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STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN & KEMISKINAN 

Struktur Produksi 

Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara 
beberapa   pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya 
ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut 
lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha 
struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil 
produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier. 

Sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu 
perekonomian cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju 
dominasi sektor sekunder dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena : 

− Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi 
barang barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri 

− Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan 

− Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang 
industri. 

Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh 
peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses 
pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional 
telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder. 

Produk Domestik Bruto Sebagai Indikator Ekonomi 

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang 
diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. Pengertian perekonomian 
merujuk kepada wilayah suatu negara, atau yang biasa dipergunakan adalah wilayah 
domestik, karena dapat menunjukkan bagian dari suatu negara ataupun gabungan beberapa 
negara. Kurun waktu tertentu yang baku adalah satu tahun menurut penanggalan, 1 Januari 
sampai dengan 31 Desember. Urgensinya membuat PDB dihitung dan dipublikasikan pula 
secara triwulanan di banyak negara, termasuk Indonesia.  

Semua barang dan jasa sebagai hasil kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik 
diperhitungkan tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya dimiliki atau dikuasai oleh 
penduduk daerah tersebut atau pihak asing. Istilah yang kerap dipakai adalah Output, yang 
timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut. Output perusahaan adalah nilai 
barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu meliputi produksi utama, 
produksi ikutan maupun produksi sampingan. Output tersebut merupakan hasil perkalian 
antara kuantitas produksi dengan unit harganya.  

Beberapa pengertian output secara lebih rinci dijelaskan berikut ini. Barang dan jasa yang 
diproduksi selama suatu periode tertentu sebagian besar mungkin dijual pada periode yang 
sama, juga termasuk barang dan jasa yang dibuat untuk diberikan kepada pegawainya 
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sendiri. Sisanya merupakan stok produsen dalam bentuk barang jadi dan atau setengah jadi. 
Barang setengah jadi meliputi barang yang masih dalam proses pembuatan atau perakitan. 

Barang setengah jadi pada sektor konstruksi dicatat sebagai output barang jadi sektor 
tersebut dan merupakan pembentukan modal tetap bruto. Pertambahan nilai dari kayu dan 
tanaman yang masih tumbuh tidak termasuk dalam perhitungan output, karena belum 
dianggap sebagai komoditi. Output lapangan usaha yang memproduksi barang untuk tujuan 
dipasarkan selama suatu periode tertentu, biasanya tidak sama dengan penerimaan 
penjualan pada periode tersebut. Barang yang dijual pada suatu periode sebagian diperoleh 
dari stok produksi periode yang lalu dan sebaliknya produksi periode sekarang tidak 
seluruhnya terjual pada periode yang sama, akan tetapi sebagian merupakan stok untuk 
dijual pada periode selanjutnya.  

Output terdiri dari ribuan atau jutaan jenis. Ada barang yang berasal dari produksi 
pertanian, dari industri pengolahan, dan ada yang dari penggalian. Bisa berasal dari lahan 
petani kecil, produksi rumah tangga, maupun dari produksi perkebunan besar dan inudustri 
yang bersifat korporasi. Macam jasa juga demikian. Ada jasa pedagang kecil dan tukang 
pangkas rambut, namun ada pula jasa konsultan manajemen dan jasa keuangan untuk 
korporasi. Seluruh produksi barang dan jasa tersebut, per definisi, dimasukkan dalam 
perhitungan PDB. Secara praktis, perhitungan hanya mungkin dilakukan dengan 
menyamakan satuan hitung dari seluruh barang dan jasa, yakni dengan mata uang. Dengan 
demikian, definisi PDB menyiratkan keinginan meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai 
tunggal (uang) selama periode tertentu. 

Ada satu konsep penting yang terkandung dalam definisi PDB yang harus selalu diingat. 
Penghitungan PDB bersifat arus (flow), yaitu kuantitas per kurun waktu, biasanya selama 
satu tahun atau satu triwulan. Ini berbeda dengan penghitungan yang bersifat persediaan 
(stock), yaitu kuantitas pada suatu waktu, misalnya pada tanggal tertentu. Kekayaan suatu 
negara, yang secara teoritis bisa dihitung pada tanggal tertentu, maka angka perhitungannya 
akan bersifat persediaan (stock). Sedangkan penghasilan seluruh penduduk suatu negara 
selama satu tahun adalah arus (flow). Dengan demikian, suatu negara mungkin saja memiliki 
kekayaan yang besar (misalnya karena sumber daya alam yang berlimpah), akan tetapi 
memiliki penghasilan (seluruh penduduknya) per tahun yang tergolong masih rendah. Tentu 
saja, hubungan yang lazim adalah searah, arus penghasilan yang tinggi akan memungkinkan 
akumulasi kekayaan yang terus membesar. 

PDB Menurut Lapangan Usaha  

Untuk memudahkan pemahaman atau keperluan analisa, penyajian hasil perhitungan PDB 
ini dilakukan dengan menggolongkan jutaan macam barang dan jasa ke dalam beberapa 
kelompok jenis barang. Indonesia (BPS) menggolongkannya menjadi sembilan macam 
barang dan jasa. Penamaannya disesuaikan dengan jenis sektor usaha yang 
memproduksinya, sehingga disebut pula penyajian (biasanya berbentuk tabel) PDB menurut 
lapangan usaha. Metode penghitungan ini secara teknis disebut pendekatan produksi. 
Menurut pendekatan ini, PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 
berbagai sektor produksi atau lapangan usaha di wilayah suatu negara dalam jangka waktu 
setahun. Karena yang dihitung adalah barang dan jasa “akhir”, maka yang dijumlahkan pada 
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masing-masing sektor hanyalah nilai tambah produksi, agar tidak terjadi penghitungan 
ganda. 

PDB pendekatan produksi menghasilkan PDB sektoral karena di dalamnya dirinci PDB yang 
dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi, dan setiap sektor tersebut dapat dirinci lagi 
menjadi sub-sub sektor. Sektor produksi atau lapangan usaha dalam penghitungan PDB di 
Indonesia saat ini dikelompokkan ke dalam 9 sektor atau lapangan usaha. Sebagai contoh, 
jutaan barang dan jasa dari masing-masing sektor yang diproduksi pada tahun 2009 dinilai 
berdasar harga pada waktu itu. Nilai keseluruhannya adalah Rp 5.613,4 triliun, yang antara 
lain terdiri dari: pertanian (Rp 858,3 triliun), pertambangan (Rp591,5 triliun), Industri 
pengolahan (Rp 1.480,9 triliun), Listrik, gas dan air bersih (Rp46,8 triliun), Konstruksi (Rp 
555,0 triliun), Perdagangan, hotel dan restoran (Rp 750,6 triliun), Pengangkutan dan 
komunikasi (Rp 352,4 triliun), Keuangan dan Jasa Perusahaan (Rp404,1 triliun) dan jasa-jasa 
(Rp 573,8 triliun). Sebenarnya ada rincian lagi dari masing-masing sektor, yang biasa disebut 
subsektor.  

PDB Menurut Penggunaan 

Kita bisa menelusuri kemana perginya seluruh output yang diproduksi pada tahun 2009 
tadi. Dipergunakan untuk apa dan oleh siapa saja. Dalam pengertian sehari-hari dibeli oleh 
siapa saja, dengan catatan ada sebagian barang dan jasa yang dianggap dibeli oleh 
produsennya sendiri. Dari sudut pandang pihak pembeli atau yang memperoleh barang, 
nilai barang dan jasa yang dibayarnya adalah pengeluaran. Dengan demikian, PDB bisa pula 
dilihat sebagai pengeluaran total atas output perekonomian dalam kurun waktu tertentu. 
Dalam perhitungan konseptual menurut buku teks, pengeluaran itu dikelompokkan atas 
dasar maksud penggunaannya, maka dinamakan juga sebagai PDB menurut penggunaannya.  

Untuk apa atau oleh siapa saja PDB tersebut dipergunakan, yang berarti pula pihak mana 
saja yang melakukan pengeluaran untuk mendapatkannya. Sebagaimana kebiasaan yang 
berlaku secara internasional, BPS mengelompokkannya sebagai berikut: Pengeluaran 
Konsumsi Rumah tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan modal tetap 
domestik Bruto, perubahan stok atau inventory, serta ekspor dan impor. 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang 
dan jasa, yang pada tahun 2009 sebesar Rp 3.290,8 triliun. Perkiraan nilai tersebut 
menggunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai data pokok. BPS 
menambahkan keterangan bahwa perkiraan pengeluaran konsumsi lembaga swasta yang 
tidak mencari untung, serta penyempurnaan estimasi pengeluaran konsumsi rumah tangga 
dilakukan melalui proses rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Tabel Input-Output (I-O) 
2000.  

Pemerintah sebagai konsumen akhir mencakup pemerintah umum yang terdiri dari 
pemerintah pusat yang meliputi unit departemen, lembaga non-departemen dan lembaga 
pemerintah lainnya, serta pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan daerah di 
bawahnya. Cakupannya adalah: belanja pegawai, penyusutan barang-barang pemerintah, dan 
belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang 
bersifat rutin), tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan 
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pemerintah yang bukan dikonsumsi sendiri oleh pemerintah tetapi dikonsumsi oleh 
masyarakat. Konsumsi Pemerintah pada tahun 2009 sebesar Rp 539,8 triliun. 

Data dasar yang dipakai adalah realisasi belanja pemerintah dari data Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perbendaharaan, 
Departemen Keuangan. Estimasi konsumsi pemerintah dihitung dari konsumsi pemerintah 
pusat, serta data realisasi pengeluaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa yang 
dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Besarnya penyusutan pemerintah pusat 
(hasil suatu survei) diperkirakan dua puluh persen dari nilai pembentukan modal tetap 
bruto pemerintah, sedangkan penyusutan untuk pemerintah daerah sekitar lima persen 
dari jumlah belanja pegawainya. 

Pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) didefinisikan sebagai pengadaan, 
pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru yang berasal dari dalam negeri 
(domestik) dan barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri. Barang modal adalah 
peralatan yang digunakan untuk berproduksi dan biasanya mempunyai umur pakai satu 
tahun atau lebih. PMTB dapat dibedakan atas: a) pembentukan modal dalam bentuk 
bangunan/konstruksi; b) pembentukan modal dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat 
perlengkapan; c) pembentukan modal dalam bentuk alat angkutan; dan d) pembentukan 
modal untuk barang modal lainnya. 

PMTB pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 1.743,7 triliun. Sumber data yang digunakan 
berasal dari hasil perhitungan output sektor konstruksi oleh Direktorat Neraca Produksi 
BPS, publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, Statistik Impor yang diterbitkan oleh 
BPS. Metode yang digunakan dalam penghitungan pembentukan modal tetap adalah 
pendekatan arus barang.  

Perubahan inventori dihitung dari pengurangan posisi inventori pada akhir tahun dengan 
posisi inventori pada awal tahun, yang nilainya sebesar minus Rp 5,5 triliun pada tahun 
2009. Data mengenai nilai perubahan inventori yang mempunyai data kuantum, seperti: 
komoditi perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan dan industri berasal dari 
publikasi masing-masing direktorat terkait di BPS, yaitu Statistik Pertanian, Statistik 
Pertambangan, Statistik Industri Besar dan Sedang, dengan mengalikan kuantum dan harga 
masing-masing komoditi. Sementara itu, data inventori yang tidak mempunyai kuantum 
diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan yang memuat nilai inventori di dalamnya. 

Ekspor dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk 
Indonesia dengan penduduk negara lain, yang meliputi ekspor dan impor barang, jasa 
pengangkutan, jasa asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya. Termasuk juga dalam 
ekspor adalah pembelian langsung atas barang dan jasa di wilayah domestik oleh penduduk 
negara lain. Sebaliknya pembelian langsung barang dan jasa di luar negeri oleh penduduk 
Indonesia, dimasukkan sebagai impor. Data yang digunakan diperoleh dari beberapa 
sumber yaitu Statistik Ekspor dan Impor, BPS; Neraca Pembayaran baik dari Bank 
Indonesia maupun Dana Moneter Internasional; serta data dari Departemen Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Ekspor barang dinilai menurut harga free on board (fob), sedangkan impor menurut cost 
insurance freight (cif). Kurs dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah dibedakan untuk 
ekspor dan impor. Untuk ekspor digunakan rata-rata kurs beli dolar AS (dari Bank 
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Indonesia) yang ditimbang dengan nilai nominal transaksi ekspor bulanan, sedangkan untuk 
impor digunakan rata-rata kurs jual dolar AS oleh bank, yang ditimbang dengan nilai 
nominal transaksi impor bulanan. 

Sumber data yang digunakan untuk estimasi nilai ekspor dan impor barang adalah publikasi 
tahunan BPS, sedangkan untuk ekspor dan impor jasa diperoleh dari neraca pembayaran 
yang dipublikasi oleh Bank Indonesia. Pada tahun 2009, nilai ekspor sebesar Rp 1.354,2 
triliun dan impor sebesar Rp 1.197,2 triliun. 

Oleh karena alasan teknis, PDB Indonesia menurut penggunaan di Indonesia saat ini 
disajikan BPS dengan tambahan item yang disebut diskrepansi statistik, yang pada tahun 
2009 bernilai minus Rp 112,4 triliun. Diskrepansi statistik adalah semacam item lain-lain, 
yang tidak bisa digolongkan kepada kategori yang tersedia, yang terutama sekali berkenaan 
dengan perbedaan antara perhitungan pendekatan pengeluaran dengan pendekatan 
produksi. Padahal, yang paling diandalkan dan dijadikan patokan oleh BPS adalah 
perhitungan dengan pendekatan produksi. Selain itu, penggantian tahun dasar dari tahun 
1993 menjadi tahun 2000 yang mulai dilakukan sejak tahun 2004, mengakibatkan 
perubahan cakupan barang dan jasa, sehingga ada beberapa “penyesuaian” yang dimasukkan 
dalam diskrepansi statistik.  

PDB menurut penggunaan kadang diartikan pula sebagai jumlah seluruh komponen 
permintaan akhir. Dengan penjelasan teknis ekonomi tertentu, angka-angka komponen 
yang dijelaskan tadi dianalisis sebagai indikator permintaan agregat suatu perekonomian. 
Secara menyederhanakan, media masa atau laporan perekonomian suka menyebutnya 
sebagai sisi permintaan dari PDB atau bahkan dari perekonomian. 

Pendekatan Pendapatan  

Secara konsepsi, tersedia satu cara penghitungan lagi untuk PDB, yang dihitung sebagai 
jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi. Balas jasa tersebut terdiri dari: upah 
dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (interests) 
sebagai balas jasa modal, dan keuntungan (balas jasa ketrampilan). Dalam penghitungan; 
semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan (income tax) dan pajak langsung lainnya 
(other direct taxes). Dalam definisi ini, PDB masih mencakup penyusutan (depreciation) 
dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi) atau net indirect taxes. 

Secara konsepsi pula, penghitungan PDB dengan menggunakan salah satu dari ketiga 
pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jumlah pengeluaran akan sama 
dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah 
pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDB dengan pendekatan pendapatan hingga kini 
belum disajikan oleh BPS, dengan alasan keterbatasan data. 

PDB atas dasar Harga Konstan 

Setelah mendapatkan angka PDB menurut harga berlaku pada tahun bersangkutan, pada 
tahap berikutnya, para ahli ekonomi dan statistik mencoba meniadakan faktor kenaikan 
harga-harga. Alat yang dipakai adalah indeks harga tertentu, yaitu PDB deflator. Angka PDB 
deflator ini sedikit berbeda dengan angka Indeks Harga Konsumen (IHK) yang biasa dipakai 
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sebagai ukuran inflasi. IHK dihitung berdasar harga yang dibayar oleh konsumen akhir 
untuk semua barang yang dibeli, sedangkan PDB deflator berdasar harga untuk semua 
barang yang diproduksi. Contoh perbedaan tersebut dalam penghitungan antara lain adalah: 
peningkatan dalam harga barang yang diproduksi oleh perusahaan atau pemerintah akan 
terlihat dalam PDB deflator tetapi tidak dalam IHK; kenaikan barang-barang impor terlihat 
dalam IHK, tetapi tidak dalam PDB deflator. 

Dengan menghilangkan faktor fluktuasi harga, diharapkan yang diperbandingkan adalah 
benar-benar kuantitas produksi, dimana nilai uang hanya bersifat satuan ukuran yang 
memungkinkan dilakukannya penjumlahan. Angka yang didapat disebut PDB atas dasar 
harga konstan atau PDB riil. Akan tetapi, tetap saja perhitungannya adalah atas dasar nilai 
pasar, bukan atas dasar nilai yang lainnya.  

Pada dasarnya bisa diambil sembarang tahun untuk menjadi kurun waktu dasar (base 
period) tertentu. Kemudian, nilai PDB pada tahun-tahun sesudahnya “disesuaikan” dengan 
“tingkat harga” pada tahun dasar tersebut. Seolah-olah, PDB tahun yang diamati dihitung 
menggunakan harga-harga yang terjadi pada tahun dasar yang ditetapkan tadi. Dalam 
prakteknya, ada sangat banyak harga dan berubah-ubah, maka dipergunakan teknik 
penghitungan atas dasar ilmu statistika, yakni menggunakan angka indeks. Dengan kata lain, 
angka indeks itu berfungsi sebagai deflator. Tahun dasar umumnya diubah setiap 10 tahun 
sekali, dan yang dipakai saat ini adalah tahun 2000, mengikuti anjuran Badan Statistik PBB 
agar setiap negara memakai tahun kelipatan 5. Perlu diketahui, Indonesia sebelumnya 
memakai tahun dasar 1993, 1983 dan 1973. 

Besaran PDB Indonesia pada tahun 2009 atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.613,4 
triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (tahun 2000) mencapai Rp2.177,0 triliun. 
Dikenal pula istilah PDB per kapita merupakan PDB (atas dasar harga berlaku) dibagi 
dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2009 angka PDB per kapita 
diperkirakan mencapai Rp24,3 juta (US$2.590,1) dengan laju peningkatan sebesar 12,0 
persen dibandingkan dengan PDB per kapita tahun 2008 yang sebesar Rp21,7 juta 
(US$2.269,9). 

Pendapatan nasional 

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga 
keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, 
biasanya selama satu tahun. 

Sejarah 

Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris 
yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya (Inggris) pada tahun 1665. Dalam 
perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan 
penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak 
disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi 
modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. 
Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk 
Nasional Bruto (Gross National Product, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang 



 
Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan 87 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada 
suatu negara. 

Konsep 

Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional 

− Produk Domestik Bruto (GDP)  
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa 
barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu 
negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil 
produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi 
di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang 
modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan 
dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor. 

Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara : 

− Produk Nasional Bruto (GNP)  
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa 
barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu 
tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang 
berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang 
beroperasi di wilayah negara tersebut. 

 

− Produk Nasional Neto (NNP)  
Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau 
penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian 
barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi 
umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan 
kesalahan meskipun relatif kecil. 

 

− Pendapatan Nasional Neto (NNI)  
Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung 
menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor 
produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang 
dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak 
lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll. 

 

− Pendapatan Perseorangan (PI)  
Pendapatan perseorangan (Personal Income) adalah jumlah pendapatan yang diterima 
oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa 
melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran 
transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang 
bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian 
pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial 
bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk 
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mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba 
perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak 
dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan 
tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang 
dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk 
dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja). 

 

− Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)  
Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap 
untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi 
tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal 
income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak 
yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung 
ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. 

  
Penghitungan 

Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu: 

− Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, 
bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu 
periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada 
perusahaan. 

− Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan 
suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode 
tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang 
jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi). 

− Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk 
membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode 
tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran 
yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga 
(Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan 
selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (X − M) 

Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut : 
g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 100% 
g = tingkat pertumbuhan ekonomi PDBs = PDB riil tahun sekarang PDBk = PDB riil tahun 
kemarin 

Contoh soal : 

PDB Indonesia tahun 2008 = Rp. 467 triliun, sedangkan PDB pada tahun 2007 adalah = Rp. 
420 triliun. Maka berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 jika 
diasumsikan harga tahun dasarnya berada pada tahun 2007 ? 

jawab : 

g = {(467-420)/420}x100% = 11,19% 
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Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional 

Selain bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk 
mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu 
negara selama satu periode, perhitungan pendapatan nasional juga memiliki manfaat-
manfaat lain, diantaranya untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. 
Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi 
negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contohnya, berdasarkan pehitungan 
pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau 
agraris, Jepang merupakan negara industri, Singapura termasuk negara yang unggul di 
sektor jasa, dan sebagainya. 

Disamping itu, data pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menentukan besarnya 
kontribusi berbagai sektor perekomian terhadap pendapatan nasional, misalnya sektor 
pertanian, pertambangan, industri, perdaganan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga 
digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, 
membandingkan perekonomian antarnegara atau antardaerah, dan sebagai landasan 
perumusan kebijakan pemerintah. 

Faktor yang memengaruhi 

− Permintaan dan penawaran agregat  

Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap 
barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar 
dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada 
berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara 
keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-
perusahaan dengan tingkat harga tertentu. 

Konsumsi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pendapatan nasional 

Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan 
menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran dan tingkat 
kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat 
cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional (pendapatan 
nasional), yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat 
penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional 
(pendapatan nasional) dan menambah pengangguran. 

− Konsumsi dan tabungan  

Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu 
perekonomian dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), sedangkan tabungan 
(saving) adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara 
konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari 
pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption yang membahas tingkah 
laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. 
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Distribusi Pendapatan Nasional dan Kemiskinan  

Kemiskinan, Distribusi Pendapatan, Masalah Kemiskinan, dan Ketimpangan. 
 
Pertumbuhan versus Pemerataan 
Simon Kuznets (1955) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (inverted U curve) 
bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak 
merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi 
pendapatan makin merata. 
 
Indikator Distribusi Pendapatan 
* Distribusi Ukuran (Distribusi Pendapatan Perorangan) 
* Kurva Lorenz 
* Koefisien Gini 
 
Cara distribusi pendapatan nasional akan menentukan bagaimana pandapatan nasional yang 
tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam 
masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, penganguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam 
masyarakat. Distribusi pendapatan perseorangan (personal distribution of income) atau 
distribusi ukuran pendapatan (size distribution of income) merupakan indikator yang paling 
sering digunakan oleh para ekonom. Untuk mengukur kondisi ekonomi seseorang, ada dua 
konsep pokok yang paling sering digunakan yaitu pendapatan dan kekayaan. 

Pendapatan menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah 
tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari upah, 
atau penerimaan tenaga kerja; pendapatan terdiri dari upah, atau penerimaan tenaga kerja; 
pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden; serta pembayaran transfer atau 
penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial, atau asuransi pengangguran. 

Kekayaan terdiri dari nilai nominal neto aset yang dimiliki pada waktu tertentu. Kekayaan 
rumah tangga meliputi harta yang nampak atau nyata seperti rumah, mobil, tanah dan 
barang konsumsi tahan lama lainnya dan aset keuangan seperti uang tunai, tabungan, 
obligasi, dan saham. Seluruh item yang mempunyai nilai disebut aktiva sedang item yang 
dipinjam disebut kewajiban (liabilities). Perbedaan antara total aktiva dan utang disebut 
kekayaan atau net worth. 

Ukuran distribusi pendapatan perseorangan secara langsung menghitung jumlah penghasilan 
yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Yang diperhatikan di sini adalah 
seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, 
entah itu bunga simpanan atau tabungan, laba usaha, utang, hadiah ataupun warisan. Lokasi 
sumber penghasilan (desa atau kota) maupun sektor atau bidang kegiatan yang menjadi 
sumber penghasilan (pertanian, industri, perdagangan, dan jasa) juga diabaikan. 

Misalnya, bila si X dan si Y masing-masing menerima pendapatan yang sama per tahunnya, 
maka kedua orang tersebut langsung dimasukkan ke dalam satu kelompok atau satu 
kategori penghasilan yang sama, tanpa mempersoalkan bahwa si X memperoleh uangnya 
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dari membanting tulang selama 15 jam sehari, sedangkan si Y hanya ongkang-ongkang kaki 
menunggu bunga harta warisan yang didepositokannya. 

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa setiap orang menerima pendapatan yang berbeda-
beda? Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan menciptakan 
kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak merata hanya akan 
menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja.  

Perbedaan pandapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya 
dan faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan 
memperoleh pendapatan yang lebih banyak juga. Ada sejumlah alat atau media untuk 
mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Alat atau media yang lazim digunakan 
adalah Koefisien Gini (Gini Ratio) dan cara perhitungan yang digunakan oleh Bank Dunia.  

Koefisien Gini biasanya diperlihatkan oleh kurva yang dinamakan Kurva Lorenz. Kurva ini 
memperlihatkan hubungan kuantitatif antara prosentase penerimaan pendapatan penduduk 
dengan prosentase pendapatan yang benar-benar diperoleh selama kurun waktu tertentu, 
biasanya setahun. 

 

Gambar 1. kurva Lorenz 

 

Dari gambar di atas, sumbu horisontal menggambarkan prosentase kumulatif penduduk, 
sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh 
masing-masing prosentase penduduk tersebut. Sedangkan garis diagonal di tengah disebut 
“garis kemerataan sempurna” (perfect equality). Karena setiap titik pada garis diagonal 
merupakan tempat kedudukan prosentase penduduk yang sama dengan prosentase 
penerimaan pendapatan.  

Setiap titik yang terdapat pada garis diagonal melambangkan persentase jumlah 
penerimanya (persentase penduduk yang menerima pendapatan itu terdapat total 
penduduk atau populasi). Sebagai contoh, titik tengah garis diagonal melambangkan 50 
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persen pendapatan yang tepat didistribusikan untuk 50 persen dari jumlah penduduk. Titik 
yang terletak pada posisi tiga perempat garis diagonal melambangkan 75 persen 
pendapatan nasional yang didistribusikan kepada 75 persen dari jumlah penduduk. 
Persentase pendapatan yang ditunjukkan oleh titik-titik di sepanjang garis diagonal tersebut 
persis sama dengan persentase penduduk penerimanya terhadap total penduduk.  

 

Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat 
ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, 
semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Pada gambar di atas, besarnya 
ketimpangan digambarkan sebagai daerah yang diarsir.  

Untuk selanjutnya, pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang 
relatif sangat sederhana pada suatu negara dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang 
yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di 
mana kurva Lorenz itu berada.  

Pada Figur 5-6, rasio yang dimaksud adalah rasio atau perbandingan bidang A terhadap 
total segitiga BCD. Rasio inilah yang dikenal sebagai rasio konsentrasi Gini (Gini 
concentration ratio) yang seringkali disingkat dengan istilah koefisien Gini (Gini coefficient). 
Istilah tersebut diambil dari nama seorang ahli statistik Italia yang pertama kali 
merumuskannya pada tahun 1912.  

 

 

Figur a: 
Distribusi pendapatan yang relatif 

merata (ketimpangannya tidak parah). 
 

 Figur b: 
Distribusi pendapatan yang relatif 

tidak merata (ketimpangannya parah). 
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Formula koefisien Gini adalah sebagai berikut:  

� � � � ��� � ����	�
� � 
���	 

Dimana : G = Koefisien Gini 

     Pi = Kumulatif penduduk di grup i 

    Yi = Kumulatif pendapatan di grup i  

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa suatu distribusi pendapatan makin merata jika 
nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan 
makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu. 

Menurut teori neoklasik, perbedaan kepemilikan faktor produksi, lama kelamaan akan 
hilang atau berkurang melalui suatu proses penyesuaian otomatis. Bila proses otomatis 
tersebut masih belum mampu menurunkan perbedaan pendapatan yang sangat timpang, 
maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi. Kedua sistem ini dapat 
digunakan sebagai sarana untuk melakukan redistribusi pendapatan.  

Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk yang 
pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya 
rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pemberiannya. Pajak yang telah dipungut apalagi 
menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi prosentase 
tarifnya), oleh pemerintah digunakan untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi dan 
proyek pembangunan. Dari sinilah terjadi proses redistribusi pendapatan yang akan 
mengurangi terjadinya ketimpangan.  
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Aplikasi 
 

Data dari BPS memberikan hasil yang mendua yaitu di satu sisi dari distribusi 
pendapatan yaitu kemiskinan absolut, Indonesia dapat dijadikan contoh sukses dari 
pelaksanaan reformasi ekonomi, tetapi dalam satu sisi lain contoh klasik di negara 
Amerika Latin masih terjadi di sini yaitu distribusi pendapatannya cenderung 
memburuk.  

 
Tabel Ketimpangan Pendapatan di Berbagai Negara 

NEGARA KOEFISIEN GINI 

70-an 80-an 90-an 

Negara Industri baru     

Hong Kong  0.41 0.37 0.45 

 Korea Selatan 0.33 0.39 0.34 

 Singapore  0.41 0.41 0.39 

China Taipei  0.28 0.28 0.31 

China  n.a.  0.32 0.38 

Asia Tenggara     

Indonesia  0.31 0.36 0.32 

Malaysia  0.50 0.51 0.48 

Philipina 0.49 0.46 0.45 

Thailand  0.43 0.43 0.52 

Asia Selatan    

 Bangladesh 0.36 0.39 0.28 

 India  0.30 0.31 0.30 

Pakistan  0.30 0.32 0.32 

Sri Langka  0.38 0.42 0.30 

Eropa Timur   0.25 0.29 

Negara Maju   0.33 0.34 

Timur Tengah dan Afrika 

Utara  

 0.41 0.38 

Sub-Sahara Afrika   0.44 0.47 

Amerika Latin dan Karibia    0.50 0.49 

Sumber: Deininger and Squire (1996) 
 
Sepanjang periode 1984-1996 tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 21,4% menjadi 
11,2% pada tahun 19963. Penurunan ini dibarengi pula membaiknya pendapatan rata-
rata penduduk miskin, terbukti dari penurunan jurang kemiskinan (poverty gap) dari 
21% menjadi 11% sepanjang periode yang sama. Sekalipun demikian perlu dicatat 
bahwa tingkat kemiskinan masih sensitif terhadap garis kemiskinan yang digunakan, 
dalam arti jika ambang batas dinaikkan akan menghasilkan kenaikan tingkat kemiskinan 
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yang relatif lebih besar. Berarti masih cukup besar jumlah penduduk yang berada dalam 
keadaan marginal dan nyaris miskin. Studi yang dilakukan oleh Ikhsan (1997) 
menunjukkan jika garis kemiskinan dinaikkan 10% maka jumlah penduduk miskin di 
Indonesia meningkat menjadi 16% dalam tahun 1996. Hal ini semakin terbukti dengan 
meningkatnya tingkat kemiskinan secara signifikan selama periode 1996-1999 sebagai 
akibat dari krisis ekonomi dan El Nino.   

Biasanya peningkatan tingkat kemiskinan akibat kenaikan garis kemiskinan akan diikuti 
pula dengan peningkatan jurang kemiskinan dan tingkat kedalaman kemiskinan (poverty 
soverity index). Ikhsan (1999) menunjukkan pula pola kemiskinan antara desa dan kota 
akan banyak berubah jika jenis barang yang digunakan dalam poverty bunddle goods 
disamakan untuk desa dan kota. Jumlah penduduk miskin di desa akan meningkat 
sementara jumlah penduduk kota sedikit menurun dimana resultannya menghasilkan 
peningkatan jumlah penduduk miskin yang lebih besar. Perubahan-perubahan ini 
merupakan perbaikan metodologi yang merubah pola kemiskinan pada tahun tertentu, 
tetapi tidak merubah kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan dari waktu-ke 
waktu jika metodologinya diterapkan secara konsisten.  

Di wilayah pedesaan perbaikan keadaan penduduk miskin maupun perbaikannya relatif 
lebih mengesankan dibandingkan dengan di perkotaan. Di pedesaan jumlah absolut 
penduduk miskin lebih nyata menurun, demikian juga dengan jurang kemiskinannya.  

Perbedaan perkembangan tersebut tentu diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti 
perbaikan produktivitas maupun harga hasil-hasil pertanian, serta pengaruh pengeluaran 
pemerintah. Indeks nilai tukar petani (di Jawa) memang jelas menunjukkan kenaikan, 
terutama sampai tahun 1988. Sebaliknya perkembangan pengeluaran rutin pemerintah 
(nominal), di luar bunga dan cicilan hutang, masih lebih cepat dibandingkan dengan 
pengeluaran pembangunan (di luar bantuan proyek) maupun terhadap 
pengeluaran/transfer ke daerah. Ketidak selarasannya dengan perkembangan tingkat 
kemiskinan di wilayah pedesaan dan perkotaan tampaknya disebabkan oleh 
perkembangan penduduk yang lebih cepat di perkotaan, apalagi karena urbanisasi 
penduduk miskin. Tetapi bisa jadi hal tersebut bersangkut paut pula dengan perbedaan 
garis kemiskinan yang digunakan bagi kedua wilayah. Sebagai contoh misalnya 
pembebasan harga gula dan beras akan menguntungkan kelompok miskin baik di kota 
maupun di desa. Serupa pula untuk kasus tepung terigu dimana konsumen baik 
konsumen akhir maupun konsumen antara dapat menikmati bukan hanya harga yang 
lebih murah melainkan pula pilihan yang lebih banyak.   

Deregulasi tataniaga pada awalnya telah berhasil menekan harga terigu di bawah harga 
pre deregulasi tetapi sebagai akibat pergerakan nilai tukar harga domestik di pasar 
eceran telah menyebabkan harga eceran meningkat. Tetapi sejalan dengan penguatan 
nilai tukar harga ketiga komoditi mengalami penurunan. Dampak deregulasi ekonomi 
akan terlihat jika pengaruh nilai tukar diisolasikan dimana terlihat harga ketiga komoditi 
mengalami penurunan jika diukur dalam US$.  
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Deregulasi ekonomi juga akan berpengaruh harga yang diterima oleh produsen. Dalam 
beberapa kasus produk pertanian, deregulasi tataniaga telah berhasil meningkatkan 
marjin yang diterima petani . Di samping itu mengingat fakta bahwa sektor pertanian 
memberikan kontribusi sekitar 60 persen dari kemiskinan di Indonesia, peningkatan 
marjin ini akan meningkatkan daya beli dari kelompok petani miskin khususnya untuk 
kegiatan sektor pertanian di luar beras. Deregulasi harga beras misalnya akan 
menguntungkan buruh tani dan petani dengan lahan kecil karena merekalah yang akan 
dirugikan oleh proteksi harga beras yang tinggi. 

Walaupun tetap kurang akurat, data Sistem Neraca Sosial Ekonomi (Social Accounting 
Matrix, SAM) dapat digunakan untuk menggambarkan perkiraan tentang arah dari 
distribusi pendapatan. Tetapi klasifikasi kelompok masyarakat dalam SAM tidak 
menggunakan kelas pendapatan sebagai patokan melainkan jenis pekerjaan seperti 
buruh tani dan buruh non pertanian serta tenaga operator baik di desa maupun kota 
yang dianggap mewakili masyarakat yang berpendapatan bawah dan tenaga profesional 
yang dianggap mewakili masyarakat berpendapatan tinggi.   

Berdasarkan harga tahun 1990 dan membandingkan periode 1985 (pra deregulasi) dan 
tahun 1993 (post deregulasi) berikut ini beberapa gambaran yang dapat dijadikan 
perkiraan tentang dampak deregulasi terhadap pemerataan.  

Pertama, jumlah buruh tani meningkat sebanyak 1,63 kali selama periode tersebut 
tetapi pendapatan rata-rata riil kelompok ini hanya meningkat rata-rata 0,7% per tahun.    

Kedua, terjadi aglomerasi pemilikan tanah pertanian yang terlihat dari makin 
mengecilnya jumlah petani yang memiliki tanah di atas 0,5 ha dan makin banyaknya 
penduduk yang memiliki tanah kurang dari 0,5 ha. Yang menarik adalah pendapatan riil 
petani pemilik tanah di bawah 0,5 ha meningkat paling tajam diantara semua kelompok 
pendapatan yaitu 7,5% per tahun, sementara pendapatan riil kelompok pemilik tanah 
0,5-1 ha dan di atas 1 ha meningkat 4,8% per tahun dan 4,5% per tahun. Kelompok 
buruh bukan pertanian juga mengalami kenaikan pendapatan riil yang cukup tajam yaitu 
4,5% per tahun sementara kelompok masyarakat pendapatan atas di daerah meningkat 
sebesar 8,1% per tahun.  

Ketiga, jumlah penduduk yang tergolong buruh atau operator non pertanian di daerah 
pedesaan cenderung menurun dari 22 juta menjadi 16 juta dan diikuti dengan kenaikan 
jumlah penduduk yang tergolong tenaga profesional (masyarakat pendapatan tinggi) di 
daerah pedesaan meningkat dari 13 juta menjadi 24 juta. Dengan membandingkan 
komposisi penduduk dan laju pertumbuhan riil sangat boleh jadi distribusi pendapatan 
di daerah pedesaan praktis tidak berubah atau memburuk sedikit.  

Keempat, memburuknya distribusi pendapatan justru terjadi di daerah perkotaan. 
Pendapatan riil buruh justru tidak berubah selama periode 1985-93, sementara 
pendapatan riil tenaga profesional meningkat 7,5% per tahun. Walaupun demikian 
jumlah buruh non pertanian memang meningkat sebanyak 13% selama 8 tahun tersebut 
tetapi di pihak lain. 
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Tenaga profesional meningkat sangat tajam yaitu 60% dalam kurun waktu tersebut. 
Angka-angka ini konsisten dengan penurunan tingkat kemiskinan (karena secara absolut 
jumlah orang miskin di kota cenderung meningkat) dan mencerminkan pula bahwa 
distribusi pendapatan di daerah perkotaan cenderung memburuk dan lebih dramatis 
daripada yang tesirat dari angka koefisien Gini yang dikeluarkan oleh BPS. Hal ini 
tentunya lebih menggambarkan keadaan yang seperti kita rasakan dalam kehidupan 
sehari-hari. Mengingat jumlah penduduk di desa dan kota kini tidak banyak berbeda 
sangat boleh jadi secara keseluruhan distribusi pendapatan memburuk.  

Pertanyaannya mengapa hal ini terjadi? Mengapa di daerah pedesaan distribusi 
pendapatan justru tidak memburuk, sementara sebaliknya di daerah perkotaan? Apakah 
ada yang salah dengan deregulasi, mengingat dampak positif dari deregulasi justru 
seharusnya terjadi di daerah perkotaan?. Apakah deregulasi salah arah?  

Perbaikan distribusi pendapatan di daerah pedesaan mungkin disebabkan oleh beberapa 
hal seperti penggunaan tanah untuk komoditas yang lebih menguntungkan, walaupun 
distribusi tanah makin memburuk terutama di pulau Jawa. Perbaikan ini didorong pula 
oleh perbaikan prasarana perhubungan yang memungkinkan bagian yang diterima oleh 
petani makin besar. Studi yang dilakukan oleh Akiyama dan Nishio (1995) terhadap 
perkembangan produksi coklat memperkuat dugaan ini. Dalam periode 1985-1993, 
perbedaan harga yang diterima oleh petani di sentra produksi coklat dengan harga 
ekspor makin mengecil ditandai dengan makin mengecilnya marjin perdagangan.  

Kenyataan ini menunjukkan petani itu walaupun miskin tetapi lebih efisien dan rasional. 
Hal ini memberikan indikasi mekanisme pasar kompetitif berjalan lebih sempurna di 
daerah pertanian. Ketidaksempurnaan mekanisme pasar yang terjadi di daerah 
pertanian umumnya tercipta akibat campur tangan pemerintah melalui tataniaga yang 
semula bertujuan untuk memperbaiki pendapatan dan kestabilan harga tetapi hasil yang 
terjadi justru sebaliknya.  

Distribusi pendapatan (dan juga tingkat kemiskinan) akan lebih membaik jika tataniaga 
pertanian baik yang diberlakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
dihapuskan. Dua kasus nasional yang mencolok adalah pelarangan ekspor rotan 
setengah jadi dan tataniaga cengkeh. Pelarangan ekspor rotan setengah jadi bukan 
hanya telah menghancurkan perindustrian rakyat di sentra-sentra produksi rotan di 
Kalimantan dan Sulawesi tetapi juga telah menekan harga rotan asalan lebih dari 
separuh harga sebelum larangan diberlakukan. Kasus yang sama juga terjadi dalam 
cengkeh, jeruk dan kopra di berbagai sentra produksi di luar Jawa. Petani bukan hanya 
harus menanggung kahancuran harga tetapi juga tidak mendapatkan insentif untuk 
mempertahankan tanaman yang akhirnya menurunkan produksi dalam jangka panjang. 
Kasus Cengkeh misalnya, jika tataniaga dicabut sekarang ini sedikit sekali petani akan 
mendapatkan keuntungan karena kebanyakan pohon cengkeh telah ditebang karena 
biaya pemeliharaan tidak seimbang dengan harga yang diterima.  

Pencabutan tataniaga dan diikuti dengan pengaturan kembali pungutan daerah telah 
meningkatkan marjin yang diterima petani sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 4. 
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Peningkatan marjin yang diterima petani dan diikuti dengan fleksibelitas dalam pasar 
tenaga kerja serta dibantu oleh perbaikan cuaca telah membantu penurunan tingkat 
kemiskinan dalam periode Desember 1998 – Agustus 1999. Walaupun data dalam 
periode tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung tetapi suatu hal yang tidak 
bisa dibantah adalah terjadi perbaikan dalam daya beli dalam sektor pertanian yang 
telah menurunkan kembali tingkat kemiskinan yang mencapai puncaknya pada periode 
Agustus 1998-Januari 1999.  

Semestinya intervensi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus 
dapat memperbaiki distribusi pendapatan. Intervensi pemerintah dilakukan justru untuk 
menjamin mekanisme pasar berjalan. Rendahnya harga yang diterima petani disebabkan 
karena tiga hal: pertama, ketidaksempurnaan informasi; kedua, tingginya biaya 
transportasi; dan ketiga, ketidaksempurnaan pasar baik karena alasan pertama dan 
kedua maupun intervensi pemerintah. Ketidaksempurnaan informasi telah merupakan 
penyebab dua penyakit klasik dari petani yaitu kegagalan untuk melakukan tawar-
menawar dan keterbatasan terhadap akses terhadap lembaga keuangan (Stiglitz, 1996). 
Akibatnya munculnya praktek monopsoni yang merugikan petani yang akhirnya 
menyebabkan pangsa harga yang diterima oleh petani cenderung lebih rendah dari 
seharusnya. Kasus kopra, cengkeh dan gaplek (Lampung) merupakan contoh dari kasus 
ini. Tingginya biaya transportasi akibat kualitas infrastruktur yang buruk telah dapat 
dibuktikan dalam banyak kasus. Kasus Coklat di Sulawesi Selatan merupakan contoh 
yang baik. Harga yang diterima oleh petani makin membaik sejalan dengan perbaikan 
infrastruktur. Tambahan lagi harga yang diterima petani yang memiliki akses lebih baik 
ke Ujungpandang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang kondisi 
jalannya lebih buruk. Sementara contoh dari intervensi pemerintah yang menurunkan 
pendapatan petani selain dalam kasus cengkeh dan rotan juga terjadi di banyak propinsi 
lain. Sebagai contoh di NTT, yang merupakan propinsi yang jurang kemiskinan dan 
tingkat kedalaman kemiskinan tertinggi di Indonesia, regulasi atau tataniaga yang 
dipaksakan oleh Pemda tingkat I maupun tingkat II telah menyebabkan harga yang 
petani sangat  rendah dan menyebabkan terjadinya transfer kekayaan dari petani miskin 
kepada persekutuan antara aparat pemerintah dan pedagang. (World Bank, 1996 dan 
1997).  

Mengapa terjadinya pemburukan distribusi pendapatan di daerah perkotaan? Ada 
beberapa tesis yang dapat digunakan untuk menjelaskan hal ini yaitu: Pertama, 
ekspansi lapangan kerja yang lebih tinggi selama era deregulasi tidak disertai dengan 
peningkatan upah di kota. Upah tidak akan terangkat jika aliran tenaga kerja dari desa 
ke kota masih mengalir karena perbedaan upah buruh kota-desa praktis tidak berubah 
-yaitu dalam rasio upah buruh di kota dan desa sebesar 1,75 kali) dan upah buruh di 
kota justru cenderung turun secara riil. Di pihak lain, kelangkaan tenaga skill 
mendorong upah riil tenaga profesional meningkat secara tajam yaitu 7,7% per tahun 
melebihi kenaikan tingkat produktivitas secara keseluruhan. Tidak heran kemudian 
perbedaan upah di kota cenderung makin timpang. Fenomena ini terlihat jelas dari 
peningkatan jumlah buruh tani yang di luar musim tanam dan panen mengalir ke daerah 
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perkotaan dan menambah jumlah pasokan tenaga kerja di pasar tenaga kerja informal. 
Gambaran ini memperkuat tesis Harris-Todaro (1978) yang menunjukkan bahwa aliran 
tenaga kerja desa ke kota akan terus berlangsung jika perbedaan upah desa dan kota 
tetap terjadi. Tambahan pasokan tenaga kerja di sektor informal ini akan menekan upah 
di sektor informal dan membesar segmentasi pasar tenaga kerja di daerah perkotaan. 
Sementara itu deregulasi ekonomi telah menimbulkan ekspansi bisnis yang sangat 
cepat. Namun di pihak lain pasar tenaga kerja Indonesia belum siap dalam 
mengantisipasi kecepatan permintaan tenaga kerja terdidik sehingga menciptakan 
tekanan upah dalam jangka pendek. Kombinasi antara penurunan upah di pasar tenaga 
kerja informal dan lonjakan upah di pasar tenaga kerja terdidik telah memperburuk 
distribusi upah dan gaji di daerah perkotaan. Kedua, terjadi lonjakan dari pendapatan 
atas balas jasa atas modal dan tanah dalam lima tahun terakhir untuk semua kelompok 
pendapatan. Di desa kenaikan terbesar justru dinikmati oleh buruh tani dan pemilik 
tanah di bawah 0,5 ha sementara di daerah perkotaan justru sebaliknya. Fenomena di 
daerah perkotaan lebih sukar dijelaskan mengingat marjin keuntungan untuk industri 
manufaktur cenderung makin kecil sejalan dengan makin ketatnya kompetisi, namun 
tingkat konsentrasi untuk beberapa industri cenderung meningkat. Ini berarti terjadi 
makin kuat ketimpangan dalam distribusi atas balas jasa modal dan tanah. Spekulasi 
tanah telah memperkuat proses aglomerasi pemilikan tanah yang akhirnya 
memperburuk distribusi pendapatan. Ketiga, eksistensi rezim proteksi di industri 
manufaktur termasuk industri pengolah hasil pertanian mendorong peningkatan 
eksistensi kelompok pencari rente yang jelas berakibat negatif terhadap distribusi 
pendapatan. Keempat, kebijakan subsidi pemerintah yang cenderung anti pemerataan. 
Kecuali untuk subsidi sekolah dasar, SLTP, puskemas, subsidi pemerintah untuk SLTA, 
rumah sakit, minyak tanah, perguruan tinggi dan solar sangat regresif sifatnya. Artinya 
subsidi ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok “the have”. Sebagai gambaran, 83-87% 
dari subsidi perguruan tinggi dan Solar dinikmati oleh 20% kelompok masyarakat 
berpendapatan tinggi sementara yang lainnya cenderung moderat. Jika kita bandingkan 
antara desa dan kota, jelas bahwa 90% subsidi ini jatuh pada masyarakat kota. 
Berdasarkan argumen-argumen di atas tidak ada salah dengan deregulasi. 
Memburuknya distribusi pendapatan justru disebabkan karena eksistensi rezim proteksi 
yang menghambat pembangunan di sektor industri pertanian.  

Lalu bagaimana solusinya? Menyelesaikan masalah distribusi pendapatan bukanlah 
pekerjaan “semalam”, membutuhkan waktu yang cukup lama dan political commitment 
yang kuat serta dilakukan secara gradual (bertahap). Hindarilah cara-cara distortif 
seperti upah minimum, kredit preferensi yang cenderung menciptakan lobang-lobang 
baru bagi kaum pencari rente dan berakibat sebaliknya. Dengan meminjam polarisasi 
pemikiran kebijakan di atas, solusi yang paling tepat adalah “somewhere in between” 
kutub pemikiran di atas. Tetapi yang perlu disadari bahwa intervensi pemerintah 
dilakukan untuk menjamin mekanisme pasar dapat berjalan (Stiglitz, 1997).  

Langkah pertama, adalah mendorong pembangunan di daerah pedesaan antara lain 
dengan mengembangkan infrastruktur fisik seperti jalan, irigasi, menciptakan lembaga 
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keuangan pedesaan, riset dan pengembangan dari komoditas hortikultura yang 
mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi, membebaskan petani dalam memilih 
komoditas yang ditanamnya serta menghapuskan segala tataniaga yang berlaku 
sekarang ini seperti gula, rotan, cengkeh, jeruk, minyak kelapa dan sebagainya. Yang 
terakhir ini sebagaimana ditunjukkan di atas telah terbukti sama sekali tidak 
menguntungkan petani atau masyarakat pedesaan .  

Yang menjadi akar dari permasalahan adalah masalah ketidak-sempurnaan informasi. 
Solusi yang dilakukan adalah memperbaiki arus informasi. Misalnya seperti yang 
disebutkan di atas, untuk memperkuat daya tawar petani, arus informasi harga baik 
harga di pasaran internasional maupun di pasar lokal perlu diperluas karena hal ini 
sebetulnya telah dilakukan oleh RRI dan siaran Indonesia di BBC atau VOA. 
Ketidaksempurnaan informasi terjadi juga dalam sistem finansial. Asimetri informasi 
antara perbankan atau industri penyerap produk industri kecil dengan industri kecil 
sendiri menyebabkan biaya transaksi antarpelaku-pelaku ekonomi ini menjadi sangat 
mahal. Akibatnya perbankan dalam menghadapi masalah ini (atau dalam teori ekonomi 
dikenal dengan masalah moral hazard dan adverse selection) akan bereaksi dengan 
membatasi kredit (credit rationing) dan mengenakan premi yang tinggi terhadap industri 
kecil. Karena itu intervensi pemerintah hendaknya tidak dilakukan dalam bentuk 
menyediakan kredit yang bersubsidi—yang cenderung akan menimbulkan distorsi dan 
penyalahgunaan kredit (credit fungibility), melainkan mendorong tercipta institusi yang 
mampu mengatasi masalah asimetri kredit ini.   

Salah satu medianya adalah menciptakan lembaga penjamin berkerja sebagai perantara 
dalam menjamin kredit dari pengusaha kecil. Media lain yang perlu diciptakan adalah 
jasa konsultan yang bekerja untuk kepentingan perbankan atau industri kecil di mana 
hasil laporannya dapat menjadi barang publik. Pengamatan di lapangan menunjukkan 
adanya kesulitan dari perbankan—bahkan BPR sekalipun—untuk mengetahui sektor-
sektor apa yang prospektif untuk dibiayai oleh mereka.  

Kebijakan Bank Indonesia di masa lalu dengan mewajibkan perbankan untuk 
menyalurkan 20% dari kredit dengan sistem penalti terbukti kurang efektif terutama 
juga berkaitan dengan masalah asimetri informasi. Citibank atau Bank Mandiri tentunya 
tidak terbiasa atau tidak memiliki informasi yang lengkap tentang nasabah kecil. 
Nasabah kecil pun tidak terbiasa menghadapi sistem pelayanan yang dilakukan oleh 
Citibank. Perubahan kebijakan ‘yang memihak usaha kecil’ ini dengan sistem insentif 
diperkirakan lebih efektif dan tidak akan membebankan perbankan sendiri, walaupun 
target pencapaian 20% bisa saja tidak tercapai. Tetapi diperkirakan secara efektif 
persentase penyaluran kredit pada usaha kecil akan meningkat dibandingkan periode di 
bawah rezim kebijakan yang lama.  

Missing market menimbulkan permasalahan dalam pemasaran produk industri kecil. 
Sistem pembayaran konsinyasi—yang secara implisit berarti industri kecil memberikan 
kredit pada usaha besar—dapat diatasi dengan menciptakan lembaga anjak piutang 
(factoring) khusus bagi produk industri kecil. Industri kecil dapat menjual piutang 
barangnya pada lembaga ini dengan discount tertentu dan menukarkannya dengan uang 
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tunai. Tidak seperti dalam hal penyaluran kredit, asimetri informasi yang dihadapi oleh 
lembaga factoring relatif kecil, karena piutang yang terjadi industri besar yang 
reputasinya lebih baik.  

Permasalahan dalam pemasaran yang menjadi kendala bagi industri kecil setelah 
masalah keuangan selain diatasi dengan penyediaan lembaga factoring dapat diatasi 
dengan dua program. Yang pertama, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal 
(pembebasan PPN misalnya) bagi iklan yang dipasang oleh industri kecil pada media 
elektronik atau media massa. Yang kedua adalah membantu riset pemasaran bagi 
produk industri kecil. Untuk yang kedua yang paling penting bagaimana hasil riset 
operasional dan dapat diakses oleh setiap pelaku ekonomi apakah industri kecil sendiri, 
pembeli (industri menengah dan besar) atau perbankan. Hal ini sekaligus akan 
mengatasi masalah asimetri informasi yang didiskusikan di atas.  

Kebijakan lain yang perlu diperkenalkan adalah franchise system dan outsourcing. Kasus 
pelarangan supermarket untuk beroperasi di luar ibukota propinsi sebetulnya akan 
merugikan konsumen karena konsumen makin dibatasi pilihannya. Dan bisa saja akan 
mendorong konsumen untuk berbelanja di ibukota propinsi dan menyebabkan 
terjadinya aliran uang ke daerah perkotaan. Solusi lewat franchising akan lebih 
menguntungkan karena di samping tidak merugikan konsumen akan memberikan alih 
teknologi bagi pengusaha-pengusaha lokal untuk menyerap teknologi pemasaran dari 
usaha besar. Kalau perlu disyaratkan dalam kebijakan tersebut pengusaha lokal yang 
dimaksud adalah pengusaha pribumi. Mungkin saja kasus Alibaba akan terjadi, tetapi 
anggap saja itu hanya “side-effect” karena keterbatasan pengetahuan pengusaha pribumi. 
Tetapi perbaikan pengetahuan (pendidikan) serta pendapatan pribumi diperkirakan 
akan mengurangi praktek-praktek di atas. Jika masalah pribumi-nonpribumi ini makin 
dibicarakan secara terbuka, penyelesaian dengan cara ini akan dapat mengurangi friksi-
friksi yang mencuat seperti yang terjadi sekarang ini.  

Tahap berikutnya adalah menyempurnakan pelaksanaan UU Agraria untuk mencegah 
terjadinya aglomerasi pemilikan tanah. Penerapan pajak yang progresif terhadap tanah 
telah terbukti di banyak negara mengurangi konsentrasi pemilikan tanah di banyak 
negara seperti Amerika Serikat, dan Chile. Kebijakan ini cenderung akan memperbaiki 
distribusi pendapatan.  

Terakhir, yang sebetulnya merupakan elemen yang terpenting dari kebijakan deregulasi 
(yang mempunyai keterkaitan dengan program perbaikan distribusi pendapatan ini) 
adalah reformasi dalam birokrasi. Perubahan intervensi pemerintah berubah dari 
kuantitas menjadi kualitas. Dan hal ini menuntut birokrasi yang cakap dan jujur. Dengan 
sistem yang berlaku sekarang, proses deregulasi praktis kehilangan momentum dan 
arah karena semua kebijakan tergantung pada the man behind the gun. 
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KRISIS BASIS PRODUKSI  

Pemerintah boleh saja mengklaim pada 2008 terjadi swasembada beras, namun situasi di 
lapangan kerap kali tidak seindah data-data yang dipublikasikan. Kondisi yang paling 
mengenaskan di sektor pertanian adalah kian banyaknya rumah tangga petani yang berlahan 
sempit. Hasil Sensus Pertanian 2003 mengabarkan jumlah rumah tangga (RT) petani gurem 
dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar –baik milik sendiri maupun menyewa- 
meningkat 2,6% per tahun, dari 10,8 juta rumah tangga (1993) menjadi 13,7 juta rumah 
tangga (2003). Persentase RT petani gurem terhadap RT pertanian pengguna lahan juga 
meningkat dari 52,7% (1993) menjadi 56,5% (2003). Pola ini terus terjadi akhir-akhir ini, 
sehingga sekarang RT petani gurem diperkirakan telah menembus angka 60%. Sebelumnya, 
telah banyak pihak yang mengingatkan betapa seriusnya persoalan konversi lahan pertanian 
yang digunakan untuk kegiatan di sektor industri, pusat perbelanjaan, atau kawasan 
perumahan. 

Sengketa Lahan 

Hubungan antara negara dan petani bukan hanya didominasi oleh fakta kebijakan yang 
selalu tidak mengenakkan petani, tetapi juga ditingkahi oleh beragam upaya represi negara 
dan perlawanan sengit yang diberikan petani atas kebijakan yang merugikannya. Petani 
sendiri tidak selalu memberikan perlawanan dalam wujud radikal atau tindak kekerasan, 
melainkan malah lebih banyak dalam bentuk halus dan tersamar. Studi yang dikerjakan oleh 
Bates (1981:82) di Afrika memperkuat pernyataan itu, di mana kebijakan pemerintah yang 
tidak menguntungkan petani ditanggapi dengan jalan menggunakan instrumen “pasar” untuk 
melawan negara. Misalnya, petani berhenti membudidayakan tanaman yang tidak 
menguntungkan, mencari saluran-saluran yang lebih baik untuk produksinya (misalnya ke 
negara tetangga), dan menutup kegiatan pertanian untuk kemudian pindah ke kota. Situasi 
itulah yang mengakibatkan pembangunan ekonomi di Afrika mengalami kelumpuhan. 

Di Indonesia sendiri teramat sering terjadi ketegangan antara negara dan petani akibat 
munculnya kebijakan yang pincang. Kasus paling fenomenal barangkali yang terjadi pada 
petani tebu, khususnya sejak keluar Inpres No. 9/1975 mengenai program Tebu Rakyat 
Intensifikasi (TRI). Program ini memiliki dua tujuan pokok, yaitu meningkatkan produksi 
tebu dan mengubah struktur produksi tebu dari semula ditanam pabrik gula menjadi 
diproduksi petani. Namun, dalam implementasinya pemerintah menggunakan cara-cara 
pemaksaan agar petani menanam komoditas tebu tersebut. Petani sendiri sebagian besar 
keberatan dengan model paksa itu karena dipandang menanam tebu kurang 
menguntungkan dibandingkan dengan mengolah tanaman pangan. Akibatnya, banyak sawah 
yang dibuldozer karena petani menolak menanam tebu. Pengalaman pahit itu sudah 
berumur sekitar 30 tahun, tapi secara umum model eksploitasi semacam itu tetap terjadi 
dengan mengambil skema yang lain, seperti kelangkaan pupuk, benih yang mahal, dan mafia 
distribusi. 
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Secara lebih detail, penyebab konflik antara negara dan petani sebenarnya beragam, tetapi 
yang paling banyak berupa sengketa lahan. Dalam kasus di sektor perkebunan sengketa itu 
berupa perebutan tanah garapan, ganti rugi yang tidak adil, tuntutan pengembalian tanah, 
dan penyerobotan lahan oleh masyarakat. Sedangkan sengketa di luar masalah tanah, 
biasanya persoalan kredit yang memberatkan, perusakan tanaman, dan penjarahan 
produksi. Konflik ini bukan hanya mempertemukan antara petani dengan negara, tetapi juga 
menghadapkan petani dengan perusahaan besar swasta yang biasanya dijaga rapat oleh 
aparat negara. Bisa diduga dalam pertikaian ini petani dalam posisi yang lemah karena di 
samping mereka tidak memiliki bukti hukum yang kuat, juga pemain besar swasta dan 
PTPN bisa memengaruhi aparat negara maupun pengadilan untuk memenangkan mereka. 
Sulit untuk membantah argumen ini, meskipun tidak mudah juga untuk menemukan bukti 
empiriknya. 

Penguatan Basis Produksi 

Pertemuan antara masalah sengketa lahan dan kebijakan pemerintah (daerah) yang terus 
mengonversi lahan pertanian, menjadikan kepemilikan lahan petani terus menyusut. Pada 
titik ini, sebagian besar petani di Indonesia telah kehilangan basis produksi yang paling 
penting, yakni tanah. Akibatnya, petani terpaksa menyewa lahan bila hendak memperluas 
areal tanamannya, jika tidak ingin jatuh menjadi buruh tani. Masalahnya, biaya sewa lahan 
yang terus meningkat menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya produksi. Penelitian 
pada petani tebu di Jawa Timur memperlihatkan ongkos sewa lahan mencapai 40% dari 
total biaya produksi (Yustika, 2005). Celakanya, petani tidak bisa menaikkan harga jual 
komoditasnya karena dua alasan: pemerintah mengenakan harga dasar (provenue) atau 
digencet oleh pelaku ekonomi lainnya (seperti tengkulak). Reformasi tanah (land reform) 
sendiri berjalan sangat lamban walaupun telah ada payung regulasinya, yakni UUPA No. 
5/1960. 

Data menunjukkan antara 1960-2002 telah didistribusikan 885.000 hektar (tidak lebih dari 
2% total luas tanah pertanian). Tanah seluas itu dibagikan kepada 1,3 juta keluarga petani 
atau 7% dari total rumah tangga pertanian, sedangkan yang diredistribusikan rata-rata 
25.000 bidang tanah per tahun. Tanah yang dibagi ulang itu cuma 52%, sehingga obyek 
reformasi tanah yang belum didistribusikan masih 48% (Kompas, 28/9/2003). Begitulah, 
sektor pertanian telah mengakumulasi persoalan yang sedemikian menyedihkan, tetapi 
kebijakan pemerintah tidak pernah meletakkan petani sebagai pihak yang harus disantuni. 
Kebijakan pertanian telah menjadi kisah muram dari lakon petani yang setiap saat digencet, 
sehingga mereka menempati lapisan paling bawah dari kerumunan komunitas miskin di 
Indonesia. Penguatan basis produksi merupakan titik kritis yang harus dilakukan 
pemerintah karena akan menentukan tingkat kesejahteraan dan posisi tawar petani 
berhadapan dengan pelaku ekonomi lainnya. 

 

Ahmad Erani Yustika,  
Direktur Eksekutif Indef 
SUMBER: Bisnis Indonesia, 6 Januari 2009 
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APA SETELAH PERINGKAT NAIK?  

Peningkatan peringkat utang RI oleh dua lembaga pemeringkat internasional, Fitch 
Ratings dan Moody’s Investor Service, baru-baru ini, perlu disambut gembira. 

Kenaikan peringkat utang itu akan meningkatkan citra Indonesia di pasar keuangan 
internasional dan menurunkan tingkat bunga surat utang negara ataupun swasta di 
pasar dunia. Namun, kita perlu terus waspada menghadapi gejolak perekonomian 
dunia saat ini.  

Hanya beberapa waktu sebelum krisis, lembaga pemeringkat sama memuji-muji dan 
meningkatkan peringkat surat utang Spanyol. Juga perlu disadari, kenaikan peringkat 
itu buah dari kebijakan yang hanya menekankan stabilitas perekonomian dan 
mengabaikan upaya peningkatan produktivitas serta daya saing untuk mencapai 
pertumbuhan kokoh dan berkesinambungan. 

Ada dua kebijakan stabilisasi yang menonjol yang menghambat pertumbuhan: 
kebijakan fiskal dan kebijakan nilai tukar. Dalam hal fiskal, pemerintah menekan 
defisit APBN hingga 1-2 persen dari PDB dan rasio pinjaman negara terhadap PDB 
hanya sekitar 25 persen. Kedua rasio ini jauh di bawah pagu yang diperbolehkan UU 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni 3 persen dan 60 persen. 

Sementara itu, berkat kenaikan nilai ekspor komoditas primer ke China dan India 
serta pemasukan modal jangka pendek, rupiah dibiarkan menguat terus-menerus. 
Pada gilirannya, rupiah yang menguat itu membuat harga komoditas impor jadi 
murah sehingga menyumbang pada upaya menekan laju inflasi sesuai target yang 
ditetapkan BI. Di lain pihak, rupiah yang terlalu kuat mengurangi daya saing 
komoditas ekspor dan merangsang alokasi faktor-faktor produksi yang menurunkan 
efisiensi perekonomian nasional. 

Deregulasi Pasar Faktor Produksi 

Kenaikan peringkat surat utang RI tak terkait dengan upaya untuk mengatasi 
hambatan (bottlenecks) pertumbuhan perekonomian nasional dewasa ini. Selain dari 
kebijakan ekonomi makro, hambatan pembangunan nasional juga karena kurangnya 
prasarana perhubungan, listrik, regulasi pertanahan, dan faktor perburuhan ataupun 
regulasi serta perizinan yang menghambat dunia usaha yang meningkatkan biaya 
produksi. 

Untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memacu 
pertumbuhan ekonomi perlu deregulasi serta reformasi besar-besaran di pasar tenaga 
kerja, pertanahan, infrastruktur, listrik, dan perizinan usaha. Hanya dengan supply 
side reform seperti itu, daya saing dan produktivitas ekonomi nasional dapat 
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ditingkatkan, investasi di sektor industri manufaktur dapat digalakkan untuk 
menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. 

Karena keterbatasan pemerintah, swasta perlu diikutsertakan untuk membangun 
infrastruktur. Distorsi di pasar tenaga kerja dan pertanahan perlu dikoreksi. 

Gabungan antara kondisi infrastruktur yang terbatas, rupiah yang menguat, dan 
perizinan serta iklim usaha yang kurang baik membuat Indonesia kurang menarik 
bagi PMA. Berbeda dengan negara ASEAN lain, Indonesia tak masuk dalam global 
supply chain, yakni penghasil suku cadang serta komponen barang-barang elektronik 
dan otomotif yang banyak menyerap tenaga kerja. Ironinya, karena di dalam negeri 
tak ada lapangan pekerjaan, tenaga kerja Indonesia merantau ke seluruh dunia, 
termasuk Malaysia, menjadi buruh perkebunan ataupun pekerja di pabrik milik 
investor Jepang, Korea, Taiwan, dan investor lain. Kenapa para investor asing ini tidak 
diundang ke Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja di dalam negeri? 

Pemasok Bahan Mentah dan Pasar 

Sepuluh tahun terakhir perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 5 persen setahun, 
ini terutama karena naiknya harga bahan mentah yang kita ekspor ke pasar dunia dan 
bukan karena kebijakan ekonomi pemerintah ataupun kenaikan produktivitas tenaga 
kerja. Kejadian sekarang hampir sama dengan boom migas 1973-1982 yang terjadi 
setelah pecahnya perang Mesir-Israel tahun 1973. 

Waktu itu, tanpa berbuat apa-apa untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, 
tiba-tiba Indonesia jadi lebih kaya hanya karena kenaikan harga minyak bumi dan gas 
alam. Bahan mentah yang kita ekspor sekarang ini adalah hasil pertambangan 
nonmigas, pertanian, maupun perikanan, seperti bijih besi, tembaga, batubara, minyak 
sawit, dan karet. Ekspor bahan mentah terutama ditujukan ke China dan India yang 
perekonomiannya dapat tumbuh 9-10 persen setahun terus-menerus selama 30 tahun 
terakhir. 

Industrialisasi, mekanisasi, dan urbanisasi perlu berbagai jenis bahan baku dan energi 
yang lebih besar. Masyarakat China dan India yang lebih kaya juga butuh bahan 
makanan yang lebih baik, seperti hasil laut dari Indonesia dan minyak goreng yang 
dibuat dari kelapa sawit. Indonesia telah jadi negara pemasok bahan mentah ke kedua 
negara itu, sekaligus menjadi pasar produk mereka, baik hasil industri manufaktur 
maupun pertanian. 

Karena ketergantungan ekonomi kita pada ekspor bahan mentah yang terutama 
diekspor ke China dan India, perlu diperhatikan gejolak pasar komoditas 
internasional serta kondisi perekonomian Eropa dan AS sebagai tujuan utama ekspor 
negara itu. Krisis ekonomi global telah mulai mengganggu industri manufaktur dan 
konstruksi yang merupakan motor penggerak ekonomi China dan India. 

Krisis global telah mulai menurunkan permintaan akan ekspor manufaktur China dan 
India. Sebagai bagian dari stimulus fiskal, sektor konstruksi merupakan penggerak 
ekonomi yang terutama digunakan kedua negara sejak krisis 2008 untuk 
mengompensasi penurunan ekspor. Sekarang ini, bangunan perumahan, perkantoran, 



 
Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan 106 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

jalan raya, dan kereta api cepat sudah mengalami ekspansi yang berlebihan di China. 
Pada gilirannya, penurunan ekspor serta kegiatan ekonomi China dan India akan 
mengurangi permintaan mereka atas ekspor hasil tambang serta pertanian kita. 

Di lain pihak, Indonesia jadi pasar bagi produk China dan India, baik hasil pertanian 
maupun manufaktur. Penetrasi China ke Indonesia kian mudah setelah 
diturunkannya tarif bea masuk dan dihapuskannya hambatan nontarif dalam rangka 
Perjanjian Perdagangan Bebas China-ASEAN. Gabungan penguatan rupiah dan 
kebijakan China yang membuat mata uang yuan melemah menjadikan komoditas 
China kian murah di Indonesia. 

Struktur APBN 

Baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, APBN tak dapat berfungsi sebagai 
instrumen kebijakan kontrasiklis (countercyclical) untuk mengatasi gejolak 
perekonomian. Jika perekonomian mengalami penurunan, sangat terbatas 
kemampuan pemerintah mengintrodusir stimulus fiskal. Instrumen stabilisasi 
otomatis pun sangat terbatas. Dari sisi pendapatan, rasio penerimaan negara dari 
pajak (11,6 persen tahun 2010) adalah salah satu yang terendah di kalangan negara 
berkembang. Sebagian besar penerimaan pajak berupa pajak pendapatan usaha dan 
perorangan (5,7 persen), sisanya pajak tak langsung, termasuk Pajak Pertambahan 
Nilai. 

Rendahnya rasio penerimaan negara itu mencerminkan buruknya administrasi 
perpajakan kita, terbatasnya basis pajak, dan banyaknya pengecualian bebas pajak. 
Pemilik NPWP masih sekitar 5 persen dari jumlah penduduk, audit perpajakan masih 
jauh dari sempurna. Buruknya administrasi perpajakan antara lain tecermin dari 
kasus Gayus Tambunan, pegawai rendah Ditjen Pajak yang dapat memobilisasi semua 
aparat tinggi penegak hukum untuk melakukan kejahatan perpajakan. 

Dari sisi pengeluaran, mata anggaran terbesar adalah untuk transfer ke daerah dalam 
rangka otonomi, subsidi, terutama subsidi BBM, pembayaran gaji PNS, dan bunga 
utang. Pengeluaran pembangunan hanya 2,3 persen dari PDB 2011. Dengan anggaran 
pembangunan rendah, tak mungkin pemerintah dapat mengatasi kelangkaan 
infrastruktur dewasa ini. 

Meminjam atau menjual SUN di pasar dunia adalah salah satu alternatif untuk 
membiayai pembangunan infrastruktur pada tingkat rasio penerimaan pajak yang 
rendah ini. Apalagi tingkat suku bunga sedang menurun karena naiknya peringkat 
utang. Pilihan lain, mengundang partisipasi modal swasta untuk investasi di 
infrastruktur. Karena tabungan nasional relatif kecil dan pasar uang nasional relatif 
sempit, meminjam di pasar dalam negeri dapat menimbulkan crowding out yang 
meningkatkan suku bunga bagi investasi swasta. Dalam hal meminjam, Indonesia 
masih punya peluang karena rasio defisit APBN dan rasio utang negara terhadap PDB 
masih berada di bawah tingkat yang diperbolehkan UU Keuangan Negara. 
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Tidak ada yang perlu ditakuti selama utang digunakan untuk keperluan peningkatan 
produksi dan produktivitas ekonomi nasional, seperti proyek-proyek infrastruktur. 
Peningkatan produksi itu kelak digunakan untuk melunasi utang. 

Nilai Tukar Rupiah Kian Menguat 

Gabungan antara peningkatan harga komoditas ekspor bahan mentah dan derasnya 
pemasukan modal jangka pendek telah menguatkan nilai tukar rupiah, baik nominal 
maupun riil, setelah dikoreksi dengan tingkat laju inflasi. Penguatan rupiah karena 
kenaikan harga bahan mentah dan pemasukan modal jangka pendek ini mengganggu 
daya saing komoditas lain (the Dutch disease). Sebagai contoh, karena rupiah kian 
menguat, buah-buahan, kembang, dan berbagai jenis produk manufaktur kita tak 
mampu bersaing dengan impor. Akibatnya, terjadi proses deindustrialisasi di mana 
peranan sektor industri manufaktur kian mengalami erosi, baik dalam pembentukan 
PDB, penghasilan ekspor, maupun penyerapan tenaga kerja. 

Apresiasi rupiah mendorong realokasi faktor-faktor produksi dari sektor traded ke 
sektor non-traded. Sektor traded dianggap lebih efisien karena menghasilkan barang 
dan jasa yang bisa diekspor ke pasar dunia dan diimpor. Sektor nontraded, seperti real 
estat, mal, dan lapangan golf, hanya dikonsumsi di mana ia diproduksi. Penguatan 
rupiah sekaligus menimbulkan ketimpangan regional. Hasil tambang, pertanian, dan 
perikanan laut yang harganya meningkat karena pertumbuhan ekonomi China dan 
India yang pesat itu diproduksi di luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, 
Maluku, dan Papua. Sebaliknya, produsen komoditas yang tak mampu bersaing 
dengan China dan India berada di Pulau Jawa. 

Karena penduduk Jawa sangat padat, pengangguran akan menimbulkan masalah 
sosial. Cara penanggulangan kemiskinan terbaik adalah menciptakan lapangan kerja 
bagi penganggur dan bukan sekadar membagi-bagikan beras untuk orang miskin 
(raskin), bantuan langsung tunai, ataupun mengekspor TKI ke luar negeri. 

Kebijakan pengaturan kurs devisa oleh pemerintah sekarang ini bertolak belakang 
dengan devaluasi oleh Orde Baru pada 1978, 1993, dan 1986. Saat itu ekonomi 
Indonesia masih kuat dan menikmati berkah dari harga minyak tinggi. Devaluasi 
rupiah dilakukan untuk mengoreksi penyakit Belanda dan merangsang ekspor 
manufaktur, terutama tekstil dan pakaian jadi serta alas kaki, mengantisipasikan 
penurunan ekspor migas karena penurunan tingkat harga. Sekarang ini, kurs devisa 
justru ikut mematikan kegiatan industri dan pertanian di dalam negeri. 
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BANJIR PANGAN IMPOR  

Secara agregat, kinerja sektor pertanian Indonesia tidak mengecewakan. Selama puluhan 
tahun neraca perdagangan pertanian masih surplus.Tahun lalu, nilai surplus US$ 18,537 
miliar atau Rp 166,83 triliun (kurs Rp 9.000 per dolar AS), naik 40 persen dari angka pada 
2009 (US$ 13,14 miliar). Surplus selalu terjadi karena didukung terus membaiknya kinerja 
subsektor perkebunan, terutama kelapa sawit. Tahun lalu, surplus subsektor perkebunan 
mencapai US$ 24,674 miliar, naik 39,9 persen dari angka pada 2009 (US$ 17,632 miliar). 

Sebaliknya, neraca subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan selalu negatif. 
Kinerja ketiga subsektor ini jauh dari menggembirakan. Dari ketiganya, defisit paling 
mencemaskan terjadi di subsector tanaman pangan dan peternakan. Pada 2009, defisit 
terbesar dialami subsector tanaman pangan. Pada 2010, dengan defisit US$ 3,505 miliar, 
peternakan menggeser posisi subsektor tanaman pangan (US$ 3,416 miliar). 

Tahun ini, impor pangan tetap mengalir deras. Pada semester I 2011, impor pangan 
mencapai US$ 6,35 miliar, naik 18,7 persen dari periode yang sama tahun lalu (US$ 5,35 
miliar). Impor meliputi beras, kedelai, jagung, biji gandum, tepung terigu, gula pasir, gula 
tebu, daging, mentega, minyak goreng, susu, telur unggas, kelapa, kelapa sawit, lada, kopi, 
cengkeh, kakao, cabai kering, tembakau, bawang merah, dan kentang. Melihat cakupannya, 
betapa luasnya pangan impor kita. Karena begitu luasnya, impor pangan sering kali 
menimbulkan masalah.Yang terbaru adalah impor kentang. Para petani kentang sampai 
turun ke jalan karena usaha taninya terancam oleh kehadiran kentang impor murah. 

Defisit subsektor pangan, peternakan, dan hortikultura memiliki implikasi serius bagi 
Indonesia. Sebab, sampai saat ini ketiga subsektor tersebut menjadi gantungan hidup jutaan 
warga. Menurut Kementerian Pertanian, pada 2009 jumlah tenaga kerja di subsektor 
perkebunan hanya 19,7 juta jiwa, 10 juta di antaranya menekuni kelapa sawit. Adapun 
subsektor pangan, hortikultura, dan peternakan menyerap tenaga kerja jauh lebih besar. 
Subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, dan tebu) saja ditekuni 17,8 juta keluarga. 
Jika satu keluarga diasumsikan terdiri atas empat orang, berarti jumlahnya 71,2 juta jiwa 
(29,7 persen warga Indonesia). Membanjirnya komoditas pangan, peternakan, dan 
hortikultura impor akan membuat produksi petani/peternak domestik terdesak. Ini bukan 
semata-mata soal daya saing, tapi lebih karena taktik dan politik dagang yang tidak fair. 

Hampir semua bahan pangan penting dan pokok dunia, seperti gandum, beras, jagung, gula, 
kedelai, daging sapi, dan daging unggas, harganya terdistorsi oleh berbagai bantuan/subsidi 
domestik, pembatasan akses pasar, dan subsidi ekspor. Sejumlah negara juga sering 
membuat kebijakan pembatasan impor, baik negara yang nett importer maupun yang nett 
exporter. Inilah yang membuat harga pangan di pasar dunia amat artifisal, antara ada dan 
tidak ada, dan tidak menggambarkan tingkat efisiensi. Menjadikan harga pangan dunia 
sebagai basis referensi efisiensi jelas menyesatkan. Karena itu, ketika ada sebuah produk 
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pangan domestik terdesak oleh pangan impor yang harganya murah, tidak bisa serta-merta 
produk pangan kita dicap tidak efisien dan tidak bisa bersaing. 

Harga pangan di pasar dunia yang murah sering kali menjadi legitimasi kebijakan impor. 
Argumen yang selalu diputar ulang: untuk apa bersusah-payah memproduksi pangan sendiri 
kalau harga impor jauh lebih murah? Argumen di balik ini adalah soal daya saing. Argumen 
ini ceroboh dan sesat. Harga komoditas di pasar dunia tidak bisa menjadi satu-satunya 
ukuran daya saing dan efisiensi, karena harga itu terdistorsi oleh subsidi. Subsidi 
dipraktekkan sejumlah negara maju. Pendapatan petani beras, gula, dan daging sapi di 
negara-negara OECD yang berasal dari bantuan pemerintah masing-masing mencapai 78 
persen, 51 persen, dan 33 persen. Artinya, hanya 22 persen pendapatan petani beras di 
negara OECD yang berasal dari usaha tani. Sisanya dari subsidi pemerintah (Sawit, 2007). 

Di Amerika Serikat, ada 20 komoditas yang dilindungi dan disubsidi pemerintah. Dari US$ 
24,3 miliar subsidi pada 2005, sekitar 70-80 persen diterima 20 komoditas ini. Lima 
komoditas penting adalah beras, jagung, kedelai, gandum, dan kapas. Meskipun dalam 
perjanjian WTO subsidi itu harus dikurangi, dari tahun ke tahun subsidi tidak berkurang, 
melainkan terus bertambah dengan beras. Ujung dari beleid subsidi berlebihan itu adalah 
dumping. Setelah Farm Bill pada 1996, dumping kedelai AS naik dari 2 persen menjadi 13 
persen, dumping beras naik dari 13,5 persen menjadi 19,2 persen, dan jagung naik dari 6,8 
persen menjadi 19,2 persen. 

Untuk menjaga pendapatan petani, AS meluncurkan kredit ekspor. Pada 2001 kredit 
ekspor mencapai US$ 750 juta. Fasilitas khusus ini diberikan kepada importir kedelai 
Indonesia. Saat itu harga impor cuma Rp 1.950 per kg, sementara harga kedelai lokal Rp 
2.500 per kg. Disparitas harga yang tinggi membuat ngiler siapa saja untuk 
mengimpor.Kebijakan itu kita terima begitu saja tanpa mempertimbangkan dampaknya di 
kemudian hari. Bea masuk 5-10 persen sama sekali tidak mampu melindungi petani kedelai 
dari gempuran impor. Akibatnya, kini kita bergantung pada impor kedelai hampir mutlak 
dari AS. 

Akibat kebijakan pro-impor, tanpa banyak disadari, ketergantungan kita pada pangan impor 
nyaris tidak berubah. Sampai saat ini Indonesia belum bisa keluar dari ketergantungan 
impor sejumlah bahan pangan penting: susu (70 persen dari kebutuhan), gula (30 persen), 
garam (50 persen), gandum (100 persen), kedelai (70 persen), daging sapi (30 persen), 
induk ayam, dan telur.Ketika harga naik, impor pangan akan menguras devisa. Pada saat 
yang sama, impor membuat kita kian bergantung pada pangan dari luar negeri. Padahal 
pasar pangan dunia jauh dari sempurna, hanya dikuasai segelintir pelaku, dan jumlah yang 
diperdagangkan tipis. 

Mengimpor pangan dari luar negeri, walaupun dengan harga lebih murah dari pada pharga 
pangan petani domestik, akan menimbulkan dampak sosial berbeda. Bedanya, kalau 
mengimpor pangan dari luar negeri akan menimbulkan efek berantai di luar negeri, yaitu 
apa yang dalam ekonomi disebut efek pengganda (multiplier effect). Sebaliknya, jika 
membeli pangan petani domestik, meskipun lebih mahal, akan menciptakan efek berantai di 
dalam negeri. Efek berantai itu dalam bentuk konsumsi, pendapatan, dan penyerapan 
tenaga kerja (Arief, 2001). Inilah bedanya efisiensi komersial dan efisiensi sosial. 
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RITUAL KENAIKAN HARGA  

Ritual tahunan kenaikan harga kebutuhan pokok kembali terjadi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, 
bulan penuh berkah bagi umat Islam ini selalu beriringan dengan harga-harga yang melambung. 

Di berbagai daerah, harga beras, gula, terigu, telur, minyak goreng, kedelai, jagung, daging (ayam 
dan sapi) dan kebutuhan pokok lain yang sehari-hari disebut sembako (sembilan kebutuhan pokok) 
terus melonjak. Kenaikannya bahkan bisa 30%. Kekeringan ekstrem di Amerika Serikat, eksportir 
utama gandum, kedelai dan jagung, diperkirakan bakal menjungkit harga ketiga komoditas itu lebih 
tinggi lagi. 

Menurut versi pemerintah, lonjakan terjadi karena bulan puasa ada kenaikan permintaan pangan 
sekitar 20%. Sesuai hukum besi supply and demand, tekanan di sisi permintaan ketika pasokan 
tetap akan membuat harga melambung. Menurut pemerintah, meskipun ada lonjakan permintaan 
pada saat puasa, stok bahan kebutuhan pokok selama Ramadan lebih dari cukup. Pertanyaannya, 
jika stok cukup mengapa harga melambung? Setidaknya ada tiga penyebab. 

Pertama, buruknya sistem distribusi. Distribusi terkait pergerakan komoditas dari produsen ke 
konsumen. Aktivitas ini melibatkan banyak pihak, mulai produsen, pedagang pengumpul, pedagang 
besar, pedagang pengecer dan konsumen. Proses distribusi sering tidak berjalan baik. Ini ditandai 
masih adanya disparitas harga antarwilayah yang tinggi dan fluktuasi harga yang belum terkendali. 
Pihak yang berposisi dominan berpeluang mengeruk keuntungan di luar kewajaran. 

Kedua, spekulasi pedagang atau pihak-pihak yang berposisi dominan dengan cara menimbun stok. 
Spekulasi ini menjadi keniscayaan didorong oleh keyakinan bahwa berapa pun barang yang ditimbun 
akan terbeli. Bahkan, dengan harga jual berapa pun. Ketika harga melambung tinggi, pemerintah 
tidak berkutik karena tidak ada instrumen yang bisa digerakkan untuk melakukan intervensi. 

Pemerintah, seperti dikatakan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, berjanji segera menggerakkan 
stok kebutuhan pokok yang ada agar tidak terjadi kelangkaan. Pertanyaannya, stok itu milik siapa? 
Bukankah pemerintah tidak memiliki cadangan pangan yang setiap saat bisa digerakkan ke pasar 
selain beras? 

Ketiga, ketergantungan pada pangan impor. Untuk sejumlah komoditas pangan penting, 
ketergantungan kita makin akut, belum ada tanda-tanda membaik. Sampai kini kita belum bisa keluar 
dari ketergantungan impor susu (70% dari kebutuhan), gula (30%), garam (50%), gandum (100%), 
kedelai (70%), daging sapi (20%), induk ayam, dan telur. Produksi domestik belum mampu 
memenuhi semua kebutuhan. Memang, pemerintah telah menargetkan surplus beras 10 juta ton, 
swasembada kedelai, jagung dan gula pada 2014. Tapi untuk mencapai target itu luar biasa sulit, 
kalau tidak dikatakan mustahil. 

Keempat , ketiadaan instrumen stabilisasi kebutuhan pokok. Berbeda dengan di era Orde Baru yang 
instrumen dan kelembagaan stabilisasi relatif komplet, sekarang kita tidak memiliki instrumen dan 
aransemen stabilisasi pangan domestik. Dulu, sejumlah komoditas strategis (beras, gula, kedelai, 
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minyak goreng dan terigu) distabilisasi melalui Bulog. Kini, Bulog yang mengelola beras. Itu pun 
dengan instrumen terbatas. Kini semua nyaris diserahkan pada mekanisme pasar. 

Perubahan ini terjadi sejak Indonesia menjadi pasien IMF saat krisis moneter 1997-1998. Adalah 
sebuah keniscayaan harga kebutuhan pokok melambung tinggi lantaran tidak ada instrumen 
stabilisasi yang bisa digerakkan. Reformasi telah mengubah peran pemerintah di satu sisi dan peran 
sektor swasta,warga sipil dan dunia internasional di sisi lain. Perubahan terjadi di level politik, tapi 
tidak pada sistem ekonomi. Ini ditandai peran negara yang kian menciut, sebaliknya swasta dan 
kaum kapitalis kian sulit diatur. 

Hasilnya, kehadiran negara lewat lembaga peng-emban pelayanan publik kian lumpuh. Semula 
penguasaan distribusi kebutuhan pokok berada dalam kontrol negara, kini secara oligopolistik 
berada di bawah penguasaan swasta. Ironinya, hal itu terjadi hampir semua komoditas pangan 
penting negeri ini. Pada komoditas gula, beleid tata niaga saat ini membuat pasar (produksi domestik 
maupun impor) ada di tangan tidak lebih delapan pedagang, yang biasa disebut ”delapan samurai”. 

Pada minyak goreng, pasarnya bersifat oligopoli.Enam perusahaan menguasai lebih 70% pangsa 
pasar minyak goreng. Pada terigu, perusahaan pengolah gandum hanya empat buah, bahkan satu 
perusahaan (Bogasari) pangsa pasarnya cukup dominan (70%). Struktur pasar beras di Jakarta 
cenderung oligopoli. Masalahnya, Pasar Induk Cipinang (PIC) di Jakarta, jadi barometer pergerakan 
harga beras nasional. 

Harga di PIC akan jadi referensi di pasar lain. Padahal, harga tersebut ditentukan hanya oleh 
segelintir pihak. Ritual kenaikan harga ini telah menggerus energi, dana dan sumber daya yang luar 
biasa besar yang sebenarnya tidak perlu. Kejadian berulang karena kita tidak mau belajar dari 
sejarah. Perlu upaya serius dan sistematis untuk mengoreksi pembiaran ini. Secara struktural perlu 
disusun aransemen kelembagaan dan instrumen stabilisasi. 

Saat ini DPR dan pemerintah tengah menggodok RUU Perdagangan dan RUU Pangan.Rancangan 
undang-undang terakhir merupakan revisi dari UU Pangan Nomor 7/1996.Di RUU Perdagangan ada 
pasal yang mengatur harga barang/ komoditas. Pasal ini memungkinkan pemerintah untuk 
melakukan intervensi ketika terjadi kegagalan pasar (market failure), seperti harga naik/turun tinggi. 
Agar operasional, pemerintah harus menentukan komoditas yang jadi sasaran stabilisasi. 

Kita bisa ambil contoh Malaysia. Saat ini, ketika Indonesia gonjang-ganjing harga kebutuhan pokok, 
Malaysia tidak mengalaminya. Malaysia memiliki undang-undang The Price Control Act untuk 
mengontrol harga barang-barang yang kebanyakan barang-barang makanan sejak 1946. Juga ada 
The Control of Supplies Act yang mulai berlaku 1961. Undang-undang ini mengatur keluar-masuknya 
barang di perbatasan. 

Dalam UU itu harga 225 kebutuhan sehari-hari masyarakat dan 25 komoditas dikontrol pada festive 
season (hari besar). Stabilisasi memerlukan anggaran besar. Karena anggaran terbatas, pemerintah 
bisa memilih 4-5 komoditas paling penting untuk jadi sasaran stabilisasi. Dalam RUU Pangan 
didesain sebuah kelembagaan baru yang bertugas menangani semua hal terkait pangan. Saat ini 
ada kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang diketuai Presiden dan secara harian 
diketuai Menteri Pertanian. 

Selain Bulog dan pemerintah daerah, DKP melibatkan puluhan menteri yang terkait dengan pangan. 
Masalah muncul, karena gerak DKP sehari- hari diserahkan pada eselon I: Ketua Badan Ketahanan 
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Pangan (BKP) di Kementerian Pertanian. Jangankan menggerakkan menteri terkait, mengoordinasi 
sesama pejabat eselon I lintas kementerian saja BKP tak berdaya. 

Dengan kelembagaan baru memungkinkan segala hal soal pangan diurus lebih baik. Di luar soal 
teknis (stok pangan, pengaturan ekspor-impor dan distribusi) keberadaan aransemen kelembagaan 
dan instrumen stabilisasi memungkinkan kita memutus ritual tahunan kenaikan harga. 

EVASI EKSEKUTIF 

Selama beberapa hari ini kita menyaksikan sejumlah menteri, terutama Menteri 
Perdagangan Gita Wirjawan, meninjau beberapa pasar di sejumlah kota. Rangkaian 
aktivitas ini, menurut pemerintah, untuk memantau dan menyelesaikan melambungnya 
harga bahan kebutuhan pokok masyarakat, yang biasa disebut sembako. Dengan 
langsung terjun ke lapangan dan bukan hanya duduk di belakang meja menerima 
laporan anak buah, para menteri merasa seolah fully in charge dengan persoalan aktual. 

Kita hargai inisiatif pemerintah yang peduli pada penderitaan rakyat saat Ramadhan. 
Masalahnya, apakah cara berkunjung secara beramai-ra�mai ke pasar sambil menanyai 
har�ga sembako kepada para penjual merupakan cara efektif untuk me�redam gejolak 
harga? Bisakah mereka menemukan jawaban apa yang terjadi di balik kenaikan harga? 
Namun, yang terjadi para pedagang mengeluh karena kunjungan tersebut cukup 
merepotkan. Para menteri mengklaim stok lebih dari cukup, tapi kenyataannya harga 
sembako tetap tinggi. 

Cara kerja beramai-ramai ke pasar bak rombongan sirkus sesungguhnya hanya 
menunjukkan pemerintah telah kehilangan fokus dalam bekerja dan tidak memahami 
apa yang sebenarnya terjadi. Presiden pun idem dito. Sebagai Ketua Dewan Ketahanan 
Pangan, Presiden SBY hanya sibuk mengimbau para menteri. Kesibukan demikian 
membuat Presiden dan para menteri hampir selalu bersikap evasi, menunda-nunda 
berhadapan dengan masalah (Pabottingi, 2010). 

Mereka seolah-olah tidak menyadari sebagai pemimpin eksekutif yang inisiatif dan 
eksekusi keputusan berada di tangannya. Kalau sekadar untuk mengecek harga, para 
menteri bisa menugaskan staf. Dengan cara diam-diam, bukan rombongan besar dan 
resmi, tidak hanya bisa dicari tahu harga-harga yang sebenarnya di pasar, tetapi ada 
peluang mengetahui mengapa kenaikan harga sembako itu bisa gila-gilaan seperti 
sekarang. Hasil blusukan para staf itu bisa menjadi bahan para menteri untuk 
merumuskan kebijakan yang lebih matang. Dengan ditopang informasi akurat dari 
lapangan, terbuka peluang untuk merumuskan kebijakan yang lebih kredibel, efektif, dan 
menyentuh substansi persoalan. 

Berkali-kali pemerintah menjelas�kan, kenaikan harga sembako terjadi karena ada 
masalah suplai (produksi). Perilaku iklim yang kacau membuat produksi pangan 
terganggu. Sesuai hukum supply-demand, saat pasokan terbatas, sementara permintaan 
tetap, harga akan naik. Argumen ini hanya cocok untuk menjelaskan kenaikan harga 
komoditas hortikultura yang gampang rusak. 
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Teori supply-demand tak cukup memadai menjelaskan kenaikan harga beras, gula, 
terigu, atau minyak goreng. Sumber daya tidak terorganisasikan dan teralokasikan 
efisien. Ini pertanda gagalnya kelembagaan pasar bekerja. 

Dalam kondisi demikian, pemain yang kuat berpeluang mengeksploitasi keadaan guna 
mengeruk keuntungan. Kasus kenaikan harga cabai merah baik sebagai contoh. Siapa 
penikmat kenaikan harga cabai? Petani tentu untung. Tapi, keuntungan terbesar 
sebetulnya dinikmati pedagang. Karena pasar beras bersifat oligopoli, kenaikan harga 
hanya dinikmati segelintir pihak. Dalam komoditas gula, beleid tata niaga saat ini 
membuat pasar berada di tangan tidak lebih delapan pedagang, yang biasa disebut 
“delapan samurai“. 

Pada minyak goreng, pasarnya bersifat oligopoli. Enam perusahaan menguasai lebih 70 
persen pangsa pasar minyak goreng. Pada terigu, perusahaan pengolah gandum hanya 
empat buah, bahkan satu perusahaan (Bogasari) pangsa pasarnya cukup do�minan (70 
persen). Berbagai kebijakan perdagangan pemerintah belum ampuh mengoreksi 
konsentrasi pasar. Itu semua menunjukkan ada masalah dalam kelembagaan, baik fisik 
maupun nonfisik, dalam sembako. Selama ini pemerintah ter� buai meliberalisasi pasar, 
tetapi abai membangun unsur-unsur lain kelembagaan yang menjamin mekanisme pasar 
berlangsung adil dan mengabdi bagi kesejahteraan rakyat. Dengan mengadopsi 
kebijakan neoliberal, segala sesuatu diserahkan pada 'tangan ajaib'-nya Adam Smith. 

Dalam stabilisasi kebutuhan pokok, contoh terbaik adalah Bulog. Bulog yang dulu 
perkasa kini tak ubahnya pasukan tempur tanpa senjata. Ini terjadi setelah satu per satu 
bisnis, privillege, dan sumber keuntungan Bulog dipreteli. Monopoli sejumlah 
komoditas strategis (beras, gula, kedelai, minyak goreng, dan terigu) dihapuskan, dana 
murah dari KLBI dipangkas, dan captive market (PNS+TNI) ditiadakan. Tanpa amunisi 
memadai, Bulog masih diwajibkan mengemban misi sosial: stabilisasi harga pangan dan 
menjaga ketahanan pangan nasional. Padahal sebagai pe� rum, Bulog juga dituntut 
untung. 

Centang perenang ini harus diakhiri. Negeri ini banyak kehilangan energi, waktu, dan 
tenaga untuk menuntaskan masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Pertama, 
merevitalisasi Bulog lengkap dengan jaringan distribusi dan dukungan finansial. 
Menghidupkan kembali program pengelolaan stok komoditas strategis tertentu, tidak 
hanya beras. 

Kedua, untuk rakyat miskin, petani dan industri berbasis pangan perlu dibuat kebijakan 
spesifik. Untuk orang miskin, tujuan kebijakan adalah memberi akses pangan murah 
kepada mereka. Untuk petani dan industri, tujuan kebijakan untuk memberi dukungan 
agar petani jadi kompetitif dan menciptakan medan persaingan yang adil. Ini memang 
perlu dana besar, tapi hasilnya akan setimpal: pemerintah tidak lagi reaktif, harga 
kebutuhan pokok lebih stabil, dan guncangan politik bisa dihindari. 

 

24 Juli 2012 
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INDUSTRI HILIR PERTANIAN 

Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk mendorong dan mengembangkan industri hilir, 
khususnya industri berbasis bahan baku komoditas pertanian. Berbagai usaha sudah dilakukan. 
Namun, industri hilir berbasis komoditas pertanian belum begitu berkembang.  

Berbagai komoditas unggulan, seperti minyak sawit, karet, kopi, kakao, teh, rempah-rempah, 
dan produk biji-bijian, dijual dalam bentuk mentah dengan nilai tambah rendah. Ironisnya, 
setelah diolah produk jadi itu membanjiri pasar kita.Yang meraih keuntungan tentu importir 
yang mengolah bahan mentah itu. Industri (hilir) pertanian sebagai pertanda keberhasilan 
transformasi ekonomi nasional jauh panggang dari api. 

Untuk mendorong industri hilir komoditas pertanian diusulkan menerapkan bea ekspor atau 
menutup ekspor bahan mentah (baku). Pemberlakuan bea ekspor diusulkan untuk kelapa, 
kelapa sawit (CPO), dan kakao. Sedangkan penutupan ekspor bahan mentah diusulkan untuk 
rotan. Alasan klasik selalu mengiringi usulan ini: bea ekspor atau penutupan ekspor bahan 
mentah akan menjamin pasokan bahan baku bagi industri domestik. 

Hal ini akan mendorong perkembangan industri hilir. Pertanyaannya, benarkah bea ekspor atau 
penutupan ekspor bahan mentah langkah tepat mendorong industri hilir? Bahan baku 
merupakan unsur penting bagi berkembang- tidaknya industri hilir. Ketika bahan baku tersedia 
berkesinambungan industri hilir akan mendapatkan kepastian pasokan berproduksi sepanjang 
tahun dengan harga rendah. 

Masalahnya, bahan baku bukan satu-satunya penentu berkembang-tidaknya industri hilir. Di luar 
bahan baku ada lembaga keuangan (perbankan), ketersediaan infrastruktur pendukung, 
ekonomi biaya tinggi akibat pelbagai pungutan, beban pajak yang memberatkan, dan berbagai 
insentif yang tidak mendukung. Tanpa dukungan memadai dari semua faktor itu, ketersediaan 
bahan baku tidak akan menjamin industri hilir berkembang. 

Bahan baku pun sia-sia. Salah satu contohnya bea ekspor minyak sawit mentah (CPO). Berbagai 
kajian menunjukkan, bea ekspor bukan instrumen yang tepat untuk mendorong industri hilir. 
Karena kenaikan rata-rata 1% bea keluar hanya menurunkan ekspor rata-rata 0,36% (Susila, 
2008). Artinya, ekspor tidak elastis terhadap perubahan bea keluar. 

Kenaikan bea keluar tak akan efektif mendorong industri hilir sawit karena tidak otomatis 
membendung ekspor CPO, terutama saat harga produk primer perkebunan amat tinggi seperti 
saat ini. Selain itu, karena posisinya kuat, pengusaha juga akan mencari kompensasi kenaikan 
bea keluar, baik ke hilir maupun hulu. Sebagai pihak yang paling lemah, petani akan jadi korban. 
Eksportir akan mentransfer beban bea keluar itu ke petani. 

Dengan bea keluar hanya 5% gross margin petani turun Rp540.000/hektare /tahun. Dengan 
penguasaan lahan 3,6 juta hektare dari 8,36 juta hektare sawit oleh petani, pendapatan petani 
yang ditransfer ke eksportir atau pemilik industri refinery senilai Rp1,94 triliun. Ini perampasan 
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legal dengan kedok bea ekspor. Sungguh tidak adil petani harus menyubsidi industri hilir dan 
eksportir yang kaya. 

Dengan struktur perdagangan produk kelapa sawit yang masih dibelit masalah struktural 
seperti di Indonesia, dampak distortif dari bea ekspor CPO amat nyata. Selain menurunkan 
pendapatan petani, kenaikan bea keluar berdampak negatif pada industri hulu sawit yang 
dicerminkan oleh penurunan harga di tingkat produsen (petani), areal, produktivitas, dan 
produksi. 

Menurut kalkulasi Oktaviani (2007), bea keluar 6,5% dan 15% akan menekan variabel 
makroekonomi (inflasi, product domestic brutto /PDB, dan upah riil). Bea keluar 6,5% dan 15% 
justru mendorong peningkatan ekspor CPO Malaysia, saingan utama Indonesia, masing-masing 
sebesar 2,4% dan 4,9%. Dampak yang tidak diinginkan semacam ini juga ditemukan pada 
komoditas pertanian lainnya. Menurut Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo), setelah 1,5 tahun 
penerapan bea ekspor, industri pengolahan kakao hingga kini tidak berkembang. 

Menurut data Askindo, delapan pabrik pengolah kakao kini mati suri dan terancam tutup, 
bahkan sudah ada yang melakukan PHK karyawan. Bea keluar hanya cocok untuk industri yang 
mempunyai modal besar, jaringan pemasaran, dan produk bervariasi. Artinya, masalah industri 
hilir kakao bukan persoalan bahan baku. Karena itu, harus ditelisik terlebih dahulu secara 
saksama apakah benar biaya bahan baku penyebab tidak berkembangnya industri pengolahan 
komoditas pertanian dalam negeri. 

Hal ini penting karena yang memikul beban bea ekspor adalah petani. Kita dapat belajar dari 
kasus perkebunan, kehutanan, dan perikanan laut. Data serial waktu yang cukup panjang, 1960-
2000, menunjukkan bahwa pada periode tersebut harga-harga di pasar dunia untuk: minyak 
sawit turun dari USD1.102 ke USD307 per ton; minyak kelapa turun dari USD1.507 ke 
USD446 per ton; kakao turun dari USD cent 285 menjadi USD cent 90 per kg; dan karet 
turun dari USD cent 377 menjadi USD cent 68 per kg. 

Secara agregat perkembangan sama, yaitu harga riil produk pertanian turun dari indeks 208 
pada 1960 menjadi 87 pada 2000 dan indeks harga bahan baku pertanian turun dari indeks 220 
pada 1960 menjadi 91 pada 2000 (pada 1990 = 100) (Pakpahan, 2004). Potret terbaik bisa 
dilihat pada industri berbasis kehutanan. Setelah jutaan hektare hutan dieksploitasi dan 
Indonesia berubah menjadi penghembus gas-gas rumah kaca, industri berbasis kehutanan tidak 
berkembang. 

Di bidang perikanan laut kurang-lebih sama: setelah laut dieksploitasi berlebih, industri berbasis 
perikanan laut juga tidak berkembang. Di tengah melimpahnya sumber daya perikanan, kini kita 
justru impor ikan. Untuk mendorong industri hilir komoditas pertanian, solusinya tidak bisa 
dipukul rata.Masing-masing komoditas memiliki karakteristik persoalan berbeda. Untuk 
mendorong industri hilir, kebijakan mustinya diarahkan untuk mengatasi masalah riil yang jadi 
penyebab lambatnya industri hilir pertanian. 

Pertama, memudahkan industri hilir menembus pasar yang didominasi perusahaan 
multinasional, seperti kebijakan tarif, promosi, dan kerja sama bilateral/multilateral. Kedua, 
menurunkan tarif bea masuk untuk mesin dan bahan penolong industri hilir perkebunan. 
Ketiga, melakukan harmonisasi tarif yang belum harmonis. Keempat, memberikan insentif 
investasi dalam bentuk keringanan pajak (tax holiday), kemudahan izin investasi, dan dukungan 
infrastruktur yang memadai. 
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KELANGKAAN PANGAN ALA SPEKULAN WALL STREET 

Dua abad lalu, saat penduduk belum semiliar jiwa, Thomas Malthus tahun 1798 
mengingatkan bahwa bumi tidak akan mampu memberi makan. Per 31 Oktober lalu, bumi 
telah dihuni 7 miliar jiwa, tapi mereka masih bisa makan. 

Sepertinya dugaan Malthus meleset sehingga pendeta dan matematikawan itu jadi olok-
olok. Apakah ”batas Malthus” dibuang ke tempat sampah? Sudut pandang Malthus tidak 
berbeda dari pandangan Adam Smith di jilid pertama The Wealth of Nations. “Tidak seorang 
pun yang berakal sehat meragukan jumlah penduduk harus berada dalam batasan sumber 
daya. 

Kapasitas masyarakat dalam meningkatkan sumber daya dari batas itu juga sangat terbatas,” 
kata Tim Dyson, profesor kependudukan di London School of Economics, Inggris. 
Pertumbuhan populasi masih tinggi dan harapan hidup membaik. Pada 1914, penduduk 
dunia 1,6 miliar dan pada 2025 diperkirakan jadi 8 miliar. Tahun 1900, bayi lelaki dan 
perempuan bisa hidup hingga usia 46–48 tahun.  

Kemajuan ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan, dan kualitas pangan membuat harapan 
hidup mencapai 70 tahun.Di sisi lain, luas lahan pertanian kian sempit, terdesak keperluan 
nonpertanian. Bagaimana meningkatkan produksi pangan saat pestisida mencemari sungai, 
danau, dan air? Bisakah produksi digenjot saat terjadi erosi genetika intensif, salinitas 
mencemari sawah, lahan rusak, dan hanya tersedia sedikit air irigasi?  

Bisakah mendongkrak produksi pangan saat perubahan iklim dan cuaca semakin sulit 
diprediksi sehingga pola tanam kacau-balau? Untuk bisa memberi makan 9,5 juta miliar 
pada 2050,dunia harus meningkatkan produksi pangan sebesar 70% (FAO, 2011). Jika tidak, 
akan terjadi kelaparan massal. Bukankah saat ini ada sekitar semiliar manusia dengan perut 
lapar saat pergi ke tempat tidur?  

Kelaparan masif ini sering kali dimanipulasi secara sesat dengan mengatakan terjadi 
kelangkaan pangan di planet bernama bumi. Dunia saat ini telah menghasilkan makanan 
yang bisa memberi makan 1,5 kali jumlah penduduk bumi. Sejumlah studi menunjukkan 
praktik-praktik pertanian berkelanjutan bahkan bisa memberi makan 10 miliar jiwa, 
populasi puncak planet ini.  

Suplai pangan yang melimpah itu tidak mengalir pada yang memerlukan, tapi menuju kepada 
mereka yang berduit. Kemiskinan membuat warga di negara-negara miskin tak bisa 
mengakses pangan, terutama ketika harga pangan melambung tinggi. Argumen harga pangan 
melambung karena lonjakan permintaan dari China dan India, dua negara berpenduduk 
besar, telah misleading alias tidak benar. Sementara argumen lain mengenai tekanan pasar 
dari sisi pasokan tidak mampu menjelaskan volatilitas ekstrem dan lonjakan harga di pasar 
pangan global dalam beberapa tahun terakhir, terutama tahun 2007–2008.  
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Bahan Spekulasi  

Volatilitas ekstrem dan lonjakan harga pangan adalah hasil dari fenomena baru: penimbunan 
besar-besaran produk derivatif komoditas pangan. Menurut Executive Director Food First 
Eric Holt Gimenez (2011), ini produk keuangan khusus yang dikreasi lembaga keuangan 
kuat. Dimotori Wall Street, para investor institusional, baik bank investasi, hedge fund, 
reksa dana, dana pensiun maupun hibah universitas, berebut menimbun.  

Cara kerjanya, pertama, investor institusional mengubah komoditas pangan jadi aset 
spekulatif. Keuntungan spekulatif, bukan permintaan riil, jadi pembimbing harga pangan. 
Kedua, investor kuat melobi dan menyuap anggota parlemen guna menderegulasi pasar 
keuangan dengan membebaskan mereka dari tanggung jawab publik. Ketiga, investor 
institusional menimbun produk derivatif dengan memperjualbelikan secara berulang-ulang 
sehingga menciptakan kelangkaan pangan (semu) di pasar berjangka.  

Hasil dari serangkaian ini adalah harga meroket karena investor institusional telah 
menciptakan kejutan permintaan sehingga terjadi kelangkaanbuatan( semu) yangsangat 
besar di pasar pangan global. Hal itu terjadi pada rentang 2007–2008 saat krisis pangan 
mencapai puncak dan berulang pada 2010.Pada periode itu harga sejumlah pangan pokok 
seperti beras,gandum,dan jagung naik dua-tiga kali lipat.Kejutan permintaan itu 
menciptakan ratusan juta barisan warga miskin baru. 

Sebaliknya,korporasi multinasional menangguk keuntungan besar lewat spekulasi. Misal, 
pada 2008 spekulasi berkontribusi pada sepertiga (USD1,5 miliar) laba Goldman Sachs 
(The Wall Street Journal, 19/11/2008). Volatilitas ekstrem dan lonjakan harga pangan 
akibat spekulasi memiliki ramifikasi rumit karena spekulan bukan perusahaan guram, tapi 
korporasi transnasional (TNCs) yang kekuatan kapitalnya jauh melampaui entitas sebuah 
negara. Misalnya, per Maret 2008, dua korporasi (Morgan Stanley dan Goldman Sachs) di 
pasar komoditas menguasai 1,5 dari 11 miliar bushelkontrak berjangka jagung di Chicago 
Board of Trade (The Brock Report, 2008). Kedua perusahaan mendominasi pasar melalui 
penguasaan commodity index funds––gabungan dari 24 komoditas pertanian dan 
nonpertanian dalam satu instrumen investasi yang sering disebut “perjudian” harga 
(Suppan, 2009).  

Pada 2006–2008, perusahaan-perusahaan yang tidak diatur (unregulated funds) ini 
mengontrol 33% dari seluruh kontrak berjangka komoditas pertanian (Christopher,2008). 
Ketika tenang,spekulan nyaman membiakkan investasi di pasar finansial: uang, modal, dan 
utang. Saat bergejolak, mereka berhamburan dari sarang membawa portofolio 
investasi.Mereka mencari tempat yang lebih aman untuk mengeramkan investasi, salah 
satunya di pasar komoditas. Menurut Bank of International Settlements,investasi di pasar 
komoditas (di luar emas dan logam mulia) pada 2002 baru USD770 miliar, naik USD7 
triliun pada Juni 2007, dan meledak jadi USD12,6 triliun pada Juni 2008. Sampai saat ini 
belum ada aturan ketat yang membatasi gerak perusahaan untuk berspekulasi di pasar 
komoditas.Tanpa aturan ketat, spekulasi di pasar komoditas akan membuat harga pangan 
tidak stabil karena kelangkaan semu. Para pemrotes Occupy Wall Street tidak salah 
menduduki Wall Street karena penggerak pasar keuangan itu menciptakan malapetaka. 
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MENGGENJOT PRODUKSI PANGAN 

Pemerintah telah mematok target-target yang ambisius dalam produksi pangan. 
Swasembada gula, kedelai, dan daging (sapi) ditargetkan tercapai pada 2014. Tahun ini, 
produksi beras ditargetkan naik 5%. Bahkan, dalam lima tahun ke depan ditargetkan surplus 
beras minimal 10 juta ton.Target-target ini dibuat untuk menghindari komplikasi 
perekonomian akibat gejolak harga pangan yang tak terkendali. Sayangnya, pemerintah 
sepertinya hanya pintar membuat target, tetapi miskin implementasi dan pencapaian. 
Contohnya, belum setahun target swasembada gula ditentukan, pemerintah sudah angkat 
tangan. 

Karena perluasan lahan tak tercapai, pemerintah tak yakin swasembada tercapai. Awal 
November lalu, Badan Pusat Statistik memublikasikan bahwa produksi padi tahun 2011 
diperkirakan 65,4 juta ton gabah kering giling (GKG), turun 1,63% dibandingkan produksi 
tahun 2010 (66,4 juta ton). Produksi jagung turun 6% menjadi 17,2 juta ton sehingga pelaku 
ekonomi pakan ternak masih harus mengimpor jagung mendekati 2 juta ton.  

Produksi kedelai turun 4% menjadi 870.000 ton, jauh untuk memenuhi konsumsi kedelai 
2,5 juta ton.Penurunan itu menggelisahkan pemerintah. Namun, bagi masyarakat awam, 
penurunan produksi pangan jadi masuk akal, sesuai dengan logika akal sehat. Masyarakat 
sempat dibuat bingung karena pemerintah selalu melaporkan produksi pangan meningkat, 
bahkan surplus beras 5 juta ton. Tapi pada saat yang sama,Bulog kesulitan mendapatkan 
beras. 

Sulitnya mendapatkan beras selaras dengan terus naiknya harga beras. Pertanyaannya, 
mungkinkah menggenjot produksi pangan tanpa perluasan lahan? Mungkin. Caranya, 
menaikkan produktivitas. Dengan luas lahan yang tetap, peningkatan produktivitas akan 
memungkinkan hasil yang lebih besar. Masalahnya, tidak mudah menaikkan tingkat 
produksi. Contohnya padi. Dilihat dari sudut pandang teknologi produksi, apa yang 
dihasilkan petani saat ini di beberapa sentra padi bisa dikatakan sudah mendekati batas 
frontier yang bisa dicapai di lapangan.  

Kajian Mahbub Hossain dan Narciso dari International Rice Research Institute (2002) 
menunjukkan, rata-rata produktivitas usaha tani padi di lahan irigasi di Indonesia sudah 
mencapai 6,4 ton/hektare, kedua tertinggi di Asia Timur dan Asia Tenggara setelah China 
(7,6 ton/hektare). Potensi peningkatan produktivitas hanya sekitar 0,5–1,0 ton/hektare 
dengan inputyang kian mahal. Implikasinya, mustahil terus menjaga kontinuitas peningkatan 
produksi pangan tanpa perluasan lahan.  

Data BPS jelas menunjukkan hal itu. Menurut BPS, penurunan produksi padi 1,63% pada 
2011 terjadi karena penurunan luas panen seluas 29,07 ribu hektare (0,22%) dan 
produktivitas 0,71 kuintal/ hektare (1,42%). Penurunan jagung sebesar 5,99% terjadi karena 
penurunan luas panen 261,82 ribu hektare (6,34%), sedangkan produktivitas diperkirakan 
naik 0,16 kuintal/ hektare (0,36%). Penurunan produksi kedelai sebesar 4,08% terjadi 
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karena turunnya luas panen seluas 29,40 ribu hektare (4,45%), sedangkan produktivitas 
naik sebesar 0,05 kuintal/hektare (0,36%).  

Data-data itu menunjukkan, meskipun produktivitas jagung dan kedelai naik, karena luas 
panen menurun,produksi tetap menurun.Dalam rentang waktu yang lama, ada pola yang 
khas: ketika luas panen padi naik,hal itu diikuti penurunan luas panen kedelai dan 
jagung.Kita tidak menyadari pola semacam ini sudah terjadi dalam beberapa tahun 
terakhir.Artinya,ketiga komoditas tersebut (padi, jagung,kedelai) berkompetisi di lahan 
yang sama.Tidak hanya itu, ketiga komoditas juga berkompetisi dengan tebu.  

Dinamika produksi yang ditunjukkan luas panen yang naik atau turun amat ditentukan oleh 
besar-kecilnya insentif ekonomi yang diterima petani.Terus menurunnya produksi kedelai 
misalnya terjadi karena tidak ada insentif ekonomi yang memadai bagi petani. Liberalisasi 
kebablasan membuat petani kedelai domestik tanpa proteksi.Mereka harus berkompetisi 
dengan kedelai impor yang penuh subsidi terselubung dan dumping.  

Keniscayaan  

Untuk bisa menjaga kontinuitas peningkatan produksi pangan, tidak bisa tidak, perluasan 
lahan merupakan keniscayaan. Peluang untuk peluasan lahan masih terbuka, bahkan 
melimpah. Dari total luasan daratan Indonesia 191 juta hektare, sebagian besar (66,15%) 
merupakan kawasan hutan, sedangkan untuk pertanian dengan berbagai kondisi 
agroekologi sebesar 36,35 juta hektare (18,72%).  

Menurut Puslitbangtanak (2001), potensi luas lahan basah mencapai 24,5 juta hektare atau 
lebih dari tiga kali lipat dari luas sawah kita saat ini.Potensi pengembangan tanaman pangan 
semusim di lahan kering masih seluas 25,3 juta hektare, sedangkan untuk tanaman 
perkebunan seluas 50,9 juta hektare.Potensi-potensi ini sesuai data BPN (2001): 
berdasarkan indeks rata-rata nasional penggunaan kawasan budi daya masih tersisa 57,74% 
kawasan budi daya berupa hutan. Selain perluasan lahan,konversi lahan pertanian, terutama 
yang subur, ke penggunaan nonpertanian harus dihentikan. 

Tanpa menghentikan konversi lahan, perluasan lahan baru nyaris tidak banyak 
gunanya.Itulah yang terjadi selama ini. Rentang 1992–2002, laju tahunan konversi lahan 
baru 110.000 hektare dan pada periode 2002–2006 melonjak jadi 145.000 hektare per 
tahun. Rentang 2007–2010, di Jawa saja laju konversi rata-rata 200.000 hektare per tahun. 
Pada saat yang sama, harus ada terobosan dalam paradigma berproduksi,katakan semacam 
”revolusi hijau kedua”. 

Berkat revolusi hijau, hanya dalam tempo 14 tahun, produksi padi bisa dipompa dari 1,8 
ton/hektare jadi 3,01 ton/hektare (1970–1984). Padahal, pengalaman Jepang untuk 
meningkatkan produksi padi dari 2 ton/hektare jadi 3,28 ton/ hektare memerlukan waktu 
68 tahun (1880–1948). Untuk menaikkan produksi dari 1,35 ton/hektare jadi 3,1 
ton/hektar,Taiwan butuh waktu 57 tahun (1913–1970). Dengan riset intensif yang 
didukung pendanaan memadai, pemerintah dan stakeholders harus bekerja keras untuk 
menemukan “revolusi hijau kedua” itu.  

Investasi di bidang infrastruktur, seperti irigasi dan waduk, tidak bisa ditawar-tawar. 
Terakhir,harus ada adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, terutama membekali 
petani dengan ilmu iklim untuk merencanakan pola tanam dan merekayasa varietas baru 
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yang tahan iklim ekstrem. Hanya dengan langkah simultan itu kontinuitas peningkatan 
produksi pangan bisa dijaga. 

KEMISKINAN DI INDONESIA: SUATU FENOMENA EKONOMI 

Sumedi dan Supadi 

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara sedang 
berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk 
menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini 
menyebabkan menurunnya kualitas sumberdaya manusia sehingga produktivitas dan 
pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena dengan 
penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan dan nutrisi 
secara baik sehingga menyebabkan kualitas SDM dari aspek intelektual dan fisik rendah, 
berakibat produktivitas rendah. Selain itu, rendahnya kualitas SDM menyebabkan 
kelompok ini tersisih dari persaingan ekonomi, politik, sosial budaya maupun psikologi 
sehingga semakin tidak mampu mendapatkan kesempatan yang baik dalam sistem sosial 
ekonomi masyarakat. 

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan sejak kemerdekaan secara signifikan telah 
berhasil mengurangi jumlah dan proporsi penduduk miskin di Indonesia. Namun terpaan 
krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi menyebabkan keterpurukan ekonomi 
yang kembali mencuatkan jumlah dan proporsi penduduk miskin hampir setengah dari 
penduduk Indonesia. 

Apapun penyebabnya persoalan kemiskinan tetap menjadi masalah besar yang perlu 
mendapat perhatian dan tindakan konkrit melalui pelaksanaan program-program baik yang 
bersifat penyelamatan, pemberdayaan maupun fasilitatif. Pertumbuhan yang tinggi dan 
pengentasan kemiskinan serta pemerataan pembangunan bukan merupakan bahan 
perdebatan, tetapi dapat dicapai secara bersamaan /simultan. Penurunan angka kemiskinan 
dan kesenjangan ekonomi secara konsisten akan mendorong pertumbuhan dalam jangka 
panjang dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. 

Kata kunci : kemiskinan, SDM, pertumbuhan ekonomi, program, jaring pengaman sosial 

PENDAHULUAN 

Di sebagian besar negara sedang berkembang, masalah kemiskinan dan pendapatan 
perkapita yang rendah merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi. 
Dengan demikian dalam tujuan pembangunan eknomi kedua hal ini dinyatakan secara 
bersamaan, bahkan tidak jarang dalam satu kalimat yaitu peningkatan pendapatan nasional 
dan pengurangan kemiskinan. Dalam rencana pembangunan nasional Indonesia tujuan 
peningkatan pendapatan dan mengurangi kemiskinan selalu dinyatakan secara bersama 
dalam setiap penyusunan GBHN. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 
pertengahan tahun 1997 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin dari 22,5 juta 
jiwa menjadi 49,5 juta jiwa pada tahun 1998. Namun seiring dengan membaiknya 
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perekonomian (Agustus 1999) turun lagi menjadi 37,5 juta jiwa (18,2 % dari jumlah 
penduduk) dengan proporsi 12,4 juta jiwa berada di daerah perkotaan dan 25,1 juta jiwa di 
daerah pedesaan. 

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia adalah bertambahnya jumlah rumah 
tangga miskin di perdesaan maupun di perkotaan, rusaknya struktur sosial karena 
kehilangan pekerjaan dan kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok 
(pendidikan, kesehatan dasar, keluarga berencana dan sosial). 

Dimensi kemiskinan dapat terbentuk dari aspek ekonomi, aspek SDM, fisik/infrastruktur, 
masalah sosial dan keluarga/rumah tangga. Perlu diperhatikan bahwa yang dibutuhkan 
masyarakat miskin tidak hanya bantuan modal/materi, tetapi juga suatu kondisi yang 
kondusif yang memungkinkan mereka untuk membentuk jaringan sosial dan ekonomi di 
antara mereka sendiri. Pemerintah Daerah dan LSM seringkali merupakan lembaga yang 
terbaik untuk menyediakan lingkungan seperti tersebut (Setiawan, 2000). 

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: (1) bagaimana seharusya peranan pemeritah 
dalam pembangunan? (2) apakah upaya peningkatan pendapatan melalui pertumbuhan 
ekonomi selalu sejalan dengan pengurangan kemiskinan? Atau dengan kata lain, apakah 
dengan pertumbuhan yang tinggi kemiskinan dengan sendirinya akan berkurang? (3) jika 
tidak bisa berjalan bersama bagaimana prioritas dan strategi yang seharusnya diterapkan? 

 

TINJAUAN TEORITIS 

Fenomena kemiskinan merupakan salah satu aspek yang diperdebatkan dalam ilmu 
ekonomi. Meskipun secara eksplisit yang dibahas adalah masalah kesenjangan ekonomi 
antar spasial dan kelompok masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Teori yang 
berkembang pada umumnya menunjukkan adanya trade off antara pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi dengan kesenjangan ekonomi (pemerataan). Pendapat lain menyatakan bahwa 
kesenjangan ekonomi (kemiskinan) merupakan suatu tahap yang harus dilalui dalam 
perkembangan suatu negara (perekonomian). Pada bahasan berikut akan membahas 
beberapa teori dan paradigma pertumbuhan ekonomi yang secara makro akan tercermin 
dalam pengambilan kebijakan pembangunan. 

TEORI TAHAPAN LINEAR 

Teori Rostow 

Teori Rostow mengemukakan tahapan transisi dari masyarakat tradisional menjadi modern 
merupakan pentahapan yang harus dilalui oleh setiap negara. 

Tahapan perkembangan negara tersebut adalah: (1) masyarakat tradisional (the traditional 
society), (2) prakondisi untuk tinggal landas menuju pertumbuhan berkelanjutan (the 
preconditions for take-off), (3) tahap tinggal landas (the take-off), (4) tahap menuju 
kedewasaan ( the drive to maturity), dan (5) tahap masyarakat dengan tingkat konsumsi 
tinggi (the age of high mass consumption). 

Pentahapan pembangunan ekonomi tersebut didasarkan pada karakteristik perubahan 
ekonomi, sosial dan politik yang terjadi. Dalam kontek ekonomi proses perubahan 
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masyarakat ini dicirikan oleh adanya penurunan peranan sektor pertanian dan peningkatan 
peranan sektor industri. Konsep ini kemudian diuraikan secara rinci oleh Harrod-Domar. 

 

Model Pertumbuhan Harrod-Domar 

Model pertumbuhan Harrod-Domar menekankan perlunya tabungan untuk kegiatan 
investasi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan oleh 
peningkatan pendapatan nasional (Y). Peningkatan pendapatan nasional memerlukan 
tambahan kapital stok untuk investasi dalam jumlah tertentu, sehingga terdapat rasio 
antara pendapatan nasional dan kapital stok (capital-output ratio). 

Model Harrod-Domar menunjukkan pentingnya peranan tabungan (saving) pada 
pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tabungan akan meningkatan kapital stok, yang berarti 
tersedia dana untuk meningkatkan investasi yang akan memacu pertumbuhan. 

Model Perubahan Struktural 

Teori perubahan struktural menekankan pada mekanisme transformasi ekonomi negara 
terbelakang dengan kegiatan ekonomi yang bersifat pertanian subsisten menuju negara 
modern yang berbasis industri manufaktur dan jasa. Proses transformasi ini disebabkan 
adanya surplus tenaga kerja di sektor pertanian yang pindah ke sector industri secara terus 
menerus. Pada sisi lain keuntungan pada kegiatan industri digunakan untuk investasi 
sehingga terjadi pertumbuhan sektor ini yang pada akhirnya secara bertahap akan terjadi 
perubahan struktur ekonomi ke arah industri. 

Teori Pembangunan Lewis 

Asumsi yang digunakan oleh Lewis, adalah: (1). Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu 
sektor pertanian yang merupakan sektor tradisional yang bersifat subsisten, dan sektor 
urban yang berdasarkan pada industri manufaktur, (2) Sektor tradisional (subsisten) 
dicirikan oleh terjadinya surplus tenaga kerja dan produk marginal tenaga kerja sama 
dengan nol, sehingga tenaga kerja dapat berpindah ke sektor lain tanpa mengurangi output 
sektor pertanian dan suplai tenaga kerja industri bersifat elastic sempurna artinya 
berapapun peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja dapat dipenuhi tanpa 
menyebabkan tekanan pada tingkat upah pada sektor industri; Input kapital dan teknologi 
bersifat tetap, (3) Tingkat upah pada sektor industri lebih tinggi dari sektor tradisional, dan 
keuntungan yang diperoleh pada kegiatan industri digunakan untuk melakukan investasi 
sehingga input kapital dapat meningkat. 

Proses transformasi terjadi karena surplus tenaga kerja di sektor tradisional pindah ke 
sektor industri yang lebih menarik karena tingkat upah lebih tinggi. Urbanisasi ini 
menggerakkan sektor industri, dan keuntungan yang diperoleh seluruhnya diperuntukkan 
investasi sehingga kapital meningkat. Peningkatan kapital menyebabkan meningkatnya 
permintaan terhadap tenaga kerja yang dapat dipenuhi oleh sector tradisional, sehingga 
terjadi perpindahan dari sektor tradisional ke sektor modern. Peningkatan tenaga kerja 
akan meningkatkan output dan keuntungan sektor industry sehingga dapat menghasilkan 
akumulasi kapital dan meningkatkan investasi, kapasitas produksi dan permintaan terhadap 
tenaga kerja. Proses ini terus berlangsung menerus sehingga secara bertahap peranan 
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sector industri pada perekonomian bertambah sebaliknya kontribusi sektor tradisional 
semakin menurun, yang pada akhirnya terjadi transformasi struktur ekonomi dari subsisten 
(tradisional) ke struktur ekonomi modern. Proses (siklus) transformasi dapat digambarkan 
pada diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Siklus Transformasi Struktur Ekonomi dari Tradisional ke Modern 
 
Teori Neoklasik 

Teori pertumbuhan neoklasik antara lain dikemukakan oleh Solow. Teori Solow 
sebenarnya merupakan pengembangan dari teori Harrod-Domar dan Lewis. Dalam teori 
ini komponen tabungan nasional tetap memiliki peranan besar dalam investasi dan 
pertumbuhan ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Harrod-Dommar dan Lewis. 

Perbaikan yang dilakukan pada teori ini adalah memasukkan faktor teknologi sebagai faktor 
variabel, dan asumsi yang mendasarinya. Kalau Lewis mengasumsikan constant return to 
scale, sementara Solow mengasumsikan diminishing return untuk tenaga kerja dan kapital 
secara parsial namun constant return secara bersama-sama, dan ekonomi berada pada 
keseimbangan jangka panjang (full employment). 

Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi tidak saja karena peningkatan investasi (saving) 
tapi juga oleh peningkatan tenaga kerja baik jumlah maupun kualitas (pertumbuhan 
penduduk dan pendidikan) dan peningkatan teknologi. 

Pada kondisi ekonomi tertutup, tingkat saving yang rendah (ceteris paribus) menyebabkan 
pertumbuhan yang rendah dan sebaliknya, namun pada ekonomi terbuka, akan terjadi 
aliran modal dari negara kaya ke negara berkembang dengan rasio modal/tenaga kerja 
rendah, sehingga sekalipun saving dalam negeri rendah, investasi dapat ditingkatkan dan 
pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. 
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Teori Kuznets 

Simon Kuznets menghitung dan menganalisis sejarah pertumbuhan ekonomi pada negara 
maju dalam jangka panjang. Pertumbuhan kapasitas produksi didasarkan pada 
perkembangan teknologi, pembangunan institusi/kelembagaan, sikap dan ideologi. 

Terdapat enam karakteristik yang ditemui pada hampir semua negara maju, yaitu: (1) 
Pertumbuhan output per kapita yang tinggi, (2) Kenaikan tingkat produktivitas factor 
produksi yang tinggi, (3) Transformasi struktur ekonomi yang cepat, (4) Tingkat 
transformasi sosial dan ideologi yang tinggi, (5) Terdapat kecenderungan negara maju 
untuk memperluas pasar dan sumber bahan baku pada negara lain (penetrasi ekonomi 
internasional), (6) Penyebaran pertumbuhan ekonomi yang terbatas, hanya mencapai 
sekitar 1/3 penduduk dunia. 

Teori-teori pembangunan yang berkembang tidak menyinggung masalah kemiskinan secara 
eksplisit sebagai suatu permasalahan yang memerlukan pendekatan khusus dalam 
penyelesaiannya. Teori pembangunan yakin masalah kemiskinan akan teratasi dengan 
sendirinya melalui mekanisme pertumbuhan ekonomi. Bahkan Kuznets berpendapat bahwa 
ketimpangan pendapatan merupakan syarat keharusan bagi pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi. Jadi pada awal pertumbuhan ekonomi tingkat kesenjangan ekonomi makin tinggi 
sampai pada tingkatan tertentu baru menurun. Teori Harrod-Domar juga menyatakan 
demikian, di mana untuk pertumbuhan yang tinggi diperlukan akumulasi modal (capital) 
melalui tabungan (saving). Komponen masyarakat yang mampu menabung adalah kelompok 
orang kaya, bukan dari kelompok orang miskin. Sehingga pertumbuhan ekonomi hanya 
dapat dimotori oleh kelompok masyarakat yang mampu memupuk modal. 

Dengan demikian pada tahap awal pertumbuhan hasil pembangunan hanya dinikmati oleh 
sebagian kecil masyarakat yang memiliki modal besar, baru setelah “kue” pembangunan 
cukup besar mekanisme pemerataan secara otomatis berjalan melalui distribusi 
kesempatan kerja dan berusaha. 

Beberapa pendapat yang membantah bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti 
dengan tingkat kesenjangan yang tinggi, yaitu : (1) Tingkat kesenjangan yang tinggi pada akhirnya 
melahirkan kemiskinan. Masyarakat miskin tidak mampu membiayai pendidikan anaknya 
sehingga kualitas sumberdaya yang dihasilkan rendah, yang menyebabkan produktivitas rendah. 
Dalam jangka panjang justru akan mempengaruhi pertumbuhan eknonomi, (2) Kelompok 
masyarakat yang kaya tidak  selalu menginvestasikan pendapatannya untuk menghasilkan 
pertumbuhan ekonomi, tetapi justru cenderung bersifat konsumtif dengan membeli barang-
barang mewah yang diimpor atau belanja ke luar negeri sehingga menimbulkan kebocoran 
ekonomi yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, (3) Pendapatan yang rendah 
menimbulkan standar hidup yang rendah, tingkat kesehatan dan nutrisi yang rendah yang 
menyebabkan produktivitas rendah, yang akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi, (4) 
Kesenjangan yang tinggi menimbulkan efek pisikologis yang berdapak buruk pada kondisi sosial 
politik. Kesenjangan yang tinggi menimbulkan potensi konflik social menciptakan iklim yang 
tidak baik untuk investasi dan berusaha dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, (5) 
Meningkatnya pendapatan kelompok miskin akan menstimulus permintaan yang mendorong 
ekspansi ekonomi. 
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Dari alasan-alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan yang tinggi dan 
pengentasan kemiskinan serta pemerataan pembangunan bukan merupakan trade off, tapi 
dapat dicapai secara bersama dan simultan. Penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan 
ekonomi secara konsisten akan mendorong pertumbuhan dalam jangka panjang dan 
menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. 

 

KEMISKINAN DI INDONESIA 

Secara umum terdapat beberapa definisi kemiskinan dan kriteria garis kemiskinan yang 
digunakan saat ini sehingga mengakibatkan perbedaan strategi penanggulangan kemiskinan 
yang dilaksanakan, tergantung dari definisi yang digunakan (ADB, 1999). 

Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang 
yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi 
(Bappenas, 2002). Kemiskinan meliputi dimensi politik, sosial budaya dan psikologi, 
ekonomi dan akses terhadap asset. Dimensi tersebut saling terkait dan saling 
mengunci/membatasi. Kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit 
tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca 
karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, 
kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak 
memiliki rasa bebas (Ravallion, 2001). 

Ciri masyarakat miskin adalah: (1) tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan 
yang menyangkut hidup mereka (politik), (2) tersingkir dari institusi utama masyarakat yang 
ada (sosial), (3) rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan 
yang berdampak pada rendahnya penghasilan (ekonomi), (4) terperangkap dalam budaya 
rendahnya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan fatalisme 
(budaya/nilai), (5) rendahnya pemilikan aset fisik termasuk aset lingkungan hidup seperti air 
bersih dan penerangan. 

Kondisi tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti 
sandang, pangan, papan, afeksi, keamanan, identitas kultural proteksi, kreasi , kebebasan, 
partisipasi dan waktu luang (Fernandez, 2000). Pengertian kemiskinan dapat didefinisikan 
sebagai berikut (Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002): 

� BPS: Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makannya 
kurang dari 2100 kalori perkapita per hari 

� BKKBN: Kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera tidak dapat melaksanakan 
ibadah menurut agamanya, tidak mampu makan 2 kali sehari, tidak memiliki pakaian 
berbeda untuk di rumah, bekerja dan bepergian, bagian terluas rumah berlantai tanah 
dan tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. Pengertian keluarga 
miskin ini didefinisikan lebih lanjut menjadi: (1) paling kurang sekali seminggu keluarga 
makan daging/ikan/telur, (2) Setahun sekali seluruh anggota keluarga memperoleh 
paling kurang satu stel pakaian baru, (3) luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk 
tiap penghuni. 

� Keluarga miskin sekali adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat 
memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi (1) pada umumnya seluruh 
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anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih, (2) anggota keluarga memiliki pakaian 
berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian, (3) Bagian lantai yang terluas 
bukan dari tanah. 

� Bank Dunia: Kemiskinan adalah tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan 
penghasilan US $ 1 per hari. 

Pada umumnya definisi kemiskinan adalah pendapatan minimun yang dibutuhkan untuk 
memperoleh asupan kalori dasar. Salah satu pendekatan yang paling baik dan 
mengimplementasikan matriks keseluruhan dari kemiskinan adalah konsep kebutuhan dasar 
dari Philipina (ADB, 1999), yang mendefinisikan dalam 3 tingkat hirarki kebutuhan yaitu: (1) 
Survival: makanan/gizi, kesehatan, air bersih/sanitasi, pakaian, (2) Security : rumah, damai, 
pendapatan, pekerjaan, (3) Enabling: Pendidikan dasar, partisipasi, perawatan keluarga, 
psycho-sosial 

Penduduk miskin di Indonesia dibedakan menjadi a) kemiskinan kronis (chronic poverty) 
atau kemiskinan struktural; yang terjadi terus-menerus, dan b) kemiskinan sementara 
(transient poverty) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara 
sementara sebagai akibat dari perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi 
kondisi krisis. Jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 1996 sebesar 22,5 juta jiwa 
(11,3%) dan melonjak drastis dengan adanya krisis ekonomi tahun 1997 menjadi 49,5 juta 
jiwa pada tahun 1998 (17,6 juta jiwa di perkotaan, dan 31,9 juta jiwa di perdesaan). Dengan 
adanya berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah maka 
pada tahun 2000 (tidak termasuk Provinsi NAD dan Maluku) jumlah penduduk miskin 
sebesar 37,3 juta jiwa (9,1 juta jiwa di perkotaan dan 25,1 juta jiwa di perdesaan). 
Penyebaran penduduk miskin lebih dari 59 persen berada di Jawa-Bali, 16 persen di 
Sumatera dan 25 persen di Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya. 

Untuk menanggulangi kemiskinan dibutuhkan pemahaman yang utuh tentang kemiskinan itu 
sendiri. Kemiskinan bukan hanya soal tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya, tetapi 
termarjinalisasinya mereka sehingga berada pada posisi yang tidak berdaya. Untuk itu harus 
ada empati terhadap masyarakat miskin, bicara dengan kaca mata rakyat miskin untuk 
melihat kemiskinan itu sendiri (Dillon, 2001). Sekitar 2/3 masyarakt miskin dunia berada di 
negara berkembang di Asia dan Pasifik. Kemiskinan terlihat pada kelompok masyarakat 
yang tidak memiliki representasi politik, akses terbatas atau tidak sama sekali pda jasa 
sosial dasar dan mereka yang rawan penyakit, dislokasi ekonomi, ketidakadilan sosial dan 
bencana alam. 

Indikator kemiskinan idealnya diukur setiap 5 tahun, dengan berbasis keragaan data 
penduduk suatu daerah. Misalnya kerawanan pangan di suatu daerah diprediksi dari kondisi 
kesehatan/gizi anak balita atau ibu hamil. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam 
upaya pengentasan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota adalah adanya faktor mobilisasi 
penduduk dari kabupaten/kota sekitarnya, karena jika taraf hidup di daerah tersebut 
meningkat maka akan menarik arus migrasi dari daerah lain. 

Penduduk migran seringkali lebih lebih mampu bertahan dan lebih maju taraf hidupnya dari 
penduduk asli. Hal ini berpotensi untuk menimbulkan konflik. Oleh karena itu data jumlah 
penduduk berdasarkan daerah asal penduduk juga penting. Program pengentasan 
kemiskinan harus menyentuh nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, ukurannya 
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adalah sampai sejauh mana pemerintah daerah mau memperhatikan kemampuan 
masyarakat untuk mandiri, berusaha dan bekerja sama dengan basis modal sosialnya 
(sumber daya masyarakat tersebut). 

Menurut Sayogyo (2002), sasaran program pengentasan kemiskinan perlu disesuaikan 
dengan karakteristik masyarakat daerah tersebut, faktor-faktor yang perlu diperhatikan 
dalam penentuan sasaran adalah : (1) kecenderungan dalam kelompok kecil, maksimal 10 
orang, karena rasa percaya dan bekerjasama dalam kelompok kecil lebih tinggi, jika lebih 
dari 10 orang maka menjadi tidak efektif dan tidak berkelanjutan, (2) karakteristik 
kepemimpinan perlu dilihat peluang dan hambatan yang mungkin terjadi, (3) potensi konflik 
antarmasyarakat. 

UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

Untuk mengatasi kemiskinan, perlu sikap pemihakan berupa kebijakan pembangunan yang 
melindungi dan mendorong produktivitas kerja masyarakat miskin. Di pihak lain perlu 
upaya-upaya khusus memberdayakan dengan meningkatkan SDM, teknologi, kelembagaan 
maupun permodalan (Ismawan, 2002). Arah pengembangan penanggulangan kemiskinan 
perlu diubah dari hanya rescue dan recovery menjadi preventif dan stimulatif untuk 
menjamin pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi dan sosial yang pada akhirnya 
mampu meningkatkan kesejahteraan. 

Dalam mengantisipasi meningkatnya jumlah penduduk miskin akibat krisis ekonomi 
pemerintah telah melaksanakan beberapa program penanggulangan kemiskinan. Program 
tersebut sebagian besar didanai dari pinjaman luar negeri seperti ADB, World bank, JICA 
dan lainnya. Target dan sasaran program tersebut bervariasi, mulai dari yang bersifat umum 
untuk seluruh masyarakat miskin seperti OPK dan khusus untuk golongan masyarakat 
tertentu misalnya Prakarsa Khusus Bagi Penganggur Perempuan (PKPP), yang memiliki 
sasaran kaum wanita miskin di daerah perkotaan (Bappenas, 2002). 

Upaya penanggulangan kemiskinan secara umum dapat dibagi ke dalam tiga program yaitu: 
(1) Program penyelamantan (Rescue), (2) Program penciptaan lapangan kerja dan (3) 
Program pemberdayaan. 

Program Penyelamatan (Rescue) 

Program ini terdiri dari tiga kelompok besar yaitu Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), 
Program Reorientasi Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Program Penanggulangan 
Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE). 

Program Jaring Pengaman Sosial 

Program Jaring Pengaman Sosial meliputi tiga bidang utama yaitu: pangan, pendidikan, 
kesehatan dan sosial. 

Bidang Pangan (Operasi Pasar Khusus/OPK Beras) 

Program OPK beras diluncurkan saat Indonesia mengalami krisis ekonomi dan kemarau 
yang berkepanjangan (efek El-Nino). Program ini bersifat khusus karena penyalurannya tidak 
melalui pasar umum, melainkan langsung kepada penerima manfaat. Selain itu, operasi 
pasar ini tidak ditujukan bagi stabilisasi harga pasar, namun bertujuan untuk membantu 
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sebagian kebutuhan beras dari keluarga sasaran. Tujuan dari program OPK ini adalah untuk 
membantu keluarga prasejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera I (KS-I) dalam memperoleh 
pangan pokok (beras) dengan harga yang murah dalam jumlah dan waktu yang telah 
ditentukan. 

 

 

Bidang Pendidikan 

Beasiswa dan DBO Pendidikan Dasar dan Menengah 

Dalam bidang pendidikan bantuan diwujudkan melalui : Pertama, Beasiswa Program 
diluncurkan untuk membantu siswa dan sekolah yang terpuruk akibat krisis ekonomi. 
Kedua, Rehabilitasi SD/MI merupakan kegiatan yang berfokus kepada penjagaan dan 
peningkatan kondisi gedung sekolah dari berbagai potensi kerusakan yang dapat menggangu 
proses belajar mengajar serta mengancam keselamatan siswa jika bangunan sekolah roboh. 
Program ini dikategorikan sebagai program rutin di tahun anggaran 1998/1999 yang diberi 
nama program rehabilitasi SD/MI sedangkan pada TA 1999/2000 berubah nama menjadi 
program DOP SD/MI. 

Bidang Kesehatan dan Sosial (BKS) 

Krisis moneter menimbulkan dampak buruk terhadap status kesehatan dan gizi 
masyarakat, terutama bagi keluarga miskin. Oleh karenanya, diperlukan intervensi 
pemerintah untuk mengembalikan status gizi dan kesehatan masyarakat yang rawan 
tersebut melalui program JPS BKS. Tujuan umum dari program ini adalah untuk 
mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan serta status gizi keluarga miskin. 

Target dan sasaran program adalah : (1) Pelayanan kesehatan dasar kepada anggota 
keluarga miskin yaitu keluarga dengan kriteria pra sejahtera dan sejahtera 1 (alasan 
ekonomi) dan keluarga miskin lainnya yang ditetapkan oleh Tim Desa, (2) Pelayanan 
kesehatan kebidanan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas (dengan bayi neonatalnya), 
(3) Pelayanan perbaikan gizi pada ibu hamil yang kekurangan energy kalori (KEK), ibu nifas 
kekurangan energi kalori (KEK), bayi (6-11 bulan) dan anak (12 - 23 bulan). 

Program JPS Bidang Sosial 

Salah satu akibat dari krisis ekonomi adalah tidak terpenuhinya hak dan kebutuhan anak 
untuk tumbuh dan berkembang, sehingga banyak anak yang terpaksa harus meninggalkan 
sekolah guna mencari nafkah di jalanan dan yang lebih parah lagi meninggalkan orangtua 
dan rumahnya untuk menghidupi dirinya. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya 
peningkatan jumlah anak jalanan dan terlantar di kota-kota besar. Tujuan program ini 
adalah untuk menyelamatkan dan melindungi anak jalanan dan anak terlantar agar dapat 
tumbuh berkembang secara wajar dan menjadi sumber daya manusia yang produktif. 

Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) 

Usaha perbaikan gizi khususnya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin 
merupakan upaya jangka pendek yang ditempuh untuk mengurangi beban masyarakat, yang 
diakibatkan krisis ekonomi. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan perhatian serta 
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kemampuan anak dalam proses belajar di kelas, mendidik anak akan pentingnya gizi 
seimbang dan makan pagi, mendidik anak untuk menyukai makanan tradisional, mendidik 
anak untuk menyadari pentingnya kebersihan Iingkungan  (sanitasi), meningkatkan gizi dan 
kesehatan siswa, meningkatkan kesadaran orang tua untuk lebih memperhatikan 
pendidikan, kesehatan dan gizi, membantu meningkatkan pemanfaatan produk lokal, 
menambah pendapatan masyarakat, serta mendorong peran serta yang aktif seluruh 
masyarakat untuk memperhatikan gizi dan kesehatannya. 

Program Reorientasi Subsidi BBM 

1. Program Modal Usaha Bergulir Bagi KSP/USP/LKM Progam modal usaha bergulir 
bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP-Kop)/Lembaga Keuangan 
Mikro (LKM) merupakan salah satu program yang diluncurkan untuk mengatasi dampak 
dari kebijakan pengurangan subsidi BBM secara bertahap mulai tahun 2000. 

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Prasarana 
(PPM-Prasarana) 

3. Program Penyaluran Dana Tunai (Cash Transfer) Subsidi Bahan Bakar 
Minyak (BBM). 

b. Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE) 

1) Program Layanan Bidang Kesehatan 
2) Program Layanan Bidang Pendidikan 
3) Program Subsidi Angkutan Umum 
4) Program Penyediaan Sarana Air Bersih Perkotaan 
5) Program Penyediaan Dana Bergulir Lembaga Keuangan Mikro 
6) Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 

PROGRAM PENCIPTAAN LAPANGAN PEKERJAAN 

Proyek Penanggulangan Masalah Kekeringan dan Penanggulangan Kemiskinan 
(PDKMK) 

Tujuan utama dari PDKMK adalah untuk menyediakan lapangan kerja produktif dan 
berkelanjutan bagi tenaga kerja penganggur kurang terdidik di daerah perkotaan. Padat 
karya ini dilaksanakan dengan kriteria-kriteria seperti pembangunan fisik untuk menunjang 
kegiatan ekonomi. Kegiatan yang dipilih bersifat mendukung program pembangunan 
daerah, tidak merugikan lingkungan, dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat lainnya. 
Proporsi biaya untuk upah lebih besar (sekurang-kurangnya 70%) dan pekerjaan tidak 
boleh diborongkan. Untuk setiap proyek, maksimum 60 tenaga penganggur akibat krisis 
ekonomi dan dampak kekeringan yang bertempat tinggal di daerah perkotaan dan 
perdesaan. Target HOK untuk PDMKM tahap I adalah sebanyak 28 juta HOK sedangkan 
untuk tahap II adalah 23 juta HOK, dengan upah yang diberikan sesuai dengan UMR. 

Proyek Penanggulangan Tenaga Kerja Terampil (P3T) 

Sama halnya dengan proyek PDKMK, proyek P3T ditujukan untuk penciptaan lapangan 
pekerjaan melalui dua model proyek, yaitu : Lembaga Ekonomi Produktif (LEP) dan 
Wirausaha Baru (WUB). 
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Kedua model ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada lembaga mandiri, 
seperti lembaga-lembaga ekonomi produktif dan LSM, serta memberikan bantuan kepada 
tenaga kerja penganggur terdidik (minimal SLTA) agar dapat kembali bekerja atau menjadi 
wirausaha baru. Adapun tujuan dari kedua model di atas adalah memberikan penghasilan, 
meningkatkan ketrampilan dan jaringan usaha, serta mendorong tumbuhnya kegiatan 
ekonomi daerah dan wirausaha baru. 

Pada model LEP, bantuan yang diberikan adalah berupa pemenuhan biaya hidup selama 
pembinaan pada lembaga ekonomi produktif dalam kurun waktu 7 bulan. Pada akhir 
kegiatan pelatihan, peserta mulai ditempatkan oleh LSM atau lembaga pelaksana pada posisi 
tertentu. Dalam program Lembaga Ekonomi Produktif (LEP), peserta dilatih pada 
organisasi yang memiliki mitra dengan lembaga/unit ekonomi produktif untuk mendapatkan 
pembinaan dan menambah keahlian yang dimilikinya serta kedisiplinan kerja. Secara 
operasional, pelaksanaan program ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: pelatihan pada 
lembaga ekonomi produktif untuk dipersiapkan menjadi pendamping tenaga administrasi, 
dan kemudian lembaga tersebut wajib menempatkan peserta program untuk berperan 
sebagai staf administrasi, pelaksana teknis, pelaksana lapangan, atau staf manajerial. Pada 
kontrak kerja antara pengelola program dengan lembaga ekonomi produktif, dicantumkan 
kesediaan/kesanggupan lembaga yang bersangkutan untuk menyerap pekerja/tenaga kerja 
terampil yang telah mendapatkan pelatihan. 

Pada model WUB, peserta akan diberikan modal awal untuk dapat memulai kegiatan usaha 
mereka. Pimpro untuk proyek ini terpusat pada Kantor Wilayah Departemen Tenaga 
Kerja. Dana dialokasikan langsung ke lembaga pelaksana melalui Kantor Wilayah 
Departemen Tenaga Kerja, dengan membuat kontrak bersama dalam melakukan 
penempatan dan pembinaan. Wirausaha Baru (WUB) memfokuskan pada pelibatan LSM 
yang bergerak di bidang pembinaan SDM/ Kewirausahaan atau LEP untuk membina 
penganggur/tenaga kerja terampil agar mampu menciptakan lapangan kerja atau lapangan 
usaha mandiri baik secara perorangan maupun kelompok. Lembaga pelaksana yang 
dikontrak melakukan pembinaan secara terpola termasuk pelatihan langsung di tempat 
pekerjaan, dan juga lembaga pelaksana harus jeli dalam mengamati kebutuhan, potensi 
usaha dan pasar. Peserta dapat memperoleh modal awal dalam program ini. Beberapa 
contoh wirausaha baru seperti: usaha mandiri, kemitraan/sub kontrakting, keagenan, 
waralaba, usaha pendukung industri, serta bidang jenis wirausaha lainnya yang berkaitan 
dengan komoditi unggulan daerah. Setelah peserta mempersiapkan serta mengajukan 
proposal yang layak, peserta tersebut mendapatkan bantuan permodalan sebesar Rp 
1.250.000. 

Program Padat Karya Perkotaan 

Berbagai program penyelamatan krisis selama ini dinilai tidak responsif dalam melibatkan 
kaum perempuan. Kalaupun ada, jumlah perempuan yang terserap amat sedikit dan tidak 
dituangkan dalam aturan yang tersurat. Di lain pihak, kenyataan menunjukkan bahwa kaum 
perempuan merupakan kelompok yang paling terkena dampak krisis. Dari data statistik, 
tergambar dengan jelas betapa rendah tingkat kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan 
mereka. Oleh karena itu diperlukan upaya meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan 
melalui program khusus yang ditujukan untuk mereka Tujuan dari program ini adalah 
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memberikan kesempatan kerja pada penganggur perempuan miskin di perkotaan melalui 
program-program yang mereka usulkan sendiri (berdasarkan kebutuhan), sehingga terjadi 
pemberdayaan kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan. Sasaran penerima manfaat 
program ini adalah perempuan dari rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap, 
terkonsentrasi di wilayah perkotaan, usia 18-60 tahun, serta berpendidikan maksimal SMU. 
Secara khusus; penerima manfaat ditekankan kepada mereka yang terpuruk akibat krisis, 
seperti korban PHK, ibu rumah tangga yang ingin bekerja (karena suaminya terkena PHK), 
dan pekerja sektor informal yang usahanya mati. Tingkat upah untuk kegiatan-kegiatan 
dalam program ini mendekati UMR di masing-masing daerah. 

PROGRAM PEMBERDAYAAN 

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Dampak Krisis (PDM-
DKE) 

PDM-DKE merupakan program jangka pendek dan berorientasi pada penyelamatan 
(rescue), namun memiliki visi keberlanjutan yang harapannya mampu memberdayakan 
daerah dan masyarakat. Tujuan dari program ini adalah untuk: (1) Meningkatkan 
kemampuan daya beli masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan melalui penciptaan 
lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (2) Menggerakkan kembali ekonomi rakyat 
dengan membangun kembali sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang mendukung 
sistem produksi dan distribusi barang dan jasa; dan (3) Meningkatkan fungsi sarana dan 
prasarana sosial ekonomi rakyat dengan tetap terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan 
hidup. 

Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Prasarana (PPM-
Prasarana) 

Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Prasarana (PPMPrasarana) 
merupakan salah satu program yang diluncurkan untuk mengatasi dampak dari kebijakan 
pengurangan subsidi BBM secara bertahap pada tahun 2000. Kelompok sasaran penerima 
manfaat program ini adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah khususnya yang 
berada di: (a) daerah perdesaan yang telah siap dengan usulan/proposal pembangunan 
prasarana lokal yang disiapkan melalui musyawarah desa/kelurahan secara swakarsa 
maupun yang difasilitasi oleh program pemberdayaan masyarakat, seperti Program 
Pengembangan Kecamatan (PPK) dan lain lain; (b) diprioritaskan daerah perdesaan di Luar 
Jawa, khususnya Kawasan Timur Indonesia; (c) daerah perdesaan yang belum pernah 
menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan, (d) daerah perdesaan yang telah 
diprogramkan dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan desa, peningkatan desa 
nelayan/pantai, dan pengembangan desa wisata termasuk dalam pelestarian desa adat. 
Harapannya tenaga kerja yang dapat diserap pada program ini adalah sebanyak 14.685.000 
hari orang kerja selama tiga bulan. 

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 

Program penanggulangan kemiskinan yang dimulai sejak Pelita I sudah menjangkau seluruh 
pelosok tanah air. Upaya itu telah menghasilkan perkembangan yang positif. Namun 
demikian krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 yang mengakibatkan 
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peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran secara tajam telah mengecilkan arti 
berbagai pencapaian pembangunan tersebut. Sehubungan dengan itu diluncurkan Proyek 
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang bertujuan untuk mempercepat 
upaya penanggulangan kemiskinan melalui hal hal berikut: (1) Penyediaan dana pinjaman 
untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru, (2) 
Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan. 
Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama 
berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha usaha baru yang bersifat 
produktif dengan berbasis pada usaha kelompok, (3) Penyiapan, pengembangan, dan 
peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan untuk dapat 
mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program 
pembangunan, dan (4) Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan, melalui upaya 
perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan. 

Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Daerah (PEMD) 

Dalam menghadapi krisis ekonomi terbukti bahwa sektor ekonomi yang memiliki daya 
lenting cukup tinggi adalah sektor sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta usaha 
informal. Oleh sebab itu, pemulihan ekonomi yang paling realistis untuk dilakukan harus 
dimulai dari sektor-sektor tersebut. Strategi ini dapat digunakan sekaligus sebagai alat 
untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional dan 
pengembangan ekonomi masyarakat di daerah. 

Tujuan yang akan dicapai Proyek Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah (PEMD) 
adalah untuk memulihkan kegiatan ekonomi rakyat yang mundur akibat krisis ekonomi dan 
sekaligus untuk mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dalam rangka memperkuat 
ekonomi nasional melalui pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik ekonomi, sosial 
dan budaya. 

Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat (P2KER) 

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peran serta Lembaga Mandiri yang 
Mengakar di Masyarakat (LM3) di antaranya pondok pesantren, koppontren, majelis taklim, 
Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), koperasi mesjid dan lain lain. Pemerintah melalui DIPP TA 
1997/1998 s/d 1999/2000 telah membantu modal kerja bergulir untuk unit simpan pinjam 
(USP) LM3 yang jumlahnya mencapai 1.690 LM3 dan 100 USP Prakop Pengembangan yang 
tersebar di 15 Provinsi dan 7 USP Puskoppontren di 7 Provinsi. Melihat momentum 
proyek yang sangat strategis, maka program ini pada TA 2000 dilanjutkan untuk membantu 
modal bergulir bagi USP LM3 dengan pola bagi hasil/syariah guna membiayai usaha yang 
produktif dan potensial milik anggota maupun masyarakat sebanyak 180 USP LM3 di 8 
Provinsi 

Program Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dan Kredit Usaha keluarga 
Sejahtera (KUKESRA) 

Program Takesra dan Kukesra dicanangkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik 
Indonesia No. 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Rangka 
Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan utama dari program Takesra dan Kukesra 
adalah membangun dan meningkatkan peran dan fungsi keluarga pra sejahtera dan 
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sejahteraI, terutama dalam bidang ekonomi. Kegiatan kedua progam tersebut adalah 
mendorong dan menumbuhkembangkan semangat dan kemampuan keluarga untuk 
berwirausaha melalui kelompok-kelompok ekonomi produktif keluarga yang kemudian 
dikenal sebagai kelompok Prokesra. Untuk mengembangkan kegiatan usaha tersebut, 
keluarga keluarga pra sejahtera dan sejahtera I mendapat dukungan dana Takesra dan 
pinjaman dengan persyaratan lunak Kukesra. 

Berdasarkan data terakhir dari BNI 1946, terdapat 11.258.930 dari 11.461.251 keluarga 
prasejahtera dan sejahtera di desa-desa non IDT atau 98,23% telah menjadi anggota 
Takesra sampai dengan 31 Juli 1998. Jumlah tabungan mereka sebanyak Rp.103,6 milyar. 
Sedangkan untuk desa desa IDT, terdapat sebanyak 261.671 dari 6.306.541 keluarga 
prasejahtera dan sejahtera I yang menjadi peserta Takesra dengan jumlah tabungan 
sebanyak Rp 732,9 juta. Sementara itu, Kukesra di desa desa non IDT sampai dengan 31 
Juli 1998 telah teserap sebesar Rp 522,27 milyar atau jauh melampaui dari total dana 
pinjaman awal sebesar Rp 396,74 milyar sedangkan di desa desa IDT jumlah dana yang 
diserap adalah sebesar Rp 1,86 milyar atau hanya 2,95% dari droping dana sebesar Rp 
63,06 milyar 

PENUTUP 

Kerangka umum program penanggulangan kemiskinan terkait dengan penciptaan situasi di 
mana kaum miskin diberikan akses/peluang pada aset-aset yang dibutuhkan untuk mencapai 
kebutuhan hidup minimum. Untuk itu tanggung jawab pemerintah membuka peluang akses 
yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, misalnya keinginan untuk 
memanfaatkan ketersediaan aset untuk peningkatan taraf hidup dan menurunkan tingkat 
kerawanannya, seperti aset tanah, SDA, SDM dan modal sosial (ADB, 2000). Modal sosial 
adalah kekuatan dan keanekaragaman hubungan antara anggota masyarakat yang 
menghasilkan kepercayaan dan kerjasama. 

Untuk penanggulangan kemiskinan yang efektif, peranan distribusi penting diperhatikan 
karena banyak terjadi hambatan fisik misalnya hambatan geografis dan infrastruktur serta 
hambatan sosial (berupa kelas, kasta, etnik, gender dan lainnya). 

Tahapan dalam memperoleh proses distribusi yang efektif adalah: (1) Menyusun suatu 
sistem pemerataan pendapatan (misalnya melalui sistem pajak), (2) Membuat alokasi 
anggaran yang memihak kaum miskin (pro-poor) dan memadai untuk pendidikan dasar / 
kesehatan dan program sosial dasar lainnya, (3) Menetapkan investasi prioritas termasuk 
untuk akses kredit dan penyuluhan. 

Kerangka komprehensif untuk penanggulangan kemiskinan sebaiknya meliputi komponen 
berikut: (1) Strategi tidak langsung (indirect strategy), yakni dengan menghilangkan halangan 
pembangunan, peningkatan tata pemerintahan, perubahankebijakan restriktif, (2) Strategi 
langsung (direct strategy) dengan mendorong kaum miskin untuk meningkatkan SDM-nya, 
mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah miskin melalui investasi target dan 
menyediakan perlindungan sosial, (3) Strategi komprehensif (comprehensive strategy) 
melalui pendekatan pertumbuhan populasi, pendidikan universal untuk anak perempuan, 
akses jasa kesehatan reproduktif, kesempatan pekerjaan/perolehan pendapatan melalui 
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institusi sensitif dan staf dan keterlibatan pria dalam keluarga berencana secara 
berkelanjutan (sustainable). 

Salah satu tujuan berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah mencapai ketahanan 
pangan berkelanjutan untuk seluruh lapisan masyarakat, dimana pertumbuhan ekonomi 
yang cepat merupakan salah satu prasyarat kondisi tersebut. 

Tantangan mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut adalah bagaimana memberikan 
manfaat pada kaum miskin, yaitu pertumbuhan ekonomi pro kaum miskin (pro-poor 
economic growth) (IFPRI Report, 2002). Pertumbuhan ekonomi seperti ini bersama dengan 
pemberdayaan masyarakat miskin dan penyediaan kebutuhan pokok yang efektif 
merupakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Beberapa prioritas 
kebijakan utama yang perlu dilaksanakan adalah: (1) Investasi SDM, (2) Meningkatkan akses 
pada sumberdaya produktif dan penciptaan lapangan pekerjaan, (3) Meningkatkan pasar, 
infrastruktur dan kelembagaan, (4) Mengembangkan penelitian IPTEK yang memadai, (5) 
Meningkatkan manajemen Sumberdaya Alam Hayati, (6) Tata laksana pemerintahan yang 
baik (good governance), (7) Kebijakan perdagangan dan makro ekonomi nasional dan 
internasional yang berpihak pada kaum miskin (propoor development). 

Program penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan melalui (ADB, 2001): (1) 
Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang pro-poor, berupa aksesibilitas yang adil pada 
asset / sumberdaya dan peluang, yaitu merubah pertumbuhan menjadi pembangunan 
ekonomi. Manfaat dari pertumbuhan ekonomi harus inklusif, mencapai seluruh lapisan 
masyarakat, serta investasi pada sektor sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, (2) 
Pembangunan sosial, berupa tunjangan untuk masyarakat dan pemberdayaan kelompok 
paling lemah dalam masyarakat, (3) Good governance, karena pelaksanaan penanggulangan 
kemiskinan yang efisien dan efektif membutuhkan dukungan good governance, untuk 
mendorong masyarakat ikut partisipasi dalam keputusan yang berhubungan dengan 
hidupnya, sehingga terjadi penguatan partisipasi stakeholder dalam proses pembangunan. 

Prinsip strategis yang perlu diterapkan adalah: (1) Memastikan kepemimpinan negara dan 
kepemilikan prioritas dan agenda kemiskinan dengan menunjukkan inisiatif, komitmen dan 
akuntabilitas, (2) Menggunakan pendekatan jangka panjang untuk bantuan pembangunan, 
(3) Mendorong persekutuan kerjasama strategis antara pemerintah, masyarakat umum, 
sektor swasta dan stakeholder lainnya, (4) Mengukur dampak pembangunan, dengan 
menggunakan acuan dan indikator 

Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan diperlukan 
adanya paradigma pembalikan degradasi ekonomi dan pelestarian perlindungan lingkungan 
hidup. Pada umumnya di negara Asia yang berbasis agraris fokus pertumbuhan ekonomi 
adalah peningkatan produktivitas pertanian dan pendapatan petani buruh. 

Ketahanan sosial (social security) suatu negara akan menentukan kemajuan perekonomian 
negara tersebut. Sistem Ketahanan sosial merupakan kemampuan masyarakat secara 
mandiri untuk terus berkembang serta mewaspadai, mencegah dan mengatasi terjadinya 
krisis baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal sehingga dapat terwujud 
suatu kesejahteraan sosial yang adil. 
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Sistem ketahanan sosial berbasis lokal ini bersumber pada suatu energi social yang 
diarahkan pada upaya mengatasi masalah kemiskinan, baik terbatas pada mengatasi 
konsekuensi kemiskinan atau mengatasi penyebabnya. Energi social berbentuk daya internal 
yaitu adanya kepedulian sesama warga masyarakat terhadap kepentingan satu sama lain 
yang saling sinergis. Daya internal tersebut banyak ditemui di seluruh Indonesia, misalnya 
sambatan (model tolong-menolong di daerah Jawatengah), rereongan (model gotong royong 
di daerah Jawa Barat), perelek atau jimpitan (model gotong-royong di Jawa), meopbua atau 
home (Timor), gaga-gili (model kerja bergilir di Flores), pawanda/parapona (kerja bergilir di 
Sumbawa), pelagendong (model gotong-royong di Maluku), mapalus (model gotong-royong 
di Sulawesi Utara) dan lainnya (LP IPB, 2000). 

Kunci pengentasan kemiskinan adalah memberdayakan masyarakat miskin, tidak hanya 
memberikan bantuan (Sajogyo, 2002). Upaya penanggulangan kemiskinan harus diwujudkan 
melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui 
partisipasi aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, 
meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, serta memperkokoh martabat manusia dan 
bangsa. 

Langkah penanggulangan kemiskinan (Parwoto dalam Bappenas, 2001): (1) Menemu-kenali 
kemiskinan, (2) Pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif,(3) 
Pembangunan bertumpu pada tata nilai dan berorientasi visi, (4) Pergeseran paradigma 
pembangunan dan eksploitasi ke sustainability. Upaya pemberdayaan masyarkat miskin dilakukan 
melalui: (1) Pengembangan komunitas, organisasi, institusi (peraturan), manusia (sosial, 
ekonomi, politik), (2) Pengembangan Potensi Lingkungan, (3) Menciptakan iklim yang kondusif, 
akses ke peluang pembangunan, akses ke sumberdaya pembangunan, kepastian 
keadilan/perlindungan, mengembangkan peran serta pelaku lain. 
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MENGURAI BENANG KUSUT KEMISKINAN 

Pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena tergerusnya daya 
beli masyarakat yang merosot tajam, yakni melindungi pasar domestik dengan 
menopang pelaku ekonomi yang dominan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) yang sekarang berjumlah mencapai 55,21 juta unit usaha atau 99,98% dari 
total pelaku bisnis. Lonjakan yang signifikan karena pada 2009 berjumlah 49,8 juta 
unit usaha melalui program pemberdayaan masyarakat miskin yang 
diimplementasikan secara terintegrasi, koordinatif, terencana, terarah, terukur, tertib, 
dan tersinergi untuk memampukan mereka bersaing dalam perekonomian global. 

Dengan menunjang UMKM dapat memicu perluasan dan menciptakan lapangan 
kerja. UMKM menyerap tenaga kerja sebanyak 101,72 juta atau 97,24% dari total 
angkatan kerja yang terserap di seluruh sektor kegiatan ekonomi dan berkontribusi 
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 673,9 triliun atau 55,6% dari total 
PDB dengan nilai investasi sebesar Rp 640,4 triliun atau 52,9%. 

Untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah harus mengoptimalkan UMKM 
melalui pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan peningkatan produktivitas, daya 
saing, kinerja, pengetahuan, keterampilan, kualitas barang/produk, utilitas, kapasitas, 
kompetensi SDM, sikap, mental, perilaku dalam meningkatkan jaringan usaha, berani 
memanfaatkan dan mengambil peluang untuk bersaing di mancanegara. 

Lemahnya daya saing ekonomi Indonesia dalam persaingan global terkendala 
minimnya anggaran sektor infrastruktur karena APBN-P 2012 ludes untuk membayar 
utang dan gaji pegawai. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat rawan dan 
meniupkan sinyal bahaya karena pemerintah selalu menerapkan kebijakan anggaran 
yang ditutup dengan utang dan penarikan utang baru hanya digunakan untuk 
membayar kewajiban utang karena pendapatan negara tidak bisa menutup 
pengeluaran dan pemanfaatan yang tidak produktif. Dengan demikian, utang tidak 
bisa menjadi modal untuk menciptakan nilai tambah yang dapat dijadikan pegangan 
untuk membayar kembali pinjaman. 

Untuk menjaga agar ekonomi tetap tumbuh tinggi serta strategi yang ditujukan untuk 
mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, pemerintah 
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harus menggenjot pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tepat sasaran. 
Pemerintah harus jeli dan peka dalam mengevaluasi pembangunan infrastruktur 
supaya konsep pengembangan selanjutnya lebih matang. 

Namun, akuntabilitas, evaluasi, dan transparansi proyek pembangunan infrastruktur 
sangat penting dan harus mudah diakses, diketahui rakyat demi tercapainya 
pembangunan infrastruktur yang bermanfaat dan dapat langsung dinikmati oleh 
rakyat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Di Indonesia, realisasi pembangunan infrastruktur yang sangat vital pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat, ternyata terganjal kesiapan proyek dan proyek 
infrastruktur yang ditawarkan ke investor asing sudah berubah peruntukannya. 
Dalam pembangunan infrastruktur, perlu visi dan fokus pada meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata melihat keuntungan bisnis yang justru akan 
menyisakan masalah bagi rakyat setempat berkaitan dengan pembebasan lahan atau 
ekses sosial dan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan infrastruktur, pendidikan, 
kesehatan menunjukkan semakin banyaknya output nasional sekaligus meningkatkan 
penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta 
memprioritaskan ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai kebijakan nasional 
dengan melibatkan multisektor. Berhasil mengentaskan rawan pangan berarti mampu 
juga mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan pengangguran yang sekaligus 
juga berarti memperkokoh ketahanan nasional. 

Sejak krisis global 2008, menurut data laporan Organisasi Buruh Internasional terbaru, 
sekitar 50 juta orang kena PHK dan angka pengangguran global diperkirakan akan 
menembus angka 202 juta orang atau 6,1 persen dan meningkat 3 persen atau 6 juta 
orang dari 196 juta orang pada 2011. Memburuknya dan tidak stabilnya kondisi 
ekonomi dunia dikhawatirkan bisa berimplikasi dan berimbas pada perekonomian 
nasional terutama ekspor Indonesia karena UMKM berkontribusi terhadap ekspor 
sebesar Rp 183,8 triliun atau 20,2 persen. 

Pemerintah harus terus menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui berbagai 
sejumlah kebijakan peraturan perundangan, peningkatan akses terhadap permodalan, 
akses pemasaran dan distribusi ke pasar yang potensial, akses penguasaan dan adopsi 
teknologi baru untuk inovasi, berkreasi menciptakan dan mengembangkan produk 
baru, agar mampu menghadapi persaingan global. 

Pemerintah harus lebih terbuka, transparan menerima keterlibatan dari berbagai 
unsur seluruh komponen bangsa yang memiliki potensi dalam perbaikan dan 
perumusan strategi kebijakan yang berpihak kepada rakyat untuk mengoptimalkan 
langkah pembangunan infrastruktur. Strategi penanggulangan dan pengentasan 
kemiskinan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tolok ukur dan barometer peningkatan 
kesejahteraan rakyat adalah penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat 
pengangguran, dan meningkatnya pendapatan rakyat perkapita. 



 
Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan 139 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang penanganannya membutuhkan 
keterkaitan berbagai pihak. Kemiskinan harus diselesaikan secara struktural dan 
nyata, murni tanpa maksud politis. Ke depan, diharapkan kehidupan masyarakat 
miskin yang marginal dapat terangkat, mampu melepaskan diri dari kubangan 
lumpur kemiskinan dan masalah kesenjangan sosial yang terjadi akibat 
ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, ketidakadilan, dan korupsi yang 
merajalela. 

 

 

DI BALIK ANGKA KEMISKINAN 

Oleh Kecuk Suhariyanto 

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebanyak 39,05 juta orang 
atau 17,75 persen dari total penduduk. Dibandingkan dengan kondisi Februari 2005, 
berarti jumlah penduduk miskin bertambah 3,95 juta orang, dengan catatan 2,06 juta di 
perdesaan dan 1,89 juta di perkotaan. 

Data kemiskinan pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ini dirilis Badan Pusat 
Statistik (BPS) pada Jumat siang, 1 September 2006. Bisa jadi data ini mengundang 
berbagai reaksi. Kelompok yang berpendapat bahwa kenaikan harga BBM akan 
menurunkan tingkat kemiskinan, dengan alasan penduduk miskin akan mendapatkan 
kompensasi yang jumlahnya lebih besar (overcompensated) dari kebutuhan untuk 
mempertahankan kesejahteraan yang sama, boleh jadi gigit jari, tak enak hati, dan 
menuduh metode penghitungan kemiskinan yang digunakan BPS tidak akurat. 

Yang jelas, BPS tetap menggunakan metode yang sama sejak tahun 1998. Artinya, hasil 
penghitungan yang diperoleh konsisten dan sebanding dengan hasil penghitungan tahun-
tahun sebelumnya (apple to apple). Tiga tahun terakhir (2003-2005), dengan metode 
dan jumlah sampel yang sama, tak ada yang angkat suara. Apa karena jumlah penduduk 
miskin turun? Kalau mau dicari-cari, tentu saja metode tersebut ada kelemahannya. Di 
dunia ini mana ada yang sempurna. Kecurigaan yang telanjur berkembang bahwa BPS 
akan mengubah metodologi supaya jumlah penduduk miskin berkurang sama sekali tak 
terbukti. 

Kelompok lain, yang berpendapat bahwa kenaikan harga BBM akan menambah beban 
hidup rakyat sehingga jumlah penduduk miskin akan meningkat, boleh jadi lega karena 
argumennya terbukti benar. Namun, bisa jadi kelompok ini masih tidak puas dan 
berpendapat bahwa data jumlah penduduk miskin yang dirilis BPS terlalu rendah karena 
BPS sudah diintervensi pemerintah. Mereka punya hitungan sendiri dengan berbagai 
asumsi sehingga menghasilkan angka tertentu. Bisa jadi metode yang digunakan juga 
berbeda. 
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Saya pribadi tidak berminat membuang energi memperdebatkan soal data karena 
kemiskinan bukanlah sekadar angka. Bertambah atau berkurang 3,95 juta, jumlah 
penduduk miskin di Indonesia masih saja puluhan juta. Kalau terus terjadi debat angka, 
bagaimana dengan nasib mereka? 

Indikator ekonomi 

Dengan memerhatikan berbagai indikator ekonomi yang berkaitan erat dengan tingkat 
kemiskinan, jauh-jauh hari sebenarnya sudah bisa diprediksi bahwa jumlah penduduk 
miskin bakal meningkat. Kenaikan harga BBM pada Maret dan Oktober 2005 
menyebabkan berbagai harga barang meningkat dan memacu inflasi setinggi 17,95 
persen selama Februari 2005-Maret 2006. 

Salah satu komponen penting dari inflasi adalah harga beras yang naik 37,72 persen. 
Dapat dipastikan, kenaikan harga beras yang tinggi ini memukul telak penduduk miskin. 
Bagi mereka, kestabilan harga beras sangatlah berarti karena persentase pengeluaran 
beras terhadap total pengeluaran sebulan mencapai 23 persen. Di daerah pedesaan, 
persentase ini bahkan lebih tinggi lagi, berkisar 26 persen. 

Indikator ekonomi lain yang berkaitan erat dengan kemiskinan adalah upah riil buruh 
tani. Sekitar 70 persen penduduk miskin di perdesaan bekerja di sektor pertanian. 
Dapat diduga mereka adalah petani gurem atau buruh tani. Rata-rata upah nominal 
harian buruh tani memang naik dari Rp 11.522 pada Februari 2005 menjadi Rp 13.510 
pada Maret 2006, tetapi upah riilnya turun dari Rp 2.599 menjadi Rp 2.558. Penurunan 
yang tidak seberapa, katanya, tetap saja membuat daya beli para buruh tani berkurang. 

Kenaikan harga BBM juga berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Jumlah 
penganggur terbuka pada Februari 2005 sebesar 10,9 juta orang, naik menjadi 11,9 juta 
pada November 2005 dan turun menjadi 11,1 juta pada Maret 2006. Naiknya angka 
pengangguran ini bisa saja membuka kemungkinan untuk menambah jumlah penduduk 
miskin. Dari indikator-indikator tersebut, sebenarnya tak perlu kaget kalau jumlah 
penduduk miskin bertambah. Kalau masih ada yang tidak mau terima, itu namanya 
membabi buta. 

Tampaknya pemerintah menyadari betul bahwa kenaikan harga BBM bakal membuat 
beban rakyat semakin berat. Usaha pemerintah menggulirkan Program Kompensasi 
Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM dalam berbagai bentuk (bantuan langsung tunai/BLT, 
bantuan operasional sekolah/BOS, raskin, askeskin) patutlah dihargai karena bertujuan 
mulia. Berhasilkah program tersebut? Tergantung dari sudut mana kita memandang. 

Saya tidak pernah mempertimbangkan BLT sebagai program pengentasan kemiskinan. 
Kemiskinan adalah masalah kompleks yang perlu penanganan yang betul-betul 
terencana dan berkesinambungan. Mana mungkin mengentaskan kemiskinan hanya 
dengan memberi santunan sesaat? Menurut saya, BLT memang benar-benar bantuan 
yang diberikan kepada penduduk miskin agar kehidupan mereka tidak semakin 
memburuk karena sulitnya ekonomi. Dari sudut pandang ini, BLT jelas sangat 
bermanfaat bagi penduduk miskin. 
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BLT yang diberikan kepada rumah tangga miskin diduga merupakan salah satu sumber 
pendapatan yang diperoleh penduduk miskin untuk menutupi peningkatan pengeluaran 
akibat kenaikan harga-harga. Tanpa adanya program tersebut, bisa dipastikan jumlah 
penduduk miskin akan jauh lebih banyak. 

Satu hal tampaknya terlewat dari perhitungan. Kenaikan harga BBM yang begitu tinggi, 
yang tak pernah diduga oleh siapa pun sebelumnya, ternyata tidak hanya memukul 
penduduk miskin, tetapi juga penduduk hampir/tidak miskin. Meskipun sebagi- an 
penduduk miskin berubah status menjadi tidak miskin, pada saat yang bersamaan 
sebagian penduduk yang hampir/tidak miskin juga berubah status menjadi miskin. 

Banyak data tersembunyi 

Di balik angka kemiskinan yang sebesar 39,05 juta masih tersembunyi banyak data yang 
menunjukkan berbagai permasalahan yang meresahkan dan perlu mendapat perhatian 
kita semua. 

Pertama, persoalan kemiskinan bukan sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk 
miskin. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan 
kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari 
kemiskinan. Ada indikasi bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan 
Kemiskinan menunjukkan kecenderungan meningkat. Dengan kata lain, kehidupan 
ekonomi penduduk miskin semakin memburuk. 

Kedua, kenaikan harga beras dan berbagai barang kebutuhan pokok lainnya membuat 
penduduk miskin tak punya pilihan lain dan terpaksa mengurangi kuantitas barang-
barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi. Kalau tak cepat ditangani, dikhawatirkan 
akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi di kemudian hari. 

Ketiga, alau penurunan pengeluaran hanya terjadi untuk sandang atau pakaian saja, 
mungkin tak jadi apa. Namun, yang memprihatinkan, penurunan pengeluaran juga 
terjadi untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. Dalam jangka panjang, hal ini akan 
membuat akses penduduk miskin terhadap sumber daya ekonomi akan semakin kecil 
sehingga mereka tidak bisa ikut menikmati kue ekonomi yang dihasilkan. 

Keempat, adanya perpindahan posisi penduduk dari miskin menjadi hampir/tidak miskin 
dan sebaliknya dalam jumlah yang cukup besar menunjukkan bahwa jumlah penduduk 
yang tergolong miskin sementara (transient poor), yaitu penduduk yang penghasilannya 
dekat dengan garis kemiskinan, cukup besar. Sedikit guncangan ekonomi akan 
menyebabkan mereka berubah status. Karena itu, setiap kebijakan yang akan diambil, 
selain harus memperhitungkan dampaknya pada penduduk miskin kronis, juga harus 
mempertimbangkan dampaknya pada penduduk miskin sementara. 

Hal-hal di atas mengajak kita daripada berdebat soal angka kemiskinan yang tak ada 
habisnya, lebih baik duduk bersama, bahu- membahu mencurahkan seluruh tenaga dan 
pikiran untuk mencari solusi yang lebih efektif untuk mengurangi angka kemiskinan. 
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Sungguh saudara-saudara kita yang terjerat dalam kemiskinan tidak perlu angka, tetapi 
tindakan nyata. Tanya kenapa? 

 

Kecuk Suhariyanto, Kepala Subdit Analisis Statistik, BPS 

Sumber: Kompas, Kamis, 14 September 2006 

 

 

KEMISKINAN DAN KONVERSI LAHAN 

Oleh Kecuk Suhariyanto 

Di Indonesia, konversi lahan pertanian merupakan masalah krusial. 

Fenomena alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian merupakan 
ancaman terhadap ketahanan pangan maupun lingkungan. Puluhan aturan perundang-
undangan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, surat 
edaran menteri, sampai keputusan gubernur dibuat untuk mencegah terjadinya 
konversi lahan pertanian, namun efektivitasnya di lapangan belum terlihat secara nyata. 
Konversi lahan pertanian terus terjadi dari waktu ke waktu sampai tingkatan yang 
mencemaskan dan mengganggu. 

Secara umum, ada dua faktor yang mendorong terjadinya konversi lahan pertanian 
yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal merupakan dampak langsung dari 
terjadinya proses transformasi struktur ekonomi dan demografis. Disatu sisi 
persediaan lahan bersifat tetap, disisi lain permintaan terhadap lahan terus meningkat 
karena didorong oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi. Proses 
tersebut menuntut adanya realokasi sumber daya lahan dari pertanian ke non-
pertanian. Akibatnya pola penggunaan lahan bergeser pada aktivitas non-pertanian yang 
lebih menguntungkan. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya konversi lahan 
adalah kemiskinan yang menjerat rumah tangga pertanian. Buruknya kondisi sosial 
ekonomi menjadi pemicu bagi petani untuk mengkonversi atau bahkan menjual lahan 
pertaniannya karena mereka merasa tidak mendapatkan keuntungan ekonomis dari 
lahan tersebut. 

Kemiskinan Petani 

Kemiskinan yang menjerat petani tercermin jelas dari hasil Sensus Pertanian 2003 yang 
menunjukkan perubahan kearah yang mengkhawatirkan. Selama kurun waktu 1993-
2003, rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga pertanian 
pengguna lahan turun dari 0,80 hektar menjadi 0,72 hektar. Di Jawa yang padat 
penduduknya, rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai hanya seluas 0,38 hektar, 
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turun dari 0,47 hektar. Semakin sempitnya rata-rata luas lahan yang dikuasai ini tidak 
dapat dihindarkan karena jumlah rumah tangga pertanian terus meningkat sementara 
luas lahan pertanian tetap atau malah berkurang. Akibatnya, terjadi fragmentasi lahan 
dan peningkatan jumlah rumah tangga pertanian gurem, yaitu rumah tangga pertanian 
pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Rumah tangga pertanian 
gurem meningkat 2,17 persen per tahun sehingga jumlahnya mencapai 13,3 juta rumah 
tangga pada tahun 2003. Ini berarti 55 persen dari total rumah tangga pertanian 
pengguna lahan adalah rumah tangga pertanian gurem. Sempitnya lahan ini membuat 
pengusahaan menjadi tidak efisien sehingga menghasilkan pendapatan yang rendah. 
Tidak mengherankan kalau sekitar 70 persen penduduk miskin di daerah perdesaan 
berada di sektor pertanian. 

Selain sempitnya lahan yang dikuasai, masalah lain yang dihadapi petani adalah 
permodalan dan kesulitan memperoleh sarana produksi. Mayoritas rumah tangga 
pertanian (85 persen) masih bergantung pada modal sendiri untuk membiayai usaha 
pertaniannya. Hanya 3 persen yang mendapatkan kredit dari bank, 2 persen dari kredit 
non-bank dan 10 persen dari kredit lainnya. Padahal modernisasi pertanian menuntut 
biaya produksi yang lebih besar. Tanpa modal yang memadai, petani tidak mungkin 
melakukan pemupukan dan pembasmian hama penyakit sesuai dengan anjuran. 
Hasilnya, produktivitas tanaman menjadi rendah, jauh dari harapan. Masalah 
keterbatasan modal ini masih ditambah lagi dengan sulitnya memperoleh sarana 
produksi seperti pupuk dan pestisida. Sekitar 25 persen rumah tangga pertanian 
mengaku mengalami kesulitan dalam memperoleh sarana produksi. Penyebab utamanya 
adalah harga yang mahal (59 persen), lokasi terpencil (17 persen), sarana produksi 
tidak tersedia (13 persen) dan sisanya karena alasan lain-lain. Sangat beralasan kalau 58 
persen rumah tangga pertanian berpendapat bahwa keadaan ekonomi rumah tangganya 
saat ini tak ada bedanya dengan keadaan ekonomi tahun-tahun sebelumnya, bahkan 22 
persennya mengaku keadaan ekonominya memburuk. Artinya, pembangunan pertanian 
yang dijalankan selama ini baru berhasil memacu pertumbuhan produksi namun belum 
membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan petani. 

Karena tak memperoleh pendapatan yang cukup dari lahan pertaniannya, para petani 
terpaksa bekerja di luar sektor pertanian. Pada tahun 2004, rata-rata pendapatan 
rumah tangga pertanian hanya Rp. 9,3 juta per tahun atau Rp.775 ribu per bulan, 
dengan catatan 33 persennya berasal dari usaha dan buruh di luar sektor pertanian. 
Bekerja sebagai buruh di luar sektor pertanian memang lebih menjanjikan dibandingkan 
menjadi buruh tani. Secara nasional, rata-rata upah nominal harian buruh tani hanya 
sebesar Rp.13.510,- pada Maret 2006, sementara upah buruh bangunan dua setengah 
kali lipat lebih tinggi, yaitu sebesar Rp.33.917,-. Dalam jangka panjang, sektor pertanian 
akan ditinggalkan karena tak menarik lagi. Para petani akan berbondong-bondong 
menyerbu sektor non-pertanian sehingga suatu saat nanti akan sulit mendapatkan 
tenaga kerja di sektor pertanian. 

Konversi dan Mutasi Lahan 
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Kemiskinan yang melibat petani yang terjadi karena sempitnya lahan yang dikuasai, terbatasnya 
permodalan, sulitnya memperoleh sarana produksi, ditambah rendahnya harga produk 
pertanian di tingkat petani, membuat petani merasa tidak mendapatkan keuntungan ekonomis 
dari lahan pertanian. Faktor ini pada akhirnya mendorong petani untuk mengkonversi atau 
menjual lahannya. 

Selama kurun waktu 1999-2003, 423 ribu rumah tangga pertanian melakukan konversi lahan 
pertanian dalam berbagai bentuk, seperti mengkonversi lahan sawah menjadi lahan pertanian 
bukan sawah dan lahan bukan pertanian, atau mengubah peruntukan lahan pertanian bukan 
sawah menjadi lahan sawah dan lahan bukan pertanian. Dalam kurun waktu tersebut, 64.718 
hektar lahan sawah hilang dan berubah fungsi menjadi lahan pertanian bukan sawah dan lahan 
bukan pertanian. Dalam jangka waktu yang sama, luas lahan sawah hanya bertambah sebesar 
16.803 hektar sehingga luas bersih sawah yang hilang mencapai 47.915 hektar. Angka ini lebih 
kecil dari pada angka konversi lahan yang sebenarnya terjadi di lapangan karena angka tersebut 
adalah konversi lahan yang hanya dilakukan oleh rumah tangga pertanian. Bukan rahasia lagi 
bahwa sebagian besar lahan pertanian dimiliki oleh orang-orang kota. Konversi lahan pertanian 
yang mereka lakukan tidak tercatat dalam sensus pertanian karena mereka tidak tergolong 
rumah tangga pertanian. Belum lagi adanya konversi lahan karena pembangunan berbagai 
infrastruktur. 

Dari total 64.718 hektar sawah yang hilang, 38 persennya merupakan lahan sawah di Jawa dan 
sisanya diluar Jawa. Meskipun secara absolut total luas sawah yang hilang di Jawa lebih kecil dari 
luar Jawa, kerugian yang ditimbulkan sangat besar karena kualitas lahan sawah di Luar Jawa 
belum mampu menyamai kualitas lahan sawah di Jawa. Hal ini tercermin dari produktivitas padi 
di Jawa yang jauh lebih tinggi daripada produktivitas padi di Luar Jawa. Di Jawa produktivitas 
padi mencapai 51,87 kuintal per hektar, lebih tinggi 32% dibanding produktivitas padi di Luar 
Jawa yang hanya sebesar 39,43 kuintal per hektar. Pada masa mendatang trend konversi lahan 
sawah di Jawa diperkirakan akan terus berlangsung sehingga beban wilayah ini sebagai penghasil 
pangan akan semakin berat. 

Daya tarik sektor pertanian yang terus menurun dan kemiskinan yang menjerat petani 
mendorong mereka untuk melepas kepemilikan lahannya. Sebanyak 429 ribu rumah tangga 
pertanian menjual lahan pertaniannya selama kurun waktu 1999-2003. Yang mengkhawatirkan, 
jumlah rumah tangga pertanian yang menjual lahan pertaniannya cenderung meningkat dari 
tahun ke tahun. Pada tahun 1999, rumah tangga pertanian yang menjual lahan pertaniannya 
sebanyak 68.430, namun jumlah ini meningkat pesat sehingga mencapai 160.281 rumah tangga 
pada tahun 2003. 

Komitmen Politik 

Konversi lahan pertanian tidak dapat dibiarkan terus berlangsung tanpa arah. Konversi lahan 
yang tak terkendali, baik oleh perorangan atau secara masal oleh pengembang, merupakan 
ancaman serius bagi masa depan negara ini. Ketahanan pangan akan rapuh karena produksi 
pertanian merosot sehingga ketergantungan pada pangan impor akan semakin tinggi. Tenaga 
kerja di sektor pertanian kehilangan pekerjaan dan jumlah penganggur meningkat sehingga 
berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. Daerah perdesaan ditinggalkan dan arus urbanisasi 
tak terbendung lagi. Ditambah lagimasalah degradasi lingkungan. 

Persoalan konversi lahan harus betul-betul ditangani secara serius. Untuk membendung laju 
konversi lahan, diperlukan komitmen politik, kesungguhan dan kemauan dari pemerintah, baik 
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pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan yag dirancang harus menunjukkan keberpihakan 
ke sektor pertanian. Persoalan konversi lahan bukan hanya kebutuhan lahan untuk sektor lain, 
tetapi juga menyangkut kemiskinan yang menjerat petani. Tanpa adanya perbaikan 
kesejahteraan petani, jangan harapkan konversi lahan berhenti. 
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