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TAHAP-TAHAP PERTUMBUHAN EKONOMI 

Proses Pembangunan Ekonomi Dalam Perekonomian yang 

Menghadapi Kelebihan Tenaga Kerja 
  

Pendahuluan 

Dalam penjelasan yang sebelumnya telah dibahas beberapa analisa mengenai 
perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan. Dapat dilihat bahwa analisa 
tersebut banyak yang didasarkan kepada pola dari perubahan yang terjadi dalam 
proses pembangunan ekonomi di negara-negara maju. Di dalam usaha untuk 
mengetahui dan mempelajari lebih lanjut persoalan-persoalan pembangunan di 
negara-negara berkembang, berbagai analisa tersebut telah memberikan gambaran 
yang sangat berguna mengenai proseserubahan struktur ekonomi apabila terjadi 
pembangunan dalam sesuatu masyarakat. Tetapi di samping menyadari manfaatnya 
tersebut ,harus pula diingat bahwa, seperti akan diuraikan keadaan di negara-negara 
berkembang dewasa ini sangat berbeda dengan keadaan di negara negara maju pada 
waktu mereka berada pada taraf permulaan dari pembangunan mereka. Maka analisa 
mengenai corak perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan perlu pula 
memperhatikan implikasi dari perbedaan tersebut terhadap corak proses perubahan 
struktur ekonomi yang akan dialami oleh banyak negara-negara berkembang dimasa 
yang akan datang. 

Salah satu aspek penting yang menciptakan perbedaan yang besar sekali di antara 
keadaan negara-negara berkembang pada masa ini dengan keadaan negara negara 
maiu pada waktu mereka baru mulai mengalami pembangunan, bersumber dari 
perbedaan ciri-ciri dari masalah penduduk yang dihadapi. Pada masa ini, kalau 
dibandingkan dengan luas tanah dan kekayaan alamnya, beberapa negara berkembang 
di Asia penduduknya agak berlebihan jumlahnya. Hal ini antara lain dapat dilihat dari 
nilai perbandingan di antara luas tanah negara tersebut dengan jumlah penduduknya; 
nilai perbandingan itu sangat kecil dan mengakibatkan luas tanah pertanian yang 
dikerjakan oleh tiap-tiap petani atau keluarga petani sangat terbatas. Sejak lama 
banyak ahli ekonomi yang telah menunjukkan tentang terdapatnya tingkat 
pengangguran terbuka dan tersembunyi yang sangat tinggi sekali di beberapa negara 
berkembang. Pengangguran musiman sering sekali lebih serius lagi keadaannya. Di 
samping aspek ini, sifat penting lainnya dari keadaan penduduk di negara-negara 
berkembang adalah terdapatnya tingkat pertambahan penduduk yang sangat pesat 
sekali dan menyebabkan di kebanyakan negara-negara tersebut masalah 
pengangguran yang dihadapi makin lama makin bertambah buruk keadaannya. 

Keadaan yang tidak seimbang di antara jumlah penduduk dengan kemampuan negara-
negara berkembang untuk menciptakan pembangunan dan kesempatan kerja untuk 
penduduk mereka, dan terdapatnya pertambahan penduduk yang pesat dari masa ke 
masa, menimbulkan berbagai implikasi yang buruk terhadap beberapa aspek dari 
pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Pertambahan penduduk yang 
sangat cepat akan mempersulit tercapainya tujuan-tujuan dari segala usaha negara-
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negara berkembang, terutama tujuan untuk mempertinggi taraf kesejahteraan 
ekonomi dan sosial masyarakat. Perkembangan penduduk yang pesat akan 
mengurangi kemampuan negara tersebut untuk memperbesar tabungan ; 
menyebabkan negara tersebut harus mengalihkan lebih banyak dana pembangunan 
untuk menciptakan fasilitas-fasilitas yang akan mempertinggi kesejahteraan sosial - 
yaitu penyediaan perumahan, pendidikan, kesehatan rakyat, dan sebagainya - 
sehingga mengurangi dana yang dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan 
ekonomi yang lebih produktif; dan mendorong negara tersebut untuk menciptakan 
lebih banyak pekerjaan dari masa ke masa, untuk menjaga agar masalah 
pengangguran tidak menjadi bertambah buruk keadaannya. 

Adanya sifat perkembangan penduduk dan masalah pengangguran seperti yang baru 
dinyatakan ini mendorong beberapa ahli ekonomi untuk membuat teori mengenai 
corak pembangunan dan perubahan struktur ekonomi dalam suatu masyarakat di 
mana 

(i) penduduknya sebahagian besar masih menjalankan kegiatan di sektor pertanian 
yang tradisionil, dan 

(ii) sektor tersebut mempunyai kelebihan dalam jumlah tenaga kerja sehingga 
menghadapi masalah pengangguran terbuka dan tersembunyi yang serius. 

Analisa yang demikian dipelopori oleh Lewis, yang kemudian diperdalam oleh Ranis 
dan Fei, dan beberapa ahli ekonomi lainnya 

Teori Lewis: Perkembangan Ekonomi Dalam Keadaan Penawaran Tenaga 
Kerja Yang Tidak Terbatas 

Dalam pendahuluan dari analisanya Lewis menyatakan tujuan dari mengemukakan 
teori mengenai proses pembangunan yang khusus diperuntukkan kepada negara-
negara yang menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja. Ia menyatakan 
ketidakpuasannya terhadap teori yang berkembang sesudah masa ahli-ahli ekonomi 
Klasik (ahli-ahli ekonomi yang membuat analisa di antara bahagian kedua abad 
kedelapanbelas hingga bahagian kedua abad kesembilanbelas), yaitu teori Neo-Klasik 
dan General Theory-nya Keynes, karena dianggapnya kedua teori tersebut tidak sesuai 
dengan keadaan yang berlaku di negara-negara berkembang. Analisa Neo-Klasik 
bertolak dari pandangan bahwa penawaran tenaga kerja dalam masyarakat tidak 
berlebih-lebihan. Sedangkan analisa Keynes bertolak dari anggapan bahwa bukan saja 
terdapat penawaran tenaga kerja yang berlebihan; akan tetapi juga tanah yang tersedia 
dan kapasitas memproduksi jumlahnya tidak terbatas. Keadaan ini bertentangan 
dengan keadaan yang terdapat di negara-negara berkembang. Lewis menganggap di 
banyak negaranegara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebihan, akan tetapi 
sebaliknya menghadapi masalah kekurangan modal. 

Lewis tidak menyangkal bahwa beberapa negara berkembang, misalnya di negara-
negara Afrika dan Amerika Latin, terdapat masalah kekurangan tenaga kerja. Akan 
tetapi di banyak negara berkembang lainnya, seperti misalnya India, Mesir, Jamaika 
dan negara kita sendiri, terdapat penawaran tenaga kerja yang berlebih-lebihan. Di 
negara-negara seperti itu jumlah penduduk adalah tidak seimbang jika dibandingkan 
dengan modal dan kekayaan alam yang tersedia, dan sebagai akibat dari keadaan ini 
terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktivitas sebahagian tenaga kerjanya 
sangat kecil, nol atau negatif. Maka apabila sebahagian dari pekerja-pekerja dalam 
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kegiatan tersebut dipindahkan ke dalam kegiatan-kegiatan lain, produksi dalam sektor 
yang pertama tidak akan menurun. Di sektor pertanian tanah yang dimiliki 
kebanyakan petani luasnya sangat terbatas sehingga sebahagian anggota keluarga 
mereka dapat bekerja pada kegiatan lain tanpa mengurangi produksi keluarga-
keluarga tersebut. Juga di beberapa jenis kegiatan jasa jasa terdapat pekerjaan-
pekerjaan yang dikerjakan oleh jumlah pekerja yang melebihi daripada yang 
sebenarnya diperlukan. Kelebihan tenaga kerja tersebut merupakan sumber 
pengangguran tersembunyi yang terutama, yang dapat digunakan di sektor-sektor lain 
tanpa mengurangi produksi di sektor di mana pada mulanya para penganggur tersebut 
berada. Selain itu masih terdapat beberapa sumber lain untuk tambahan tenaga kerja 
yang diperlukan oleh sektor yang berkembang, yaitu: kaum wanita yang bekerja dalam 
keluarga atau rumah tangganya sendiri, pertambahan penduduk dari masa ke masa, 
dan pengangguran baru yang diciptakan oleh pertambahan efisiensi. Sumbersumber 
tenaga kerja ini memungkinkan negara-negara berkembang mengembangkan industri-
industri baru dan kegiatan-kegiatan ekonomi baru lainnya tanpa mengalami 
kekurangan tenaga kerja yang tidak terdidik. Dengan demikian dapatlah dikatakan 
bahwa penawaran tenaga kerja tidak terbatas. Pada mulanya akan dihadapi masalah 
kekurangan tenaga kerja trampil dan terdidik, tetapi dalam jangka panjang hal ini 
dapat diatasi dengan memperluas pendidikan. Dengan demikian hambatan 
pembangunan yang terutama adalah kekurangan modal dan kekayaan alam yang 
terbatas. 

Analisa Lewis mengenai proses pembangunan dalam perekonomian yang menghadapi 
kelebihan tenaga kerja dapat dibedakan dalam tiga aspek: analisa mengenai corak 
proses pertumbuhan itu sendiri, analisa mengenai faktor utama yang memungkinkan 
tingkat penanaman modal menjadi bertambah tinggi dalam proses pembangunan, dan 
analisa mengenai faktor-faktor yang menyebabkan proses pembangunan tidak berlaku 
lagi seperti yang digambarkan, yaitu coraknya berubah. 

Proses pembangunan yang digambarkan Lewis bertitik tolak dari beberapa pandangan 
atau pemisalan yang terdapat dalam teori Klasik, yaitu antara lain : 

(i) para pengusaha selalu berusaha memaksimumkan keuntungan mereka, 
(ii) hal ini akan tercapai apabila tingkat upah sama besarnya dengan tingkat produksi 

batas (marginal product), dan 
(iii) selama penawaran tenaga kerja masih jauh melebihi dari yang diperlukan, tingkat 

upah tidak akan mengalami perubahan. 

Dalam analisa Lewis perekonomian dibedakan menjadi dua sektor : 

a) sektor kapitalis dan 
b) sektor subsisten (subsistence) . 

Jumlah tenaga kerja yang berada di sektor subsisten, yaitu sektor ekonomi yang 
kegiatannya terutama ditujukan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari setiap 
keluarga. Di sektor subsisten ini sebahagian dari tenaga kerja produksi batasnya 
adalah sangat minimal sekali dan dapat dianggap sama dengan nol, dan adakalanya 
negatif. Walaupun demikian tingkat upah dari sektor subsisten ini tidaklah serendah 
seperti produksi batas tenaga kerja tersebut. Upah yang diterima setiap pekerja di 
sektor subsisten mencapai tingkat yang memungkinkan para pekerja di sektor tersebut 
mempertahankan hidup keluarganya, dan tingkat ini disebut tingkat subsisten atau 
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cukup hidup. Di sektor kapitalis tingkat upah lebih tinggi daripada tingkat upah di 
sektor subsisten. Lewis mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya 
keadaan yang demikian, yaitu karena biaya hidup di sektor kapitalis . lebih tinggi, para 
pekerja harus hidup di kota-kota besar yang cara hidupnya lebih berdisiplin daripada 
di sektor subsisten, sebagai akibat dari cita rasa (taste) dan kedudukan sosial (social 
prestige) yang lebih tinggi di sektor kapitalis sehingga memerlukan pendapatan yang 
tinggi, dan adakalanya juga disebabkan oleh adanya persatuan-persatuan pekerja. 

Bertitik tolak dari pemisalan-pemisalan atau anggapan-anggapan di atas, Lewis 
selanjutnya menjelaskan dan menggambarkan corak proses perkembangan ekonomi 
yang akan berlaku. Menurut teorinya, proses pembangunan bermula, dan selanjutnya 
terus menerus berlangsung, sebagai akibat dari penanaman kembali keuntungan yang 
diciptakan dalam sektor kapitalis. Apabila sektor kapitalis memperoleh keuntungan, 
dana tersebut akan ditanamkan kembali oleh para pengusaha. Kegiatan ini akan 
menciptakan sejumlah kesempatan kerja di sektor kapitalis, produksi di sektor ini 
meningkat dan dengan demikian pembangunan ekonomi tercipta. Akibat dari 
perkembangan ini, pada masa berikutnya akan tercipta keuntungan yang lebih besar 
dan keuntungan ini juga akan ditanamkan kembali oleh para pengusaha. Sebagai 
akibat dari kegiatan ini lebih banyak kegiatan ekonomi dilakukan di sektor kapitalis, 
lebih banyak kesempatan kerja tercipta di sektor tersebut, dan pada akhirnya akan 
menciptakan kenaikan produksi dan pembangunan ekonomi. Proses perubahan 
seperti itu akanberulangulang berlaku sehingga makin lama makin besar tingkat 
keuntungan yang diciptakan di sektor kapitalis, dan mengakibatkan berlakunya tingkat 
penanaman modal yang lebih tinggi dan perkembangan ekonomi yang bertambah laju. 

Maka tenaga kerja yang bekerja di sektor kapitalis makin lama akan makin bertambah 
banyak jumlahnya. Proses pembangunan ini akan terus menerus berlangsung sehingga 
dalam perekonomian itu tidak terdapat lagi kelebihan tenaga kerja. Lewis 
menggambarkan teori proses pertumbuhannya di atas dengan cara seperti yang 
ditunjukkan dalam Gambar dibawah. 
  

Gambar 1. Proses Pertumbuhan Ekonomi Model Lewis 

Upah/Produksi batas 
Sumbu tegak menunjukkan tingkat 
upah di sektor subsisten dan sektor 
kapitalis, dan tingkat produksi 
batas tenaga kerja di sektor 
kapitalis. Apabila faktor-faktor lain 
tidak mengalami perubahan, dan 
apabila masih terdapat kelebihan 
dalam jumlah tenaga kerja, tingkat 
upah di kedua-dua sektor ekonomi 
di atas tidak akan mengalami 
perubahan. Besarnya tingkat upah 
di sektor subsisten adalah S dan 
tingkat upah ini dinamakan upah 
subsisten, yaitu upah yang 

memungkinkan pekerja dan keluarganya mempertahankan hidup mereka. Di sektor 
kapitalis tingkat upah mencapai W. Kurva-kurva P1Q1, P2Q2, P3Q3, dan P4Q4 
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menunjukkan tingkat produksi batas dari setiap pekerja tambahan di sektor kapitalis. 
Pada permulaannya tingkat produksi batas satu pekerja tambahan adalah seperti yang 
ditunjukkan oleh kurva P1Q1 . Selama jumlah, atau nilai, produksi batas seorang 
tenaga kerja di sektor kapitalis masih lebih besar daripada tingkat upah di sektor itu, 
jumlah tenaga kerja yang akan dipekerjakan di sektor itu akan terus ditambah oleh 
para pengusaha. Langkah seperti ini dilakukan dengan tujuan supaya para pengusaha 
dapat mencapai keuntungan yang maksimum, dan keadaan itu tercapai apabila tingkat 
produksi batas nilainya telah sama dengan tingkat upah di sektor kapitalis. Oleh 
karenanya, penggunaan tenaga kerja baru akan dihentikan oleh pengusaha-pengusaha 
di sektor kapitalis apabila besarnya produksi batas sama dengan W, dan ini dicapai 
pada titik Q1  Dengan demikian jumlah pekerja di sektor kapitalis pada waktu itu 
adalah ON1, dan pada waktu yang sama jumlah keuntungan, atau menurut istilah 
Lewis: surplus, di sektor kapitalis adalah sebesar P1WQ1. Surplus tersebut seluruhnya 
akan ditanamkan kembali oleh para pengusaha di sektor kapitalis, dan kegiatan ini 
akan mengakibatkan bukan saja perkembangan dalam kegiatan ekonomi tetapi juga 
kenaikan dalam tingkat produktivitas. Maka pada masa berikutnya produksi batas 
pekerja-pekerja di sektor kapitalis akan menjadi bertambah tinggi, yaitu menjadi 
seperti yang ditunjukkan oleh kurva P2Q2. Perubahan tingkat produktivitas ini 
memungkinkan sektor kapitalis menggunakan lebih banyak pekerja, dan sebanyak 
ON2 tenaga kerja akan dipekerjakan para pengusaha agar tujuan mereka untuk 
memperoleh keuntungan yang maksimum tercapai. Pada tingkat kegiatan ekonomi 
seperti ini, besarnya surplus yang akan diperoleh para kapitalis adalah P2WQ2. 
Penanaman kembali keuntungan ini akan menaikkan tingkat produktivitas pekerja 
lebih lanjut, sehingga memungkinkan perluasan penggunaan tenaga kerja di sektor 
kapitalis. Maka makin lama sektor kapitalis akan makin bertambah besar dan jumlah 
tenaga kerja yang dipekerjakan dalam sektor itu juga akan terus menerus bertambah. 
Mula-mula dari ON1 menjadi ON2, dan selanjutnya menjadi ON3, ON4,.... dan 
seterusnya sehingga akhirnya tidak terdapat lagi kelebihan pekerja dalam 
perekonomian tersebut. 

Dalam memulai aspek kedua dari analisanya, yaitu analisa mengenai sebab sebabnya 
tingkat tabungan bertambah tinggi dalam proses pembangunan, Lewis mengatakan 
bahwa masalah utama dalam teori pembangunan ekonomi adalah mengetahui proses 
yang menyebabkan sesuatu masyarakat yang pada mulanya menabung dan 
menanamkan sebesar 4 sampai 5 persen dari pendapatan nasionalnya atau kurang, 
merubah dirinya menjadi suatu perekonomian di mana tabungan sukarela mencapai 
kira-kira 12 sampai 15 persen dari pendapatan nasional atau lebih 4 Jawaban terhadap 
pertanyaan ini dapat diperoleh dari analisanya sebelum ini. Seperti sudah dapat 
disimpulkan dari gambaran mengenai proses pembangunan yang dikemukakannya, 
sumber dari berlakunya kenaikan tabungan dan penanaman modal adalah keuntungan 
atau surplus yang bertambah besar. Dan kalau dalam proses pembangunan ekonomi 
tingkat penanaman modal sebagai persentasi dari pendapatan nasional meningkat, 
maka hat ini dapat diartikan bahwa tingkat keuntungan - dinyatakan sebagai 
persentasi dari pendapatan nasional - mengalami kenaikan apabila pembangunan 
berlaku. Hal ini tidak sukar untuk membuktikannya. Pada permulaannya sebahagian 
besar dari pendapatan nasional adalah terdiri dari pendapatan atau produksi yang 
diperoleh dari sektor subsisten. Karena produksi batas di sektor subsisten adalah nol, 
maka dalam keseluruhan proses pertumbuhan ekonomi pendapatan nasional dari 
sektor subsisten tetap besarnya. Berarti pembangunan ekonomi yang berlaku semata-
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mata ditimbulkan oleh perluasan produksi sektor kapitalis dan ini menyebabkan 
peranannya dalam menciptakan pendapatan nasional menjadi bertambah besar 
apabila tingkat pembangunan bertambah tinggi. Dengan sendirinya tingkat 
keuntungan yang diperoleh sektor kapitalis, dinyatakan sebagai persentasi dari 
pendapatan nasional, akan menjadi bertambah tinggi pula pada tingkat pembangunan 
yang lebih tinggi. Karena tingkat penanaman modal ditentukan oleh tingkat 
keuntungan maka ini berarti, apabila taraf perkembangan ekonomi lebih tinggi, 
tingkat penanaman modal akan lebih tinggi juga. 

Di samping menekankan peranan pertambahan keuntungan dalam sektor kapitalis 
sebagai sumber kenaikan tingkat penanaman modal, Lewis menunjukkan pula 
beberapa sumber lain yang memungkinkan tingkat penanaman modal menjadi 
bertambah tinggi dan pembangunan ekonomi menjadi bertambah cepat. Sumber 
tersebut adalah penciptaan pinjaman oleh sistem bank dan perbelanjaan defisit oleh 
pemerintah. Berbeda dengan penanaman modal yang dibiayai dari keuntungan, 
penanaman modal yang dibiayai oleh kedua-dua sumber yang baru dinyatakan akan 
menimbulkan inflasi. Masalah inflasi ini baru dapat diatasi apabila tingkat keuntungan 
yang diperoleh sektor kapitalis besarnya telah menyamai tingkat penanaman modal 
yang dilakukan, dan penanaman modal tersebut telah menghasilkan barang-barang 
dan jasa jasa yang dapat dikonsumsikan masyarakat. Perkembangan produksi tersebut 
akan dapat menambah penawaran barang-barang dan jasa jasa, dan dengan demikian 
permintaan masyarakat yang bertambah sebagai akibat dari kenaikan pendapatan 
yang diciptakan oleh pertambahan penanaman modal dapat dipenuhi. Lajunya dan 
lamanya inflasi akan berlaku sebagai akibat dari penciptaan pinjaman-pinjaman oleh 
sistem bank dan pengeluaran defisit oleh pemerintah, tergantung kepada dua faktor: 
besarnya pertambahan pendapatan yang mengalir kembali ke tangan para pengusaha 
(dalam bentuk keuntungan) dan kepada pemerintah (dalam bentuk pajak), dan tingkat 
kecepatan pembangunan ekonomi yang dicapai. Tingkat laju inflasi akan relatif rendah 
dan tidak akan berlangsung lama apabila bertambah besar bahagian dari pertambahan 
pendapatan yang mengalir ke sektor perusahaan dan pemerintah, dan bertambah laju 
tingkat perkembangan ekonomi. Kedua-dua faktor ini akan mengakibatkan tingkat 
keuntungan perusahaan-perusahaan dan tingkat pendapatan pemerintah bertambah 
dengan lebih cepat. Oleh karenanya masyarakat tersebut akanlebih cepat mencapai 
tingkat tabungan yang besarnya menyamai tingkat penanaman modal yang telah 
menjadi bertambah tinggi sebagai akibat dari adanya pinjaman-pinjaman dari sistem 
bank dan dilakukannya pengeluaran defisit oleh pemerintah. 

Aspek yang terakhir dari analisanya mengenai proses pertumbuhan menjelaskan 
tentang faktor-faktor yang menyebabkan proses pembangunan seperti yang telah 
digambarkan terdahulu tidak lagi berlaku. Tentunya faktor yang terpenting yang 
menyebabkan terhentinya proses tersebut adalah karena terjadinya perkembangan 
ekonomi yang pesat sehingga pada akhirnya menyebabkan tidak terdapat lagi 
kelebihan tenaga kerja. Akan tetapi, walaupun kelebihan tenaga kerja masih terdapat. 
proses tersebut dapat juga berhenti yaitu sebagai akibat dari terdapatnya beberapa 
faktor yang akan menaikkan tingkat upali di sektor kapitalis. Kenaikan upah ini 
akanmerfghapuskan keuntungan yang diperoleh para pengusaha di sektor tersebut, 
dan sebagai akibatnya tabungan tidak dapat diciptakan dan penanaman modal tidak 
dapat dilakukan. Lewis mengemukakan empat kemungkinan yang dapat menimbulkan 
keadaan seperti ini. Pertama, apabila pembentukan modal berlangsung lebih cepat 
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daripada pertambahan penduduk. lni akan menyebabkan penduduk di sektor 
subsisten berkurang, yang selanjutnya menyebabkan kenaikan produksi rata-rata di 
sektor pertanian dan sektor subsisten pada keseluruhannya. Kenaikan seperti ini 
mempertinggi upah di sektor subsisten dan selanjutnya mendorong kenaikan upah di 
sektor kapitalis. Kedua, dengan bertambah besarnya sektor kapitalis, terms of trade 
sektor tersebut dengan sektor subsisten menjadi bertambah buruk. Ini berarti harga-
harga hasil pertanian menjadi relatif lebih mahal dari sebelumnya. Keadaan ini juga 
akan mendorong kepada kenaikan upah di sektor kapitalis. Ketiga, kemajuan teknik 

mungkin timbul di sektor subsisten dan menyebabkan kenaikan produktivitas, dan 
kemaiuan ini selanjutnya mendorong kepada kenaikan upah di sektor terse¬but dan 
sektor kapitalis. Dan akhimya, walaupun tidak terdapat kenaikan produktivitas di 
sektor kapitalis, ada kemungkinan para pekerja ingin mengecap kehidupan yang lebih 
baik. Maka tuntutan untuk menaikkan upah akan dibuat kepada para pengusaha untuk 
merealisasikan keinginan tersebut. Apabila tuntutan itu berhasil, tingkat upah di 
sektor kapitalis akan naik dan kenaikan ini selanjutnya akan menyebabkan 
terhapusnya surplus di sektor kapitalis. 

Teori Pertumbuhan Ekonomi Ranis Dan Fei 

Teori pertumbuhan Ranis-Fei, seperti dapat disimpulkan dari namanya, 
di¬kembangkan oleh dua orang ahli ekonomi yaitu Gustav Ranis dan John Fei. Teori 
tersebut mula-mula sekali dikemukakan dalam tulisan mereka yang berjudul: A 
Theory of Economic Growth, yang diterbitkan dalam American Economic Review; dan 
yang selanjutnya disempumakan dan diperlengkapi lagi dialam buku mereka, yaitu: 
Development of the Labour Surplus Economy. Teori Ranis-Fei mengenai proses 
pembangunan ekonomi tersebut adalah sama sifatnya dengan teori Lewis yang telah 
diuraikan terlebili dahulu. Analisa tersebut dimaksudkan sebagai teori pembangunan 
untuk negara-negara berkembang yang, di satu pihak, menghadapi masalah kelebihan 
dalam jumlah penduduknya sehingga menghadapi masalah pengangguran yang serius; 
sedangkan di lain pihak, kekayaan alam yang tersedia dan dapat dikembangkan sangat 
terbatas. Walaupun coraknya sama, tetapi kedua-dua teori tersebut menekankan 
analisa masing-masing kepada aspek yang berbeda. Dalam teori Lewis analisa 
ditekankan kepada menggambarkan corak pertumbuhan di sektor modern atau sektor 
kapitalis, dan mengabaikan analisa mengenai perubahan-perubahan yang akan 
berlaku dalam sektor pertanian. Analisa Ranis-Fei sifatnya lebih seimbang, dan 
bahkan dapatlah dikatakan bahwa dalam membuat gambaran mengenai proses 
pembangunan penekanan lebih banyak diberikan kepada nienunjukkan perubahan-
perubahan yang terjadi di sektor pertanian. 

Dari uraian pada bahagian yang lalu dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya teori 
Lewis hanyalah memberikan.gambaran tentang peranan pembentukan modal 
terhadap perkembangan kesempatan kerja dan kenaikan produktivitas di sektor 
kapitalis, dan selanjutnya mengenai akibat dari perubahan-perubahan tersebut kepada 
keadaan perekonomian. Seperti telah ditunjukkan, teori Lewis berpendapat bahwa 
kenaikan produktivitas merupakan keadaan yang menyebabkan proses pembangunan 
terus menerus berlangsung. Dengan adanya kenaikan produktivitas maka produksi 
batas tenaga kerja di sektor kapitalis dapat dipertahankan supaya besarnya tetap lebih 
daripada tingkat upah di sektor tersebut. Keadaan ini memungkinkan para pengusaha 
untuk terus menerus mengembangkan kegiatan-kegiatan produktif mereka. 
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Sedara keseluruhan dapatlah dikatakan bahwa analisa Ranis-Fei adalah lebih 
mendalam daripada analisa Lewis. Model pembangunan ekonomi Ranis-Fei bukan 
saja secara lebih terperinci menunjukkan pengaruh dari perubahan produktivitas 
tenaga kerja di sektor kapitalis atau sektor modem kepada corak proses pembangunan, 
akan tetapi juga menunjukkan akibat kemajuan tingkat produktivitas kegiatan-
kegiatan di sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi yang akan tercipta. Juga 
analisa Ranis-Fei menunjukkan pengaruh dari pertambahan penduduk terhadap 
proses pembangunan yang akan berlaku, pengaruh sistem pasar terhadap interaksi di 
antara sektor pertanian dan industri, dan jangkawaktu/masa (life cycle) dari 
berlakunya proses pembangunan untuk mencapai taraf negara industri. Analisa 
terhadap faktor-faktor yang baru disebutkan ini tidak dilakukan oleh Lewis. Dan 
seperti Lewis, Ranis dan Fei menganalisa juga keadaan pembangunan dalam suatu 
perekonomian terbuka (perekonomian yang melakukan hubungan ekonomi dan 
perdagangan dengan negara-negara lain), akan tetapi aspek-aspek yang dianalisa oleh 
masing-masing teori itu berbeda. Analisa Lewis lebih menekankan kepada pengaruh 
perpindahan modal dan tenaga kerja terhadap pembangunan. Sedangkan dalam model 
Ranis-Fei analisa lebih ditekankan kepada melihat pengaruh dari adanya hubungan 
ekonomi dan perdagangan dengan dunia luar terhadap alokasi sumber-sumber daya, 
dan kepada peranan perdagangan luar negeri dalam pembangunan ekonomi. Dalam 
ruangan yang terbatas ini tidaklah mungkin membahas semua aspek dari analisa 
Ranis-Fei yang dinyatakan di atas. Yang akan dijelaskan hanyalah mengenai corak 
proses pembangunan yang mereka kemukakan. 

Ranis dan Fei menggambarkan model proses pertumbuhan mereka dengan 
menggunakan tiga buah gambar, yaitu seperti dalam Gambar a, b dan c. 

Dalam ketiga-tiga gambar tersebut sumbu datar menunjukkan jumlah tenaga kerja 
dalam perekonomian, dan pembahagian mereka ke sektor industri dan sektor 
pertanian. Misalnya, titik P menunjukkan bahwa tenaga kerja yang berada di sektor 
pertanian adalah sebanyak OP dan selebihnya, yaitu sebanyak PA, adalah tenaga kerja 
yang berada di sektor industry. 

Gambar a tidak banyak berbeda dengan gambaran model pembangunan ekonomi yang 
dikemukakan dalam teori Lewis, dan seperti model Lewis, gambar it u menunjukkan 
keadaan di sektor kapitalis. Dalam teori Ranis-Fei sektor itu dinamakan sektor 
industri. Sumbu tegak merupakan ukuran dari besarnya tingkat upah di sektor 
industri, dan juga ukuran dari jumlah produksi batas pada berbagai tingkat 
penggunaan tenaga kerja di sektor itu. Besarnya produksi batas dari seseorang pekerja 
ditentukan oleh kurva-kurva dtf,  d' t' f dan seterusnya. Kurva yang menunjukkan 
gambaran tentang produksi batas tersebut letaknya akan semakin ke atas dari sumbu 
datar apabila tingkat teknologi bertambah tinggi. Sebabnya adalah karena seseorang 
pekerja akan dapat menghasilkan produksi yang lebih tinggi (produktivitasnya lebih 
tinggi) apabila teknik-teknik produksi yang digunakan lebih modern. Kurva ini, 
bersama-sama dengan penawaran tenaga kerja di sektor industri  yang ditunjukkan 
oleh kurva Stt'S' - akan menentukan tingkat upah di sektor industri dan jumlah tenaga 
kerja yang bekerja di sektor itu. Apabila jumlah tenaga kerja di sektor pertanian masih 
berlebihan, yang seperti akan ditunjukkan nanti diartikan oleh Ranis dan Fei sebagai 
suatu keadaan di mana sebahagian penganggur tersembunyi produksi batasnya adalah 
nol, tingkat upah di sektor industri besarnya tidak berubah. Oleh sebab itu garis St, 
yang merupakan bahagian dari kurva Stt'S;  adalah sejajar dengan sumbu datar. Sejak 
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titik t kurva Stt'S' akan melengkung ke atas karena kelebihan tenaga kerja sudah tidak 
terdapat lagi. Setelah tingkat tersebut pengambilan tenaga kerja baru oleh sektor 
industri hanya dapat diperoleh dengan menaikkan tingkat upah pekerja-pekerja di 
sektor tersebut. Sebab dari berlakunya kenaikan upah ini, yaitu pada waktu kelebihan 
tenaga kerja sudah tidak terdapat lagi, hanya dapat dijelaskan setelah dilakukan 
analisa tentang perubahan yang berlaku di sektor pertanian sebagai akibat dari 
pengaliran tenaga kerja dari sektor itu ke sektor industri.  

Model Pembangunan ekonomi Ranis-Fei (gambar a,b dan c) 
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Oleh sebab itu, analisa mengenai sebab-sebab dari terjadinya kenaikan upah di sektor 
industri apabila tenaga kerja yang akan digunakan ditambah, sedangkan kelebihan 
tenaga kerja tidak terdapat lagi di sektor pertanian, perlu ditangguhkan untuk 
sementara. Terlebih dahulu perlulah dilihat mengenai perubahan-perubahan yang 
terjadi di sektor pertanian apabila terjadi pembangunan. 

Gambar c menunjukkan keadaan di sektor pertanian. Sumbu datar, seperti telah 
dijelaskan, menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam perekonomian. Hal 
itu harus dilihat dari kanan ke kiri, yaitu dari titik 0 ke titik A. Sumbu tegak AX harus 
pula dilihat dari atas ke bawah, dan ia menunjukkan produksi total yang dihasilkan 
oleh sektor pertanian. Pada taraf pembangunan yang masih sangat rendah, seluruh 
tenaga kerja yaitu sebesar OA, berada di sektor pertanian dan produksi total yang 
tercipta adalah sebesar AX. 

Besarnya produksi total yang diciptakan oleh berbagai jumlah tenaga kerja di antara 
titik 0 dan titik A ditentukan oleh kurva ORCX, yang dapat dipandang sebagai fungsi 
produksi sektor pertanian. Kurva ORC melengkung ke dalam karena tingkat produksi 
sektor pertanian dipengaruhi oleh hukum hasil lebili yang rnakin berkurang, yaitu 
setiap tambahan tenaga kerja akan menciptakan produksi batas yang lebih kecil 
daripada tambahan produksi (produksi batas) tambahan tenaga kerja yang 
sebelumnya. Apabila titik C sudah tercapai, produksi tambahan tidak akan dapat 
diciptakan walaupun digunakan lebih banyak tenaga kerja. Maka garis CX, yang 
merupakan bahagian dari kurva ORCX, adalah sejajar dengan sumbu datar. Pada 
tingkat tersebut produksi batas pekeria di sektor pertanian adalah nol, dan tenaga 
kerja sebesar AD dapatlah dipandang sebagai tenaga kerja yang berlebihan 
(redundant). Apabila mereka dipekerjakan di sektor industri atau sektor modern 
lainnya, produksi total sektor pertanian tidak akan berkurang, yaitu akan tetap sebesar 
AX. 

Seperti dalam teori Lewis, dalam teori Ranis-Fei tingkat upah di sektor pertanian 
adalah lebih tinggi daripada nol walaupun sudah terdapat kelebihan dalam jumlah 
tenaga kerja, yang menyebabkan sebahagian tenaga kerja - kalau dipekerjakan - tidak 
akan menciptakan produksi tambahan. Pekerja-pekerja ini produksi batasnya adalah 
nol. Besarnya tingkat upah yang melebihi besarnya produksi batas ini adalah 
bertentangan dengan teori ahli-ahli ekonomi Klasik mengenai penentuan tingkat upah. 
Mereka berpendapat tingkat upah adalah sama dengan produksi batas yang diciptakan 
oleh pekerja yang paling akhir dipekerjakan. Dalam teori Ranis-Fei, walaupun jumlah 
tenaga kerja berlebihan sehingga sebahagian pekerja produksi batasnya adalah nol, 
tingkat upah di sektor pertanian mempunyai nilai yang positif, yaitu sebesar AX/OA. 
Tingkat upah ini dinamakan tingkat upah institzrsiomil. Menurut teori Ranis-Fei 
terdapatnya tingkat upah yang lebih tinggi daripada tingkat upah yang ditentukan oleh 
mekanisme pasar seperti dijelaskan dalam analisa ahli-ahli ekonomi Klasik, adalah 
disebabkan oleh faktor-faktor institusionil dan faktor-faktur di luar kekuatan atau 
mekanisme pasar. Selanjutnya Ranis dan Fei berpendapat bahwa apabila produksi 
batas besarnya belum melebihi tingkat upah institusionil, maka tingkat upah di sektor 
pertanian akan telap sebesar upah institusionil Keadaan di mana produksi batas 
adalah sama dengan upah institusionil dicapai apabila fungsi produksi mencapai titik 
R, yang merupakan titik singgung dari garis yang sejajar dengan garis OX dengan 
fungsi pruduksi ORCX. Untuk mencapai tingkat tersebut sektor pertanian haruslah 
hanya mengQiunakan sebanvak OP pekeria saia. Tenaga kerja selebihnya dipandang 
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oleh teori Ranis-Fei sebagai pengangguran tersembunyi. Dengan demikian, dalam 
teori Ranis-Fei haruslah dibedakan di antara pengertian pengangguran tersernbunyi 
dan tenaga kerja yang berlebihan. Pengertian yang pertama meliputi semua tenaga 
kerja yang produksi batasnya lebih kecil daripada tingkat upah institusionil, sedangkan 
pengertian kedua hanya meliputi semua tenaga kerja yang produksi batasnya adalah 
nol. 

Konsep penganggtuan tersembunyi, tenaga kerja berlebihan, dan upah institusiunil 
dapat dengan lebih jelas dipahami dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan 
perkembangan sektor pertanian seperti yang digambarkan dalam Gambar b. Dalam 
gambar ini sumbu tegak menunjukkan produksi batas tenaga keija di sektor pertanian 
dan tingkat upah institusionil. Kurva ADVU menggambarkan besar produksi batas dari 
tenaga kerja yang bekerja dalam kegiatan pertanian. Telah dijelaskan bahwa tenaga 
kerja sebesar DA (lihat Gambar c) produksi batasnya adalah sebesar nol, maka dalam 
Gambar b garis AD (yang merupakan bahagian dari kurva ADVU) berimpit dengan 
sumbu datar. Baru setelah titik D produksi batas dari tenaga kerja dalam kegiatan 
pertanian adalah positif, dan dengan demikian ADVU mulai melengkung ke atas. Telah 
dinyatakan bahwa upah institusionil adalah sebesar AX/OA, dan kalau digambarkan 
dalam Gambar b nilai upah institusionil tersebut adalah sebesar AS. Upah institusionil 
ini akan sama dengan produksi batas tenaga kerja di sektor pertanian pada titik U. 
Pada waktu itu hanya sebesar OP tenaga kerja berada di sektor pertanian. 

Berdasarkan kepada sifat produksi batas seperti yang ditunjukkan oleh kurva ADVU, 
Ranis dan Fei membedakan proses pembangunan ekonomi dalam tiga tahap: 

(i) tahap pertama merupakan tahap di mana tenaga kerja jumlahnya masih 
berlebihan dan keadaan ini mengakibatkan produksi batas di sektor pertanian 
adalah sebesar nol; 

(ii) tahap kedua merupakan tahap di mana kelebihan tenaga kerja tidak terdapat lagi, 
akan tetapi masih terdapat pengangguran tersembunyi dan 

(iii) tahap ketiga merupakan tahap di mana produksi batas di sektor pertanian 
besarnya telah melebihi tingkat upah institusionil dan mengakibatkan tenaga 
kerja yang berada di sektor pertanian akan menerima upah yang lebih tinggi 
daripada dalam tahap-tahap sebelumnya. 

Pada tahap pertama dan tahap kedua pekerja-pekerja di sektor pertanian menerima 
upah sebesar upah institusionil, akan tetapi pada tahap ketiga tidak lagi demikian. 
Tingkat upah yang baru adalah sama dengan tambahan produksi yang diciptakan oleh 
seorang pe kerja tambahan yang terakhir di sektor pertanian, berarti sama dengan 
produksi batas tenaga kerja di sektor itu. Tahap ketiga dapatlah dipandang sebagai 
akhir dari masa lepas landas di sesuatu negara, dan selanjutnya perekonomian akan 
mengalami pertumbuhan yang bersifat self-sustained. 

 Surplus Hasil-Hasil Pertanian Dalam Proses Pembangunan 

Apabila sebahagian tenaga kerja di sektor pertanian digunakan oleh sektor industri 
maka dengan sendirinya tenaga kerja di sektor pertanian jumlahnya akan menjadi 
bertarnbah sedikit. Akan tetapi pada permulaannya, seperti telah ditunjukkan sebelum 
ini, hal tersebut tidak akan mengurangi produksi sektor pertanian. Oleh sebab itu 
apabila pembangunan ekonomi berlaku, akan terdapat kelebihan produksi pertanian 
jika dibandingkan dengan konsumsi atas hasil-hasil pertanian yang dilakukan oleh 
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penduduk di sektor pertanian. Kelebihan ini dinamakan surplus total pertattiau atau 
total agricultural surplus (TAS). Dalam Gambar c, dari titik A sampai titik P, apabila 
jumlah tenaga kerja yang di¬pekerjakan di sektor industri bertambah banyak, maka 
jumlah TAS akan menjadi bertambah banyak juga. Dengan menggunakan Gambar c, 
jumlah TAS ditunjukkan oleh garis-garis tegak yang ditarik dari garis OX ke arah 
fungsi produksi ORCX. Misalnya, apabila pekerja di sektor industri berjumlah AG, 
maka TAS adalah sebesar JF ; sedangkan apabila jumlah pekerja di sektor industri 
adalah AD, besarnya TAS adalah EC. Jarak di antara OX dengan ORCX dipandang 
sebagai TAS karena sebelum tingkat atau tahap pembangunan yang ketiga tercapai, 
garis-garis tegak lurus yang ditarik dari OX ke OA dapatlah dipandang sebagai gaji 
tenaga kerja - dan dengan demikian berarti pula keseluruhan konsumsi penduduk - di 
sektor pertanian. Sedangkan ORCX menunjukkan tingkat produksi yang akan dicapai 
oleh sektor pertanian pada berbagai penggunaan tenaga kerja. Maka sisanya adalah 
kelebihan produksi sesudah dikurangi konsumsi, dan perbedaan ini biasanya disebut 
sebagai tabungan. Dalam teori Ranis-Fei ia dinamakan surplus total pertanian atau 
TAS. Di sebelah kanan dari titik P besarnya TAS adalah jarak di antara kurva OQ 
dengan fungsi produksi ORCX. 

Kalau TAS dibagi dengan jumlah tenaga kerja di sektor industri akan diperolehlah 
surplus rata-rata pertanian atau average agricultural surplus (AAS). Maka AAS 
dapatlah dipandang sebagai jumlah hasil pertanian yang dapat diperoleh dan 
konsumsikan oleh tiap-tiap peketja di sektor industri. Nilai AAS pada berbagai tingkat 
pembangunan ditunjukkan dalam Gambar b, yaitu garis SYZO. Pada tahap permulaan 
dari proses pembangunan, yaitu di antara titik A dan titik D, jumlah tenaga kerja 
masih berlebihan dan produksi batas di sektor pertanian besamya adalah sama dengan 
nol. Pada tingkat pembangunan ini besarnya AAS tidak berubah karena tiap-tiap 
pekerja yang berpindah dari sektor pertanian ke sektor industri dapat dianggap 
menciptakan tabungan di sektor pertanian sebesar bahagian yang seharusnya akan 
diperolehinya apabila ia tetap berada di sektor pertanian, yaitu sebesar upah 
institusionil atau AS. Oleh sebab itu pada jangkamasa tersebut AAS akan tetap 
besamya, dan keadaan ini digambarkan oleh garis SY yang sejajar dengan sumbu 
datar. Ke sebelah kanan titik D produksi batas adalah lebih besar dari nol, dan sebagai 
akibatnya sejak dari titik D apabila tenaga kerja yang berada di sektor pertanian 
dikurangi dan digunakan di sektor industri, produksi total pertanian akan berkurang. 
Dalam keadaan demikian jumlah TAS tetap bertambah, tetapi pertambahannya tidak 
lagi sebesar AS untuk setiap pekerja tambahan yang berpindah ke sektor industri. 
Sekarang pertambahannya hanyalah sebesar. AS dikurangi oleh produksi batas yang 
dikorbankan oleh seorang tenaga kerja di sektor pertanian karena ia berpindah ke 
sektor industri. Keadaan ini akan menyebabkan AAS makin lama akan menjadi makin 
bertambah kecil. 

Bahwa sejak titik D surplus rata-rata pertanian atau AAS akan menjadi bertambah 
kecil dapat dilihat dalam Gambar b; AAS yang sebelumnya ditunjukkan oleh garis SY 
sekarang ditunjukkan oleh kurva YZO. Jarak di antara kurva YZO dengan sumbu datar 
makin lama makin bertambah kecil dan akhirnya menjadi nol apabila mencapai titik 
O. Hal ini memberikan gambaran bahwa sesudah tidak ada lagi kelebihan tenaga kerja 
(tenaga kerja yang produksi batasnya adalah nol) dan pengangguran tersembunyi, 
surplus rata-rata pertanian makin lama akan menjadi makin bertambah sedikit dan 
akhimya tidak terdapat lagi. 
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Jumlah TAS baru akan mulai bertambah kecil pada tahap ketiga. Penurunan ini 
disebabkan karena produksi batas telah melebihi besamya upah institusionil. Oleh 
sebab itu upah pekerja di sektor pertanian telah mencapai tingkat yang lebih tinggi 
daripada upah institusionil. Ini berarti lebih banyak lagi proporsi dari hasil pertanian 
yang akan digunakan dalam sektor pertanian itu sendiri dan mengurangi kelebihan 
yang dapat diperoleh oleh sektor industri. Sebagai akibatnya, apabila seseorang 
pekerja dari sektor pertanian berpindah ke sektor industri, maka TAS akan menjadi 
bertambah kecil dan besarnya AAS akan menurun dengan lebih cepat daripada pada 
tahap sebelumnya. Hal yang terakhir ini jelas terlihat dalam Gambar b, kurva ZO 
menurun dengan lebih cepat lagi jika dibandingkan dengan kurva YZ. 

Setelah menunjukkan keadaan perkembangan yang terjadi di sektor pertanian, Ranis 
dan Fei kembali menjelaskan tentang perubahan yang berlaku di sektor industri dalam 
proses pembangunan. Pada tahap kedua, sebagai akibat dari menurunnya produksi 
sektor pertanian, surplus hasil-hasil pertanian yang dapat digunakan oleh sektor 
industri jumlah pertambahannya akan menjadi lebih sedikit jika dibandingkan dengan 
masa sebelumnya. Hal ini akan berakibat, seperti telah ditunjukkan, pada tahap kedua 
besarnya AAS akan berkurang atau bertambah kecil. Keadaan ini merupakan suatu 
petunjuk bahwa sektor industri tidak dengan mudah lagi memperoleh bahan makanan 
yang diperlukan oleh pekerja-pekerjanya dari sektor pertanian. Dalam istilah ekonomi 
keadaan ini selalu dinyatakan sebagai terms of trade dari sektor industri telah menjadi 
bertambah buruk, dan dalam hal di atas berarti hasil-hasil sektor pertanian harganya 
relatif menjadi lebih mahal kalau dibandingkan dengan harga hasil-hasil sektor 
industri. Apabila tingkat pembangunan yang demikian keadaannya telah tercapai, 
upah di sektor industri akan naik dan sebagai akibatnya garis penawaran tenaga kerja, 
yaitu Stt'S' mulai melengkung ke atas. Ini berlaku sesudah titik t. Hal ini dapat 
diartikan pula bahwa apabila tahap kedua dari proses pembangunan ekonomi telah 
dicapai, sektor industri baru akan dapat memperoleh tenaga kerja tambahan apabila 
mereka dibayar dengan upah yang lebih tinggi daripada upah tenaga kerja di sektor 
industri pada tahap pertama; yaitu tingkat upah di sektor industri sekarang haruslah 
lebih besar daripada OS. 

Pada tahap ketiga besarnya upah di sektor industri akan mengalami kenaikan yang 
lebih cepat lagi. Pada tingkat ini produksi batas pekerja-pekerja di sektor pertanian 
telah melebihi upah institusionil dan akan menimbulkan kenaikan upah di sektor 
pertanian. Pada tingkat ini kelebihan tenaga kerja maupun pengangguran tersembunyi 
sudah tidak ada lagi. Sebagai akibatnya pada tingkat ini tenaga kerja di sektor 
pertanian telah lebih dihargai peranannya dalam kegiatan memproduksi hasil-hasil 
pertanian. Para pengusaha di sektor pertanian akan berusaha m.empertahankan 
mereka agar tidak berpindah ke sektor industri, yaitu dengan memberi upah yang 
lebih tinggi daripada upah institusionil. Sebaliknya para pengusaha di sektor industri 
akan mencoba menarik mereka untuk bekerja di sektor tersebut dengan menawarkan 
upah yang lebih tinggi lagi. 

Untuk menekankan bahwa sejak permulaan tahap kedua sektor industri sudah mulai 
menghadapi kekurangan barang-barang pertanian, Ranis-Fei menamakan batas di 
antara tahap pertama dan tahap kedua sebagai titik kekurangan atau shortage point. 
Dan untuk menekankan bahwa pada tahap ketiga tenaga kerja sudah menjadi sangat 
sukar diperoleh, dan sektor industri harus bersaingan dengan sektor pertanian untuk 
memperoleh tambahan tenaga kerja, batas di antara tahap kedua dan tahap ketiga 
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dinamakannya sebagai titik komersialisasi atau commercialization point. Analisa 
Lewis yang diuraikan dalam bahagian yang lalu dipandang oleh Ranis dan Fei sebagai 
hanya terbatas kepada mencapai titik kekurangan. 
  

Beberapa Kritik Terhadap Teori Lewis dan Ranis-Fei 

Kritik terhadap teori Lewis dan Ranis-Fei berputar di sekitar dua persoalan :  

Pertama, benarkah di banyak negara-negara berkembang masalah pengangguran 
tersembunyi dan kelebihan tenaga kerja sangat serius sekali keadaannya; dan 

Kedua, benarkah perpindahan penduduk dari sektor subsisten atau sektor pertanian 
tradisionil ditentukan oleh kemampuan sektor kapitalis atau sektor industri untuk 
menampung tenaga kerja? 

Pengertian pengangguran tersembunyi atau disguished unemployment pertama sekali 
dikemukakan oleh Joan Robinson pada tahun 1936, dan dimaksudkan untuk 
menggambarkan tentang adanya pekerjaan-pekerjaan yang memiliki produktivitas 
yang sangat rendah sekali, yang disebabkan oleh adanya kekurangan permintaan 
(effective demand) dalam masyarakat. Dalam mengemukakan pengertian tersebut 
Robinson menganalisa mengenai keadaan di negara-negara maju. Dalam membahas 
mengenai masalah pengangguran di negara-negara berkembang pengertian tersebut 
pada umumnya diartikan dengan sedikit berbeda. Apabila dikaitkan dengan keadaan 
di negara-negara berkembang, pengangguran tersembunyi selalu diartikan sebagai 
terdapatnya segolongan tenaga kerja yang produktivitasnya sangat rendah sekali atau 
nol, akan tetapi keadaan ini disebabkan oleh karena adanya kelebihan tenaga kerja. 
Berarti, dalam perekonomian terdapat sejumlah tenaga kerja yang tidak akan 
menghasilkan tambahan produksi walaupun dipekerjakan. Dalam memberikan 
pengertian pengangguran tersembunyi seperti ini selalu dimisalkan bahwa teknik 
produksi atau teknologi tidak mengal ami .pe rub ahan. 

Sejak lama di kalangan ahli-ahli ekonomi yang menelaah mengenai masalah 
pembangunan terdapat pertentangan pendapat dalam masalah pengangguran 
ter¬sembunyi di negara-negara berkembang. Pada mulanya dianggap pengangguran 
tersembunyi merupakan bahagian yang cukup besar dari tenaga kerja yang terdapat 
dalam beberapa negara. Daerah-daerah Eropa Selatan, Mesir, India, Pakistan dan 
negara kita merupakan daerah-daerah yang sejak dahulu dianggap menghadapi 
masalah pengangguran tersembunyi yang serius. Beberapa penyelidikan telah 
dilakukan sebelum dan pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu oleh Buck, Doreen 
Warriner, Rosenstein-Rodan, dan Kurt Mandelbaum untuk mengetahui sampai di 
mana besamya pengangguran tersembunyi di daerah-daerah yang padat penduduknya. 
Menurut hasil penyelidikan Buck dalam tahun 1929-33 hanya sepertiga dari tenaga 
kerja di Daratan Cina mempunyai pekerjaan penuh (full-time); menurut tulisan 
Warriner pada tahun 1939, ditaksir kira-kira seperempat sampai sepertiga penduduk 
daerah pertanian di Eropa Timur merupakan tenaga kerja yang kelebihan; sedangkan 
Rosenstein-Rodan dalam tahun 1943 menaksir kira-kira duapuluh atau duapuluhlima 
juta dari 100 sampai 110 juta penduduk Eropa Timur dan Selatan menganggur 
sebahagian atau sepenuh waktu; dan Mandel-baum pada tahun 1945 menaksir di 
antara 20 sampai 27 persen dari penduduk di sektor pertanian di Yunani, Yugoslavia 
dan beberapa negara Eropa Timur lainnya merupakan tenaga kerja yang kelebihan. 
Pandangan yang sama nadanya banyak dikemukakan tidak lama setelah Perang Dunia 
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Kedua. Beberapa ahli ekonomi yang ditunjuk oleh PBB untuk menyelidiki keadaan di 
negara-negara berkembang, salah satu di antaranya adalah Arthur Lewis, memberikan 
lapuran pada tahun 1951 bahwa di India, Pakistan, sebahagian dari negara kita, dan 
Philipina menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja dan penduduk yang sama 
seriusnya dengan yang terdapat di Eropa Selatan. 

Sejak pertengahan tahun 1950-an muncul segolongan ahli ekonomi yang meragukan 
keyakinan di atas. Mereka pada hakekatnya berpendapat bahwa adalah tidak benar 
sama sekali di beberapa negara berkembang yang padat penduduknya terdapat tenaga 
kerja yang memiliki produktivitas sebesar nol dalam jumlah yang besar sekali, sehirgga 
memungkinkan pemindahan mereka ke sektor industri dan sektor modem lainnya 
tanpa mengalami kemunduran produksi di sektor pertanian. Schultz misalnya, pada 
tahun 1956 telah mengatakan bahwa India - sebagai suatu negara yang sangat padat 
penduduknya - tidak menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja.Kesimpulan ini 
diambilnya setelah membuat pengamatan dan penelitian terhadap pengaruh 
menurunnya penduduk di sektor pertanian di India sebagai akibat wabah penyakit 
pada tahun 1918-19, yaitu sebanyak 9 persen, terhadap luas tanah yang ditanami. 
Menurut pengamatan Schultz pada tahun 1919-20 luas areal tanah yang ditanami 
menurun sebesar 4 juta hektar atau 3,8 persen lebih rendah daripada luas areal tanah 
yang ditanami pada tahun 1916-17. Menurut Schultz hal ini membuktikan akan 
lketidakbenaran pandangan yang menyatakan bahwa sebahagian tenaga kerja 
produktivitas batasnya adalah nol dan oleh sebab itu dapat dipindahkan dari sektor 
pertanian tanpa mengurangi produksi di sektor itu.  Pepelasis dan Yotopoulos dalam 
penyelidikan mereka mengenai keadaan kesempatan kerja dalam sektor pertanian di 
Yunani di antara tahun 1953 sampai 1960 mengambil kesimpulan bahwa kelebihan 
tenaga kerja di sektor pertanian tidak ada sama sekali. Hanya pada tahun 1953 dan 
tahun 1954 pengangguran dalam sektor pertanian dialami oleh negara itu. Berturut-
turut besamya tingkat pengangguran itu adalah 3,5 persen dan 2,3 persen. Pada tahun-
tahun lainnya kekurangan tenaga kerja musiman selalu berlaku.9 Hasil penyelidikan 
Yong Sam Cho mengenai keadaan pengangguran dalam sektor pertanian di Korea 
Selatan merupakan satu contoh lain dari terdapatnya kritik terhadap keyakinan bahwa 
di negara-negara berkembang adakalanya terdapat kelebihan tenaga kerja yang cukup 
besar. Berdasarkan kepada pengamatannya atas keadaan kesempatan kerja dalam 
sektor pertanian di Korea, Cho berkesimpulan bahwa masalah pengangguran 
tersembunyi yang serius tidak terdapat dalam sektor pertanian di negara itu. Yang 
terdapat hanyalah pengangguran musiman. Bahkan pada waktu kegiatan pertanian 
mencapai puncak kesibukannya, sektor pertanian acap kali mengalami kekurangan 
tenaga kerja. 

Kalau diperhatikan perkembangan penduduk di negara-negara berkembang selama 
tiga dasawarsa belakangan ini, terdapat cukup alasan untuk meragukan kebenaran 
dari kritik terhadap teori Lewis dan Ranis-Fei seperti yang baru dijelaskan di atas. 
Seperti akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab Delapan, setelah Perang Dunia Kedua 
pertambahan penduduk di negara-negara berkembang telah menjadi semakin pesat 
kalau dibandingkan dengan dalam masa-masa sebelumnya. Hal itu terutama terjadi di 
daerah pedesaan. Pada waktu yang sama, kesempatan kerja yang dapat diciptakan 
dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang tradisionil - terutama kegiatan pertanian - 
tidak dapat mengimbangi pertambahan penduduk yang terjadi. Sebagai akibatnya 
masalah pengangguran di daerah pedesaan di negara-negara berkembang makin lama 
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makin bertambah serius. Hal ini terbukti dari semakin derasnya arus perpindahan 
penduduk dari daerah-daerah pedesaan ke kota-kota besar. Bertentangan dengan yang 
dinyatakan oleh para pengkritik teori Lewis dan Ranis-Fei, perpindahan itu tidak 
menimbulkan akibat yang buruk kepada tingkat kegiatan di sektor pertanian dan tidak 
menurunkan tingkat produksi sektor tersebut. Kenyataan di berbagai negara 
berkembang menunjukkan bahwa, walaupun aliran perpindahan penduduk dari desa-
desa ke kota-kota telah menjadi semakin deras dalam beberapa dasawarsa belakangan 
ini, produksi pertanian pada umumnya terus menerus mengalami kenaikan. Memang 
harus diakui bahwa pertambahan produksi tersebut tidak begitu memuaskan dan 
adakalanya tidak dapat mengimbangi pertambahan permintaan atas barang-barang 
pertanian yang diakibatkan oleh pertambahan penduduk dan pembangunan ekonomi. 
Akan tetapi kenaikan produksi yang lambat ini bukanlah karena ada¬nya perpindahan 
penduduk dari sektor pertanian. la disebabkan oleh faktor-faktor lain. Uraian 
mengenai sebab-sebabnya sektor pertanian di negara-negara berkembang 
kemajuannya kurang memuaskan akan dilakukan nanti. 

Teori Lewis dan Ranis-Fei dikritik pula karena dianggap kurang mencermin kan 
gambaran yang sebenarnya mengenai corak urbanisasi di negara-negara berkembang 
pada masa ini. Kedua-dua teori tersebut pada hakekatnya menunjukkan bahwa 
perpindahan penduduk dari sektor pertanian ke sektor modern baru terjadi apabila 
terbuka kesempatan kerja di sektor modern, terutama sektor industri. Apabila hal 
tersebut tidak berlaku tenaga kerja akan tetap berada di sektor pertanian. Proses 
perpindahan tenaga kerja yang berlaku dalam dua dasawarsa belakangan ini 
keadaannya sangat berlainan sekali, yaitu tenaga kerja mengalir dengan derasnya dari 
sektor pertanian ke kota-kota sehingga menimbulkan pengangguran yang bertambah 
besar di daerah-daerah urban. Dalam persoalan perpindahan penduduk dari sektor 
pertanian ke sektor-sektor lain, pada waktu ini teori Todaro dipandang sebagai lebih 
mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Menurut Todaro lajunya urbanisasi dalam 
suatu waktu tertentu ditentukan oleh dua faktor: perbedaan tingkat upah riil di antara 
daerah urban dengan daerah pertanian, dan kemungkinan memperoleh pekerjaan di 
daerah urban. Menurut Todaro salah satu faktor penting yang menyebabkan 
urbanisasii di Negara-negara berkembang akhir-akhir ini menjadi bertambah laju 
prosesnya, walaupun pengangguran di daerah urban telah menjadi bertambah besar, 
adalah jurang yang bertambah lebar di antara upah rul di daerah pertanian dengan 
upah riil di daerah urban.  Maka dari sudut ini teori Todaro dapat dipandang sebagai 
mengkritik satu aspek lain dari teori Lewis dan Ranis-Fei, yaitu terhadap anggapan 
dalam teori-teori mereka bahwa tingkat upah riil di sektor pertanian dan sektor 
industri, dan jurang tingkat upah di antara kedua-dua sektor itu akan tetap besarnya 
selama masih terdapat kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian. Dengan 
menggunakan data dari beberapa negara di Afrika Todaro menunjukkan bahwa tingkat 
upah di daerah urban dalam tahun 1960-an, dinilai menurut nilai yang berlaku atau 
menurut nilai riil adalah meningkat kalau dibandingkan dengan tingkat upah pada 
tahun 1950-an. Sebaliknya, tingkat upah di sektor pertanian menurun, atau tidak 
mengalami kenaikan, atau mengalami kenaikan yang lebih lambat daripada kenaikan 
tingkat upah di daerah urban.  
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Merajut Masa Depan 

Tak seperti proyeksi ekonomi pada umumnya yang kerap melenceng jauh, proyeksi 
penduduk memiliki tingkat ketepatan yang relatif tinggi. Hal ini disebabkan 
besaran-besaran yang digunakan dalam model proyeksi ekonomi lebih bersifat 
sebagai variabel, sedangkan yang digunakan dalam proyeksi penduduk lebih 
bersifat sebagai parameter. 

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa dalam 15 sampai 20 tahun ke depan penduduk 
usia produktif (15-64 tahun) meningkat cukup signifikan, bahkan proporsinya 
akan mencapai tingkat tertinggi. Sebaliknya, penduduk usia muda (0-14 tahun), 
khususnya anak balita (0-4 tahun), akan mengalami penurunan secara berarti. 
Sementara itu, penduduk lanjut usia (di atas 64 tahun) lambat laun akan 
bertambah walaupun proporsinya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan 
negara-negara maju yang sudah memasuki tahap aging population. 

Peningkatan jumlah penduduk dari 205,8 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi 
273,7 juta jiwa pada tahun 2005 di satu sisi berpotensi menambah kompleksitas 
masalah, seperti ketersediaan pangan, pengangguran, kemiskinan, urbanisasi, 
daya dukung alam dan lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, di sisi lain, 
perubahan komposisi penduduk yang menghasilkan proporsi tertinggi pada 
kelompok usia produktif merupakan peluang emas bagi Indonesia untuk memacu 
produktivitas dan daya saing. 

Kuncinya ialah bagaimana kita mempersiapkan diri agar penduduk usia produktif 
yang akan berkiprah 15 sampai 20 tahun ke depan memiliki pendidikan dan 
keahlian yang memadai, sehat, dan sigap beradaptasi menghadapi gelombang 
perubahan yang kian cepat dengan topangan information and communication 
technology (ICT). 

Berita kedua ialah tentang pertemuan internasional membahas tujuan 
pembangunan milenium (Millennium Development Goals/MDGs). Harian ini 
memuat berita bahwa hampir mustahil Indonesia mampu mencapai tujuan MDGs 
pada tahun 2015. “Hingga kini tak terlihat keseriusan pemerintah dan DPR untuk 
menjadikan kemiskinan sebagai masalah besar yang harus ditangani segera...” 
(Kompas, 5 Agustus 2005). 

Di tengah pesimisme yang merebak di dalam negeri, menyembul nada yang cukup 
menghibur dari Jeffrey Sachs, tokoh kunci di balik perumusan MDGs dan 
pengarang buku The End of Poverty, Economic Possibilities for Our Future. Ia 
mengatakan kondisi Indonesia sekarang sudah jauh lebih baik, sebagaimana 
terlihat dari penurunan angka kematian bayi dan kematian ibu yang melahirkan 
serta peningkatan angka harapan hidup. 

Jeffrey Sachs benar adanya. Namun, keberhasilan masa lalu tampaknya kian redup 
karena pascakrisis kita mengalami dimishing marginal returns. Perbaikan ekonomi 
yang terjadi kalah cepat dengan tambahan jumlah dan kompleksitas masalah yang 
muncul. Kita kehilangan kreativitas dan inovasi kebijakan. Pemerintahan kian 
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kerap menatap ke masa lalu, misalnya dengan pemikiran untuk mengaktifkan 
kembali program-program seperti posyandu dan kontak tani. Program-program 
tersebut terbukti ampuh pada masanya, tetapi niscaya jauh dari memadai untuk 
menyelesaikan masalah dewasa ini. Tepat kiranya apa yang dikatakan Mikhail 
Gorbachev: If what you have done yesterday still looks big to you, you have not 
done much today. 

 

 

Berpacu 

Sekadar lebih baik dari masa lalu tidaklah cukup. Kita harus mampu berpacu 
dengan negara-negara tetangga yang maju pesat agar kita secara relatif tak 
semakin tertinggal. Tengok saja berbagai indikator yang terkait dengan 
pembangunan sumber daya manusia. Indeks pendidikan kita paling rendah di 
negara-negara Asia Timur di luar Kamboja dan Laos. Dengan Vietnam saja kita 
kalah. 

Tahun 2005 Indonesia berada di urutan ke-10 dari 14 negara di Asia Pasifik dalam 
hal kinerja negara dalam mendukung pendidikan dasar. Kita hanya mendapat nilai 
E (A terbaik dan F terburuk). Sri Lanka saja memperoleh nilai B dan Vietnam C. 
Berdasarkan data UNESCO, dalam hal kemampuan membaca, matematika, dan 
ilmu pengetahuan pun angka kita terendah, ketiganya di bawah 400 (371 untuk 
reading literacy rate, 367 untuk mathematical literacy rate, dan 393 untuk 
scientific literacy rate). Bandingkan dengan Thailand yang masing-masing 
mencapai 431,432, dan 436. 

Kita masih saja berkubang dengan persoalan-persoalan di seputar kurikulum yang 
tak kunjung jelas juntrungannya, soal gedung sekolah yang rusak, masalah guru 
bantu, dana kompensasi untuk pendidikan, kontroversi ujian nasional, dan segala 
macam tetek-bengek lainnya. 

Kita masih jauh dari menyentuh hakikat pendidikan dan indikator-indikator dasar 
keberhasilan sistem dan proses pendidikan. Para pejabat dan beberapa tokoh 
pendidikan sekalipun memandang tak ada yang salah dengan sistem pendidikan 
kita, semata-mata karena silau dengan keberhasilan segelintir anak Indonesia yang 
menjuarai berbagai lomba di tingkat dunia. Keberhasilan mereka bukanlah produk 
dari sistem pendidikan kita, melainkan bawaan sejak lahir yang merupakan 
karunia Tuhan (innate ability). 

Departemen Pendidikan Nasional tak pernah menetapkan output pendidikan 
sebagai target. Mereka cuma sibuk mengutak-atik input lewat alokasi anggaran. 
Kalau caranya terus begini, puluhan triliun rupiah akan menguap habis tanpa 
jejak. 

Tengok pula indikator-indikator kesehatan. Seperempat anak balita berat 
badannya di bawah normal (under weight). Hanya 64 persen ibu-ibu melahirkan 
didampingi oleh tenaga medis. Kita merupakan negara yang penduduknya 
pengidap TBC terbesar ketiga di dunia serta pengidap malaria terbesar di dunia, di 
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luar Afrika. Kepedulian kita sangat rendah terhadap sangat cepatnya peningkatan 
kasus HIV/AIDS. Keadaan Indonesia sekarang mirip dengan Afrika Selatan 
sepuluh tahun yang lalu. Apakah kita baru akan terenyak ketika satu dari tiga 
pekerja kita telah terjangkit HIV/AIDS, seperti keadaan di Afrika Selatan dewasa 
ini? 

Kondisinya semakin memilukan dengan bermunculannya secara simultan wabah 
polio, busung lapar, demam berdarah, muntaber, dan flu burung. Menghadapi 
keadaan yang sudah sangat parah ini, sangat ironis apabila anggaran negara untuk 
kesehatan hanya 0,6 persen dari produk domestik bruto (PDB). 

Betapa kikirnya kepedulian penguasa dan politisi karena praktis tak ada satu 
negara pun di kawasan Asia Pasifik yang alokasi dana publik untuk kesehatan di 
bawah satu persen. Sebagai perbandingan, Vietnam dan Filipina masing-masing 
menyediakan 1,5 persen, China menyediakan 2,0 persen, serta Thailand dan 
Malaysia masing-masing menyediakan 2,1 persen. 

Departemen Kesehatan cuma mengurusi rakyatnya setelah terjangkit penyakit. 
Bukankah, sesuai namanya, Departemen Kesehatan mengemban tugas 
mengembangkan program-program untuk membuat komunitas dan penduduk kita 
sehat? 

Pilar ketiga yang harus dibangun untuk mempersiapkan penduduk Indonesia 
mampu menghadapi dinamika perubahan adalah ICT. Alih-alih menyisihkan dana 
lebih banyak untuk meningkatkan penetrasi ICT ke seluruh pelosok Tanah Air, 
justru pemerintah berencana sebagaimana diutarakan Wakil Presiden membeli 
kembali saham PT Indosat. 

Tak pernah pula kita mendengar pemikiran untuk mencanangkan program 
â€Msatu desa satu saluran telepon dan satu akses internet. Dengan penargetan 
tersebut, niscaya kita bisa membuka keterisolasian daerah, mengirimkan paket-
paket pendidikan lewat internet di tengah kelangkaan guru dan paket bahan 
ajaran, serta menyebarkan informasi pasar kepada jutaan petani produsen. 

Menjelang peringatan 60 tahun proklamasi kemerdekaan, sudah saatnya kita 
mulai merajut masa depan dengan kesadaran baru, mengubah pola pikir, dengan 
meningkatkan kemampuan mengantisipasi perubahan. 

Ada baiknya menyimak pesan Jurgen Hambrecht, Chairman BASF: If you're 
reacting to change, you're too late. You must anticipate change. You must 
understand change as an opportunity and make it happen. 

Kesempatan kita sama besarnya untuk membuat negeri ini runtuh atau berjaya. 

 
 
FAISAL BASRI 
Sumber: Kompas, 8 Agustus 2005 
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Mengelola Perubahan Ekonomi 

Beberapa waktu lalu, World Economic Forum membuat laporan menyenangkan 
menyangkut daya saing ekonomi nasional. Lembaga tersebut menyebutkan peringkat daya 
saing ekonomi Indonesia meningkat dari posisi 54 (2009) menjadi  44 (2010) dari 139 
negara. Jika menilik hasil laporan tersebut, maka mestinya dapat dibayangkan adanya 
praktik manajemen perekonomian nasional sudah sedemikian mapan, atau sekurangnya 
mengarah kepada perbaikan yang substantif, sehingga tidak dijumpai lagi masalah-masalah 
ekonomi klise yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Namun, sampai di sini terdapat 
fakta yang mencemaskan, ketika modernisasi dan perubahan ekonomi telah berjalan begitu 
cepat, mengapa soal-soal “tradisional” masih saja berlangsung di sini? Konsistensi kebijakan 
yang tidak stabil, proteksi jaminan hak kepemilikan, perizinan investasi yang lama, serta 
problem pembebasan lahan yang rumit merupakan contoh masalah-masalah “primitif” yang 
tidak kunjung teratasi. 

Krisis dan Reformasi 

Harus diakui krisis ekonomi 1997/1998 telah mengubah banyak tampilan perekonomian 
nasional. Sekurangnya terdapat dua alasan menempatkan krisis 1997/1998 sebagai alasan 
terjadinya perubahan ekonomi. Pertama, krisis periode tersebut sangat dahsyat sehingga 
meremukkan seluruh sendi perekonomian, meskipun sebenarnya pemicunya dimulai hanya 
dari sisi moneter, khususnya nilai tukar. Krisis itu bukan cuma mengguncang pondasi 
sektor finansial, tetapi juga merontokkan bangunan sektor riil. Akibatnya, pertumbuhan 
ekonomi terperosok hingga -13,1% (1998). Kedua, setelah krisis itu wajah perekonomian 
nasional berubah secara drastis, terutama akibat kebijakan reformasi ekonomi. Secara 
normatif, lanskap perekonomian nasional menjadi lebih ramah kepada pasar, terbuka, dan 
terdesentralisasi. Kebijakan reformasi ini dalam prosesnya didorong oleh dua kekuatan 
penting: institusi eksternal maupun aspirasi domestik. 

Sejak saat itulah kebijakan reformasi ekonomi dikerjakan dengan sistematika sebagai 
berikut.Pertama, reformasi ekonomi pada level makro dimulai pada dekade 1980-an ketika 
beberapa sektor ekonomi (manufaktur, perbankan, transportasi, dan lain-lain) dideregulasi 
dan diliberalisasi cukup massif (McCawley, 2002:262). Kedua, reformasi ekonomi pada 
level meso, yakni mendesain manajemen pembangunan ekonomi (politik) yang mulai 
didesentralisasi, yang kemudian dikenal dengan istilah otonomi daerah. Manajemen 
sentralisasi di masa lalu dipandang sebagai sumber macetnya pembangunan ekonomi, 
padahal potensi yang seharusnya dicapai jauh lebih besar dari yang telah digapai. Ketiga, 
reformasi pada level mikro agar perekonomian berjalan secara sehat, yang dirumuskan 
dalam UU No. 5/1999. Sebelum periode 1997/1998, perekonomian nasional dikenal sangat 
distortif karena penguasaan ekonomi digenggam oleh segelintir pelaku ekonomi. 

Kebijakan reformasi ekonomi tersebut dirinci lagi menjadi kebijakan-kebijakan yang lebih 
operasional, yang sebagian dipandu oleh lembaga multilateral (IMF dan Bank Dunia). 
Beberapa kebijakan operasional yang penting antara lain: Pertama, pemerintah mengubah 
secara drastis hak kepemilikan sumber daya ekonomi menuju kepemilikan swasta (private 
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property rights), termasuk sumber daya ekonomi yang seharusnya dimiliki dan dikuasai oleh 
negara. Kedua, kontrol harga dilepas satu per satu, khususnya yang berkenaan dengan 
komoditas pertanian, padahal kelembagaan produksi dan distribusi belum sepenuhnya 
disentuh pemerintah. Ketiga, liberalisasi dijalankan secara ekstensif untuk sebagian besar 
sektor ekonomi, khususnya sektor keuangan dan perbankan. Keempat, strategi privatisasi 
lebih dipilih pemerintah untuk membangun kultur korporasi dan efisiensi BUMN. 
Pemerintah meyakini sektor swasta lebih mampu memerbaiki kinerja BUMN yang sedang 
sekarat. 

Birokrasi dan Kelembagaan 

Problemnya kemudian, mengapa liberalisasi keuangan dan perdagangan tidak membawa manfaat 
kepada bangsa ini (seperti yang digambarkan oleh perumus kebijakan)?  Kenapa desentralisasi 
ekonomi malah menenggelamkan perekonomian daerah? Mengapa regulasi persaingan usaha 
malah kian meminggirkan pelaku ekonomi kecil, seperti pasar tradisional? Tiga jawaban berikut 
mungkin bisa membantu. Pertama, reformasi administrasi/birokrasi merupakan domain penting 
yang malah tidak tersentuh dalam proyek perubahan ekonomi. Refromasi ekonomi bukan 
meniadakan peran birokrasi, karena justru dalam proses itu dibutuhkan peran permintah yang 
cakap dan selektif (capable state). Inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa 
desentralisasi ekonomi dan persaingan usaha tidak banyak mengubah watak ekonomi nasional 
karena tabiat birokrasi masih tetap seragam seperti dulu: peminta layanan, pemburu rente, atau 
penelikung regulasi. Akibatnya, mesin ekonomi macet karena pelumas birokrasi tidak bekerja 
secara optimal. 

Kedua, setiap kebijakan tidak akan berjalan dengan baik bila tidak ditopang oleh kelembagaan 
(aturan main) yang berperan sebagai tata kelola. Selama ini, sebagian kebijakan ekonomi 
pemerintah bukan cuma kerap tidak mejawab tantangan di lapangan, tetapi aturan mainnya juga 
tidak lengkap. Kebijakan perizinan usaha, proteksi terhadap hak kepemilikan, dan masalah 
pembebasan lahan boleh dikatakan tidak ada kemajuan dibandingkan dimasa lampau. Jika ada 
regulasi baru, kebijakan itu melenceng di tengah jalan karena tidak dipandu oleh kelembagaan. 
Pemerintah masih menangani masalah masih sebatas “institusi” (kementerian), bukan 
“institutions” (kelembagaan). Contoh terbaru adalah rencana pemerintah mengurangi konsumsi 
minyak premium untuk kendaraan yang diproduksi tahun 2005 ke atas. Jika kebijakan ini tidak 
ditopang dengan kelembagaan, pasti akan menimbulkan masalah untuk menjalankannya. 

Ketiga, laporan terbaru World Economic Forum (2010) mengkonfirmasi bahwa salah satu titik 
serius bagi peningkatan daya saing ekonomi nasional adalah jaminan hak kepemilikan (property 
rights) yang rendah akibat penegakan hukum yang lemah. Tanpa perlindungan hukum bagi 
kegiatan investasi, misalnya dalam hal praktik penjiplakan, pembajakan, dan lain-lain, maka sulit 
diharapkan investor melakukan penanaman modal secara berkelanjutan. Jadi, selama ini faktor 
penguatan sistem hukum (legal system) juga mengalami problem sehingga mengganggu upaya-
upaya perbaikan iklim investasi. Deskripsi ini secara jelas menunjukkan di lapangan tidak 
tampak adanya strategi pengelolaan perubahan ekonomi yang solid dan kreatif, sehingga soal-
soal primitif di atas akan terus mengemuka di tengah adanya perubahan/modernisasi ekonomi. 
Pada titik ini, kenaikan daya saing ekonomi hanyalah setitik warta menggembirakan dengan 
menyembunyikan borok masalah yang sulit ditutupi. 

Ahmad Erani Yustika, Guru Besar FE Universitas Brawijaya  
Sumber: KOMPAS, 27 September 2010 
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Memaknai Pertumbuhan Ekonomi 

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi  
Indonesia 2010 sebesar 6,1%, lebih tinggi dari yang ditargetkan pemerintah. Pada 
Triwulan IV-2010 pertumbuhan ekonomi melaju hingga 6,9%. Faktor penyerapan 
APBN yang menumpuk pada Triwulan III dan IV dianggap sebagai salah satu sumber 
penting pertumbuhan triwulan terakhir 2010 tersebut. Jika dikuliti pertumbuhan 
ekonomi berdasarkan sektor, maka sektor pengangkutan dan telekomunikasi tumbuh 
paling tinggi (13,5%). Sektor non-tradeable lainnya tumbuh lumayan mengesankan: 
sektor konstruksi 7%; sektor keuangan dan jasa 5,7%; dan sektor jasa-jasa lain 6%. 
Sementara itu, sektor riil kinerja pertumbuhannya masih jeblok: sektor pertanian hanya 
tumbuh 2,9%; sektor pertambangan dan penggalian 3,5%; dan sektor industri 
pengolahan 4,5%. Pola pertumbuhan seperti ini telah berjalan dalam beberapa tahun 
terakhir (sekitar 5 tahun) dan belum ada tanda-tanda bakal berubah. 

Zona Pertumbuhan Rendah 

Terdapat tiga catatan penting dari struktur pertumbuhan 2010 tersebut. Pertama, 
pertumbuhan ekonomi di sektor riil tetap berada dalam zona rendah (di bawah 5%) 
sehingga menimbulkan komplikasi persoalan yang tidak terpecahkan dalam sejarah 
modern ekonomi nasional, yakni kemiskinan dan pengangguran. Sampai 2009, sektor 
pertanian (perkebunan, kehutanan, dan perikanan) menyumbang sekitar 41% tenaga 
kerja, sedangkan sektor industri pengolahan menyerap sekitar 12% tenaga kerja. Jadi, 
kedua sektor tersebut menyerap lebih dari 50% dari total tenaga kerja di Indonesia. 
Jika kedua sektor tersebut terjebak dalam zona pertumbuhan rendah, maka masalah 
kemiskinan dan pengangguran tidak akan bisa dikurangi secara meyakinkan. Sebabnya, 
dikedua sektor itulah kantong-kantong kemiskinan berada (petani, nelayan, buruh). 
Demikian pula, bila kedua sektor itu tumbuh rendah, kemampuannya menciptakan 
lapangan kerja juga sangat terbatas. 

Kedua, sektor non-tradeable selama beberapa tahun terakhir justru bergerak cepat 
dan menjadi sumber terpenting pertumbuhan ekonomi. Dalam peta penyerapan tenaga 
kerja, sektor telekomunikasi, konstruksi, dan keuangan kira-kira menyumbang 11,5% 
tenaga kerja. Dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas rata-rata 
pertumbuhan ekonomi nasional, maka sektor tersebut menikmati kemakmuran 
ekonomi yang lebih besar ketimbang sektor lainnya. Implikasinya, tenaga kerja yang 
terlibat di dalamnya memeroleh penghasilan yang lebih besar. Tentu saja fakta ini 
meniupkan masalah berikutnya, yakni munculnya intensitas ketimpangan pendapatan 
yang lebih besar antarsektor ekonomi (juga ketimpangan pendapatan antarpelaku dan 
antarwilayah). Tanpa disadari pula, ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara sektor 
tradeable dannon-tradeable bakal menjadi sumber persoalan ekonomi yang akut, 
bahkan menjalar ke masalah sosial dan politik dikemudian hari. 
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Ketiga, daya saing, nilai tambah, dan diversifikasi komoditas perekonomian nasional 
dipastikan bakal keropos karena sektor manufaktur mengalami gejala penurunan 
(deindustrialisasi). Jika pertumbuhan dan kontribusi sektor industri rendah, maka hal 
itu menunjukkan ketiadaan strategi untuk meningkatkan nilai tambah terhadap produk 
yang dihasilkan. Contoh sederhana, saat ini Indonesia merupakan eksportir besar di 
dunia untuk beberapa komoditas, seperti kelapa sawit, ikan tuna, dan batubara. 
Namun, nilai dari produk tersebut sangat murah di pasar internasional dibandingkan 
apabila produk tersebut diolah terlebih dulu di dalam negeri. Nampaknya, kita terlena 
untuk menikmati pendapatan dalam jangka pendek ketimbang memproses untuk 
menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dalam jangka panjang.  Hal ini yang 
menyebabkan Indonesia tidak bisa memaksimalisasikan pertumbuhan ekonomi karena 
hanya menghasilkan produk primer. 

Tren Informalisasi Ekonomi 

Berbicara mengenai mutu pertumbuhan ekonomi, Indonesia pada periode 1980-1993 
(bersama dengan Malaysia) dimasukkan sebagai kasus negara terbaik (best case) yang 
dalam waktu bersamaan dapat memadukan antara pertumbuhan ekonomi dan 
pemerataan pendapatan. Sebaliknya, Rusia (1980-1993) merupakan kasus terburuk 
(worst case) karena memeroleh pertumbuhan ekonomi rendah dan ketimpangan 
pendapatan tinggi. China (1985-1993) dan Thailand (1981-1992) pertumbuhan 
ekonominya tinggi, namun pemerataan pendapatannya jelek. Sedangkan Srilanka (1981-
1990) pemerataan pendapatan bagus, namun pertumbuhan ekonominya rendah 
(Fritzen, 2002). Pada periode tersebut, 1980-1993, sektor riil di Indonesia tumbuh 
bagus sehingga tidak mengherankan apabila pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti 
oleh pemerataan pendapatan yang bagus. Hal ini tentu sangat berbeda dengan struktur 
pertumbuhan saat ini yang terkosentrasi pada non-tradeable sector. 

Salah satu implikasi dari strategi pembangunan yang hanya bertumpu pada satu kaki ini 
dapat dilihat dari adanya gejala informalisasi ekonomi. Maksudnya, kegiatan ekonomi 
disesaki dengan pelaku sektor informal, termasuk tenaga kerja yang terlibat di 
dalamnya. Pada 2009, tenaga kerja yang masuk ke sektor informal hampir mencapai 
65% dari total angkatan kerja, padahal pada 2008 jumlahnya baru mencapai 61%.  
Realitas ini tentu mengenaskah, karena pada saat modernisasi dan transformasi 
struktural ekonomi telah berjalan, tapi pelaku ekonomi yang terlibat dalam sektor 
informal justru bertambah. Hal ini terjadi karena sektor industri pengolahan macet dan 
sektor pertanian tidak mampu memberi harapan hidup kepada pelakunya. Sekarang 
semuanya terpulang kepada pemerintah, apakah akan meneruskan pola pembangunan 
seperti sekarang atau bekerja keras mengubah haluan ekonomi dengan mendorong 
sektor ekonomi yang menafkahi kepentingan sebagian besar masyarakat. 

Ahmad Erani Yustika 
Guru Besar FE Universitas Brawijaya  

Sumber: KOMPAS, 10 Februar1 2011 


