


Buku referensi yang lengkap dengan substansi yang
mengombinasikan telaah teori, tinjauan empiris, dan
praktik kebijakan moneter dan keuangan internasional.
Menjadi pegangan utama bagi para dosen dan
mahasiswa pascasarjana maupun tahun akhir program
S1. Begitu banyaknya referensi teoretis dan empiris
dalam buku ini sangat memudahkan para peneliti dan
mahasiswa untuk melakukan penelitian. Manfaat
serupa juga dapat dinikmati oleh para pakar ekonomi
dan praktisi bisnis.

Prof. Dr. Bambang P. S. Brodjonegoro, Guru Besar
Universitas Indonesia,
Menteri Negara/Kepala Bappenas RI, Mantan Menteri
Keuangan RI

KEBIJAKAN BANK SENTRAL 
TEORI & PRAKTIK 

Penulis: Dr. Perry Warjiyo, Dr. Solikin M. Juhro
ISBN: 9786024250287
Halaman: 794
Ukuran: 15,5 X 23 cm
Harga : IDR 235K











KEBIJAKAN MAKROPRODENSIAL DI 
INDONESIAL: Konsep, Kerangka, dan 
Implementasi

Buku ini diharapkan menjawab kebutuhan textbook
terkait kebijakan makroprudensial sebagai referensi
bacaan bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun
pengambil kebijakan. Buku ini dapat dijadikan sumber
inspirasi untuk melakukan riset di bidang
makrofinansial, industri keuangan, pasar keuangan,
dan topik lain yang berkaitan dengan kebijakan
makroprudensial sehingga meningkatkan kontribusi
dunia akademis pada upaya menjaga stabilitas sistem
keuangan.

Penulis: Juda Agung, Cicilia A. Harun, dan Elis Deriantino
ISBN: 978-623-231-902-8
Ukuran: 15 x 23 cm
Halaman: 446 halaman
Harga : IDR 199K







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.

PENGANTAR KEBANKSENTRALAN: 
Teori dan Kebijakan

Penulis: Solikin M. Juhro
ISBN: 978-623-231-484-9
Ukuran: 15 x 23 cm
Halaman: 476 halaman
Harga: IDR 152K



EKONOMI MONETER ISLAM: SUATU 
PENGANTAR

Buku ini menjadi buku pertama di Indonesia yang
mengkaji ekonomi moneter Islam yang cukup lengkap
sehingga dapat menjadi sumber referensi bagi para
akademisi, peneliti dan praktisi di bidang tersebut.
Dengan hadirnya buku ini, diharapkan pembaca dapat
memahami secara lebih mendalam mengenai konsep
dan isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi moneter
Islam, serta sejauh mana praktik kebijakan moneter
Islam telah diterapkan dan prospek masa depan
ekonomi moneter Islam.

Penulis: Solikin M. Juhro
ISBN: 978-623-231-558-7
Ukuran: 15 x 23 cm
Halaman: 422 halaman
Harga: IDR 165K







KEUANGAN PUBLIK DAN SOSIAL ISLAM 
TEORI & PRAKTEK 

Buku ini juga membahas sejauh mana praktik
keuangan publik yang terjadi pada beberapa
wilayah di Indonesia dengan
mempertimbangkan dinamika dan
karakteristik kearifan lokal pada wilayah
tersebut.

Sehingga diharapkan pembaca dapat
memahami perjalanan keuangan publik dan
sosial islam secara utuh khususnya di
Indonesia melalui teori, mekanisme,
instrumen, serta institusi yang berperan
dalam menjalankan tugas tersebut dengan
masing-masing karakteristik daerah.

Penulis: Solikin M. Juhro dkk
ISBN: 978-623-231-177-0
Halaman: 334
Ukuran: 15 x 23 cm
Harga : IDR 115K









PENGANTAR KEBANKSENTRALAN 
TEORI DAN PRAKTIK DI INDONESIA 

Pengkinian perkembangan bank sentral dalam
bentuk buku diperlukan mengingat dinamika
perekonomian domestik dan global berubah cepat
sehingga informasi yang disajikan pada buku
sebelumnya ada yang sudah tidak relevan lagi dan
usang. Perkembangan global dan domestik juga
mengakibatkan dari sisi kelembagaan dan tugas-
tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral juga telah
mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

“Putting new wine into old bottles’ is safe only when
you watch the condition of the bottle, and adapt its
structure most carefully.”

Penulis: ISKANDAR SIMORANGKIR
ISBN: 978-979-769-767-9
Halaman: 672
Ukuran: 18 x 23 cm
Harga: IDR 245K





PERJUANGAN MENDIRIKAN BANK 
SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Buku ini hadir untuk memberikan
pengetahuan yang komprehensif mengenai
perjalanan sejarah BI terutama masa
perubahan dari DJB menjadi BI yang di dalam
penulisan sejarah perlu mendapat perhatian.
Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat terhadap
perjuangan mendapatkan kedaulatan bangsa
dalam bidang ekonomi moneter sehingga
melahirkan Bank Indonesia sebagai Bank
Sentral Republik Indonesia.

Penulis: DARSONO DKK
ISBN: 978602420270
Halaman: 402
Ukuran: 15 x 21 cm
Harga: IDR 322K



BANK SENTRAL DAN 
KEBIJAKAN MONETER DI ASIA-PASIFIK

Penulis: Akhand Aslam
ISBN: 978-979-769-321-3
Halaman: 512
Ukuran: 18.5 x 23 cm
Harga: IDR 120K



PASAR VALUTA ASING 
TEORI DAN PRAKTIK 

“Buku ini komplit dan mudah dipahami, membahas
teori dan praktik, dari fondasi mikro sampai makro,
dilengkapi kasus-kasus pasar valuta asing dunia, serta
struktur pasar valuta asing Indonesia. Sebagai
akademisi dan praktisi, saya memberikan rekomendasi
sebagai ‘buku wajib’ untuk yang ingin mendalami pasar
valuta asing”.

(Dr. Lana Soelistianingsih, S.E., M.A., Dosen dan
Pengamat Pasar Keuangan)

Penulis: Darsono & R. Eki Rahman
ISBN: 978-602-425-443-8
Halaman: 378
Ukuran: 15,5 X 23 cm
Harga: IDR 122K













DINAMIKA PRODUK DAN AKAD 
KEUANGAN SYARIAH 
DI INDONESIA 

Berbeda dengan sistem keuangan
konvensional, dalam sistem keuangan
syariah setiap produk yang dikeluarkan
selalu terikat pada akad-akad yang
mendasarinya. Akad tersebut sebagai
landasan filosofis sekaligus diferensiasi
dengan produk keuangan konvensional.
Pada kenyataannya, bukan hanya produk
yang mengalami perubahan, namun akad
pada produk tersebut. Bahkan dalam satu
produk bisa terjadi banyak perubahan akad,
sehingga pada akhirnya penamaan
produknya pun mengalami perubahan,
tergantung pada substansi akadnya.

Penulis: Ali Sakti, Androecia Darwis, Darsono,
Enny Tin Suryanti, Siti Astiyah

ISBN: 9786024251635
Halaman: 440
Ukuran: 15.5 x 23 cm
Harga : IDR 130K 



EKONOMI ISLAM 

Buku ini disusun oleh Tim Penulis dari Pusat
Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam
(P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
dalam kerangka kerja sama bantuan
pembiayaan penulisan dari Bank Indonesia.
Dukungan ini semoga dapat dibaca sebagai
bentuk konkret kepedulian Bank Indonesia
terhadap peningkatan kualitas SDM sebagai
modal utama dari pengembangan industri
perbankan syariah pada khususnya dan sistem
keuangan syariah pada umumnya.”

Burhanuddin Abdullah
(Gubernur Bank Indonesia)

Penulis: P3EI
ISBN: 978-979-769-171-4
Halaman: 562
Ukuran: 16 x 23 cm
Harga: IDR 152K







PEMBIAYAAN HIJAU ISLAM 

Buku Pembiayaan Hijau Islam ini menarik
karena beberap hal:
Salh satunya buku ini menggali konsep
ekonomi hijau Islam yang berusaha
menerjemahkan hubungan antara manusia
dan alam versi Islam. Bahwa antara manusia
dan alam terjalin hubungan ma`rifiyah
(keilmuan), ruhiyah (spiritual), taskhiriyah
(pemanfaatan-pengelolaan), mahabbah
(cinta), dan jamaaliyah (estetika).
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA (Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

Penulis: FERRY SYARIFUDDIN & ALI SAKTI
ISBN: 978-623-372-057-1
Halaman: 418
Ukuran: 15 x 23 cm
Harga: IDR 140K





PRAKTIK EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH 
OLEH KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA 

Buku yang langka ini tidak hanya memberikan
wawasan tentang sejarah, tetapi juga
menyuguhkan informasi praktik ekonomi dan
keuangan menggunakan prinsip syariah yang
dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam di
Indonesia. Kajian buku ini berupaya
mengeksplorasi tujuh pembahasan pokok.

Eksplorasi sejarah terkait aktivitas masyarakat
kerajaan Islam pada tujuh sektor tersebut tentu
akan bermanfaat dalam memperkaya khazanah
keilmuan dan bisa menjadi referensi bagi
pengembangan aplikasi ekonomi dan keuangan
syariah pada masa sekarang ini. Pemaparan
yang memadukan cabang ilmu sejarah dan
ekonomi tentu menjadi sesuatu yang baru
dalam khazanah pengembangan ilmu. Inilah
yang menjadi keistimewaan dari buku yang saat
ini Anda pegang.

Penulis:Ferry Syarifuddin
ISBN: 978-623-231-561-7
Ukuran: 15 x 23 cm
Halaman: 658 halaman
Harga: IDR 226K





INSTRUMEN MONETER ISLAM

Buku Instrumen Moneter Islam ini membahas lebih
rinci kebijakan moneter serta instrumen moneter yang
digunakan oleh bank sentral di beberapa negara
seperti Indonesia, Iran, Sudan, Malaysia, Arab Saudi,
Uni Emirat Arab, Bahrain, Pakistan, dan Inggris. Setiap
negara memiliki karakteristik yang berbeda dalam
penggunaan instrumen yang dipengaruhi oleh
kebutuhan, kerangka kebijakan, kedalaman pasar
keuangan, serta karakteristik pelaku ekonomi di setiap
negara. Semakin berkembang sistem keuangan Islam di
negara tersebut, semakin banyak alternatif instrumen
yang digunakan.

Penulis: FERRY SYARIFUDDIN & ALI SAKTI
ISBN: 978-623-372-054-0
Halaman: 602
Ukuran: 15 X 23 cm
Harga: IDR 190K 









PASAR MODAL ISLAM: KONSEPSI DAN PRAKTIK

Pasar modal menjadi tempat di mana
perusahaan/korporasi (deficit units) bisa mendapatkan
tambahan modal secara langsung dari para investor
(surplus units). Sehingga bentuk transaksi antara
korporasi dan pasar modal yaitu investasi langsung
(direct investment). Perkembangan industri keuangan
syariah global tidak hanya terbatas pada sektor
perbankan saja, pasar modal Islam pun kini turut
berkembang seiring dengan tuntutan kebutuhan dari
pelaku ekonomi Muslim.

Penulis: Ferry Syarifuddin
ISBN: 978-623-372-612-2
Halaman: 578
Ukuran: 15 x 23 cm
Harga : IDR 229K



KEUANGAN SOSIAL PRODUKTIF ISLAM

Keuangan sosial produktif Islam merupakan instrumen
dalam keuangan Islam yang dapat merealisasikan
efisiensi dan pemerataan dalam aktivitas
perekonomian. Keuangan sosial produktif Islam dapat
menyinergikan keuangan sosial dan keuangan komersil
Islam, serta dapat mendorong sektor riil. Keuangan
sosial produktif Islam instrumen wakaf mempunyai ciri
khas tersendiri yang sangat membedakan dengan
instrumen sosial Islam lainnya yaitu ketika wakaf
ditunaikan terjadilah pergeseran kepemilikan pribadi
menuju kepemilikan bersama yang diharapkan abadi
dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Penulis: Ferry Syarifuddin
ISBN: 978-623-372-613-9
Halaman: 702
Ukuran: 15 x 23 cm
Harga : IDR 262K



PEMODELAN EKONOMI BANK INDONESIA

Pembahasan sistem pemodelan ekonomi di Bank 
Indonesia dalam buku ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan dan insights bagi pembaca tentang praktik
aplikasi model ekonomi di Bank Indonesia. Dalam hal ini, 
pembaca dapat memahami bahwa setiap kebijakan yang 
dikeluarkan oleh Bank Indonesia didasarkan pada landasan
teoritis dan empiris yang kuat/akuntabel.
Buku ini menjelaskan latar belakang pembentukan model, 
karakteristik model, alur pikir model, kelebihan dan 
kelemahan model, evaluasi dan evolusi model dari tahun
ke tahun, termasuk peran model ekonomi dalam proses 
pengambilan kebijakan Bank Indonesia saat ini dan 
rencana ke depannya.

Penulis: Solikin M. Juhro; Masagus M. Ridhwan;   
Arnita Rishanty

ISBN: 978-623-372-652-8
Halaman: 426
Ukuran: 15 x 23 cm
Harga : IDR 165K



PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman
terhadap perbankan syariah di Indonesia dan peran
Indonesia dalam euforia internasional dalam
mengembangkan perbankan syariah. Ini sebagai sikap
atas makin berkembangnya industri keuangan Islam
secara global yang membutuhkan kajian dari aspek
kelembagaan dan kebijakan. Buku ini mempunyai
keunggulan utama yaitu ditulis oleh para pakar
ekonomi syariah Bank Indonesia.

Penulis: DARSONO DKK
ISBN: 9786024250836
Halaman: 490
Ukuran: 15 x 23 cm
Harga : IDR 159K



MENCAIRKAN GUNUNG ES
Siasat Mengubah Kebekuan

Organisasi

ISBN: 979-769-191-2
Penulis: Miranda S. Goeltom
Halaman: 240





SISTEM PEMBAYARAN 
STRATEGI DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA 

Saya mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi
pangguna maupun pelaku dari Sistem Pembayaran
yang ada saat ini, namun meihat Sistem Pembayaran
sebagai suatu tataran konsep yang menyeluruh dari sisi
strategi, implementasi dan tantangannya di Indonesia.
Oleh karena itu, saya menyambut baik terbitnya buku
Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di
Indonesia. Buku ini tidak hanya memberikan gambaran
mengenai sejarah lahirnya Sistem Pembayaran, namun
juga filosofi, ragam transaksi, jenis, mekanisme serta
kelembagaan.

Melalui buku ini masyarakat Indonesia juga menyadari
perannya dalam menciptakan Sistem Pembayaran yang
handal, efisien dan bermanfaat bagi pertumbuhan
pereko- nomian dan tetap menunjukkan keberpihakan
terhadap perlindungan konsumen.

Dr. Darmin Nasution
Gubernur Bank Indonesia

Penulis: AULIA POHAN
ISBN: 978-979-769-1012-3
Halaman: 178
Ukuran: 16 X 24 cm
Harga: IDR 59K
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LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN 
INDONESIA 

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan Strategi
Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Kedua
strategi ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai
pihak termasuk OJK dan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian dalam mencapai target tersebut.

Agus D.W. Martowardojo, (Gubernur Bank Indonesia
periode 2013-2018)

Buku yang diterbitkan kolega saya ini merupakan salah
satu jawaban praktis untuk menjawab tantangan
rendahnya literasi dan inklusi keuangan Indonesia dan
hal tersebut membantu pemerintah dalam
mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih
inklusif.

Sri Mulyani Indrawati, (Menteri Keuangan RI)

Penulis: Kusumaningtuti & Cecep Setiawan
ISBN: 978-602-425-458-2
Halaman: 348
Ukuran: 15,5 X 23 cm
Harga : IDR 135K





Penulis: PPSK Bank Indonesia-LP3E FE Unpad
ISBN: 978-979-769-192-9
Halaman: 548
Ukuran: 15 x 24 cm
Harga: IDR 164K



MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN 

Buku ini dipersembahkan kepada Para bankir di
Indonesia yang telah memajukan industri perbankan
dengan keberaniannya untuk mengambil risiko dan
mampu mengelola sebagaimana mestinya. Semoga
memberi manfaat bagi kelangsungan industri
perbankan di Indonesia. Semoga tidak pernah ada lagi
penutupan bank karena kegagalan Manajemen Risiko.
Melalui buku ini diberikan dasar-dasar pemahaman
risiko perbankan dan penerapan manajemen risiko
kontemporer berdasarkan kesepakatan Basel II (Basel
Capital Accord II) serta Peraturan Bank Indonesia, what
all of Indonesian bankers have to do! Buku ini
diharapkan dapat menjadi acuan praktis bagi para
bankir di Indonesia dalam menerapkan manajemen
risiko yang bersifat umum dan dapat digunakan
seluruh bank di Indonesia.

Penulis: Ferry N. Idroes
ISBN: 978-979-769-208-7
Halaman: 274
Ukuran: 15 x 23 cm
Harga: IDR 116K





AGUS MARTOWARDOJO 
PEMBAWA PERUBAHAN 

Harga: IDR 175K



KERANGKA KEBIJAKAN MONETER 
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA 

Penulis: AULIA POHAN
ISBN: 979-769-1-722
Halaman: 274
Harga: IDR 145K

POTRET KEBIJAKAN 
MONETER INDONESIA

Penulis: AULIA POHAN
ISBN: 978-979-769-1660
Halaman: 336
Ukuran: 16 X 24 cm
Harga: IDR 116 K
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