus (defisit) anggaran terhadap PDB di Indonesia sudah sesuai dengan batas 

yang telah ditetapkan. 
4. Indonesia sudah siap untuk melakukan fase finalisasi kebijakan redenominasi pada Tahun 

2026 sampai 2030.  
 

5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan peneliti apabila terdapat penelitian yang serupa adalah 

1. Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif agar dapat meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan redenominasi ini, serta untuk mengurangi 
gejolak ekonomi maupun inflasi dari dampak kebijakan ini. 

2. Selain menjaga variabel – variabel penunjang, pemerintah juga harus menyediakan pecahan 
mata uang sen atau mata uang terkecil untuk mengurangi dampak inflasi yang terjadi dari 
pembulatan harga akibat kebijakan redenominasi ini. 

3. Berkenaan dengan keterbatasan peneliti untuk memperoleh beberapa data, salah satunya 
adalah country political risk yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan redenominasi ini. 
Maka dari itu perlunya tambahan variabel – variabel yang mempengaruhi kestabilan politik 
suatu negara. 
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4. Melakukan perbandingan dengan menggunakan metodologi penelitian yang lebih bervariasi, 
agar dapat memberikan hasil peramalan yang lebih baik dan efektif terhadap nilai dari 
variabel penunjang keberhasilan kebijakan redenominasi. 
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