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MASALAH PEREKONOMIAN INDONESIA 

Pemerintah adalah ibarat seorang nahkoda yang sedan menjalankan sebuah kapal. Di dalam 
jangka pendek ia harus dapat menjaga kondisi kapalnya akan terhindar dari berbagai ancaman 
selama perjalanan. Sedangkan di dalam jangka panjang, nahkoda tersebut harus berusaha agar 
kapalnya dapat mencapai tujuan yang diinginkan / dicita-citakan. Tentu saja dalam kenyataannya 
perjalanan kapal yang dinahkodainya tidah semulus yang direncanakan, banyak sekali rintangan 
dan masalah yang selalu mengintai dan harus siap dipecahkan begitu muncul menghadangnya. 

Di dalam jangka panjang pemerintah harus menghantarkan masyarakat indonesia kepada 
kemakmuran, kesejahteraan lahir dan batin serta harus menghadapi masalah jangka panjang 
sperti masalah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di dalam jangka pendek pemerintah dituntut 
untuk selaludapat membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif / mendukung semua pihak. 
Sedangkan dipihak lain masih harus menghadapi masalah-masalah ekonomi jangka pendek yang 
terkenal dengan istilah “tiga penyakit pokok ekonomi”. Dan sesungguhnya keberhasilan 
pemerintah dalam jangka panjang tidak terlepas dari kemampuannya menangani masalah-
masalah ekonomi jangka pendek ini. 

PENGANGGURAN DAN KESEMPATAN KERJA  

Pengangguran adalah ”kesempatan yang timpang yang terjadi antara angkatan kerja dan 
kesempatan kerja sehingga sebagian angkatan kerja tidak dapat melakukan kegiatan kerja”. 
Pengangguran tidak hanya disebabkan karena kurangnya lowongan pekerjaan, tetapi juga 
disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja. Persyaratan-
persyaratan yang dibutuhkan oleh dunia kerja, tidak dapat dipenuhi oleh pencari kerja.  

Jenis-Jenis Pengangguran  

Berdasarkan kepada faktor-faktor yang menimbulkannya, pengangguran dapat dibedakan 
menjadi tiga jenis: pengangguran konjungtur, pengangguran struktural, dan pengangguran 
normal atau pengangguran friksional. Ketiga-tiga jenis pengangguran ini dapat 
dikelompokkan sebagai pengangguran terbuka, yaitu dalam periode di mana tenaga kerja 
menganggur mereka tidak melakukan sesuatupun pekerjaan. Disamping itu di negara-
negara berkembang seperti negara kita terdapat beberapa bentuk pengangguran lain, yaitu: 
pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim, dan setengah menganggur. 

Pengangguran Konjungtur 

Pengangguran konjungtur atau cyclical unemployment adalah pengangguran yang diakibatkan 
oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan 
ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan 
memproduksinya. Dalam pelaksanaannya hal itu berarti jam kerja dikurangi, sebagian mesin 
untuk memproduksi tidak digunakan dan sebagian tenaga kerja diberhentikan. Dengan 
demikian kemunduran ekonomi akan menaikan jumlah dan tingkat pengangguran. Tenaga 
kerja akan terus bertambah sebagai akibat dari masuknya tenaga kerja baru yang 
diakibatkan oleh pertambahan penduduk. Apabila kemunduran ekonomi terus berlangsung, 
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atau kegiatan perekonomian mulai berkembang tetapi perkembangan tersebut sangat 
lambat dan tidak dapat menyerap pertambahan tenaga kerja, pengangguran konjungtur 
akan mernjadi bertambah serius. Ini berarti untuk mengatasi pengangguran konjungtur 
bukan saja kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi untuk mengatasi 
pengangguran yang diakibatkan oleh kemunduran kegiatan ekonomi, tetapi harus pula 
berusaha untuk menyediakan kesempatan kerja untuk tenaga kerja yang baru memasuki 
pasar tenaga kerja. Pengangguran konjungtur hanya dapat dikurangi atau diatasi masalahnya 
apabila pertumbuhan ekonomi yang terjadi setelah kemunduran ekonomi adalah cukup 
teguh dan dapat menyediakan kesempatan kerja baru yang lebih besar dari pertambahan 
tenaga kerja yang terjadi.  

Pengangguran Struktural  

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi selalu diikuti oleh perubahan struktur dan 
corak kegiatan ekonomi. Perkembangan perekonomian dalam jangka panjang, misalnya, 
akan meningkatkan peranan sektor industry pengolahan dan mengurangi kegiatan 
pertambangan dan pertanian. juga industri-industri rumah tangga dan industri kecil-kecilan 
akan mengalami kemunduran dan digantikan oleh kegiatan industri yang menghasilkan 
barang yang sama tetap: menggunakan peralatan yang lebih canggih. Perubahan struktur 
dan kegiatan ekonomi sebagai akibat perkembangan ekonomi dapat menimbulkan masalah 
pengangguran yang dinamakan pengangguran struktural.  

Ada dua kemungkinan yang menyebabkan pengangguran struktural: (i) sebagai akibat dari 
kemerosotan permintaan, atau (ii) sebagai akibat dari semakin canggihnya teknik 
memproduksi. Faktor yang kedua memungkinkan sesuatu perusahaan menaikkan produksi 
dan pada waku yang sama mengurangi pekerja. Pengangguran yang diakibatkan oleh 
kemajuan teknik memproduksi dinamakan pengangguran teknologi.  

Salah satu contoh dari pengangguran struktural yang diakibatkan oleh kemerosotan 
permintaan adalah pengangguran yang berlaku di kalangan tukang jahit dan tukang sepatu 
tradisional sebagai akibat perkembangan industri garmen dan sepatu modern. Para 
konsumen lebih suka membeli baju dan sepatu yang siap-pakai, dan tidak lagi memesan ke 
tukang jahit dan tukang sepatu. Mereka menghadapi masalah kekurangan permintaan dan 
lebih banyak menganggur daripada bekerja.  

Contoh pengangguran yang diakibatkan penggunaan mesin yang lebih canggih, atau 
pengangguran teknologi, antara lain dapat dilihat di sektor pembangunan jalan raya. Mesin-
mesin berat dapat digunakan untuk menyorong dan meratakan tanah, menggali parit dan 
membersihkan kawasan. Penggunaan mesin-mesin berat ini akan mengurangi tenaga 
manusia yang diperlukan dalam kegiatan membangun jalan-jalan raya. Untuk menghindari 
pengangguran seperti ini, di Indonesia penggunaan mesin-mesin berat untuk membangun 
jalan raya agak dibatasi. Akan tetapi di Malaysia, yang menghadapi masalah kekurangan 
buruh yang serius, lebih banyak mesin-mesin berat digunakan untuk menggantikan tenaga 
manusia. 
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Pengangguran Normal 

Apabila dalam suatu periode tertentu perekonomian terus menerus mengalami 
perkembangan yang pesat, jumlah dan tingkat pengangguran akan menjadi semakin rendah. 
Pada akhimya perekonomian dapat mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, yaitu 
apabila pengangguran tidak melebihi dari 4 persen. Pengangguran yang berlaku dinamakan 
pengangguran normal. Segolongan ahli ekonomi menggunakan istilah pengangguran 
friksional (frictional unemployment) atau pengangguran mencari (search unemployment) 
sebagai ganti istilah pengangguran normal.  

Pengangguran normal bukanlah wujud sebagai akibat dari ketidakmampuan mendapatkan 
pekerjaan. Ia berlaku sebagai akibat dari keinginan. uniuk mencari kerja yang lebih baik. 
Apabila perekonomian mencapai masa bum (kemakmuran) dan tingkat pengangguran 
adalah sangat rendah, para pengusaha akan menghadapi kesulitan untuk memperoleh 
pekerja baru untuk lebih meningkatkan lagi kegiatan memproduksi. Keadaan seperti ini 
akan menimbulkan beberapa perubahan dalam pasaran tenaga buruh. Salah satu keadaan 
yang akan timbul adalah para pekeia di kegiatan-kegiatan yang cepat berkembang akan 
menuntut kenaikan gaji. Disamping itu akan didapati pula keadaan di mana segolongan 
tenaga kerja – buruh kasar maupun tenaga ahli dan tenaga profesional - akan meninggalkan 
kerjanya yang lama dan mencari, pekerjaan yang baru yang lebih baik masa depannya dan 
memberikan pendapatan yang tinggi. Di dalam proses mencari kerja yang lebih baik 
tersebut adakalanya mereka harus menganggur. Akan tetapi pengangguran ini tidak serius 
karena ia bersifat sementara.  

Akibat-Akibat Buruk Pengangguran  

Kebanyakan ahli-ahli ekonomi berpendapat bahwa pengangguran struktural dan 
pengangguran normal bukanlah merupakan masalah pengangguran yang perlu dirisaukan. 
Mereka menganggap pengangguran tersebut timbul sebagai akibat dari berlakunya 
pertumbuhan ekonomi. Pengangguran normal terutama wujud sebagai akibat dari 
pertumbuhan ekonomi yang teguh yang mampu meminimumkan tingkat pengangguran 
dalam perekonomian. 

Pertumbuhan ekonomi yang cepat mengakibatkan pula perombakan dalam struktur 
kegiatan ekonomi dan meningkatkan penggunaan teknologi yang lebih canggih. Dengan 
demikian pengangguran normal dan. struktural merupakan pengangguran yang tidak dapat 
dielakkan. Pengangguran yang lebih serius masalahnya dan yang menimbulkan berbagai 
akibat buruk kepada perekonomian dan masyarakat adalah pengangguran konjungtur. 
Pertumbuhan ekonomi yang lambat, yang diselang-selingi dengan kemunduran ekonomi 
(resesi) akan menambah jumlah dan persentasi pengangguran. Keadaan kekurangan 
kesempatan kerja dan kelesuan kegiatan produksi dan perdagangan akan lebih nyata 
kelihatan. Pengangguran konjungtur yang serius akan menimbulkan beberapa akibat buruk 
ke atas kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk tujuan analisis, akibat 
buruk dari pengangguran akan dibedakan kepada dua aspek: Akibat buruk ke atas 
perekonomian, Setiap negara selalu akan berusaha agar tingkat kemakmuran masyarakat 
dapat dimaksimumkan dan perekonomian selalu mencapai pertumbuhan ekonomi yang 
teguh. Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai 
tujuan tersebut. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari memperhatikan berbagai akibat 
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buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-akibat 
buruk tersebut dapat dibedakan secara berikut:  

1. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimumkan tingkat 
kemakmuran yang mungkin dicapainya. Pengangguran menyebabkan pendapatan nasional 
yang sebenarnya dicapai adalah lebih rendah dari pendapatan nasional potensial. Keadaan 
ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai adalah lebih rendah dari tingkat 
yang mungkin dicapainya.  

2. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. 
Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan 
ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit. Dengan demikian 
pengangguran yang tinggi mengurangi kemampuan pemerintah menjalankan kegiatan 
pembangunan  

3. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi.  

Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang 
pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin 
perusahaan. Keadaan ini tidak menggalakkan mereka melakukan investasi di masa datang. 
Kedua, pengangguran yang diakibatkan kelesuan kegiatan perusahaan menyebabkan 
keuntungan berkurang. Keuntungan yang rendah mengurangi keinginan untuk melakukan 
investasi. Kedua-dua hal di atas tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi di masa depan.  

Akibat buruk ke atas individu dan masyarakat  

Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam 
masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah:  

1. Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencarian dan pendapatan.  

Di negara-negara maju para penganggur memperoleh tunjangan (bantuan keuangan) dari 
badan asuransi pengangguran, oleh sebab itu mereka masih mempunyai pendapatan untuk 
membiayai kehidupannya dan keluarganya. Mereka tidak perlu bergantung kepada tabungan 
mereka atau bantuan orang lain. Di negara-negara berkembang tidak terdapat program 
asuransi pengangguran. Maka kehidupan penganggur harus dibiayai oleh'tabungan masa lalu 
atau pinjaman/ bantuan keluarga dan kawan-kawan. Keadaan ini bisa mengakibatkan 
pertengkaran dan kehidupan keluarga yang tidak harmonis. 

2. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan ketrampilan.  

Ketrampilan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila 
ketrampilan tersebut digunakan dalam praktek Pengangguran dalam periode yang lama 
akan menyebabkan tingkat ketrampiian pekerja menjadi semakin merosot.  

3. Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.  

Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat, menimbulkan rasa tidak 
puas masyarakat kepada pemerintah. Golongan yang memerintah semakin tidak popular di 
mata masyarakat. Berbagai tuntutan dan kritik akan dilontarkan kepada pemerintah dan 
adakalanya ia disertai oleh demonstrasi dan huru hara. Kegiatan-kegiatan bersifat kriminal 
(pencurian dan perampokan) akan meningkat.  
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Pengangguran Di Negara-Negara Berkembang  

Jenis jenis pengangguran yang telah diterangkan sebelum ini (pengangguran konjungtur, 
struktural dan normal) adalah pengangguran sepenuh waktu, yaitu para penganggur sama 
sekali tidak melakukan kerja-kerja yang bersifat mencari nafkah pada waktu mereka tergolong 
sebagai penganggur. Dengan demikian orang dengan nyata dapat melihat bahwa mereka 
benar-benar tidak melakukan sesuatu kerja dan dalam keadaan menganggur. Penganggur 
seperti itu dinamakan pengangguran terbuka.  

Di dalam suatu perekonomian dapat berlaku keadaan di mana segolongan pekerja 
melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk memperoleh pendapatan tetapi pekerjaan-pekerjaan 
itu (i) tidak menambah tingkat produksi yang dicapai, atau (ii) dilakukan di dalam waktu 
yang singkat sehingga jam kerja mereka adalah jauh lebih sedikit dari jam kerja yang 
semestinya dilakukan dalam suatu jangka waktu tertentu (seminggu, sebulan atau setahun). 
Apabila corak pekerjaan yang dilakukan oleh segolongan tenaga kerja dalam perekonomian 
itu mempunyai salah satu sifat di atas, maka mereka dapat dipandang juga sebagai 
penganggur. Pengangguran yang termasuk dalam golongan ini adalah (i) pengangguran 
tersembunyi, (ii) pengangguran musiman, dan (iii) setengah menganggur. 
Pengangguran-pengangguran ini banyak terdapat di negara-negara berkembang  

Pengangguran Tersembunyi  

Apabila dalam sesuatu kegiatan perekonomian jumlah tenaga kerja sangat berlebihan 
pengangguran tersembunyi atau pengangguran tak ketara dapat berlaku. Sebagai akibat dari 
kelebihan tenaga kerja tersebut, sebahagian tenaga kerja di kegiatan tersebut dapat dipindahkan 
ke kegiatan ekonomi yang lain tanpa mengurangi tingkat produksi di kegiatan yang pertama. 
Kelebihan tenaga kerja dan pengangguran tersembunyi di sektor pertanian banyak berlaku di 
negara-negara berkembang. Jumlah penduduk yang sudah terlalu besar, dan diikuti pula oleh 
perkembangan penduduk yang sudah sangat cepat, menyebabkan rasio (perbandingan) di antara 
tanah-tenaga kerja di negara-negara tersebut sangat kecil sekali. Kesulitan untuk mencari kerja 
di sektor lain menyebabkan tenaga kerja yang bertambah dari tahun ke tahun tetap tinggal di 
sektor pertanian yang sudah sangat padat penduduknya. Tenaga kerja yang bertambah tersebut 
tidak dapat menimbulkan pertambahan yang berarti kepada tingkat produksi di sektor 
pertanian. Dengan demikian sebagian dari tenaga kerja yang berada di sektor pertanian adalah 
tidak produktif dan dapat dipindahkan ke sektor lain tanpa mengurangi produksi di sektor 
pertanian.  

Pengangguran Musiman  

Bentuk pengangguran lain yang sering kali terjadi di sektor pertanian di negara-negara 
berkembang adalah pengangguran musiman. Yang dimaksudkan dengan pengangguran musiman 
adalah pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu di dalam satu tahun. Biasanya 
pengangguran seperti itu berlaku pada waktu-waktu di mana kegiatan bercocok tanam sedang 
menurun kesibukannya. Waktu di antara menuai dan masa menanam berikutnya, dan periode 
di antara sesudah menanam bibit dan masa mengutip hasilnya, adalah masa yang kurang sibuk 
dalam kegiatan pertanian. Di dalam periode tersebut banyak di antara para petani dan tenaga 
kerja di sektor pertanian tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Berarti mereka sedang dalam 
keadaan menganggur. Tetapi pengangguran itu adalah untuk sementara saja, dan berlaku dalam 
waktu-waktu tertentu. Oleh sebab itu ia dinamakan pengangguran musiman.  
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Setengah Menganggur. Kelebihan penduduk di sektor pertanian di negara-negara 
berkembang, yang disertai oleh pertambahan penduduknya yang cepat dari tahun ke tahun, 
telah menimbulkan percepatan dalam proses urbanisasi (perpindahan penduduk dari desa ke 
kota). Salah satu tujuan utama dari migrasi tersebut adalah untuk mencari pekerjaan di kota-
kota. Tetapi migrasi itu jauh lebih cepat dari kemampuan kota-kota negara berkembang untuk 
menyediakan pekerjaan-pekerjaan baru. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang berhijrah ke 
kota-kota dapat memperoleh pekerjaan. Banyak di antara mereka yang harus menganggur 
dalam waktu yang lama. Disamping itu ada pula yang mendapat pekerjaan, tetapi jam kerjanya 
setiap hari/minggu adalah jauh lebih rendah dari jumlah jam kerja yang seharusnya dilakukan 
seseorang dalam masa tersebut (7 jam sehari atau 40 jam seminggu). Tenaga kerja yang bekerja 
dalam jumlah jam kerja yang terbatas itu tidak dapat dianggap sebagai sepenuhnya bekerja. 
Tetapi mereka juga bukanlah penganggur. Oleh sebab itu mereka digolongkan sebagai setengah 
menganggur atau underemployment. Masalah pengangguran ini banyak dijumpai di sektor 
informal.  

Pengangguran Sukarela dan Tak-Sukarela  

Telah diterangkan bahwa tidak semua penduduk yang berada di dalam lingkungan umur bekerja 
tergolong sebagai angkatan kerja. Mahasiswa dan pelajar dan ibu-ibu rumah tangga tidak 
digolongkan dalam angkatan kerja walaupun berdasarkan umur, mereka dapat digolongkan 
sebagai angkatan kerja. Golongan penduduk ini dinamakan pengangguran sukarela. Dalam 
teori ekonomi pengangguran sukarela dapat didefinisikan sebagai penduduk dalam usia-
kerja yang tidak mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu. Apabila pada suatu tingkat 
upah tertentu tenaga kerja secara aktif mencari kerja, tetapi mereka tidak dapat memperoleh 
kerja, tenaga kerja ini digolongkan sebagai pengangguran tak-sukarela (involuntary 
unemployment) atau pengangguran terpaksa. Perbedaan di antara pengangguran 
sukarela dan tak-sukarela dapat dengan jelas dipahami apabila kedua-duanya ditunjukkan dalam 
suatu grafik. 

Gambar 1. Pengangguran Sukarela dan Tak-Sukarela 
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Dalam Gambar 1 kurva DL menggambarkan permintaan ke atas tenaga kerja, sedangkan SL 
menggambarkan penawaran tenaga kerja. Kurva DL yang menurun dari kiri-atas ke kanan-
bawah menggambarkan bahwa apabila tingkat upah tinggi, permintaan tenaga kerja sedikit; 
dan semakin rendah tingkat upah, semakin banyak permintaan tenaga kerja. Kurva SL yang 
menaik dari kanan-bawah ke kiri atas menggambarkan bahwa semakin tinggi upah, semakin 
banyak tenaga kerja yang ditawarkan. Garis tegak N menggambar jumlah penduduk yang 
tergolong kepada penduduk dalam usia herja (working-age population), yaitu penduduk 
berumur lebih dari 15 tahun tetapi kurang dari 65 tahun. Apabila tingkat upah fleksibel, 
mekanisme pasar di pasaran tenaga kerja akan menyebabkan keseimbangan di antara 
permintaan dan penawaran, yaitu seperti yang digambarkan oleh titik E. Dengan demikian 
mekanisme pasar di pasaran tenaga kerja akan menyebabkan tingkat upah mencapai W0 
dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan mencapai sebanyak L0. Perbedaan di antara N 
dengan L0 dinamahan pengangguran sukarela. Dalam keseimbangan ini tidak terdapat 
pengangguran tak-sukarela. Ahli-ahli ekonomi Klasik berpendapat pasaran tenaga kerja 
adalah pasaran persaingan sempurna. Dalam pasaran seperti ini tingkat upah ditentukan 
oleh keadaan permintaan dan penawaran tenaga kerja; upah akan ditentukan oleh 
keseimbangan di antara permintaan dan penawaran. Dengan demikian, berdasarkan kepada 
Gambar 1 tingkat upah adalah W0 dan sebanyak L0 tenaga kerja akan digunakan dalam 
perekonomian. Dalam perekonomian hanya terdapat pengangguran sukarela, pengangguran 
tak-sukarela tidak wujud. Dengan perkataan lain, berdasarkan kepada keyakinan bahwa 
pasaran tenaga kerja adalah pasaran persaingan sempurna, ahli-ahli ekonomi Klasik 
berpendapat bahwa tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu wujud dalam 
perekonomian. Keynes berpendapat bahwa pasaran tenaga kerja bukanlah persaingan 
sempurna. Dalam perekonomian yang modern, serikat-serikat buruh sangat besar 
peranannya dalam menentukan tingkat upah. Misalkan interaksi di antara serikat buruh dan 
majikan menentukan tingkat upah dalam perekonomian pada W. Pada tingkat upah ini para 
majikan hanya menggunakan Ll tenaga kerja. Pada tingkat upah ini sebanyak LZ 
menawarkan dirinya untuk dipekerjakan. Dengan demikian sebanyak L1LZ tenaga kerja 
menawarkan diri untuk bekerja, tetapi mereka tidak mendapat lowongan kerja. Golongan 
tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan ini (LlLZ) dinamakan pengangguran tak-
sukarela. Pengangguran sukarela pada tingkat upah sebanyak W adalah L2N.  
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HUBUNGAN PENGANGGURAN DAN KESEMPATAN KERJA  

Kurva Phillips  

Setiap negara mengharapkan untuk mencapai tahap kegiatan ekonomi pada tingkat penggunaan 
tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Dalam prakteknya hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Ahli-ahli 
ekonomi telah menyadari bahwa apabila tingkat pengangguran rendah, masalah inflasi akan 
dihadapi, maka tingkat inflasi akan semakin tinggi. Sebaliknya apabila terdapat masalah 
pengangguran yang serius, tingkat harga-harga adalah relatif stabil. Berarti tidak mudah untuk 
menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh dan kestabilan harga secara serentak. Kurva yang 
menggambarkan hubungan di antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dinamakan kurva 
Phillips. Dalam tahun 1950an Profesor A.W. Phillips, seorang ahli ekonomi Inggris, melakukan 
studi mengenai kebijakan stabilisasi perekonomian, dan salah satu aspek yang dipelajarinya 
adalah mengenai perkaitan di antara tingkat inflasi upah (tingkat kenaikan upah) dan 
tingkat pengangguran.  

Bentuk Kurva Phillips  

Untuk menentukan ciri-ciri hubungan di antara tingkat kenaikan upah dengan tingkat 
Pengangguran Profesor Phillips mengumpulkan data mengenai kedua-dua hal tersebut di Inggris 
di antara tahun 1861 dan 1957. Data yang diperolehnya kemudian digambarkan dalam suatu 
grafik seperti yang terdapat dalam Gambar 2.4. Setiap titik dalam grafik tersebut 
menggambarkan tingkat kenaikan upah dan tingkat pengangguran yang berlaku di suatu tahun 
tertentu. Titik A misalnya menggambarkan bahwa pada suatu tahun tertentu upah mengalami 
kenaikan sebanyak 4 persen dan tingkat pengangguran adalah 8 persen; sedangkan titik B 
menunjukkan pada tahun lainnya tingkat upah naik sebanyak 9 persen dan tingkat pengangguran 
mencapai hanya 4 persen. Berdasarkan data yang dikumpulkan secara statistik Profesor Phillips 
menganalisis sifat hubungan di antara tingkat kenaikan upah dan tingkat pengangguran. Dari 
analisis ini terwujud kurva Phillips seperti yang terdapat dalam Gambar 2. 

Gambar 2. Kurva Phillips 

 



 
Masalah Pokok Perekonomian Indonesia 188 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

Sifat umum dari kurva Phillips adalah: pada mulanya penurunannya adalah sangat curam, 
tetapi semakin lama ia semakin bertambah landai. Kurva yang berbentuk demikian 
menggambarkan hubungan sebagai berikut: i. Apabila tingkat pengangguran sangat 
rendah, tingkat upah. semakin cepat kenaikannya. Perhatikan titik E dan F. Titik E 
menggambarkan pengangguran adalah 3 persen dan kenaikan upah 9 persen. Sedangkan 
titik F menggambarkan tingkat pengangguran adalah 4 persen dan tingkat kenaikan upah 
mencapai 6,5 persen.  

ii. Apabila tingkat pengangguran relatif tinggi, kenaikan upah relatif lambat 
berlakunya. Keadaan ini ditunjukkan dengan jelas oleh pergerakan dari titik C ke titik D. 
Pengurangan tingkat pengangguran dari 10 ke 8 persen hanya menaikkan upah sebanyak 
hampir satu setengah persen. Kurva Phillips juga digunakan untuk menggambarkan 
hubungan di antara tingkat kenaikan harga dengan tingkat pengangguran. Untuk tujuan ini 
grafik yang dibuat haruslah menggambarkan keadaan kedua-dua variabel tersebut. Dengan 
demikian grafik yang digambarkan tidak lagi seperti yang terdapat dalam Gambar 2, tetapi 
haruslah seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 3. Dapat dilihat dari Gambar 3 bahwa 
sumbu datar tetap menunjukkan tingkat pengangguran. Maka kurva Phillips yang terdapat 
dalam Gambar 3 menunjukkan sifat hubungan di antara tingkat inflasi dan tingkat 
pengangguran dalam; sesuatu perekonomian.  

Gambar 3. Harga-harga dan Tingkat Pengangguran 

 

Bentuk kurva Phillips yang terdapat dalam Gambar 3 tidak berbeda dengan yang terdapat 
dalam Gambar 2 Ini berarti sifat perkaitan di antara inflasi harga dan tingkat pengangguran 
tidak berbeda dengan sifat hubungan di antara inflasi upah dan tingkat pengangguran seperti 
yang diterangkan di atas. Pada waktu pengangguran tinggi, kenaikan harga-harga relatif 
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lambat; akan tetapi makin rendah pengangguran, makin tinggi tingkat inflasi yang berlaku. 
Disamping menyadari ciri-ciri dasar yang bersamaan ini, perlu pula disadari perbedaan di 
antara kurva Phillips dalam Gambar 2 dan 3, yaitu apabila kedua-duanya digambarkan dalam 
satu grafik, kurva dalam Gambar 3 akan terletak di bawah kurva dalam Gambar 2. Arti dari 
keadaan ini adalah: pada suatu tingkat pengangguran tertentu inflasi upah adalah lebih cepat 
dari inflasi harga. Sebagai contoh, dalam Gambar 2 ditunjukkan tingkat kenaikan upah kira-
kira 6,5 persen pada ketika pengangguran adalah 8 persen. Sedangkan Gambar 3 
menunjukkan inflasi harga hanya melebihi 4 persen pada ketika tingkat pengangguran adalah 
4 persen. (Lihat titik F di kedua grafik). Perbedaan ini disebabkan karena adanya kenaikan 
produktivitas yang bersamaan berlakunya dengan kenaikan upah. Sebagai akibat kenaikan 
produktivitas tersebut biaya produksi tidak meningkat secepat kenaikan upah, dan 
menyebabkan kenaikan harga lebih rendah dari kenaikan upah.  

KESTABILAN KURVA PHILLIPS  

Kurva Phillips yang digambarkan dalam Gambar 2 dan 3 merupakan suatu penaksiran kasar 
yang menunjukkan hubungan di antara kenaikan tingkat upah atau harga dengan tingkat 
pengangguran di negara-negara industri yang sudah maju perekonomiannya. Sifat hubungan 
yang sebenarnya berbeda di antara satu negara dengan negara lainnya, dan berbeda pula di 
antara satu periode dengan periode lainnya.  

Gambar 3 Perubahan Kurva Phillips 

 

Observasi mengenai sifat hubungan tersebut sejak tahun 1960an di Inggris dan Amerika 
Serikat menunjukkan bahwa dalam masa tiga dekade yang lalu telah terjadi perpindahan 
kurva Phillips. Kurva Phillips untuk tahun 1970an adalah lebih tinggi dari kurva Phillips 
untuk tahun 1960an, sedangkan pada tahun 1980an kurva Phillips berada di bawah kurva 
Phillips tahun 1960an. Perhatikan Gambar 3. Kurva (1) menggambarkan kurva Phillips yang 
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berlaku dalam tahun 1960an. Titik A menunjukkan pada tingkat pengangguran sebesar 3 
persen, tingkat kenaikan upah mencapai 3 persen.  

Kurva (2) menggambarkan kurva Phillips untuk tahun 1970an. Dalam dekade tersebut 
berlaku kenaikan harga minyak di pasaran dunia menjadi beberapa kali lipat. Ini 
menimbulkan kenaikan biaya produksi yang tinggi. Keadaan ini saja telah menimbulkan 
inflasi harga. Pada masa berikutnya para pekerja menuntut kenaikan upah dan tuntutan ini 
mempercepat lagi kenaikan harga-harga yang berlaku. Sebagai akibatnya, pada setiap tingkat 
pengangguran, tingkat kenaikan harga adalah lebih tinggi. Sebagai contoh titik B pada kurva 
(2) menunjukkan pada tingkat pengangguran sebanyak 3 persen tingkat kenaikan harga 
mencapai 4,5 persen. Kurva Phillips untuk dekade 1980an ditunjukkan oleh kurva (3). 
Dalam dekade ini harga minyak di pasaran dunia menurun dan teknologi memproduksi 
yang menghemat penggunaan minyak berkembang dengan pesat. Disamping itu terdapat 
pula kemajuan teknologi lain dan pel-baikan dalam kebijakan pemerintah dalam mendorong 
kegiatan ekonomi. Sebagai akibatnya perekonomian dapat berkembang tanpa menghadapi 
inflasi yang serius. Titik C menunjukkan pada tingkat pengangguran sebesar 3 persen, 
kenaikan harga-harga hanya mencapai satu persen.  

KURVA PHILLIPS JANGKA PANJANG  

Ahli-ahli ekonomi berpendapat di dalam jangka panjang kurva Phillips berbentuk tegak lurus, 
yaitu seperti yang ditunjukkan oleh kurva LRPC dalam Gambar 4 Dalam analisis mengenai 
kurva Phillips, yang dimaksudkan dengan jangka panjang adalah suatu periode yang 
memungkinkan ekspektasi mengenai inflasi menyesuaikan sepenuhnya dengan inflasi yang sedang 
berlaku. Dalam Gambar 4 ditunjukkan bahwa kurva LRPC tegak lurus pada sumbu datar di titik 
UN. Titik ini menunjukkan tingkat pengangguran alamiah atau natural rate of 
unemployment dalam pel-ekonomian tersebut. Dimisalkan tingkat pengangguran alamiah ini 
bel-ada di sekitar 5 persen. Dalam keadaan yang sebenarnya tidak sorang ahli ekonomi pun 
dapat menyatakan persentasinya yang sebenarnya; ada yang berpendapat ia melebihi dari 
tingkat tersebut dan ada pula yang berpendapat ia kurang dari 5 persen. Yang penting untuk 
diingat, yang dimaksudkan dengan pengang,guran alamiah adalah pengangguran yang 
terdiri dari pengangguran normal dan pengangguran struktural. Dengan demikian 
tingkat pengangguran alamiah merupakan perbandingan di antara jumlah pengangguran normal dan 
struktural dengan jumlah angkatan kerja. Dalam Gambar 4 ditunjukkan tiga kurva Phillips 
jangka pendek, yaitu kurva I, II dan III. Kurva I memotong kurva LRPC di titik A. Berarti 
pengangguran pada ketika itu adalah 5 persen dan tingkat inflasi 2 persen. Misalkan 
pemerintah ingin mengusahakan agar tingkat pengganguran lebih rendah lagi. Untuk 
maksud ini dijalankannya kebijakan fiskal dan moneter. Pengeluaran agregat bertambah, dan 
mendorong perusahaan untuk menambah produksi untuk memperoleh keuntungan yang 
lebih besar. Lebih banyak pekerja digunakan dan pengangguran turun, tetapi inflasi 
meningkat. Keadaan ini ditunjukkan oleh titik B. Kenaikan inflasi mendorong para pekerja 
menuntut kenaikan upah. Keuntungan perusahaan merosot dan ada yang mengalami 
kerugian. Maka, sebagai akibat tuntutan kenaikan upah tersebu4 dan kerugian yang 
ditimbulkannya, para pengusaha mengurangi jumlah pekerja dan pengangguran meningkat 
dan mencapai UN kembali. Keadaan ini ditunjukkan oleh titik C pada kurva Phillips jangka 
pendek yang kedua (II).  
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Gambar 4 Kurva Phillips Jangka Panjang 

 
Pengangguran yang dianggap tinggi tersebut sekali lagi mendorong pemerintah menjalankan 
kebijakan fiskal dan moneter. Peristiwa yang sama berulang kembali. Perbelanjaan agregat, 
kegiatan perusahaan meningkat dan Iebih banyak pekerja digunakan. Maka pengangguran 
menurun dan pendapatan nasional bertambah. Tetapi inflasi juga meningkat. Keadaan ini 
ditunjukkan oleh titik D. Inflasi yang makin tinggi ini menyebabkan tuntutan kenaikan gaji 
yang semakin tinggi pula. Mereka ingin mempertahankan pendapatan riil mereka. 
Keuntungan perusahaan-perusahaan mulai merosot dan banyak yang mengalami kerugian. 
Mereka akan mengurangi penggunaan tenaga kerja dan pengangguran meningkat kembali 
dan akhirnya mencapai tingkat pengangguran alamiah. Keadaan ini ditunjukkan oleh titik E 
pada kurva Phillips III. Dari analisis ini dapat disimpulkan: Apabila pengangguran telah 
mencapai tingkat pengangguran alamiah, usaha-usaha pemerintah untuk mengurangi tingkat 
pengangguran pada akhirnya bukan mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran tetapi 
mengakibatkan kenaikan harga-harga. Dengan perkataan lain, dalam jangka panjang 
kurva Phillips berbentuk tegak lurus (vertikal), pengangguran akan tetap sebesar 
UN walau beberapa tinggipun tingkat inflasi. 
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PENGANGGURAN DI INDONESIA  

Membaiknya beberapa indikator ekonomi seperti pulihnya nilati tukar Rupiah terhadap 
Dolar; menguatnya bursa saham; naiknya harga obligasi; inflasi yang mengalami penurunan; 
dan cadangan devisa yang naik, memicu optimisme pasar finansial.  

Tetapi masyarakat tidak merasakan dampak dari perkembangan ekonomi ini. Setelah 
kenaikan BBM sebsear 126 persen, daya beli masyarakat menurun, investasi dalam negeri 
rendah, dan penganggur terus naik.  

Pada bulan Oktober 2005 terdapat sebanyak 106,9 juta angkatan kerja dan 95,3 juta di 
antaranya bekerja serta 11,6 juta orang penganggur. Selama periode Agustus 2004 - 
Oktober 2005, jumlah angkatan kerja bertambah sekitar 2,9 juta, sementara dalam periode 
yang sama jumlah pertambahan tenaga kerja yang terserap hanya 1,6 juta orang. 
Perkembangan ini dengan jelas menunjukkan bahwa kesempatan kerja adalah masalah yang 
sangat serius bagi Indonesia. Masalah pengangguran ini kian lama kian mencemaskan karena 
jumlah pengangguran dalam beberapa tahun belakangan ini meningkat dengan jumlah yang 
relatif besar. Pada tahun 2001, jumlah pengangguran telah mencapai 8,0 juta orang (8,10% 
dari angkatan kerja). Kemudian tahun 2002 meningkat menjadi 9,1 juta (9,06%), tahun 2003 
mencapai 9,8 juta (9,57%), tahun 2004 mencapai 10,3 juta (9,86%), dan pada tahun 2005 
mencapai 10,9 juta (10,26%).  

Pada tahun 2005 juga, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan di atas 5% dan dalam 
tahun 2006 ini asumsi pertumbuhan ekonomi di atas 5% tampaknya masih dapat 
diwujudkan. Yang menjadi pertanyaan, apakah pertumbuhan ekonomi tersebut pro-
penciptaan lapangan kerja atau sebaliknya? Pertanyaan ini semakin nyaring kedengarannya 
karena dalam beberapa bulan terakhir ini semakin sering terdengar atau diberitakan bahwa 
beberapa perusahaan berencana mengurangi jumlah karyawannya karena berbagai hal. 
Alasan yang paling menonjol adalah ketidakmampuan perusahaan bersangkutan bersaing di 
pasar internasional dan pasar lokal sebagai akibat meningkatnya biaya energi dan belum 
turunnya biaya yang seharusnya tidak perlu, seperti halnya biaya yang berkaitan dengan 
birokrasi.  

Tabel 1 Laju Pertumbuhan Indonesia 

PERIODE INFLASI 

2001 1.60% 

2002 3.80% 

2003 4.30% 

Trw. I-2005 6.40% 

Trw. II-2005 5.50% 

Trw. III-2005 5.30% 

Trw. IV-2005 4.90% 

Trw. I-2006 4.60% 
Sumber: Bank Indonesia 
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Tabel 2 Pengangguran di Indonesia berdasarkan Pendidikan 2001-2005*) 

PENDIDIKAN 2001 2002 2003 2004 2005 

Dibawah SD  851 426  868 308  1 036 048  1 004 296  1 012 711  

SD  1 893 565  2 353 330  2 452 805  2 275 281  2 540 977  

SMP  1 786 317  2 146 495  2 426 393  2 690 912  2 680 810  

SMA  2 933 490  3 244 130  3 456 099  3 695 504  3 911 502  

Diploma I/II  -  86 567  79 583  92 788  107 516  

Diploma III  251 134**)  163 859  123 226  144 463  215 320  

Sarjana  289 099  269 415  245 857  348 107  385 418  

Total  8 005 031  9 132 104  9 820 011  10 251 351  10 854 254  

*) Mencari pekerjaan, membangun bisnis baru, **) Diploma I/II, Academy/Diploma III  
Sumber: Survei Kesempatan Kerja 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005, Badan Pusat Statistik 

 
 

HUBUNGAN INFLASI DENGAN PENGANGGURAN DAN KESEMPATAN 
KERJA DI INDONESIA  

Di dalam kurva Phillips dinyatakan bahwa inflasi yang rendah seringkali terjadi dengan 
pengangguran yang tinggi, sebaliknya pengangguran yang rendah bisa dicapai tetapi dengan 
inflasi yang lebih tinggi. Hal ini dapat terlihat dari tabel di bawah ini: Berdasarkan Tabel 3 
tingkat inflasi berangsur turun dari tahun 2001 sampai 2003, dan jumlah pengangguran pun 
bertambah banyak. Sedangkan pada tahun 2004 sampai 2005 tingkat inflasi mengalami 
kenakan yang cukup tajam yang tidak di barengi dengan pengurangan jumlah pengangguran. 
Hal ini disebabkan inflasi yang ditimbulkan oleh pengurangan subsidi BBM sehingga 
menaikkan harga-harga pada periode 2005, sehingga melemahkan daya beli masyarakat, dan 
menimbulkan dampak kepada bertambahnya jumlah pengangguran. Daya beli masyarakat 
yang lemah juga berakibat pada lemahnya investasi. Lemahnya investasi ini mengakibatkan 
penurunan pendapatan dari pengusaha, apalagi ditambah dengan pajak yang masih tinggi. 
Akibat yang muncul adalah investasi sukar untuk berkembang dan kesempatan kerja 
semakin kecil sehingga pengangguran akan semakin tinggi. 

Tabel 3 Inflasi dan Pengangguran 

Tahun Inflasi Pengangguran 

2002 10.00% 9.06% 

2003 5.10% 9.50% 

2004 6.40% 9.86% 

2005 17.11% 10.26% 
Sumber: Badan Pusat Statistik  

 
Disinilah pentingnya kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi, pengangguran 
dan kesempatan kerja. Kondisi yang terjadi saat ini adalah tingkat inflasi yang sudah mulai 
membaik, tetapi tidak didukung oleh penurunan pengangguran yang ada, sehinga roda 



 
Masalah Pokok Perekonomian Indonesia 194 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

perekonomian macet. Dalam beberapa periode kurva Phillips dapat bergeraka seperti 
digambarkan berikut ini. 

Gambar 5 Pergeseran Kurva Phillips 

 

Periode 1. Pada periode awal, pengangguran berada pada tingkat alamiah. Pada tingkat ini 
tidak terjadi kejutan permintaan atau penawaran, dan perekonian berada di titik A pada 
kurva Philip jangka pendek yang lebih rendah Periode 2. Pesatnya pningkatan output 
selama masa ekspansi perekonmian menurunkan tingkat pengangguran. Pada saat 
pengangguran berkurang, perusahaan-peeusahaan cenderung lebuh bersemngat merekrut 
pekerja dan beberarapa tulisan untuk meningkatkan kompensasi lebih tinggi daripada 
periode sebelumnya Periode 3. Dengan laju inflasi upah dan harga yang relatif tinggi, 
perusahaan dan pekerja melalui memperkirakan laju inflasi yang cukuo tinggi. Perkiraan laju 
inflasi yang lebu tinggi Periode 4. Pada periode akhir, pada saat perekonmian melambat, 
kontraksi dalam aktivitas perekonomian mendorong output kmbali pada tingkat  
potensialnya, dan tingkat pengangguan kembali pada tingkat alamiah. Laju inflasi menurun 
karena tingkat pengangguran lebih tinggi. Karena tingkat inflasi atau inflasi inersial 
meningkat, maka tingkat inflasi pada tingkat alamiah lebih tinggi pada period 4 dibandingkan 
dengan periode 1. sekalipun penawaran dan permintaan agregat berada dalam 
keseimbangan, perusahaan-perusahaan dan para pekerja telah memperkirakan tingkat 
inflasi yang lebih tinggi. Perekonomian akan mngalami tingkat GNP riil dan tingkat 
pengangguran yang sama seperti periode 1, sekalipun besarab nominal (harga-harga dan 
GNP nominal) sekarang berkembang lebih cepat daripada sebelum ekspansi yang 
meningkatkan perkiraan tingkat inflasi. 
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B. INFLASI 

Banyak sudah komentar, pendapat, dan pandangan mengenai apa yang disebut dengan inflasi. 
Jika didengarkan secara sepintas tampaknya komentar-komentar tersebut lebih mengarah pada 
suatu kesimpulan bahwa inflasi tersebut berbahaya, inflasi itu sesuatu yang buruk bagi 
perekonomian. Tidak jarang pula inflasi harus menerima tuduhan sebagai penyebab gagalnya 
berbagai kegiatan ekonomi suatu negara. 

Beberapa poin penting mengenai inflasi, bahwa inflasi ini terjadi : 

− Di warnai kenaikan harga-harga komoditi secara umum, atau dapat dikatakan hampir setiap 
komoditi mengalami kenaikan. 

− Dapat diketahui dan dihitung jika telah berjalan dalam kurun waktu tertentu dan dalam 
wilayah tertentu. Di Indonesia sendiri digunakan waktu sebulan atau setahun dalam 
mengetahui terjadinya dan besarnya inflasi yang terjadi. 

Dengan demikian jika kenaikan harga tidak menyeluruh atau jika menyeluruh namun hanya 
terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat dan dalam wilayah tertentu yang terbatas, maka 
istilah inflasi menjadi agak kurang tepat disebutkan. 

Banyak ahli ekonomi kemuadian mengulas dan kemudian membagi inflasi ini menjadi beberapa 
pengertian menurut beberapa sudut pandang. Perekonomian Indonesia sendiri pernah 
mengalami keempat istilah tersebut. Jika dilihat dari sebab-sebab kemunculannya dibagi dalam: 

− Inflasi karena naiknya permintaan  

Inflasi karena naiknya permintaan yakni inflasi yang terjadi karena adanya gajala naiknya 
permintaan secara umum, sehingga sesuai dengan hukum permintaan maka hargapun 
secara umum akan cenderung naik.  

− Inflasi yang terjadi karena naiknya biaya produksi 

Inflasi yang kedua ini terjadi jika kecenderungan naiknya harga lebih diakibatkan karena 
naiknya biaya produksi, seperti naiknya upah tenaga kerja, naiknya harga bahan baku dan 
penolong, dan sejenisnya. Jika ini yang terjadi akibatnya adalah lebih buruk dari inflasi yang 
disebabkan karena naiknya permintaan masyarakat.  

− Inflasi yang berasal dari dalam negeri 

Yang dimaksud dengan inflasi dari dalam negeri adalah inflasi yang terjadi dikarenakan 
peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri seperti misalnya peredaran uang di dalam 
negeri yng terlalu banyak. Peredaraan uang yang banyak akan menyebabkan kepercayaan 
masyarakat kepada uang menjadi berkurang (karena mendapatkan uang relatif mudah), 
dengan kata lain jumlah uang yang beredar lebih banyak dari yang dibutuhkan. 

− Inflasi yang berasal dari luar negeri 

Inflasi yang terjadi di negara lain sering kali merembet ke negara Indonesia. Proses 
terjadinya diawali dengan masuknya komoditi import yang telah terkena inflasi (harga naik) 
di negara asalnya. Sehingga komoditi impor tersebut kita beli dengan harga yang mahal 
pula. Jika kemudian komoditi tersebut kita olah sebagai bahan baku untuk sebuah produk, 
maka tentu harga produk tersebut akan menjadi mahal. Dengan demikian semakin banyak 
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kita mengimpor komoditi-komoditi yang telah terkena inflasi di negara asalny, maka 
semakin terbuka kemungkinan terjadinya inflasi di Indonesia.  

Jika kita perhatikan, maka inflasi memang akan membawa dampak yang kurang baik bagi 
beberapa aspek kegiatan ekonomi masyarakat, diantaranya : 

− Pertama, inflasi akan menjadikan turunnya pendapatan riil masyarakat yang memiliki 
penghasilan (kenaikkan pendapatannya) dengan kenaikkan harga yang di sebabkan karena 
inflasi. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki penghasilan yang dinamis (pedagang atau 
pengusaha) justru biasanya akan mendapatkan manfaat dari adanya kenaikan harga tersebut, 
dengan cara menyesuaikan harga jual produk yang dijualnya. Dengan demikian pendapatan 
yang mereka perolehpun secara otomatis akan menyesuaikan, dan tidak jarang dengan 
prosentase yang lebih besar. 

− Kedua, inflasi menyebabkan turunnya nilai riil kekayaaan masyarakat yang berbentuk kas, 
karena nilai tukar kas (uang misalnya) tersebut akan menjadi kecil, karena secara nominal 
harus menghadapi harga komoditi per satuan yang lebih besar.  

− Ketiga, inflasi akan menyebabkan nilai tabungan masyarakat menjadi turun, sehingga orang 
akan cenderung memili menginvestasikan uangnya dalam aktiva yang lebih baik, daripada 
menabungknnya ke bank. Dengan gejala ini, tentulah akan mengoyahkan dunia perbankan 
sebagai salah satu sumber perolehan dana yang cukup penting di Indonesia. 

− Keempat, inflasi akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 
terhambat, sebagai contoh, dari sektor perdagangan luar negeri, maka komoditi ekspor 
Indonesia menjadi tidak dapat lagi bersaing dengan komoditi sejenis di pasar dunia. Dari 
sektor kurs valuta asing sendiri, maka akan menyebabkan nilai rupiah mengalami depresiasi/ 
penurunan nilai. Akibatnya nilai hutang luar negeri Indonesia menjadi membengkak. Dan 
masih banyak akibat-akibat kurag baik dari adanya inflasi.  

Meskipun banyak orang lebih melihat inflasi sebagai suatu yang merugikan, namun ada beberapa 
sisi positif dari adanya inflasi ini, yakni : 

− Inflasi yang terkendali menggambarkan adanya aktivitas ekonomi dalam suatu negara 

− Inflasi terkendali merangsang masyarakat untuk terus berusaha bekerja keras untuk 

meningkatkan kesejahteraannya, agar tetap dapat mengikuti penurunan nilai riil 

pendapatannya. 
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Inflasi dan Kebijakan Moneter 

Harga barang dan jasa merupakan salah satu persoalan yang terpenting dalam 
makroekonomi, dengan tujuan penanganan berupa tercapainya tingkat harga yang stabil. 
Yang menjadi fokus perhatian makroekonomi adalah soal harga secara umum atau dalam 
artian keseluruhan barang, bukan harga barang tertentu. Indikator utama yang dianalisis 
dikenal dengan istilah inflasi. Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga secara umum. 

Dalam praktik perhitungannya inflasi hanya merujuk kepada sejumlah barang dan jasa yang 
secara umum dikonsumsi rumah tangga, yang melalui survei tertentu dianggap dapat 
mewakili kecenderungan seluruh barang. Meskipun kebanyakan harga barang secara 
historis mengalami kenaikan, namun ada juga yang harganya tetap dan bahkan ada yang 
turun. Resultante (rata-rata tertimbang) dari perubahan harga bermacam barang dan jasa 
tersebut, pada suatu selang waktu (bulanan atau tahunan) disebut inflasi (apabila naik) dan 
deflasi (apabila turun). Deflasi bisa pula dinyatakan sebagai inflasi dengan besaran yang 
negatif. 

Inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan menggunakan rumus 
Laspeyres yang dimodifikasi (Modified Laspeyres). Rumus tersebut mengacu pada manual 
Organisasi Buruh Dunia (International Labour Organisation). Pengelompokan IHK didasarkan 
pada klasifikasi internasional baku yang tertuang dalam Classification of Individual 
Consumption According to Purpose (COICOP) yang diadaptasi oleh BPS untuk kasus 
Indonesia menjadi Klasifikasi Baku Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.  

BPS mengemukakan bahwa pengumpulan data harga menggunakan daftar pertanyaan dan 
pencacahannya dibedakan sesuai waktunya: mingguan, 2 (dua) mingguan dan bulanan. Data 
harga diperoleh dari responden melalui wawancara dan scan barcode. Pada saat ini, 
“keranjang” barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung konsumsi rumah tangga 
seluruhnya berjumlah 774 komoditas. Jumlah komoditas tersebut bervariasi antarkota, 
yang terkecil terdapat di Kota Tarakan sebanyak 284 komoditas, sedangkan yang terbanyak 
terdapat di Jakarta (441 komoditas), secara rata-rata sebanyak 335 komoditas (dari 66 
kota). Secara teknis, masing-masing diberi bobot yang dikenal dengan sebutan diagram 
tertimbang, yang menunjukkan persentase nilai konsumsi tiap jenis barang/jasa terhadap 
total rata-rata pengeluaran rumah tangga di suatu kota. Pemilihan dan pembobotan 
dilakukan berdasar hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2007 yang merupakan patokan 
untuk menyusun inflasi.  

BPS mengumumkan angka inflasi pada setiap awal bulan untuk keadaan bulan yang telah 
dijalani sebelumnya. Dinformasikan inflasi secara bulanan (mtm), persentase kenaikan atas 
bulan sebelumnya, serta secara tahunan (yoy), diperbandingkan dengan bulan yang sama 
pada tahun sebelumnya. Pada awal Januari diumumkan inflasi tahunan kumulatif yang 
merupakan penjumlahan dari inflasi secara bulanan.  

BPS menyajikan data inflasi dalam 7 (tujuh) kelompok pengeluaran, yaitu: Bahan Makanan; 
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau; Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan 
Bakar; Sandang; Kesehatan; Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga; Transpor, Komunikasi 
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dan Jasa Keuangan. Data inflasi juga dinformasikan menurut 45 kota, namun sejak bulan Juli 
2008 disajikan menurut kota (66 kota) dan nasional (gabungan 66 kota). 

Inflasi dalam beberapa tahun terakhir ini masih relatif bisa dikendalikan dan sebagiannya 
sesuai dengan harapan pemerintah dan Bank Indonesia. Para ekonom pun kebanyakan 
mengakuinya sebagai salah satu ciri yang baik dari perkembangan ekonomi Indonesia. 
Angka inflasi pada tahun 2006 dan 2007 berada pada tingkat moderat, yaitu: 6,60% dan 
6,59%. Inflasi pada tahun 2005 inflasi melambung tinggi mencapai 17,11%. Pada tahun 2008 
juga sempat mengkhawatirkan, namun bisa ditekan menjadi sebesar 11,06 persen. 
Kemudian pada tahun 2009, tingkat inflasi yang dialami adalah sangat rendah, yakni hanya 
sebesar 2,78%.  

Berdasar Undang-Undang, tugas pengendalian inflasi di Indonesia diserahkan kepada Bank 
Indonesia. Bank Indonesia melalui kebijakan moneter (seperti penentuan target suku 
bunga) dianggap akan dapat mengendalikan inflasi IHK. Meskipun demikian, sebenarnya ada 
banyak faktor yang mengakibatkan inflasi IHK di luar kendali kebijakan moneter. Hanya 
komponen-komponen tertentu dari inflasi IHK yang berada dalam kendali otoritas 
moneter. Untuk itu, sebagaimana juga yang dilakukan oleh otoritas moneter di banyak 
negara lain, Bank Indonesia berusaha memilah-milah komponen inflasi IHK ke dalam 
kelompok yang dapat dan tidak dapat dikendalikan melalui kebijakan moneter. Inflasi yang 
dianggap dapat dikendalikan dengan kebijakan moneter lazim disebut dengan inflasi inti 
(core inflation). 

Inflasi inti pada dasarnya merupakan suatu tingkat inflasi IHK setelah mengeluarkan bahan 
makanan yang harganya sangat berfluktuasi (volatile foods), dan barang-barang yang 
harganya banyak ditentukan pemerintah (administered goods). Volatile foods termasuk di 
antaranya beras, cabe, dan hasil-hasil pertanian lainnya, sementara itu administered goods 
termasuk diantaranya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. Inflasi inti dapat lebih tinggi 
ataupun lebih rendah dari inflasi IHK, tergantung pada kenaikan harga volatile foods dan 
administered goods. Sebagai contoh, pada tahun 2003 karena terjadinya penurunan harga 
volatile foods yang cukup besar, inflasi IHK cukup jauh berada di bawah inflasi inti. 
Sementara itu, dengan kenaikan harga BBM yang rata-rata di atas 100%, pada tahun 2005 
inflasi IHK hampir dua kali lipat dari inflasi inti. Dalam kondisi tertentu, besarnya inflasi IHK 
dapat juga sama dengan ataupun mendekati inflasi IHK, sebagaimana yang terjadi pada 
tahun 2004. Harga volitile foods dapat sangat berfluktuasi karena ketergantungan 
pasokannya yang sangat tinggi terhadap keadaan cuaca, musim, gangguan hama, dan 
distribusi.  

Sementara itu pula, harga administered goods seperti BBM dan listrik banyak ditentukan 
oleh pemerintah sehingga kenaikan harga barang-barang tersebut cenderung bersifat 
sesaat. Dengan demikian, karena perubahan harga volatile foods dan administered goods 
lebih bersumber dari sisi pasokan dan cenderung bersifat sesaat, inflasi yang ditimbulkan 
oleh kedua kelompok barang tersebut jelas di luar kendali BI.  

Bahwasanya kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi inflasi inti telah banyak 
ditunjukkan dalam model-model ekonomi, baik secara teoritis maupun secara empiris. 
Tanpa fluktuasi dari harga volatile foods dan administered goods, inflasi inti dapat dilihat 
sebagai inflasi yang berasal dari kebijakan moneter. Hasil penelitian di BI juga menunjukkan 
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bahwa di Indonesia, dibandingkan dengan inflasi IHK, inflasi inti lebih dapat dikontrol 
dengan kebijakan moneter. Hal ini sangat beralasan karena jika harga volatile foods lebih 
ditentukan oleh gangguan terhadap pasokan, sementara harga administered goods 
detentukan oleh pemerintah, maka kestabilan harga yang diukur dengan inflasi intilah yang 
berada dalam kendali BI. Perlu dicatat bahwa inflasi inti dapat juga dipengaruhi oleh 
kenaikan harga volatile foods dan administered goods melalui efek lanjutan (second round 
effects).  

Tugas Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi adalah termasuk menjaga stabilitas nilai 
rupiah terhadap mata uang asing. Perekonomian Indonesia sudah pernah merasakan akibat 
dari perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, juga mata uang asing 
lainnya, yang sedemikian besar dalam jangka waktu amat singkat pada tahun 1997. Nilai 
tukar rupiah terhadap dolar sempat merosot sampai seperenamnya, dari sekitar 2.500 
menjadi 15.000 rupiah per dolarnya. Kejadian yang demikian disebut krisis nilai tukar, dan 
dalam kasus Indonesia kemudian berkembang menjadi krisis moneter serta krisis ekonomi 
secara keseluruhan.  

Selama lima tahun terakhir, Bank Indonesia bisa dikatakan cukup berhasil memelihara 
stabilitas nilai tukar rupiah. Sebagiannya disebabkan makin efektifnya kebijakan BI dalam 
aspek-aspek yang terkait pasar valuta asing. Sebagian lagi (lebih besar) terkait pula dengan 
membaiknya posisi neraca pembayaran internasional. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar 
bisa saja terganggu seketika jika ada goncangan besar pada Neraca Pembayaran, seperti 
capital outflow yang besar dan mendadak.  

Teori Inflasi yang dipakai ahli Bank Indonesia 

Ekonom dari Bank Indonesia biasa mengemukakan penjelasan teoritis mengenai 
determinan inflasi Indonesia berdasar inflasi permintaan, inflasi penawaran, dan ekspektasi 
inflasi. Pendekatan model pembentukan inflasi ini dikenal juga dengan “Expectation- 
Augmented Philips Curve”. Inflasi permintaan direfleksikan sebagai pergerakan sepanjang 
kurva Philip sedangkan inflasi penawaran dan ekspektasi inflasi direfleksikan sebagai 
pergeseran kurva Philip sehingga mengubah trade-off antara inflasi dan pertumbuhan 
ekonomi atau tingkat pengangguran. 

Inflasi permintaan merupakan inflasi yang dipicu oleh interaksi permintaan dan penawaran 
domestik jangka panjang. Jenis inflasi ini biasa dikenal sebagai Philips Curve inflation. 
Kebijakan moneter merupakan determinan penting jenis inflasi ini melalui pengaruhnya 
terhadap konsumsi, produksi dan investasi. Faktor lain yang mempengaruhi jenis inflasi ini 
adalah perubahan gradual atau kejutan kebijakan fiskal, permintaan luar negeri, perubahan 
perilaku konsumen dan produsen serta tingkat dan pertumbuhan efisiensi dan 
produktivitas perekonomian. 

Cost-push inflation merupakan jenis inflasi penawaran yang disebabkan oleh kenaikan pada 
biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa. Inflasi penawaran mencakup juga 
supply shocks inflation yang memicu kenaikan harga penawaran barang. Faktor kejutan 
yang termasuk dalam jenis inflasi ini adalah kenaikan harga komoditas internasional, 
termasuk harga minyak mentah dunia, kenaikan harga komoditas yang harganya dikontrol 
pemerintah, kenaikan atau penurunan harga bahan makanan karena kejutan produksi yang 
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disebabkan iklim, dan perubahan harga barang impor karena perubahan nilai tukar dan/atau 
karena kenaikan inflasi luar negeri. 

Ekspektasi inflasi merupakan determinan inflasi yang berperan penting secara subyektif 
dalam pembentukan harga dan upah. Jika perusahaan menilai bahwa berdasarkan 
pengalaman inflasi masa lalu inflasi akan tetap terjadi atau bertahan, maka perusahaan akan 
menaikkan harga, meskipun prospek ekonomi tidak menunjukkan tanda-tanda bakal terjadi 
tekanan permintaan. Jadi dalam hal ini sebagian dari besaran inflasi pada dasarnya terjadi 
karena pandangan subyektif dari pelaku ekonomi mengenai apa yang akan terjadi ke depan. 

Perilaku pembentukan ekspektasi inflasi ini disebut ekspektasi inflasi adaptif, yang terbentuk 
dari peristiwa-peristiwa ekonomi di masa lalu yang membuatnya bertahan hingga kini. 
Pembentukan inflasi ini dipengaruhi oleh (a) inflasi permintaan yang persisten di masa lalu, 
(b) inflasi penawaran yang besar atau sering terjadi, atau (c) inflasi penawaran yang 
diperkuat oleh kebijakan moneter yang akomodatif. Ketiga jenis kejadian inflasi masa lalu 
tersebut berkontribusi bagi perilaku pembentukan harga yang dianggap “normal” dalam 
perekonomian. Jenis inflasi ini disebut juga sebagai built-in inflation, hangover inflation, inertial 
inflation atau structural inflation. Dari sisi mikro perusahaan, ekspektasi persistensi inflasi 
dipengaruhi oleh perilaku sejumlah harga yang fleksibel untuk berubah untuk 
menyeimbangkan permintaan dan penawaran (market clearing). Di sisi lain harga 
mempunyai perilaku yang kaku untuk turun dalam merespon penurunan permintaan atau 
biaya. 

Ekspektasi inflasi selanjutnya berinteraksi dengan dan spiral harga-upah sehingga dapat 
memperburuk ekspektasi inflasi dengan membentuk lingkaran setan inflasi, dimana pada 
akhirnya inflasi mendorong inflasi itu sendiri untuk bertahan. Pekerja yang berekspektasi 
bahwa inflasi akan bertahan atau bahkan meningkat karena prospek kenaikan permintaan 
dan biaya, akan menuntut kenaikan upah nominal untuk mempertahankan upah riil. Jika 
tuntutan itu berhasil, biaya produksi akan meningkat dan untuk mempertahankan target 
keuntungan, pengusaha membebankannya pada kenaikan harga. Kondisi ini mendorong 
siklus lanjutan spiral harga-upah tersebut. 

Ekonom BI tampak meyakini bahwa dampak negatif perilaku ekspektasi adaptif dan spiral 
harga-upah terhadap pembentukan built-in inflation dapat dikurangi apabila agen ekonomi 
menuju perilaku ekspektasi yang forward-looking dengan mengacu pada sasaran inflasi bank 
sentral. Kebijakan anti inflasi bank sentral yang kredibel menjadi sangat penting untuk 
meyakinkan pelaku ekonomi agar mengurangi perilaku pembentukan ekspektasi inflasinya 
yang adaptif. 

Evolusi kredibilitas bank sentral ditentukan oleh tiga faktor. Pertama, ketepatan inflasi masa 
lalu dari target inflasi. Jalur pembentukan kredibilitas ini lebih berperan untuk agen 
ekonomi yang lebih berperilaku ekspektasi backward looking. Kedua, perilaku bank sentral 
dalam mencapai target. Mekanisme ini terjadi pada agen ekonomi yang lebih berperilaku 
forward looking, dimana pelaku ekonomi tidak hanya melihat kinerja pencapaian inflasi 
tetapi juga menilai prospek pencapaian sasaran inflasi berdasarkan kualitas dan konsistensi 
kebijakan moneter. Kedua jalur tersebut dapat diperkuat oleh mekanisme penetapan dan 
pengumuman lintasan sasaran inflasi yang jelas. 
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Inflasi Yang Dihadapi Kaum Miskin  
Lebih Tinggi daripada Inflasi IHK 

BPS mengumumkan angka inflasi sebesar 2,78% selama tahun 2009 (Januari-Desember). 
Itu merupakan tingkat inflasi terendah yang dialami Indonesia dalam satu dasawarsa 
terakhir, yang rata-ratanya di kisaran 6%.  

Inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi 
masyarakat. Dalam kenyataannya, barang dan jasa tersebut berjumlah sangat banyak, 
mencapai jutaan jenis komoditas. Untuk keperluan penghitungan, BPS memilih sejumlah 
diantaranya yang dianggap sangat mewakili konsumsi rumah tangga. Secara teknis, 
masing-masing diberi bobot yang dikenal dengan sebutan diagram tertimbang, yang 
menunjukkan persentase nilai konsumsi tiap jenis barang/jasa terhadap total rata-rata 
pengeluaran rumah tangga di suatu kota.  

Bahan dasar penyusunan semua itu adalah hasil Survei Biaya Hidup (SBH), yang 
diadakan antara 5-10 tahun sekali. Yang dipakai saat ini adalah SBH 2007, yang menurut 
BPS, telah menanyai sekitar 100 ribu rumah tangga di Indonesia mengenai tingkat 
pengeluaran serta jenis dan nilai barang/jasa apa saja yang dikonsumsi selama setahun 
penuh.  

Berdasar itu dipilih satu “keranjang” barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung 
konsumsi rumah tangga seluruhnya berjumlah 774 komoditas. Jumlah komoditas 
tersebut bervariasi antarkota, yang terkecil terdapat di Kota Tarakan sebanyak 284 
komoditas, sedangkan yang terbanyak terdapat di Jakarta (441 komoditas), secara rata-
rata sebanyak 335 komoditas (dari 66 kota). 

Ada barang yang harganya naik, tetap, dan turun. Secara umum, hitungan perubahan 
harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga 
Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI).  

Inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan menggunakan 
rumus Laspeyres yang dimodifikasi (Modified Laspeyres). Rumus tersebut mengacu 
pada manual Organisasi Buruh Dunia (International Labour Organisation/ILO). 
Pengelompokan IHK didasarkan pada klasifikasi internasional baku yang tertuang dalam 
Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP) yang 
diadaptasi untuk kasus Indonesia menjadi Klasifikasi Baku Pengeluaran Konsumsi 
Rumah Tangga.  

Sebagai contoh, angka inflasi sebesar 2,78% dihitung darikenaikan indeks dari 113,86 
pada bulan Desember 2008 menjadi 117,03 pada bulan Desember 2009.  

BPS menyajikan data inflasi disajikan dalam 7 (tujuh) kelompok pengeluaran, yaitu: 
Bahan Makanan; Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau; Perumahan, Air, 
Listrik, Gas dan Bahan Bakar; Sandang; Kesehatan; Pendidikan, Rekreasi, dan Olah 
Raga; Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan.  
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Data inflasi disajikan juga dalam tiga kelompok perubahan harga, yaitu inflasi komoditas 
yang harganya bergejolak (volatile good inflation), inflasi komoditas yang harganya diatur 
oleh pemerintah (administered price inflation), dan inflasi inti (core inflation).  

Data inflasi biasanya disajikan menurut 45 kota, namun sejak bulan Juli 2008 disajikan 
menurut kota (66 kota) dan nasional (gabungan 66 kota).  

Dilihat dari besarnya sumbangan/andil inflasi, selama tahun 2009 kelompok bahan 
makanan memberikan andil inflasi 0,82 persen, kelompok makanan jadi, minuman, 
rokok dan tembakau 1,27 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan 
bakar 0,45 persen, kelompok sandang 0,44 persen; kelompok kesehatan 0,17 persen 
dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,29 persen. Sedangkan kelompok 
transpor, komunikasi dan jasa keuangan memberikan sumbangan deflasi 0,66 persen.  

Selama tahun 2009 kelompok- kelompok pengeluaran mengalami inflasi, masing-masing: 
kelompok bahan makanan 3,88 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan 
tembakau 7,81 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 1,83 
persen; kelompok sandang 6,00 persen; kelompok kesehatan 3,89 persen dan 
kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 3,89 persen. Sedangkan kelompok 
transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi 3,67 persen. 

Jenis barang dan jasa yang dominan memberikan sumbangan inflasi selama tahun 2009 
antara lain: gula pasir 0,32 persen; emas perhiasan 0,28 persen; beras 0,27 persen; 
bawang putih 0,18 persen; rokok kretek filter dan nasi dengan lauk masing-masing 0,14 
persen; kontrak rumah dan sewa rumah masing-masing 0,13 persen; angkutan udara 
0,11 persen; mie 0,09 persen; rokok kretek 0,08 persen; jeruk dan mobil masing-
masing 0,07 persen; daging ayam ras, upah tukang bukan mandor, upah pembantu 
rumah tangga, uang sekolah SLTA, uang kuliah akademi/perguruan tinggi masing-masing 
0,06 persen; ayam goreng dan uang sekolah SLTP masing-masing 0,05 persen.  

Inflasi yang dihadapi Penduduk Miskin lebih tinggi daripada yang tidak miskin 

Tulisan saya terdahulu, menyebutkan bahwa selama periode Maret 2008-Maret 2009, 
garis kemiskinan (GK) naik sebesar 9,65 persen. Selama dua tahun sebelumnya, GK 
juga naik dengan persentase yang hampir setara. Kenaikan yang lebih besar terjadi pada 
Maret 2006 terhadap Maret 2005. Sebagaimana yang dikatakan BPS, salah satu 
penyebab utama dari perubahannya adalah kenaikan harga-harga (inflasi). 

Oleh karena itu, perkembangan GK dapat diperbandingkan dengan inflasi untuk 
periode yang sama. Angka inflasi yang dipakai adalah dari indeks harga konsumen (IHK) 
bersifat tahunan (yoy), untuk kondisi Maret tahun bersangkutan dibanding Maret tahun 
sebelumnya. Selain inflasi umum (seluruh barang), kita juga bisa mencermati kenaikan 
harga untuk kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi.  

Perubahan GK setiap tahunnya terlihat lebih tinggi daripada angka inflasi umum. 
Mengingat perhitungan GK oleh BPS adalah berasal dari data SUSENAS, maka bisa 
dikatakan bahwa kenaikan harga-harga yang dialami (dikonsumsi) oleh penduduk miskin 
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adalah lebih tinggi daripada yang dirasakan secara rata-rata oleh seluruh penduduk. 
Akan tetapi, perbedaan besaran antara keduanya belum memperlihatkan pola tertentu. 
Sebagai contoh, ketika inflasi umum naik dari 6,52 persen (2007) menjadi 8,17 persen 
(2008), laju kenaikan GK justeru melambat dari 9,67 persen menjadi 9,56 persen. Jika 
dikaitkan dengan informasi BPS bahwa GK lebih banyak ditentukan oleh kebutuhan 
makanan, maka inflasi kelompok bahan makanan dan makanan jadi perlu diperhatikan 
secara tersendiri. Tampak kecenderungan kenaikan bahan makanan selalu lebih tinggi 
daripada inflasi umum (kecuali tahun 2006 yang relatif setara), dan dengan sendirinya 
lebih tinggi daripada laju kenaikan garis kemiskinan.  

Dalam hal ini, kenaikan bahan makanan yang dialami oleh penduduk miskin cenderung 
lebih ringan dibanding oleh keseluruhan penduduk. Tentu saja untuk menarik 
kesimpulan yang lebih jauh diperlukan pengamatan berbagai barang secara lebih terinci. 
Sedangkan untuk kaitan antara GK dengan laju inflasi kelompok makanan jadi, polanya 
tampak masih kurang beraturan untuk data yang tersedia pada tabel. Khusus untuk 
Maret 2009, kenaikan harga kelompok makanan jadi masih lebih tinggi dari kenaikan 
GK. 

Sebagai contoh mutakhir, perhatikan bahwa meskipun inflasi tahun kalender (Januari-
Desember 2009) amat rendah (2,78%), namun beberapa kelompok yang “lebih dekat” 
dengan kebutuhan kaum miskin tetap lebih tinggi. Inflasi kelompok bahan makanan 
adalah sebesar 3,88%, kelompok makanan jadi sebesar 7,81%; dan kelompok sandang 
sebesar 6,00%. 

Perlu pula diingat bahwa data inflasi masih bias daerah perkotaan. Data pedesaan masih 
belum tersedia, bahkan kota-kota selain 66 kota (sebelumnya bahkan hanya 45 kota) 
pun sulit didapatkan. 
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Inflasi, Distribusi, dan Ketimpangan 

Ahmad Erani Yustika 
Direktur Eksekutif Indef  

 

Inflasi Maret 2008 yang diduga lebih rendah ketimbang Februari 2008 ternyata justru 
sebaliknya: melambung ke angka 0,95%. Tentu saja hal ini membuat panik, bukan saja 
bagi pemerintah tapi juga masyarakat dan pelaku ekonomi. Secara keseluruhan, 
Triwulan I 2008 inflasi mencai 3,41%. Angka itu sudah lebih separuh dari target 
pemerintah yang mematok inflasi 2008 sebesar 6,5%. Jadi, tanpa ada keajaiban rasanya 
inflasi 2008 pasti akan terkerek lebih dari 7%. Bahkan, apabila inflasi dihitung year-on-
year (Maret terhadap Maret), maka inflasi saat ini sudah mencapai 8,17%. Jika ingin 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka inflasi Maret 2008 jauh lebih tinggi 
daripada Maret 2006 (0,03%) dan Maret 2007 (0,24%). Deskripsi itu menyimpulkan 
bahwa inflasi tiga bulan pertama 2008 ini merupakan yang terburuk pascakrisis 
ekonomi Indonesia. Padahal, sampai hari ini pemerintah masih belum melakukan 
penyesuaian (adjustment) kenaikan harga minyak ke pasar domestik (seperti yang 
dikerjakan pada Oktober 2005). 

Kebijakan dan Distribusi 

Komposisi inflasi pada Maret 2008 tetap disumbangkan oleh komoditas pangan, kecuali 
beras. Setelah itu disusul makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, 
air, listrik, gas, dan bahan bakar; serta sandang. Komposisi donatur inflasi tersebut 
sebetulnya tidak mengalami perubahan yang berarti sejak Januari 2008. Menariknya, 
pemerintah sampai hari ini masih berkilah sebagian besar penyebab tingginya inflasi 
akibat kenaikan harga minyak dan komoditas pangan di pasar dunia. Jika argumen itu 
diberikan pada Januari 2008, kita masih bisa menerimanya. Namun, saat ini penjelasan 
itu sulit dicerna karena harga pangan dan minyak mulai stabil, meskipun tetap pada 
level harga yang tinggi. Artinya, jika tidak ada faktor-faktor internal yang mengganggu, 
mestinya inflasi Maret 2008 lebih rendah ketimbang Februari 2008. Hal ini bisa terjadi 
mengingat kenaikan harga minyak dan pangan internasional sudah diserap oleh inflasi 
Januari dan Februari 2008. 

Nampaknya, mengurai inflasi saat ini dari pendekatan konvensional, yakni memisahkan 
inflasi sisi permintaan (demand-pull inflation) dan sisi penawaran (cost-push inflation) 
secara ketat, juga tidak banyak manfaatnya karena yang terjadi di lapangan jauh lebih 
kompleks dari itu. Fakta yang tidak bisa ditutupi, harga minyak dunia sudah stabil sejak 
Februari sehingga seharusnya tidak ada sumbangan inflasi lagi pada Maret 2008. Hal 
yang sama juga terjadi pada komoditas pangan, bahkan beras sudah tidak menyumbang 
inflasi saat ini. Dengan demikian, penjelasan inflasi terjadi dari sisi penawaran sudah 
tidak kredibel lagi digunakan sebagai bahan penjelas. Sedangkan inflasi dari sisi 
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permintaan lebih tidak masuk akal lagi karena tidak ada pertumbuhan permintaan 
terhadap barang-barang penyumbang inflasi. Lonjakan permintaan sampai sekarang 
tidak terjadi, malah sebagian komoditas mengalami penurunan permintaan. 

Di sini ada dua penerang yang mungkin bisa dijadikan pegangan mengenai fenomena 
inflasi kali ini. Pertama, kebijakan pemerintah yang serba tanggung sehingga 
memunculkan ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku ekonomi. Kebijakan 
pemerintah untuk mengonversi minyak tanah (mitan) ke gas (elpiji) jauh dari tuntas. 
Dalam level implementasi, persoalan yang muncul dari konversi tersebut sungguh 
sangat banyak, dari mulai distribusi, kualitas, sampai pasokan gas. Akibatnya, pemakai 
gas konversi kembali berbondong-bondong mengantre mitan, entah karena pasokan 
gas yang tidak ada di pasar maupun isu pemerintah yang tidak memasok mitan lagi. 
Kedua, persoalan serius dalam perekonomian nasional adalah distribusi barang yang 
tidak bagus dan pasar oligopoli yang terbentuk dalam rantai distribusi. Inilah yang 
terjadi dalam komoditas gula, kedelai, minyak goreng, dan lain-lain. Implikasinya, harga 
yang terbentuk di pasar tidak menggambarkan keseimbangan permintaan dan 
penawaran. 

Inflasi dan Ketimpangan 

Dalam struktur ekonomi yang sehat, beban inflasi hampir merata menimpa seluruh 
penduduk, meskipun secara teoritis penanggung terberat inflasi adalah mereka yang 
berpendapatan tetap dan kaum penganggur (yang tidak memiliki pendapatan). Tapi, akibat 
karakter inflasi di Indonesia seperti yang dideskripsikan di atas sangat mungkin inflasi 
sekaligus menjadi sumber penyebab ketimpangan pendapatan yang lebih besar. Singkatnya, 
sumber penyumbang inflasi terbesar adalah komoditas pangan dan bahan makanan. Padahal, 
sekitar 70-80% pendapatan orang miskin digunakan untuk mengkonsumsi pangan. Jadi, 
pendapatan mereka benar-benar tergerus oleh karakter inflasi yang tidak ramah ini. 
Berikutnya, penikmat inflasi adalah kaum saudagar pangan (produsen kakap, distributor, 
importir, dan lain-lain) yang memetik laba dari kenaikan harga komditas tersebut. Petani 
(gurem) tidak menerima keuntungan karena nasib mereka yang telah diatur oleh pelaku di 
hilir itu. 

Oleh karena itu, jika tidak ditangani dengan saksama, maka inflasi kali ini juga akan 
memperburuk tingkat kemerataan pendapatan, yang dalam beberapa tahun terakhir ini 
memang telah kian menganga. Namun, yang mengherankan, dalam situasi seperti ini 
pemerintah (Departemen Pertanian) akan memilih kebijakan ekspor beras karena sekarang 
sedang panen raya (kelebihan produksi) dan insentif harga internasional yang sedang bagus 
(tinggi). Kebijakan ini, sekali lagi, sulit dinalar karena kelebihan produksi ini sifatnya hanya 
tentatif. Pada bulan Juni nanti, ketika musim paceklik tiba, polanya produksi akan turun dan 
harga terkerek. Mestinya pemerintah berpikir jangka panjang dan tidak terjebak oleh 
godaan jangka pendek (harga beras yang tinggi di pasar internasional), sehingga jelas 
syahwat melakukan ekspor itu bukan merupakan opsi yang laik. Jika blunder kebijakan ini 
tetap akan diambil, entah mesti dengan cara apalagi kita bisa mengingatkan pemerintah. 

SUMBER: Bisnis Indonesia, 15 April 2008 
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IDENTIFIKASI MASALAH INDONESIA HINGGA 2025 

KEMISKINAN (POVERTY) 

Masalah (The Problem) 

� Penduduk miskin berjumlah sangat besar. Menurut ukuran Badan Pusat Statistik 

(BPS), ada 29,89 juta orang miskin atau sekitar 12,36% dari total penduduk 

Indonesia pada September 2011. 

� Separuh penduduk Indonesia bergerombol di sekitar garis kemiskinan. Mereka 

disebut miskin, nyaris miskin dan nyaris sejahtera dalam kategori BPS. Sedangkan 

dalam ukuran Bank Dunia, semuanya disebut miskin.  

� Separuh penduduk Indonesia mengalami paling sedikit satu jenis kemiskinan jika 

dilihat dari dimensi kesejahteraan yang lebih luas dari sekadar pendapatan, seperti: 

akses kepada layanan kesehatan, pendidikan, jaminan hari tua dan infra-struktur 

dasar.  

� Sebagian besar mereka yang tidak tergolong miskin ukuran BPS pada saat ini rentan 

menjadi miskin, jika ada goncangan ekonomi.  

� Pemiskinan masih cenderung berlanjut. Pola dan proses pembangunan ekonomi 

selama ini telah mengakibatkan sebagian cukup besar penduduk hilang sumber 

pendapatan atau tergantikan secara tak memadai.  

� Program penanggulangan kemiskinan pemerintah berjalan kurang efektif. Sebagian 

program tidak berjalan secara semestinya, dan ada yang salah secara konseptual. 

Tantangan 

Amanat konstitusi adalah memajukan kesejahteraan umum, tidak sekadar 
mengentaskan kemiskinan, apalagi hanya menurunkan angka kemiskinan saja. 
Kemiskinan musti sepenuhnya dientaskan dari bumi Indonesia. Selama ini terjadi 
pacuan antara berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan proses pemiskinan 
akibat kebijakan ekonomi dan pembangunan, yang ditambah beban pertumbuhan 
penduduk.  

Tantangannya adalah mengubah kebijakan ekonomi dan pembangunan, memperbaiki 
konsep dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, serta menjadikan 
pertumbuhan penduduk sebagai keuntungan negara. 

Pengangguran [Unemployment] 

Masalah (The Problem)  

� Tingginya angka pengangguran, meski sedikit menurun selama beberapa tahun 

terakhir. Pada September 2011, ada sebanyak 7,70 juta orang (6,56%) penganggur  
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� Pekerja tidak penuh sebanyak 34,59 juta orang, tidak menurun secara berarti 

bahkan cenderung meningkat.  

� Pekerja informal tercatat 68,2 juta orang atau 62,17%. Tidak mengalami perbaikan 

berarti. 

� Kecenderungan peningkatan pengangguran terdidik. 

� Upah yang rendah bagi kebanyakan pekerja. Kenaikan upah hanya mengimbangi 

atau di bawah laju inflasi.  

� Lapangan kerja terbesar masih di sediakan oleh sektor pertanian, sektor yang 

justeru kurang mendapat perhatian dan prioritas oleh pemerintah. 

� Perlindungan bagi pekerja hanya tersedia secara minimal. Tidak hanya dalam soal 

upah, melainkan juga atas hak-hak lainnya. 

� Kualitas banyak pekerja masih rendah dan produktifitasnya belum optimal.  

Tantangan 

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sudah mencapai 237,5 juta jiwa. Meskipun 
lajunya mulai menurun dan diperkirakan akan tumbuh stabil pada beberapa tahun 
mendatang, jumlah itu akan bertambah menjadi sekitar 275 juta pada tahun 2025. 
Peringkat Indonesia di dunia dalam hal ini pun bertahan di urutan keempat. 

Jumlah penduduk yang amat besar ini memiliki dua sisi bagi perekonomian Indonesia 
kini dan mendatang. Sisi beban jika dilihat dari masalah yang diakibatkannya, seperti 
kebutuhan pangan, layanan kesehatan, dan terutama sekali lapangan pekerjaan. Namun 
sekaligus merupakan potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi. Merupakan potensi 
pasar yang luar biasa, serta ketersediaan faktor produksi berupa tenaga kerja yang 
berlimpah. 
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Masalah Pengangguran di Indonesia  

Pengangguran dan Pengertiannya  

Dalam indikator ekonomi makro ada tiga hal terutama yang menjadi pokok 
permasalahan ekonomi makro. Pertama adalah masalah pertumbuhan ekonomi. 
Pertumbuhan ekonomi dapat dikategorikan baik jika angka pertumbuhan positif dan 
bukannya negatif. Kedua adalah masalah inflasi. Inflasi adalah indikator pergerakan 
harga-harga barang dan jasa secara umum, yang secara bersamaan juga berkaitan 
dengan kemampuan daya beli. Inflasi mencerminkan stabilitas harga, semakin rendah 
nilai suatu inflasi berarti semakin besar adanya kecenderungan ke arah stabilitas harga. 
Namun masalah inflasi tidak hanya berkaitan dengan melonjaknya harga suatu barang 
dan jasa. Inflasi juga sangat berkaitan dengan purchasing power atau daya beli dari 
masyarakat.  

Sedangkan daya beli masyarakat sangat bergantung kepada upah riil. Inflasi sebenarnya 
tidak terlalu bermasalah jika kenaikan harga dibarengi dengan kenaikan upah riil. 
Masalah ketiga adalah pengangguran. Memang masalah pengangguran telah menjadi 
momok yang begitu menakutkan khususnya di negara-negara berkembang seperti di 
Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka 
pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. 
Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan karena faktor kelangkaan modal untuk 
berinvestasi. Masalah pengangguran itu sendiri tidak hanya terjadi di negara-negara 
berkembang namun juga dialami oleh negara-negara maju. Namun masalah 
pengangguran di negara-negara maju jauh lebih mudah terselesaikan daripada di negara-
negara berkembang karena hanya berkaitan dengan pasang surutnya business cycle dan 
bukannya karena faktor kelangkaan investasi, masalah ledakan penduduk, ataupun 
masalah sosial politik di negara tersebut. Melalui artikel inilah saya mencoba untuk 
mengangkat masalah pengangguran dengan segala dampaknya di Indonesia yang 
menurut pengamatan saya sudah semakin memprihatinkan terutama ketika negara kita 
terkena imbas dari krisis ekonomi sejak tahun 1997.  

Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah suatu kondisi di mana orang tidak dapat 
bekerja, karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Ada berbagai macam tipe 
pengangguran, misalnya pengangguran teknologis, pengangguran friksional dan 
pengangguran struktural. Tingginya angka pengangguran, masalah ledakan penduduk, 
distribusi pendapatan yang tidak merata, dan berbagai permasalahan lainnya di negara 
kita menjadi salah satu faktor utama rendahnya taraf hidup para penduduk di negara 
kita. Namun yang menjadi manifestasi utama sekaligus faktor penyebab rendahnya taraf 
hidup di negara-negara berkembang adalah terbatasnya penyerapan sumber daya, 
termasuk sumber daya manusia. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, 
pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh negara-negara berkembang relatif lebih 
rendah daripada yang dilakukan di negara-negara maju karena buruknya efisiensi dan 
efektivitas dari penggunaan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya 
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manusia. Dua penyebab utama dari rendahnya pemanfaatan sumber daya manusia 
adalah karena tingkat pengangguran penuh dan tingkat pengangguran terselubung yang 
terlalu tinggi dan terus melonjak.  

Pengangguran penuh atau terbuka yakni terdiri dari orang-orang yang sebenarnya 
mampu dan ingin bekerja, akan tetapi tidak mendapatkan lapangan pekerjaan sama 
sekali. Berdasarkan data dari Depnaker pada tahun 1997 jumlah pengangguran terbuka 
saja sudah mencapai sekitar 10% dari sekitar 90 juta angkatan kerja yang ada di 
Indonesia, dan jumlah inipun belum mencakup pengangguran terselubung. Jika 
persentase pengangguran total dengan melibatkan jumlah pengangguran terselubung 
dan terbuka hendak dilihat angkanya, maka angkanya sudah mencapai 40% dari 90 juta 
angkatan kerja yang berarti jumlah penganggur mencapai sekitar 36 juta orang. Adapun 
pengangguran terselubung adalah orang-orang yang menganggur karena bekerja di 
bawah kapasitas optimalnya. Para penganggur terselubung ini adalah orang-orang yang 
bekerja di bawah 35 jam dalam satu minggunya. Jika kita berasumsi bahwa krisis 
ekonomi hingga saat ini belum juga bisa terselesaikan maka angka-angka tadi dipastikan 
akan lebih melonjak.  

Ledakan Pengangguran  

Akibat krisis finansial yang memporak-porandakan perkonomian nasional, banyak para 
pengusaha yang bangkrut karena dililit hutang bank atau hutang ke rekan bisnis. Begitu 
banyak pekerja atau buruh pabrik yang terpaksa di-PHK oleh perusahaan di mana 
tempat ia bekerja dalam rangka pengurangan besarnya cost yang dipakai untuk 
membayar gaji para pekerjanya. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya 
ledakan pengangguran yakni pelonjakan angka pengangguran dalam waktu yang relatif 
singkat.  

Awal ledakan pengangguran sebenarnya bisa diketahui sejak sekitar tahun 1997 akhir 
atau 1998 awal. Ketika terjadi krisis moneter yang hebat melanda Asia khususnya Asia 
Tenggara mendorong terciptanya likuiditas ketat sebagai reaksi terhadap gejolak 
moneter. Di Indonesia, kebijakan likuidasi atas 16 bank akhir November 1997 saja 
sudah bisa membuat sekitar 8000 karyawannya menganggur. Dan dalam selang waktu 
yang tidak relatif lama, 7.196 pekerja dari 10 perusahaan sudah di PHK dari pabrik-
pabrik mereka di Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, dan Sumatera Selatan berdasarkan 
data pada akhir Desember 1997. Ledakan pengangguranpun berlanjut di tahun 1998, di 
mana sekitar 1,4 juta pengangguran terbuka baru akan terjadi. Dengan perekonomian 
yang hanya tumbuh sekitar 3,5 sampai 4%, maka tenaga kerja yang bisa diserap sekitar 
1,3 juta orang dari tambahan angkatan kerja sekitar 2,7 juta orang. Sisanya menjadi 
tambahan pengangguran terbuka tadi. Total pengangguran jadinya akan melampaui 10 
juta orang. Berdasarkan pengalaman, jika kita mengacu pada data-data pada tahun 1996 
maka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5 sampai 4% belumlah memadai, seharusnya 
pertumbuhan ekonomi yang ideal bagi negara berkembang macam Indonesia adalah di 
atas 6%.  
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Berdasarkan data sepanjang di tahun 1996, perekonomian hanya mampu menyerap 
85,7 juta orang dari jumlah angkatan kerja 90,1 juta orang. Tahun 1996 perekonomian 
mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah relatif besar karena ekonomi 
nasional tumbuh hingga 7,98 persen. Tahun 1997 dan 1998, pertumbuhan ekonomi 
dapat dipastikan tidak secerah tahun 1996. Pada tahun 1998 krisis ekonomi bertambah 
parah karena banyak wilayah Indonesia yang diterpa musim kering, inflasi yang terjadi di 
banyak daerah, krisis moneter di dalam negeri maupun di negara-negara mitra dagang 
seperti sesama ASEAN, Korsel dan Jepang akan sangat berpengaruh. Jika kita masih 
berpatokan dengan asumsi keadaan di atas, maka ledakan pengangguran diperkirakan 
akan berlangsung terus sepanjang tahun-tahun ke depan.  

Memang ketika kita menginjak tahun 2000, jumlah pengangguran di tahun 2000 ini 
sudah menurun dibanding tahun 1999. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi tahun 
2000 yang meningkat menjadi 4,8 persen. Pengangguran tahun 1999 yang semula 6,01 
juga turun menjadi 5,87 juta orang. Sedang setengah pengangguran atau pengangguran 
terselubung juga menurun dari 31,7 juta menjadi 30,1 juta orang pada tahun 2000. 
Jumlah pengangguran saat ini mencapat sekitar 35,97 juta orang, namun pemerintah 
masih memfokuskan penanggulangan pengangguran ini pada 16,48 juta orang. Jumlah 
pengangguran saat ini yaitu pada tahu 2001 mencapai 35,97 juta orang yang 
diperkirakan bisa bertambah bila pemulihan ekonomi tidak segera berjalan dengan baik. 
Karena hal inilah maka pemerintah perlu berusaha semaksimal mungkin untuk mencari 
investor asing guna menanamkan modalnya di sini sehingga lapangan pekerjaan baru 
dapat tercipta untuk dapat menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja.  

Berdasarkan perhitungan maka pada saat ini perekonomian negara kita memerlukan 
pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen, meski idealnya diatas 6 persen, sehingga bisa 
menampung paling tidak 2,4 juta angkatan kerja baru.  

Sebab dari satu persen pertumbuhan ekonomi bisa menyerap sektiar 400 ribu angkatan 
kerja. Ini juga ditambah dengan peluang kerja di luar negeri yang rata-rata bisa 
menampung 500 ribu angkatan kerja setiap tahunnya. Untuk memacu pertumbuhan 
ekonomi yang pesat maka mau tidak mau negara kita terpaksa harus menarik investasi 
asing karena sangatlah sulit untuk mengharapkan banyak dari investasi dalam negeri 
mengingat justru di dalam negeri para pengusaha besar banyak yang berhutang ke luar 
negeri. Hal ini bertambah parah karena hutang para pengusaha (sektor swasta) dan 
pemerintah dalam bentuk dolar. Sementara pada saat ini nilai tukar rupiah begitu 
rendah (undervalue) terhadap dolar.  

Namun menarik para investor asingpun bukan merupakan pekerjaan yang mudah jika 
kita berkaca pada situasi dan kondisi sekarang ini. Suhu politik yang semakin memanas, 
kerawanan sosial, teror bom, faktor desintegrasi bangsa, dan berbagai masalah lainnya 
akan membuat para investor asing enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 
Karena itulah maka situasi dan kondisi yang kondusif haruslah diupayakan dan 
dipertahankan guna menarik investor asing masuk kemari dan menjaga agar para 
investor asing yang sudah menanamkan modalnya asing tidak lagi menarik modalnya ke 
luar yang nantinya akan berakibat capital outflow.  
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Masalah Pengangguran dan Krisis Sosial  

Jika masalah pengangguran yang demikian pelik dibiarkan berlarut-larut maka sangat 
besar kemungkinannya untuk mendorong suatu krisis sosial. Suatu krisis sosial ditandai 
dengan meningkatnya angka kriminalitas, tingginya angka kenakalan remaja, 
melonjaknya jumlah anak jalanan atau preman, dan besarnya kemungkinan untuk terjadi 
berbagai kekerasan sosial yang senantiasa menghantui masyarakat kita.  

Bagi banyak orang, mendapatkan sebuah pekerjaan seperti mendapatkan harga diri. 
Kehilangan pekerjaan bisa dianggap kehilangan harga diri. Walaupun bukan pilihan 
semua orang, di zaman serba susah begini pengangguran dapat dianggap sebagai nasib. 
Seseorang bisa saja diputus hubungan kerja karena perusahaannya bangkrut. Padahal di 
masyarakat, jutaan penganggur juga antri menanti tenaganya dimanfaatkan.  

Besarnya jumlah pengangguran di Indonesia lambat-laun akan menimbulkan banyak 
masalah sosial yang nantinya akan menjadi suatu krisis sosial, karena banyak orang yang 
frustasi menghadapi nasibnya. Pengangguran yang terjadi tidak saja menimpa para 
pencari kerja yang baru lulus sekolah, melainkan juga menimpa orangtua yang 
kehilangan pekerjaan karena kantor dan pabriknya tutup. Indikator masalah sosial bisa 
dilihat dari begitu banyaknya anak-anak yang mulai turun ke jalan. Mereka menjadi 
pengamen, pedagang asongan maupun pelaku tindak kriminalitas. Mereka adalah 
generasi yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan maupun pembinaan yang 
baik.  

Salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran di negara kita 
adalah terlampau banyak tenaga kerja yang diarahkan ke sektor formal sehingga ketika 
mereka kehilangan pekerjaan di sektor formal, mereka kelabakan dan tidak bisa 
berusaha untuk menciptakan pekerjaan sendiri di sektor informal. Justru orang-orang 
yang kurang berpendidikan bisa melakukan inovasi menciptakan kerja, entah sebagai 
joki yang menumpang di mobil atau joki payung kalau hujan. Juga para pedagang kaki 
lima dan tukang becak, bahkan orang demo saja dibayar. Yang menjadi kekhawatiran 
adalah jika banyak para penganggur yang mencari jalan keluar dengan mencari nafkah 
yang tidak halal. Banyak dari mereka yang menjadi pencopet, penjaja seks, pencuri, 
preman, penjual narkoba, dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit mereka yang dibayar 
untuk berbuat rusuh atau anarkis demi kepentingan politik salah satu kelompok 
tertentu yang masih erat hubungannya dengan para pentolan Orba. Ada juga yang 
menyertakan diri menjadi anggota laskar jihad yang dikirim ke Ambon dengan dalih 
membela agama. Padahal di sana mereka cuma jadi perusuh yang doyan menjarah, 
memperkosa, dan membunuh orang-orang Maluku yang tidak berdosa. Hal inilah yang 
harus diperhatikan oleh pemerintah jika krisis sosial tidak ingin berlanjut terus.  

Masalah Pengangguran dan Pendidikan  

Pengangguran intelektual di Indonesia cenderung terus meningkat dan semakin 
mendekati titik yang mengkhawatirkan. Diperkirakan angka pengangguran intelektual 
yang pada tahun 1995 mencapai 12,36 persen, pada tahun 1995 diperkirakan akan 
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meningkat menjadi 18,55 persen, dan pada tahun 2003 meningkat lagi menjadi 24,5 
persen. Pengangguran intelektual ini tidak terlepas dari persoalan dunia pendidikan 
yang tidak mampu menghasilkan tenaga kerja berkualitas sesuai tuntutan pasar kerja 
sehingga seringkali tenaga kerja terdidik kita kalah bersaing dengan tenaga kerja asing.  

Fenomena inilah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita di mana para tenaga kerja yang 
terdidik banyak yang menganggur walaupun mereka sebenarnya menyandang gelar. 
Meski ada kecenderungan pengangguran terdidik semakin meningkat namun upaya 
perluasan kesempatan pendidikan dari pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi 
tidak boleh berhenti. Akan tetapi pemerataan pendidikan itu harus dilakukan tanpa 
mengabaikan mutu pendidikan itu sendiri. Karena itu maka salah satu kelemahan dari 
sistem pendidikan kita adalah sulitnya memberikan pendidikan yang benar-benar dapat 
memupuk profesionalisme seseorang dalam berkarier atau bekerja. Saat ini pendidikan 
kita terlalu menekankan pada segi teori dan bukannya praktek. Pendidikan seringkali 
disampaikan dalam bentuk yang monoton sehingga membuat para siswa menjadi bosan. 
Di negara-negara maju, pendidikkan dalam wujud praktek lebih diberikan dalam porsi 
yang lebih besar. Di sanapun, cara pembelajaran dan pemberian pendidikkan diberikan 
dalam wujud yang lebih menarik dan kreatif. Di negara kita, saat ini ada kecenderungan 
bahwa para siswa hanya mempunyai kebiasaan menghafal saja untuk pelajaran-pelajaran 
yang menyangkut ilmu sosial, bahasa, dan sejarah atau menerima saja berbagai teori 
namun sayangnya para siswa tidak memiliki kemampuan untuk menggali wawasan 
pandangan yang lebih luas serta cerdas dalam memahami dan mengkaji suatu masalah. 
Sedangkan untuk ilmu pengetahuan alam para siswa cenderung hanya diberikan latihan 
soal-soal yang cenderung hanya melatih kecepatan dalam berpikir untuk menemukan 
jawaban dan bukannya mempertajam penalaran atau melatih kreativitas dalam berpikir. 
Contohnya seperti seseorang yang pandai dalam mengerjakan soal-soal matematika 
bukan karena kecerdikan dalam melakukan analisis terhadap soal atau kepandaian 
dalam membuat jalan perhitungan tetapi karena dia memang sudah hafal tipe soalnya. 
Seringkali seseorangpun hanya sekedar bisa mengerjakan soalnya dengan menggunakan 
rumus tetapi tidak tahu asal muasal rumus tersebut. Kenyataan inilah yang 
menyebabkan sumber daya manusia kita ketinggalan jauh dengan sumber daya manusia 
yang ada di negara-negara maju. Kita hanya pandai dalam teori tetapi gagal dalam 
praktek dan dalam profesionalisme pekerjaan tersebut. Rendahnya kualitas tenaga kerja 
terdidik kita juga adalah karena kita terlampau melihat pada gelar tanpa secara serius 
membenahi kualitas dari kemampuan di bidang yang kita tekuni. Sehingga karena hal 
inilah maka para tenaga kerja terdidik sulit bersaing dengan tenaga kerja asing dalam 
usaha untuk mencari pekerjaan.  

Jika kita melihat dari sudut pandang ekonomi, pengangguran tenaga kerja terdidik 
cenderung meningkat pada saat masyarakat mengalami proses modernisasi dan 
industrialisasi. Dalam proses perubahan itu terjadi pergeseran tenaga kerja antarsektor, 
yaitu dari sektor ekonomi subsistem ke sektor ekonomi renumeratif. Setelah kembali 
mapan, pengangguran akan cenderung rendah kembali. Proses industrialisasi tidak 
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hanya terjadi pada suatu titik waktu akan tetapi merupakan suatu proses yang 
berkelanjutan.  

Pergeseran ekonomi dalam proses industrialisasi tidak hanya berlangsung dari 
pertanian ke industri tetapi juga terus terjadi dari industri berteknologi rendah ke 
teknologi, dan selanjutnya menuju industri yang berbasis informasi dan intelektualitas. 
Pada tahap ini, lanjutnya, perubahan itu terus berlangsung dari waktu ke waktu yang 
mengakibatkan tenaga kerja harus terus-menerus menyesuaikan diri dengan 
perubahan-perubahan teknologi.  

Akibatnya pengangguran merupakan suatu kondisi normal di negara-negara maju yang 
teknologinya terus berubah. Masalah pengangguran terdidik di Indonesia, tuturnya, 
sudah mulai mencuat sejak sekitar tahun 1980-an saat Indonesia mulai memasuki era 
industri. Pada tahun 1970-an pemerintah melakukan investasi besar-besaran pada 
sektor-sektor yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, seperti pertanian dan 
pendidikan dasar. Memasuki dasawarsa 1980-an, output pendidikan SD dalam jumlah 
besar telah mendorong pertumbuhan besar-besaran pada jenjang pendidikan menengah 
dan tinggi. Namun masalah pendidikan menjadi dilematis, di satu sisi pendidikan 
dianggap sangat lambat mengubah struktur angkatan kerja terdidik karena angkatan 
kerja lulusan pendidikan tinggi baru 3,05 persen dari angkatan kerja nasional. Namun di 
sisi lain, pendidikan juga dipersalahkan karena mengeluarkan lulusan pendidikan tinggi 
yang terlalu banyak sehingga menjadi penganggur.  

Salah satu penyebab pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi adalah karena 
kualitas pendidikan tinggi di Indonesia yang masih rendah. Akibatnya lulusan yang 
dihasilkanpun kualitasnya rendah sehingga tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan 
masyarakat. Pengangguran terdidik dapat saja dipandang sebagai rendahnya efisiensi 
eksternal sistem pendidikan. Namun bila dilihat lebih jauh, dari sisi permintaan tenaga 
kerja, pengangguran terdidik dapat dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi dan 
pasar kerja dalam menyerap tenaga terdidik yang muncul secara bersamaan dalam 
jumlah yang terus berakumulasi.  

Masalah Pengangguran dan Inflasi  

Setelah dalam sepuluh tahun terakhir laju inflasi nasional mampu dipertahankan di 
bawah angka sepuluh persen, namun pada tahun 1997 laju inflasi akhirnya menembus 
angka dua digit, yaitu 11,05 persen. Laju inflasi tahun 1997 itu jauh lebih tinggi jika 
dibandingkan inflasi 1996 yang 6,47 persen. Hal itu terjadi, di samping karena kemarau 
panjang, antara lain juga akibat krisis moneter yang akhirnya melebar jadi krisis 
ekonomi. Inflasi bulan Desember 1997 saja tercatat 2,04 persen. Dengan angka inflasi 
11,05 persen, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki angka 
inflasi tertinggi di ASEAN, setidaknya dalam tiga tahun terakhir ini. Tingginya angka 
inflasi karena tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran barang dan jasa.  

Ini membuktikan tingginya laju inflasi di negara kita lebih banyak dipengaruhi sektor riil, 
bukan sektor moneter. Jika kita mengambil kesimpulan mengenai masalah inflasi di 
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Indonesia bahwa ternyata laju inflasi tidak semata ditentukan faktor moneter, tapi juga 
faktor fisik. Ada empat faktor yang menentukan tingkat inflasi. Pertama, uang yang 
beredar baik uang tunai maupun giro. Kedua, perbandingan antara sektor moneter dan 
fisikbarang yang tersedia. Ketiga, tingkat suku bunga bank juga ikut mempengaruhi laju 
inflasi. Suku bunga di Indonesia termasuk lebih tinggi dibandingkan negara di kawasan 
Asia. Keempat, tingkat inflasi ditentukan faktor fisik prasarana. Melonjaknya inflasipun 
karena dipicu oleh kebijakan pemerintah yang menarik subisidi sehingga harga listrik 
dan BBM meningkat. Kenaikan BBM ini telah menggenjot tingkat inflasi bulan Juni 2001 
menjadi 1,67 persen.  

Dampak ini masih terasa sampai bulan Juli 2001 yang akan memberikan sumbangan 
inflasi antara 0,3-1 persen. Efek domino yang ditimbulkan pun masih menjadi pemicu 
kenaikan harga lainnya. Diperkirakan inflasi tahun ini tembus dua digit. Kebijakan 
kenaikan harga BBM per 15 Juni 2001, menjadi pemicu kenaikan harga-harga kebutuhan 
pokok lainnya. Kenaikan BBM tersebut cukup memberatkan masyarakat lapisan bawah 
karena dapat menimbulkan multiplier effect, mendorong kenaikan harga jenis barang 
lainnya yang dalam proses produksi maupun distribusinya menggunakan BBM.  

Tingginya angka inflasi selanjutnya akan menurunkan daya beli masyarakat. Untuk bisa 
bertahan pada tingkat daya beli seperti sebelumnya, para pekerja harus mendapatkan 
gaji paling tidak sebesar tingkat inflasi. Kalau tidak, rakyat tidak lagi mampu membeli 
barang-barang yang diproduksi. Jika barang-barang yang diproduksi tidak ada yang 
membeli maka akan banyak perusahaan yang berkurang keuntungannya. Jika 
keuntungan perusahaanberkurang maka perusahaan akan berusaha untuk mereduksi 
cost sebagai konsekuensi atas berkurangnya keuntungan perusahaan. Hal inilah yang 
akan mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah pekerja/buruhnya dengan mem-
PHK para buruh. Salah satu dari jalan keluar dari krisis ini adalah menstabilkan rupiah. 
Membaiknya nilai tukar rupiah tidak hanya tergantung kepada money suplly dari IMF, 
tetapi juga investor asing (global investment society) mengalirkan modalnya masuk ke 
Indonesia (capital inflow). Karena hal inilah maka pengendalian laju inflasi adalah penting 
dalam rangka mengendalikan angka pengangguran. 
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Salah Kaprah: Makro Berhasil, Pengangguran Tinggi 

Seolah-olah tidak percaya atas apa yang kita dengar: ”Telah tercapai keberhasilan makro, 
namun tingkat pengangguran tinggi.” Pernyataan itu begitu menggema pada saat temu-
wicara pemerintah, pengusaha dan perbankan di Bukit Tinggi baru-baru ini. Ketua 
Kadin menyatakan hal itu, dan banyak peserta lain yang mengulangi mantra tersebut. 
Tetapi tentu kita menjadi terpana ketika mendengar pernyataan itu dari para petinggi 
ekonomi negeri Untaian Mutu Manikam ini, dengan latar belakang akademi tangguh.  

Didorong oleh ketidakpercayaan itu, penulis kembali mencoba membuka buku makro-
ekonomi yang ditulis oleh kelompok pakar tangguh, mencakup tokoh Dornbusch, 
Stanley Fischer dan Richard Startz. Pada halaman 3, edisi ketujuh buku mereka 
menyebut bahwa makroekonomi menyangkut masalah barang, tenaga kerja, dan pasar 
aset.  

Secara lebih terurai disebut bahwa makroekonomi menyangkut perilaku ekonomi 
secara keseluruhan, boom dan resesi, hasil total ekonomi dalam barang dan pelayanan, 
laju inflasi dan pengangguran, neraca pembayaran dan nilai tukar. Selama ini kinerja 
ekonomi pemerintah telah mencapai stabilitas nilai tukar (relatif), inflasi terkendali. 
Tetapi resesi akibat krisis 1997 masih tetap bertengger dalam ekonomi Indonesia, PDB 
per kapita masih jauh di bawah awal krisis, pengangguran sangat tinggi dan PHK masih 
berlangsung, dan tidak dapat dipungkiri kemiskinan yang justru mengawang. Tetapi 
mengapa pernyataan itu masih keluar, apalagi dari para pejabat yang tadinya berlatar 
belakang akademisi pada bidang ekonomi?  

Keynes dalam bukunya, The General Theory of Employment, Interest Rates and Money, 
justru menempatkan masalah employment sebagai pilar pertama dari buku yang 
dianggap sebagai satu kitab suci makroekonomi yang revolusioner itu.  

Forum Bukittinggi memang memunculkan berbagai anomali, seperti keinginan para 
bankir untuk mengubah definisi LDR (lending-deposit ratio), yang mencoba memberi 
rumusan baru, sehingga orang tidak mempersoalkan kegagalan fungsi intermediasi bank. 
Satu sesi yang justru dipimpin oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia menyatakan 
bahwa LDR didefinisikan sebagai besarnya tabungan baru pada satu tahun dibagi oleh 
kredit yang dikucurkan pada tahun bersangkutan. Bila pada tahun 2002 misalnya ada 
tambahan deposito masyarakat sebesar 10 trilyun dan pada tahun itu ada pemberian 
kredit sebesar 15 trilyun, maka LDR adalah 150 persen. Waduh, mereka ini telah 
memproklamasikan diri sebagai orang-orang sangat piawai dalam perbankan 
internasional. Semestinya mereka mengubah lebih dulu semua buku perbankan, karena 
definisi itu telah berlaku internasional. Apakah dengan tempat temuwicara di 
Bukittinggi lalu orang melakukan pelintiran pengertian ekonomi karena dianggap kota 
kecil? Padahal Bukittinggi adalah kota yang sangat dekat dengan Bung Hatta, bapak 
ekonomi dalam Konstitusi 1945.  
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Dari salah satu bagian buku makroekonomi, terdapat hubungan timbal-balik, trade off 
antara pengangguran dan inflasi. Bila inflasi naik maka tingkat pengangguran menurun. 
Tetapi situasi Indonesia justru menunjukkan terjadinya kenaikan inflasi bersamaan 
dengan peningkatan pengangguran, situasi yang lebih tepat dikaitkan dengan teori kaos. 
Tingkat pengangguran alamiah dinyatakan sebagai posisi yang tidak akan menaikkan 
inflasi, yang disebut juga sebagai NAIRU, non-accelerating inflation rate of unemployment. 
Sungguh, bahwa pengangguran adalah justru berada dalam masalah inti makroekonomi. 
Tetapi mengapa masih diproklamasikan tercapainya keberhasilan makro pada saat 
pengangguran masih tinggi. 

Ini adalah sejenis pembohongan publik, dengan sasaran tersembunyi agar program 
ekonomi dapat dinyatakan sukses. Bukankah hal ini akan menanamkan sikap salah pada 
masyarakat dan mahasiswa umumnya, sehingga ada bahaya masa mendatang bahwa 
berbagai pembohongan dan pelintiran pengertian ekonomi akan diperbanyak demi citra 
kesuksesan.  

Tidak ada yang menyangkal bahwa Kabinet GR dan BI telah mencapai keberhasilan 
ekonomi dalam bidang pengendalian nilai tukar dan tingkat inflasi, demikian pun dalam 
pengurangan pinjaman baru. Pengendalian inflasi menjadi program inti Bank Indonesia, 
sehingga mereka menjadikan inflation targeting sebagai ujung tombak lembaga moneter 
itu. Tetapi keberhasilan parsial itu tidak seharusnya membawa kesimpulan bahwa telah 
tercapai stabilitas makro, karena tingkat pengangguran dan PHK baru yang masih tinggi.  

”Back to Basic” 

Pengertian ekonomi standar dalam pengelolaan ekonomi Indonesia harus dipegang 
erat, sehingga masyarakat mempunyai gambaran sebenarnya. Adalah hak setiap orang 
untuk memperoleh informasi yang sebenarnya, dan hendaknya tidak melakukan 
pemelintiran demi citra keberhasilan.  

Dalam konteks itu pula, maka seyogyanya Departemen Tenaga Kerja memberi citra 
sebagai lembaga yang berurusan dengan masalah makroekonomi. Persoalan upah umum 
hendaknya ditempatkan dalam konteks makroekonomi, dan tidak semata-mata sebagai 
pengendali masalah perburuhan, yang melepaskan diri dari dampak makro.  

Demikianlah bahwa peningkatan upah harus secara inheren menjadi bagian integral 
peningkatan produktivitas pekerja. Baik pemerintah maupun Bank Indonesia harus 
melihat kaitan dua sisi masalah tenaga kerja: inflasi dan pengangguran. Dalih 
independensi BI hendaknya tidak menjadikan lembaga itu steril pada persoalan 
ekonomi makro tadi, karena tujuan semua kegiatan ekonomi adalah untuk manusia, 
bukan untuk benda, sehingga tolok ukur keberhasilan bidang ekonomi harus dinilai dari 
dampak kesejahteraan manusianya.  

Dengan melihat program BI yang terpusat pada target inflasi, kiranya kita perlu ingat 
situasi moneter Indonesia sebelum krisis 1997. Tingkat inflasi terkendali, nilai tukar ada 
pada tingkat yang dianggap sangat kondusif, sehingga memperoleh pujian lembaga 
beken seperti IMF dan Bank Dunia.  
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Tetapi mengapa krisis masih terjadi? Bila begitu mengapa BI masih menjadikan inflation 
targeting sebagai sasaran mahapenting dalam rencana kerja mereka? Apakah daya ingat 
sosial kita sebagai bangsa,dan terutama BI sebagai satu lembaga pengelola moneter 
cepat sirna? Daripada memusatkan energi kepada pencapaian sasaran yang pernah 
tercapai namun tetap memungkinkan terjadinya krisis finansial dan ekonomi, mengapa 
tidak memusatkan diri pada perumusan kebijakan ekonomi yang tepat pada pemberian 
kredit yang akan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya 
menaikkan daya serap tenaga kerja, alias mengurangi pengangguran? Mengapa BI 
seolah-olah lupa pada kurva Philips walaupun hubungan itu tidak mutlak?  

Dari berbagai pernyataan pemerintah terlihat adanya pengabaian data ekonomi yang 
sebenarnya. Salah seorang Dirjen Departemen Perdagangan dalam seminar CSIS baru-
baru ini menyatakan tingkat penggunaan kapasitas nasional berada pada tingkat 50 
persen sedang seorang pejabat BI menyatakan bahwa survei mereka menunjuk pada 
angka 40%. Persoalan utama di sini ialah tingginya kapasitas nganggur, idle capacity, yang 
pasti mempunyai kaitan dengan daya serap tenaga kerja. Berarti ekonomi Indonesia 
masih ada dalam situasi depresi. Rumusan makroekonomi tradisional tentu tidak tepat 
lagi, seperti penggunaan angka ICOR. Dengan besarnya kapasitas terpasang yang 
menganggur, maka peningkatan PDB tidak harus menggunakan ICOR biasa, misalnya 5, 
tetapi sudah lebih kecil darinya. Keberadaan mesin dan bangunan serta sistem produksi 
pada umumnya yang menganggur, dunia usaha hanya membutuhkan modal kerja. 
Kebutuhan modal kerja dalam ekonomi secara agregat tentu jauh lebih rendah daripada 
kebutuhan modal yang masih mencakup investasi keseluruhan. Ini terlihat sebagai mata 
rantai yang hilang dari diskursus publik, baik pemerintah maupun pengamat ekonomi 
selebritis saat ini.  

Dalam situasi ini, selain perlunya pengendalian inflasi, BI perlu membuat kebijakan 
moneter tepat bagi perbankan sehingga kredit untuk modal kerja dapat tersedia 
dengan cukup, yang akan memutar roda ekonomi lebih cepat. Bank Indonesia perlu 
membuat rujukan rumus-rumus perhitungan standar dalam perbankan, atau paling tidak 
BI harus meneliti rumus perhitungan mereka, apakah sesuai dengan prinsip dasar. 
Misalnya bila diteliti cara perhitungan perbankan, tingkat bunga akhir yang ditanggung 
oleh pengusaha jauh lebih besar dari tingkat bunga yang tertera dalam akad kredit, 
masih di luar berbagai biaya siluman dan KKN. Gubernur BI tidak perlu menanam 
pohon untuk pelestarian lingkungan, tetapi membuat perumusan kebijakan moneter 
yang mendukung pemberian kredit pada berbagai kegiatan terkait.  

Kesimpulan 

Banyak pembicaraan umum yang menyimpang dari pengertian baku dalam ilmu ekonomi, 
terutama disesalkan yang justru bersumber dari para petinggi ekonomi, yang berlatar belakang 
akademisi. Masalah pengangguran adalah variabel vital dalam ekonomi, dan berbagai topik 
terkait dengannya sungguh mempunyai arti makroekonomi, seperti inflasi, ICOR, dan 
sebagainya. Pencanangan program IT (inflation targeting) dari BI, yang tanpa memperhatikan 
masalah pengangguran sungguh telah melanggar satu topik vital ekonomi, kurva Philips. Rasanya 
perlu back to basic agar kita semua membaca ulang buku makroekonomi! 



 
Masalah Pokok Perekonomian Indonesia 218 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

Menyimak Karakter Inflasi di Indonesia 

Tingkat inflasi merupakan variabel ekonomi makro paling penting dan paling ditakuti 
oleh para pelaku ekonomi termasuk Pemerintah, karena dapat membawa pengaruh 
buruk pada struktur biaya produksi dan tingkat kesejahteraan. Bahkan satu rezim 
kabinet pemerintahan dapat jatuh hanya karena tidak dapat menekan dan 
mengendalikan lonjakan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang naik berpuluh kali lipat, 
seperti yang dialami oleh pemerintahan rezim Soekarno dan rezim Marcos, menjadi 
bukti nyata dari rawannya dampak negatif yang harus ditanggung para pengusaha dan 
masyarakat.  

Dalam jangka pendek, tingkat inflasi di Indonesia dapat ditekan di bawah angka 10% 
setelah sebelumnya mengalami lonjakan yang terduga mencapai 18 persen pada akhir 
tahun 2005. Lonjakan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh dampak negatif dari 
pengaruh multiplier peningkatan harga minyak bumi dunia pada kisaran 60 sampai 70 
dollar AS selama tahun 2005. Seperti kita alami tingginya harga minyak bumi dunia ini 
membawa implikasi dikeluarkannya kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak 
(BBM) di dalam negeri dan pengurangan subsidi Pemerintah untuk harga BBM tersebut.                     

Pada paruh pertama tahun 2006 ini, harga minyak bumi tersebut belum juga turun, 
sebagian dipengaruhi oleh ekskalasi ketegangan akibat serangan pasukan Israel ke 
wilayah Libanon Selatan. Penurunan tingkat inflasi pada pertengahan tahun 2006 
membawa ruang gerak yang lebih leluasa bagi Bank Indonesia untuk segera 
menurunkan tingkat bunga BI Rate secara bertahap. Kecenderungan ini mendapatkan 
response dari kalangan dunia usaha dan masyarakat dengan meningkatnya tingkat 
kepercayaan konsumen pada bulan Agustus.  

Perkembangan Inflasi 1970 - 2005 Gejolak dan perkembangan tingkat inflasi di 
Indonesia memiliki kecenderungan berikut ini :  

1. Dari kondisi tingkat inflasi yang sangat tinggi (hyperinflation) pada masa 
pemerintahan Orde Lama (kabinet Soekarno) maka praktis sejak tahun 1970 
Indonesia mengalami tingkat inflasi yang sedang. Hyperinflation adalah tingkat inflasi 
melebihi 50 % per bulannya. 

2. Tingkat inflasi ini kemudian menunjukkan trend yang menurun selama periode 
1970-71, yang sebagian besar didorong oleh program stabilisasi ekonomi yang 
dijalankan pemerintah pada era kabinet Soeharto. 

3. Tingkat inflasi ternyata masih naik kembali pada periode 1972-74, yang akhirnya 
mencapai 41% pada tahun 1974. 

4. Tingkat inflasi ini berhasil ditekan selama periode 1970-1992 mencapai tingkatan 
rata-rata 12,7% per tahunnya. Baru kemudian sejak tahun 1988, angka inflasi selalu 
dibawah 10% dihitung dengan metode indeks biaya hidup. 
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5. Pada era pemerintahan sejak krisis perekonomian pada tahun 1998-99, laju inflasi 
masih bergejolak; tetapi dengan rentan fluktuasi batas satu digit (dibawah tingkat 
10%). 

6. Program pengendalian inflasi yang sukses setelah krisis ekonomi, masih bergejolak 
kembali pada pertengahan tahun 2005. Gejolak ini dipengaruhi oleh kebijakan 
pemerintahan kabinet Soesilo Bambang Yudhoyono dalam melepas program subsidi 
BBM dan menaikankan harga BBM di dalam negeri. 

Faktor-Faktor Pemicu Tingkat Inflasi Laju kenaikan tingkat inflasi dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, sebagian ditentukan dari sudut pandang teori inflasi yang dianut. Pada 
kasus perekonomian di Indonesia paling tidak terdapat beberapa faktor yang baik 
secara langsung maupun secara psikologis dapat mendorong trend kenaikan tingkat 
inflasi. Faktor ekonomi dan non-ekonomi yang diperkirakan mempengaruhi tingkat 
inflasi di negara kita antara lain dapat diidentifikasi berikut ini: 

1) Adanya peningkatan jumlah uang beredar. Peningkatan jumlah uang beredar ini di 
Indonesia disebabkan antara lain oleh peristiwa: 

− Kenaikan harga migas di luar negeri 

− Meningkatnya bantuan luar negeri 

− Masuknya modal asing, khususnya investasi portfolio di pasar uang 

− Meningkatnya anggaran Pemerintah secara mencolok 

− Depresiasi nilai Rupiah dan gejolak mata uang konvertibel 

2) Adanya tekanan pada tingkat harga umum, yang dapat dipengaruhi oleh kejadian-
kejadian berikut ini : 

− Penurunan produksi pangan akibat musim kering yang berkepanjangan 

− Peningkatan harga komoditi umum secara mendadak 

− Pencabutan program subsidi BBM 

− Kenaikan harga BBM yang mencolok 

− Kenaikan tarif listrik 

3) Kebijakan Pemerintah dalam mendorong kegiatan ekspor non-migas; maupun 
kebijakan lainnya yang bersifat distortif seperti antara lain: 

− Lonjakan inflasi setelah dikeluarkannya kebijakan devaluasi 

− Kebijakan tata niaga yang menciptakan pasar yang oligopolistis dan monopolistis 

− Pungutan-pungutan yang dikenakan dalam perjalanan lalu lintas barang dan 
mobilitas tenaga kerja 

− Kebijakan peningkatan tingkat upah minimum regional 

4) Peningkatan pertumbuhan agregat demand yang dipicu oleh perubahan selera 
masyarakat, atau kebijakan pemberian bonus perusahaan dan faktor spekulatif 
lainnya: 

− Pemberian bonus THR mendekati jatuhnya Hari Raya. 
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− Pemberian bonus prestasi perusahaan 

− Perkembangan pusat belanja yang ekspansif dengan mematikan fungsi 
keberadaan pasar tradisional di lokalitas tertentu. 

Pada masa lalu pencetus inflasi di Indonesia lebih dipengaruhi oleh inflasi yang berasal 
dari impor bahan baku dan penolong. Hal ini beralasan karena sebagian besar dari 
bahan baku tersebut masih diimpor dari luar negeri, akibat struktur industri yang 
sedikit mengandung local content. 

Dua faktor dapat berpengaruh atas kenaikkan harga di dalam negeri. 

1. Jika terjadi kelangkaan pasokan akibat gangguan logistik atau perubahan 
permintaaan dunia atas bahan baku tersebut di dunia. 

2. Jika terjadi penurunan nilai rupiah kita terhadap mata uang asing utama seperti 
dollar Amerika Serikat. 

Saat ini inflasi di negara kita lebih banyak dipengaruhi oleh lonjakan harga minyak bumi 
di pasar internasional, yang dapat mendorong lebih lanjut biaya pengadaan sumber 
energi listrik dan bahan bakar untuk sebagian besar pabrik-pabrik pengolahan. 

Dimasa depan ancaman lonjakan harga minyak bumi masih akan mengancam inflasi di 
negara kita. Potensi kelangkaan bahan baku batubara dan gas akan juga terjadi dan 
mengakibat kan kenaikkan biaya energi. 

Disamping itu ancaman jangka menengah atas kemungkinan terjadinya inflasi di 
beberapa daerah di Indonesia adalah akibat adanya kelangkaan bahan makanan pokok 
masyarakat yang timbul akibat paceklik, hama penyakit, dan penurunan produktivitas 
padi, kedelai dan kacang-kacangan. 

Memang inflasi pada tingkat yang rendah merupakan perangsang bagi produsen untuk 
menambah kapasitas produksinya; tetapi jika terlalu tinggi akan memberikan dampak 
negatif atas meningkatnya ketidakpastian dan penurunan daya beli konsumen, sekaligus 
potensi penjualan perusahaan. 
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Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Ala SBY-nomics  

Belum lama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta tim ekonomi baru 
Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) memprioritaskan dan memfokuskan kerjanya pada 
enam agenda ekonomi utama. Keenam agenda itu adalah mempertahankan dan 
memperbaiki makroekonomi menuju kodisi yang sehat; mengendalikan inflasi; 
memperbaiki arus barang kebutuhan pokok; menciptakan lapangan kerja baru dengan 
merealisasikan pembangunan infrastuktur yang bersifat padat karya; menggenjot 
pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki neraca pembayaran dengan meningkatkan 
kontribusi investasi dan ekspor.  

Keenam agenda ekonomi ini sejatinya merupakan bentuk ketanggapan SBY dalam 
menghadapi pelbagai permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Tapi apakah 
benar demikian? Ataukah ini semata-mata adalah target politis belaka?  

Perlu dikritisi 

Sepintas lalu, terutama bagi masyarakat awam, tidak ada masalah dengan target yang 
dikedepankan SBY itu. Tapi kalau saja kita lebih cermat dalam memperhatikan target-
target tersebut, ternyata ada beberapa poin yang perlu kita kritisi. Tengok saja poin 
kedua dan poin kelima.  

Presiden menyeru para menterinya untuk mengendalikan laju inflasi dalam tingkat yang 
rendah sembari mengharapkan para menterinya mampu mencapai target pertumbuhan 
ekonomi yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam konteks ekonomi, tentu 
saja kedua hal tersebut merupakan hal yang saling bertentangan (trade off). 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya diikuti dengan tingkat inflasi yang tinggi 
pula. Dengan kata lain, laju inflasi bergerak seiring dan sejalan dengan pertumbuhan 
ekonomi. 

Jadi, rasanya sulit menerima sebuah gagasan mempertahankan level inflasi yang rendah 
di satu sisi, sementara di sisi yang lain menginginkan sebuah pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi. Sebab pada kenyataannya, setiap usaha untuk menekan laju inflasi, seperti 
menaikkan tingkat suku bunga dan menaikkan GWM, akan mencederai proses 
pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Hal ini sebenarnya juga diamini Sri Mulyani, yang 
belum lama ini dilantik sebagai Menteri Keuangan di KIB untuk menggantikan posisi 
Jusuf Anwar. 

Mengenai laju inflasi, Sri Mulyani menegaskan pemerintah tidak akan menurunkannya 
secara instan. Karena cara itu akan mengorbankan upaya meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan penciptaan tenaga kerja. Meskipun tidak mengkritik secara langsung 
mengenai target yang diberikan Presiden kepadanya, pernyataan ini sebenarnya 
merupakan sebuah bentuk eufemisme penolakan Ibu Menteri terhadap target Presiden 
yang tidak berdasar itu. 
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Memang langkah-langkah Presiden SBY semakin lebih bernuansa politis akhir-akhir ini. 
Lebih-lebih tatkala beliau menegaskan rencananya menaikkan gaji PNS pada tahun 
2006. Hal ini tentunya tidak menjadi masalah jika tahun 2006 mendatang Presiden tidak 
memfokuskan pada upaya memerangi inflasi. Sebagaimana kita pahami, rencana 
kenaikan gaji PNS ini sudah barang tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
sebagai akibat dari meningkatnya daya beli masyarakat. 

Akan tetapi, hal ini tentunya jadi terasa janggal ketika Presiden menyeru para 
menterinya untuk juga mempertahankan laju inflasi pada level yang rendah. Tindakan 
presiden untuk menaikkan upah PNS tentunya merupakan bentuk usaha yang 
kontraproduktif di tengah perjuangan untuk memerangi inflasi, sebab permintaan 
masyarakat yang meningkat itu boleh jadi akan diikuti oleh kenaikan harga yang 
tentunya berujung pada inflasi. Jadi jelaslah sudah, melalui premis-premis yang telah 
diutarakan di atas, target Presiden ini lebih merupakan target politik ketimbang 
ekonomi. 

Pertumbuhan Ekonomi 

Upaya untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan melalui skema 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebenarnya juga merupakan suatu hal yang patut kita 
cermati. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara teori memang akan menciptakan 
sebuah skema pengurangan angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
diharapkan akan menciptakan pertumbuhan output, sehingga dibutuhkan banyak tenaga 
kerja untuk mengejar kapasitas output yang meningkat itu. 

Selanjutnya, permintaan terhadap tenaga kerja yang meningkat tersebut kemudian akan 
mengakibatkan ketatnya kondisi pasar tenaga kerja, sehingga upah diprediksikan akan 
meningkat. Peningkatan upah dan turunnya angka pengangguran kemudian akan 
mengurangi persentase jumlah penduduk miskin di negara yang bersangkutan.  

Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti telah dijelaskan di atas, 
mengakibatkan peningkatan upah yang pada akhirnya mengubah keseimbangan di pasar 
barang. Harga-harga pun cenderung akan meningkat, belum lagi dengan kondisi harga 
BBM yang meningkat. Kondisi ini (inflasi) menyebabkan daya beli masyarakat akan 
menurun, sehingga paradigma penghapusan kemiskinan melalui sebuah skema 
pertumbuhan ekonomi menjadi sesuatu yang dipertanyakan.  

Data sepanjang tahun 2002 hingga 2003 menunjukkan, walaupun terjadi pertumbuhan 
ekonomi, angka pengangguran juga meningkat. Di mana kondisi menganggur artinya 
tidak berpendapatan, dan tidak berpendapatan sama artinya dengan miskin. Jadi apakah 
pertumbuhan ekonomi akan mengurangi angka kemiskinan? 

Koordinasi kebijakan 

Bisa jadi, target Presiden yang tidak sinkron antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
dengan inflasi yang rendah seakan ingin berbicara bahwa pemerintah ingin mencapai 
target yang tinggi dalam pertumbuhan ekonomi sementara permasalahan inflasi menjadi 
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tanggung jawab Bank Indonesia. Hal ini bisa saja kita terima, melihat fungsi Bank 
Indonesia selaku otoritas moneter, pasca diberikannya independensi, adalah fokus 
kepada inflasi. Tetapi ini merupakan bukti ketidaksinkronan antara pemerintah selaku 
otoritas fiskal dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter karena permasalahan 
koordinasi sesungguhnya juga menyangkut komitmen pemerintah terhadap target 
inflasi. Memang bank sentral telah independen, tetapi jika itu tidak diikuti dengan 
kuatnya komitmen pemerintah untuk juga turut mempertimbangkan faktor inflasi dalam 
setiap kebijakan yang dilakukannya, maka jangan diharap akan terjadi suatu pencapaian 
target yang optimal. 

Prinsip di balik penyusunan kerangka kerja makroekonomi pemerintah yang baik dan 
benar adalah kredibilitas. Dengan adanya kredibilitas, maka akan lebih mudah mengatasi 
gejolak ekonomi dengan instrumen kebijakan yang diberlakukan oleh otoritas ekonomi. 
Kredibilitas juga akan menjadi lebih baik ketika terdapat kerangka kerja yang transparan 
dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat memperkuat legitimasi politik. 

Pembuat kebijakan yang kredibel adalah pembuat kebijakan yang dalam membuat 
kebijakannya memperhatikan faktor transparansi kebijakan. Dengan tingginya tingkat 
transparansi kebijakan, maka gejolak ekonomi yang terjadi akan dengan mudah 
ditanggulangi. 

Tanpa adanya transparansi, kebijakan mengenai target inflasi dan peraturan fiskal 
menjadi tidak berguna, karena publik tidak dapat membandingkan antara target dengan 
realisasi, sehingga dapat memicu terjadinya ketidakseimbangan dalam perekonomian. 
Pada praktiknya, transparansi ini diwujudkan oleh pembuat kebijakan dengan 
mempublikasikan analisa mengenai prospek ekonomi masa depan dan juga analisa 
kebijakan ekonomi yang telah dibuat pada periode sebelumnya. 

Kredibilitas pemerintah selaku pembuat kebijakan kini dipertaruhkan. Secara khusus, 
pertaruhan ini merupakan pertaruhan kredibilitas SBY sebagai seorang presiden. Target 
yang kontradiktif antara inflasi yang rendah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
sudah selayaknya menjadi pertanyaan yang besar.  

Mungkinkah Presiden SBY bersama dengan teori baru mengenai hubungan inflasi dan 
pertumbuhan ekonomi yang diusungnya bisa membangkitkan Indonesia dari jeratan 
krisis? Jika memang demikian, pantaslah kita menyebut teori ekonomi terbaru ini 
sebagai teori inflasi dan pertumbuhan ekonomi ala SBYnomics! 
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Inflasi dan Kaitannya dengan Kinerja IHSG 

IKLIM investasi yang kondusif cenderung dikaitkan dengan perbaikan indikator 
ekonomi makro. Di tengah kondisi tren penurunan suku bunga perbankan serta inflasi 
tahunan yang stabil di level empat sampai enam persen, investasi di Bursa Efek Jakarta 
atau BEJ merupakan alternatif investasi yang menarik karena cenderung memberikan 
tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari penyimpanan uang di perbankan. 

TULISAN ini mengkaji kaitan inflasi dengan tingkat pengembalian dari Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) untuk menjadi rujukan bagi investor dalam memutuskan 
kondisi yang tepat dalam berinvestasi di bursa saham. 

Inflasi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan kenaikan 
harga-harga barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Bagi sebuah negara, keadaan 
perekonomian yang baik umumnya diwakili dengan tingkat inflasi yang relatif rendah 
dan terkendali. Pada akhir Maret 2004, tingkat inflasi tahunan di Indonesia adalah 
sebesar 5,11 persen, suatu tingkat yang relatif rendah sepanjang sejarah inflasi di 
Indonesia sejak tahun 1997. 

Sejak akhir Oktober 2003, IHSG telah membukukan kenaikan yang signifikan, dari level 
625,55 ke level 735,68 pada akhir Maret 2004. Pada periode tersebut, tingkat inflasi di 
Indonesia mulai terkendali dan berada di bawah angka enam persen. Karena kedua hal 
tersebut terjadi secara bersamaan, keterkaitan antara inflasi dengan kenaikan IHSG 
menjadi hal yang menarik untuk dikaji. 

Kaitan Teoretis dan Empiris 

Secara teoretis, investasi pada saham dapat memberikan perlindungan nilai (hedge) 
yang baik dari pengaruh inflasi karena saham merupakan klaim terhadap aset-aset riil. 
Teori tersebut dikemukakan antara lain oleh Bodie ("Common stocks as a hedge 
against inflation", Journal of Finance, 31, 459-470, 1976) serta Fama dan Schwert 
("Asset returns and inflation", Journal of Business, 55, 201-231, 1977). Berdasarkan 
teori tersebut, tingkat pengembalian riil dari saham seharusnya tidak terpengaruh oleh 
perubahan harga-harga barang dan jasa. 

Berlawanan dengan harapan dari teori tersebut, kenyataan empiris di Amerika Serikat 
(AS) menunjukkan bahwa inflasi dan tingkat pengembalian investasi pada saham 
berkorelasi secara negatif dalam arti inflasi yang sangat tinggi cenderung disertai dengan 
tingkat pengembalian investasi pada saham yang rendah. 

Kenyataan empiris di AS pada periode 1953-1971 tersebut dikemukakan Fama ("Stock 
returns, real activity, inflation and money", American Economic Review, 71, 545-565, 
1981). Kenyataan empiris yang berlawanan dengan teori tersebut dijelaskan oleh Fama 
(1981) dengan menggunakan hipotesa pendekatan (proxy) yang menjelaskan bahwa 
karena tingkat pengembalian investasi pada saham berkorelasi positif dengan aktivitas 
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ekonomi riil dan aktivitas ekonomi riil berkorelasi negatif dengan perubahan harga-
harga barang dan jasa (inflasi), maka tingkat pengembalian investasi pada saham 
berkorelasi negatif dengan inflasi.  

Hipotesa tersebut menyiratkan bahwa tingkat pengembalian investasi pada saham lebih 
erat terkait dengan aktivitas ekonomi riil daripada dengan inflasi. Di sisi yang lain, studi 
yang dilakukan oleh Spyrou ("Are stocks a good hedge against inflation? Evidence from 
emerging markets", Applied Economics, 36, 41-48, 2004) menyimpulkan bahwa di 
beberapa negara berkembang, selain Indonesia, kenyataan empiris menunjukkan bahwa 
pada beberapa emerging stock markets inflasi berkorelasi secara positif dengan tingkat 
pengembalian investasi pada saham. Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa dengan 
tingkat inflasi yang tinggi dapat diharapkan tingkat pengembalian investasi pada saham 
yang tinggi pula. Menurut Spyrou (2004), indikasi tersebut kemungkinan disebabkan 
oleh korelasi positif antara inflasi dan aktivitas ekonomi riil di banyak emerging 
countries serta kemungkinan adanya keterkaitan erat antara kebijakan moneter dengan 
kebijakan sektor riil di negara-negara tersebut. 

Kondisi Indonesia 

Indonesia sebagai salah satu negara dalam kelompok emerging countries memiliki 
kaitan antara inflasi tahunan dan kinerja tahunan indeks saham yang menarik untuk 
dikaji. Grafik 1 menunjukkan pola kaitan tersebut dengan inflasi tahunan untuk setiap 
bulan yang diurutkan secara naik dalam periode Januari 1997 sampai dengan Maret 
2004. Dalam periode bulan ketika harga-harga barang dan jasa naik dengan laju yang 
tinggi, tingkat pengembalian tahunan dari investasi pada saham cenderung memburuk 
hingga mencapai kerugian sebesar 49,5 persen ketika inflasi tahunan mencapai titik 
tertinggi di bulan September 1998.  

Secara keseluruhan dalam periode Januari 1997 hingga Maret 2004, IHSG mengalami 
apresiasi nilai dalam 41 dari 87 bulan yang diamati. Rata-rata tingkat pengembalian 
investasi pada saham dan tingkat inflasi tahunan dalam periode tersebut adalah 
berturut-turut sebesar 5,78 persen dan 17 persen. 

Analisis menunjukkan bahwa apresiasi nilai IHSG melebihi laju inflasi tahunan dalam 
delapan dari sepuluh bulan ketika laju inflasi berada di bawah angka empat persen. 
Ketika laju inflasi tahunan berada di antara empat sampai dengan enam persen, 
apresiasi nilai IHSG melebihi laju inflasi dalam 13 dari 16 bulan yang diamati. Sedangkan 
ketika laju inflasi tahunan melebihi angka enam persen, apresiasi nilai IHSG hanya 
melebihi laju inflasi dalam sepuluh dari 61 bulan yang diamati. 

Menariknya investasi dalam bursa saham juga didorong oleh rendahnya suku bunga 
penyimpanan di perbankan. Suku bunga penyimpanan tersebut dapat dilihat dari dua 
aspek, yaitu nominal dan riil. Suku bunga penyimpanan nominal adalah suku bunga 
penyimpanan per tahun yang dipublikasikan oleh bank-bank setiap harinya, sedangkan 
suku bunga penyimpanan riil adalah suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi 
pada saat yang bersangkutan. 
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Secara teoretis, apabila suku bunga penyimpanan riil di suatu negara mengalami 
penurunan, maka investasi di bursa saham menjadi lebih menarik karena investor 
cenderung untuk mencari tingkat pengembalian yang lebih tinggi.  Contoh hubungan 
antara inflasi, suku bunga penyimpanan riil perbankan, dan tingkat pengembalian 
investasi pada bursa saham dapat dilihat secara kronologis dari Januari 1997 sampai 
dengan Maret 2004. Hal yang menarik untuk diamati adalah ketika suku bunga 
penyimpanan riil berada pada tingkat yang sangat rendah dalam area positifnya dan laju 
inflasi berada di bawah angka enam persen, investasi pada saham memberikan tingkat 
pengembalian yang sangat menarik. 

Hal lain yang juga menarik adalah ketika suku bunga penyimpanan riil melebihi laju 
inflasi, investasi di bursa saham juga memberikan tingkat pengembalian yang sangat 
menarik, kecuali pada periode Agustus-Desember 1997 ketika krisis moneter melanda 
Indonesia. 

Kondisi Indonesia 2004 

Hasil studi yang kami lakukan tentang kaitan antara inflasi dan kinerja IHSG dalam 
periode Januari 1997 sampai dengan Maret 2004 mengindikasikan bahwa dengan inflasi 
tahunan sebesar 5,92 persen pada akhir bulan April 2004, investasi pada saham dapat 
diharapkan untuk memberikan tingkat pengembalian yang lebih menarik dibandingkan 
dengan penyimpanan uang di bank. Namun, perlu diingat bahwa investasi di bursa 
saham adalah investasi yang mengandung riesiko, Sebagai contoh, IHSG yang ditutup di 
level tertinggi baru 818,16 pada tanggal 27 April 2004 mengalami penurunan nilai 
sebesar 4,71 persen menjadi 779,60 dalam empat hari perdagangan, walaupun laju 
inflasi masih terkendali di bawah angka enam persen. 

Terlepas dari lebih sederhananya metode yang kami gunakan dan pendeknya rentang 
data dalam studi, hasil studi kami tersebut mengindikasikan bahwa pola kinerja bursa 
saham Indonesia mirip dengan pola kinerja bursa saham di Amerika Serikat seperti 
yang dikemukakan oleh Fama (1981) di mana kinerja positif dari investasi pada saham 
didorong oleh tingkat inflasi yang terkendali dan meningkatnya aktivitas ekonomi riil. 

Terlepas dari sentimen negatif terhadap saham-saham di BEJ yang disebabkan 
instabilitas politik menjelang pemilu presiden di bulan Juli 2004 yang akan datang, mulai 
pulihnya aktivitas ekonomi riil Indonesia tampak dari membaiknya profitabilitas dari 
emiten-emiten di BEJ pada kuartal pertama tahun 2004. 

Perhatian yang besar terhadap pengendalian inflasi dan pemulihan aktivitas ekonomi 
sektor riil dari pemerintahan baru yang akan terbentuk setelah pemilu presiden nanti 
akan mempunyai peran yang sangat penting dalam menggairahkan iklim investasi di 
Indonesia. 
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Inflasi, Nilai Rupiah, dan Kebijakan BI 

NAIKNYA tekanan inflasi telah mendorong Bank Indonesia untuk menaikkan suku 
bunga SBI secara signifikan. Belum lagi kita mengetahui efektivitas langkah tersebut, 
masalah yang lain sudah timbul: rupiah melemah. Apakah yang terjadi? Dan, langkah 
apakah yang seharusnya diambil oleh BI? 

ADA beberapa faktor, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, yang mendorong 
pelemahan rupiah akhir-akhir ini. Faktor utama dari luar negeri adalah inflasi di 
Amerika Serikat sebesar 0,6 persen bulan-ke-bulan (m-to-m) pada bulan Maret 2005. 
Angka ini jauh berada di atas perkiraan pasar. Akibatnya, pasar berspekulasi bahwa The 
Fed akan menaikkan suku bunga (The Fed Funds Rate) lebih agresif lagi dalam jangka 
waktu dekat. Hal ini membuat pasar berspekulasi bahwa dollar AS akan menguat 
(karena imbal hasil dari aset dalam dollar AS juga akan naik), yang membuat dollar AS 
benar-benar menguat terhadap hampir seluruh mata uang dunia, termasuk rupiah. 
Namun, dibandingkan dengan mata uang lain, rupiah relatif lebih terpuruk.  

Apabila dibandingkan dengan nilainya pada akhir tahun 2004, sampai dengan 28 April 
2005 rupiah terdepresiasi sebesar 3,24 persen. Angka ini jauh lebih besar jika 
dibandingkan dengan baht (terdepresiasi 1,67 persen) maupun dollar Singapura 
(terdepresiasi 0,97 persen). Jadi, selain faktor internasional, tampaknya ada faktor 
domestik yang membuat rupiah kita melemah. Menurut perhitungan suatu lembaga 
riset keuangan milik BUMN, nilai fundamental rupiah pada saat ini berada di atas Rp 
9.500 per dollar AS, dan tampaknya tidak akan berubah signifikan dalam waktu dekat. 
Nilai rupiah yang rendah ini terutama disebabkan laju pertumbuhan suplai uang (M1) 
yang terlalu tinggi dibandingkan dengan yang diperlukan oleh pertumbuhan ekonomi 
pada saat ini. Penjelasan sederhananya adalah kelebihan likuiditas dalam perekonomian 
akan membuat orang berspekulasi mata uang. Selain itu, laju pertumbuhan M1 yang 
tinggi juga menambah tekanan inflasi (menurut Friedman: Inflation is always and 
everywhere a monetary phenomenon. To control inflation, you need to control the money 
supply). Faktor domestik lain yang memicu pelemahan rupiah adalah angka inflasi pada 
Maret 2005 mencapai 8,81 persen (tahunan), yang disebabkan oleh kenaikan harga 
BBM. Angka ini berada jauh di atas perkiraan pasar dan telah memicu naiknya 
ekspektasi inflasi, yang kemudian menimbulkan ekspektasi pelemahan rupiah. Biasanya 
negara yang mengalami laju inflasi tinggi, mata uangnya cenderung melemah (ini dikenal 
dengan teori Purchasing Power Parity). Karena ekspektasi tersebut, orang (spekulan) 
ramai memborong dollar AS dan rupiah menjadi benar- benar terdepresiasi. 

Langkah-langkah BI 

BI menyadari adanya ancaman meningkatnya tekanan inflasi (karena kenaikan harga 
BBM) dan masalah kelebihan likuiditas. Hal ini terlihat dari pernyataan para pejabat BI 
bahwa BI akan memperketat kebijakan moneternya. Pernyataan tersebut dibuktikan 
dalam dua lelang SBI terakhir di bulan April, yang menghasilkan peningkatan suku bunga 
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SBI.  Suku bunga SBI satu bulan mencapai 7,70 persen dalam lelang terakhir, naik cukup 
signifikan dari 7,44 persen pada akhir bulan Maret. Akan tetapi, bila dilihat dari sisi 
penyerapan kelebihan likuiditas, dapat dikatakan BI belum berbuat apa-apa. Hal ini 
terlihat dari data dua lelang terakhir. Pada minggu pertama bulan April, SBI yang 
diterbitkan (BI menyerap uang) mencapai Rp 64,72 triliun, sedangkan SBI yang jatuh 
tempo (BI menyuplai uang) mencapai Rp 71,99 triliun. Dan, pada lelang minggu ke tiga 
bulan April, SBI yang diterbitkan mencapai Rp 46,07 triliun, sedangkan yang jatuh 
tempo Rp 52 triliun. 

Jadi, dalam dua lelang terakhir, dana yang diserap BI lebih sedikit dari dana yang 
dikeluarkan, atau terjadi penambahan uang di dalam sistem perekonomian (ada 
kemungkinan BI menyerap tambahan uang tersebut dengan Fasilitas Bank 
Indonesia/FASBI, namun sulit untuk memastikan hal tersebut karena datanya belum 
ada). Hasil yang dicapai dari lelang SBI tersebut adalah kenaikan suku bunga SBI. Dan, 
kenaikan tersebut telah menekan harga obligasi, yang menimbulkan kepanikan pada 
industri reksa dana yang terlihat dari redemption yang masif.  

Untuk membantu menenangkan industri reksa dana, BI telah membeli obligasi 
pemerintah di pasar sekunder sebanyak dua kali. Masing-masing sebesar Rp 4,3 triliun 
(7 April 2005) dan Rp 2,2 triliun (13 April 2005). Dalam proses pembelian tersebut, BI 
membayarkan uang kepada pemilik lama obligasi yang dibeli. Artinya, ada tambahan 
uang lagi ke sistem perekonomian. Hal ini membuat kebijakan menaikkan suku bunga 
SBI semakin tidak efektif. Di bulan April, BI tidak menyerap kelebihan likuiditas yang 
ada di pasar. Malah sebaliknya, BI menambah suplai uang ke dalam sistem 
perekonomian, yang memberi tekanan tambahan terhadap laju inflasi dan terhadap 
rupiah. Akibatnya, rupiah semakin terpuruk. 

Pelajaran dari krisis lalu 

Kekonsistenan sangat diperlukan dalam kebijakan moneter. Harus diperhatikan bahwa, 
dalam jangka pendek, penurunan laju pertumbuhan suplai uang (kebijakan moneter 
ketat) berasosiasi dengan kenaikan suku bunga. Dan, kenaikan laju pertumbuhan suplai 
uang (kebijakan moneter yang longgar) berasosiasi dengan penurunan suku bunga. Jadi, 
dalam melakukan kebijakan moneter, selain memerhatikan arah pergerakan suku 
bunga, bank sentral juga harus memerhatikan arah laju pertumbuhan suplai uang. 
Membuat kedua variabel tersebut bergerak searah akan membingungkan pasar dan 
dapat membuat kebijakan moneter menjadi tidak efektif. 

Krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997-1998 dapat memberikan pelajaran 
yang amat berharga buat kita bahwa cara mengendalikan laju inflasi yang paling efektif 
adalah dengan mengendalikan laju pertambahan suplai uang (M1). Pada masa krisis kita 
sering mendengar klaim bahwa Indonesia melakukan kebijakan moneter ketat. Hal itu 
dapat dilihat dari kenaikan suku bunga yang amat tinggi. Pada puncaknya, suku bunga 
SBI mencapai sekitar 70 persen. Tetapi, pada masa tersebut kita merasakan laju inflasi 
yang tinggi pula, bahkan pernah mencapai sekitar 80 persen. Apakah kebijakan moneter 
ketat tersebut tidak efektif? Iya, kalau dilihat dari suku bunga saja. 
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Tetapi, kalau dilihat dari sisi laju pertumbuhan suplai uang, sebenarnya Indonesia tidak 
melakukan kebijakan uang ketat pada saat itu. Yang terjadi bahkan sebaliknya, M1 
tumbuh dengan amat pesat (di atas 50 persen). Hal itulah yang membuat laju inflasi 
menjadi lebih tinggi pada tahun 1998. Sementara itu, negara tetangga kita berhasil 
melakukan kebijakan moneter ketat yang lebih efektif.  

Thailand, misalnya, hanya menaikkan suku bunga ke level sekitar 20 persen. Akan 
tetapi, negara tersebut dapat mengendalikan laju pertumbuhan suplai uangnya dengan 
lebih baik. Pertumbuhan M1 berfluktuasi di sekitar nol persen pada masa krisis, bahkan 
sering memiliki nilai negatif.  

Akibatnya, laju inflasi dapat ditekan di bawah sepuluh persen pada masa krisis. Malaysia 
bahkan dapat menekan laju pertumbuhan M1 tanpa harus menaikkan suku bunga 
signifikan. Akibatnya, inflasi yang dialami negara tersebut bahkan lebih kecil lagi 
dibandingkan dengan yang dialami Thailand. Data pada masa krisis juga memperlihatkan, 
laju pertumbuhan uang yang terkendali dapat juga mengurangi tingkat pelemahan nilai 
tukar. Pada masa krisis, depresiasi maksimum dari nilai tukar ringgit Malaysia adalah 45 
persen (dibandingkan dengan nilai tukar pada bulan Januari 1997) dan depresiasi 
maksimum nilai tukar baht Thailand adalah 52 persen. Sementara itu, nilai tukar rupiah 
mengalami depresiasi maksimum 84 persen. 

Konsistensi kebijakan 

Kita tidak perlu terlalu panik dengan pelemahan rupiah saat ini. Nilai tukar rupiah pada 
level sekarang tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia secara 
signifikan. Di samping itu, peluang terjadinya krisis mata uang lagi seperti tahun 1997-
1998 amatlah kecil. Pertama-tama, cadangan devisa Indonesia sekarang cukup besar. 
Selain itu, bank sentral di kawasan Asia mempunyai cadangan devisa dollar AS yang 
cukup besar (lebih dari 2 triliun dollar AS) untuk mencegah penguatan dollar AS yang 
terlalu berlebihan. Selain itu, sekarang sudah ada perjanjian antar-bank sentral di 
kawasan Asia, yang disebut Chiang Mai Initiative, di mana Indonesia dapat meminjam 
uang lebih dari 10 miliar dollar AS, 1 miliar dollar AS di antaranya dapat dicairkan tanpa 
persyaratan yang rumit. 

Lebih jauh lagi, penambahan instrumen moneter yang dilakukan BI tentunya akan 
membuat pengendalian nilai tukar menjadi lebih mudah. Namun, BI harus tetap 
menjaga komitmennya untuk mengendalikan laju inflasi dengan mengendalikan laju 
pertumbuhan suplai uang. Laju inflasi yang terkendali pada akhirnya akan menurunkan 
ekspektasi inflasi dan juga akan menurunkan ekspektasi terhadap pelemahan nilai tukar 
rupiah. Dan, untuk mencapai hal tersebut, kebijakan moneter harus dilakukan secara 
konsisten. Misalnya pada saat ingin melalukan kebijakan moneter yang ketat, sebaiknya 
tidak melakukan pembelian obligasi di pasar sekunder karena hal itu akan meningkatkan 
laju pertumbuhan suplai uang dan membuat kebijakan moneter ketat menjadi tidak 
efektif. 
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Ilusi Uang Netral  

ILUSI termasyhur dan termuskil dari para ekonom kondang, terutama yang berbasis di Chicago 
adalah netralitas uang. Uang tidak memengaruhi roda perekonomian. Terdapat dua kelompok 
besar dari para filosof uang yang tidak percaya pada pentingnya arus dana (cash flow) dalam 
menggerakkan roda usaha. 

KELOMPOK yang satu percaya bahwa uang bisa memengaruhi gerak roda perekonomian 
jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang (entah sampai berapa lama) pengaruh uang akan 
netral. Mazhab yang satu lagi, yang paling banyak ditelan logikanya, mengatakan, dalam jangka 
pendek pun uang tidak berpengaruh. Kesamaan dari kedua mazhab tersebut ada pada peran 
bank sentral (BI) yang berujung pada sia-sianya, bahkan berbahayanya, penerapan kebijakan 
moneter. 

Benturan dengan realitas 

Milton Friedman, tokoh moneteris dari Chicago yang rajin berilusi tentang netralitas uang 
(money doesn’t matter), niscaya akan terperangah bila mendarat di Bandara Polonia, Medan, dan 
melamuni orang berkata "hepeng do mengatur nagara" atau uanglah yang mengatur segalanya di 
negara ini. Sebuah ujar-ujar yang dipercaya dan dipraktikkan di Sumut (juga di seantero negeri 
bahkan jagat) yang juga dipelesetkan sebagai “semua urusan musti uang tunai” (SUMUT). Tanpa 
uang banyak sekali kegiatan yang macet. Segalanya UUD (ujung-ujungnya duit). Penyelenggaraan 
pemilu pun pasti berantakan bila tiada dananya. Penghitungan suara pada pemilu pun 
dihebohkan oleh kurangnya dana bagi sebagian penyelenggara. Raut wajah para ekonom yang 
mendogmakan netralitas uang pun akan berbinar seketika menerima uang dalam jumlah besar. 
Uang memang bukan segalanya, tapi tanpa uang segalanya akan berubah lebih sulit. Money 
always matters, bahkan berlaku bagi ekonom yang terilusi oleh netralitas uang. 

Landasan teoretis 

Bertolak dari "the Equation of Exchange" yang memodifikasi karya Irving Fisher, pengaruh uang 
dirumuskan sebagai: M.V = P.Q; M=uang, V=velositas uang, P=harga, dan Q=kuantitas. 
Velositas uang secara rata-rata dianggap sebagai konstanta atau variabel yang stabil sehingga 
bisa dirumuskan secara dinamis sebagai m=1+(M.dV/V.dM). Alhasil: m(dM/M) = (dP/P) + 
(dQ/Q). Dengan konstannya dV/V, variasi dM akan mengubah dP atau dQ atau keduanya. 

Secara ekonomi makro, perubahan pada pertumbuhan uang (dM) dikaitkan pada pertumbuhan 
pada harga (dP) dan output (dQ). Satu busur (dM) diarahkan pada dua sasaran (dP) dan (dQ), 
mengabaikan peringatan Jan Tinbergen, sehingga membuat pening kepala para pembuat 
keputusan moneter di BI. Seberapa jauh penciptaan uang baru (dM) akan memengaruhi dP? 
dQ? 

Teori raba-raba 

Dampak sosialnya laksana langit dan bumi, apakah dM memperbesar dQ atau hanya dP, 
sementara dQ tidak berubah sama sekali. Atau dP naik dan dQ turun, atau sebaliknya. 
Kredibilitas BI dipertaruhkan (bila kita asumsikan m = 1 untuk penyederhanaan) jika M 
meningkat lima persen mengakibatkan harga naik 15 persen dan output (karenanya 
pengangguran) turun 10 persen, atau alternatifnya P tidak bergerak sementara Q-nya naik lima 
persen. Belum lagi seabrek permasalahan sewaktu mengestimasi m dari data masa lalu guna 
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menyibak rahasia masa datang. Inilah teori raba-raba dari mazhab moneterisme dalam upaya 
mewujudkan teori inflasi. Tiada kepastian sebagai sebuah teori apakah dan bagaimana dM 
menggerakkan P, Q, dan kesempatan kerja (N) kecuali dalam jangka panjang, tatkala kita semua 
sudah uzur atau telah tiada. Secara membuta, para penganutnya percaya dalam jangka panjang 
(jangan bertanya berapa panjang!) Q dan N akan kembali ke tingkat alamiahnya. 

Uang adalah akarnya inflasi, karena Q dan N dalam jangka panjang ditentukan nasibnya melulu 
dari sisi penawaran via the Walrasian General Equilibrium equations, terlepas dari permintaan 
agregat, termasuk dM. 

Dampak dan kontradiksi empiris 

Pada bulan Desember 2003 dan Januari 2004, Danareksa Research Institute dalam surveinya 
menanyakan kepada 659 pengelola bisnis (CEO) lewat kuesioner tentang pengaruh uang pada 
pembentukan harga. Ada delapan sektor yang dituju: (1) pertanian; (2) industri pengolahan; (3) 
perdagangan, hotel dan restoran; (4) transportasi dan komunikasi; (5) konstruksi; (6) financial; 
(7) jasa; dan (8) lainnya. Hasil dari survei dengan tiga pertanyaan dapat disimpulkan secara 
keseluruhan (sector-wide) dalam tiga grafik. 

Menyusun kuesioner untuk para pemimpin perusahaan yang memutuskan harga jual barang 
mereka guna mengkaji teori naiknya uang akan menaikkan harga cukup sulit. Para CEO akan 
terperangah bila kita menanyakan pandangan mereka apakah benar mereka akan menaikkan 
harga jual mereka karena mendapat kemudahan dari bank akibat penerapan kebijakan moneter 
yang ekspansif. Abstrak dan absur! Jawabannya memang sesuai dengan logika dasar dan normal. 
Mereka akan menaikkan harga bila ada kenaikan biaya produksi dan operasi (76 persen) atau 
karena ada keinginan menambah keuntungan. 

Pertanyaan kedua dirancang untuk mengetahui seberapa besar pricing power dari para 
pengusaha. Pasarnya masih pasar pembeli, karena belum pulihnya kemampuan pengusaha dalam 
penetapan harga. Pembeli menentukan harga dan volume (kuantitas) barang yang mau 
dibelinya. Putusan akhir pada harga berapa barang akan dilepas tetap ada di tangan penjual 
(mereka yang punya barang dan tahu ongkos produksinya dan harga beli bahan bakunya). Kata 
akhir berapa banyak barang yang mau dibeli datang dari pembeli (mereka yang tahu berapa 
besar kebutuhan mereka), bukan pada penjual kendati penjual bisa memengaruhinya lewat 
variasi harga. Proses ini berjalan tanpa juru lelang neoklasik yang tak berwujud (the invisible 
hand) sesuai dengan kepercayaan mereka pada hukum penawaran dan permintaan. 

Pertanyaan ketiga untuk menelaah akibat dari penerapan kebijakan uang ketat (tight monetary 
policy). Sebanyak 41,3 persen dari 659 responden menjawab akan menurunkan target 
keuntungan mereka bila kesulitan dana, 30,4 persen menjawab akan menurunkan produksi 
barang mereka (yang bila berlanjut akan berujung pada pemutusan hubungan kerja), sementara 
21,7 persen malah akan menaikkan harga barang (6,5 persen tidak menjawab). Jawabannya 
cukup lumrah. Bila ada problem aliran kas atau cash-flow problem (entah karena tingginya suku 
bunga pinjaman, sulitnya penagihan, atau sukarnya mendapatkan pinjaman), pengusaha pertama-
tama akan rela mengurangi keuntungan walau tetap tidak rela rugi. Kalau terpepet mengurangi 
produksi. Kalau bisa mengalihkan ke konsumen. 

Penggelembungan harga dan KKN 

Konsep harga adalah biaya plus keuntungan. Biaya naik harga naik. Kalau ada biaya siluman, 
pengusaha tinggal menaikkan harga saja (mark-up). Setiap kenaikan harga yang luar biasa 
(terlebih bila lebih dari 20 persen) tanpa alasan yang jelas bisa dicurigai mengandung unsur 
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KKN, karena adanya kemungkinan mark-up yang gila-gilaan. Ujung-ujungnya KKN pasti 
tercermin lewat harga, kecuali bila terjadi pengelabuan kualitas barang yang tidak terpantau 
oleh lembaga konsumen. Krisis ekonomi tahun 1997/1998 beranjak dari keuntungan yang di 
luar kewajaran yang dinikmati oleh pengusaha dan penguasa. Kita akan luput mengamati KKN 
yang berkobar bila kita memasrahkan pada anggapan uang pangkal kenaikan harga. Sebuah 
kerancuan berpandangan. 

Teori inflasi 

Inflasi mudah dipahami dari pendekatan nilai tambah yang diukur dalam Produk Domestik 
Bruto (PDB) yang disimbolkan sebagai Y. PDB atau Y ini bisa kita urai lebih lanjut menjadi dua 
unsur, yaitu volume (Q) dan harga (P) yang kalau dinotasikan menjadi: (1) Y = P x Q atau PQ, 
sehingga bisa diubah menjadi: (2) P = Y/Q, yang kalau dibagi dengan jumlah pekerja (N) di 
Indonesia menjadi: (3) P = y/A, di mana y = Y/N dan A = Q/N. Dalam hal ini, y mencerminkan 
pendapatan (money income) per pegawai yang mencakup upah, gaji, keuntungan, penyusutan, 
pajak, rental, dan pendapatan bunga (the average gross income per employee atau average 
gross labor earnings). Sementara A atau Q/N mencerminkan produksi rata-rata per pekerja 
(average labor product). 

Tampak gamblang bahwa harga akan stabil bila dan hanya bila pendapatan dalam bentuk uang 
secara agregat (Y) meningkat seirama dan sejalan dengan laju kenaikan total output (Q), atau 
pendapatan per pegawai (y) meningkat dengan laju yang sama dengan peningkatan produktivitas 
per pegawai rata-rata (A). Dalam konsep dinamis, dengan berjalannya waktu elemen yang 
menentukan perubahan harga atau P(t) bisa dinotasikan menjadi: (4) (dP/P) = (dY/Y) /(dQ/Q) = 
(dy/y) / (dA/A). Harga pasti naik (inflasi) bila pendapatan nasional tumbuh lebih cepat dari 
volume produksi nasional, atau bila pendapatan dalam bentuk per pegawai rata-rata bertumbuh 
lebih cepat dari laju peningkatan produktivitas per pegawai. 

Sedemikian gamblangnya teori inflasi ini dicerna. Terlepas dari jumlah uang yang beredar, 
velositas uang, pengeluaran belanja pemerintah, praktik monopoli, harga barang impor, ataupun 
volatilitas ekspektasi inflasi, harga atau inflasi hanya bisa ditaklukkan dengan menyinkronkan 
tempo Y dengan Q atau y dengan A. Cuma itu! 

Terlampau lama kita terbelenggu pada teori black box para ekonom yang mengabaikan proses 
pembentukan harga. Semua masalah ekonomi akan serta-merta lenyap bila kita berangkat dari 
sebuah kondisi yang ekuilibrium ke ekuilibrium yang lain tanpa menyoroti bagaimana proses 
aktivitas ekonomi berlangsung, termasuk proses pembentukan harga. Akibatnya, kolusi yang 
melibatkan pengusaha dan penguasa lewat praktik mark-up harga luput dari pengamatan kita. 
Perekonomian Indonesia jauh dari konsep ekuilibrium yang merupakan the exception kalau 
memang ada. 

Kondisi ekonomi kita masih morat-marit dan ini the rule, bukan the exception. Ada baiknya kita 
bertanya apakah praktik mark-up harga (KKN) sebaiknya diperlakukan sebagai the exception 
atau masih the rule di negara kita ini. Bila yang terakhir masih marak, konsep inflasi kita patut 
diluruskan. 

 

Steve Susanto, Head of Danareksa Research Institute 

SUMBER: KOMPAS, Senin, 26 Juli 2004 
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Siapa Suka Deflasi?  

MESKI transmisi deflasi global membantu perlambatan inflasi dan penurunan suku bunga, 
pemerintah perlu mewaspadai dampaknya terhadap kegiatan produksi dan kinerja 
penyaluran kredit. Tulisan ini memaparkan dinamika deflasi di beberapa negara. 

MENGAPA kinerja penyaluran kredit belum memuaskan padahal bunga SBI telah turun 
drastis? Total kredit rupiah selama tahun berjalan hingga bulan April hanya naik 5,9 persen, 
lebih rendah dibandingkan penempatan perbankan di dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 
dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia yang tumbuh 17 persen. Pertumbuhan kredit juga 
lebih rendah dibandingkan posisi obligasi negara yang dimiliki oleh bank non-rekapitalisasi 
yang melonjak 32 persen. 

Pihak perbankan-seperti diungkapkan manajemen PT Bank Central Asia Tbk (Kompas, 26 
Juni 2003)-umumnya merujuk lemahnya daya serap sektor riil. Melalui sebuah talk-show, 
seorang direktur bank komersial mencemaskan bahwa Indonesia kini sedang mengimpor 
deflasi. Kekhawatiran itu didasarkan alasan yang disampaikan nasabahnya saat 
mengembalikan kredit yang telah disetujui. Nasabahnya merasa lebih senang menjadi 
importir ketimbang produsen, sebab produk yang dihasilkan kalah bersaing dengan produk 
impor dari Cina. 

Kemungkinan Indonesia mengimpor deflasi, termasuk dari Cina cukup beralasan. 
Perlambatan inflasi kita telah didahului oleh penurunan indeks harga perdagangan besar 
komoditas impor. Surplus perdagangan Indonesia terhadap Cina cenderung menurun sejak 
tahun 1999 bersamaan dengan peningkatan pangsa impor dari Cina yang melebihi pangsa 
ekspor kita ke Cina (Peraga 1). Dapat kita saksikan setahun terakhir beragam barang 
pertukangan buatan Cina berharga relatif murah semakin marak diperdagangkan di pusat 
pembelanjaan, termasuk di Perkulakan Goro. 

Ancaman deflasi global 

Pembicaraan mengenai kecemasan ancaman deflasi global meluas beberapa bulan terakhir. 
Kecemasan ini tidak hanya dibentuk oleh pengalaman buruk Jepang yang perekonomiannya 
melambat tertawan deflasi berkepanjangan sejak kejatuhan harga saham tahun 1990. Tahun 
2002 deflasi terjadi di Cina, Singapura, Hong Kong dan Taiwan. 

Deflasi juga merambah perekonomian terbesar dunia, yakni Amerika Serikat (AS). Indeks 
harga konsumen untuk komoditas nonmakanan dan energi menurun selama dua tahun 
terakhir. Kekhawatiran terhadap ancaman deflasi sempat dilontarkan Gubernur Bank 
Sentral AS (Federal Reserve) Alan Greenspan akhir tahun lalu melalui pernyataan yang 
sangat eksplisit "to ensure that any latent deflationary pressures are appropriately addressed 
well before they become a problem". 

Seperti halnya di Jepang, deflasi di AS terjadi akibat konsumen menunda belanja. Keputusan 
ini dilandasi kekhawatiran akan kemantapan basis pendapatan dan kekayaan seiring belum 
membaiknya kinerja pasar modal. Deflasi menjadi momok bagi perusahaan go public yang 
mengalami kelebihan kapasitas. Kompetisi yang ketat menekan margin dan profit. Harga 
saham yang kemudian turun pada gilirannya menggerus kemakmuran konsumen sebagai 
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investor. Bila lingkaran setan deflasi ini tidak diputuskan, ekonomi AS terjebak ke dalam 
pusaran depresi. Boleh jadi ancaman deflasi lebih menakutkan ketimbang teroris. 

Fed fund rate (overnight bank lending rate) belum lama kembali diturunkan hingga 1 
persen, tingkat terendah selama 45 tahun. Pembelanjaan defisit (termasuk untuk menggelar 
perang serta sikap konfrontatif?) terus dilakukan hingga rasio utang terhadap produk 
domestik bruto (PDB) meningkat. Meski tidak mengakui, Pemerintah AS mendukung 
pelemahan dollar AS agar harga barang impor meningkat. 

Saling ekspor deflasi 

Bakal berhasilkah AS menghalau deflasi? Kelihatannya sangat sulit mengingat secara 
struktural AS adalah pengimpor deflasi terbesar. Hal ini ditunjukkan oleh memburuknya 
defisit neraca perdagangan. Sejauh ini strategi pelemahan dollar AS baru meningkatkan 
harga impor barang dari Uni Eropa, Kanada, dan Amerika Latin. Sementara harga impor 
barang dari Jepang dan Asian newly industrialized countries terus mengalami penurunan. 

Mengapa demikian? Jepang mengekspor deflasinya sebab stimulus fiskal dan moneter 
ekspansif untuk mendorong perekonomian domestik tidak dapat diandalkan. Selama satu 
dekade terakhir Jepang telah agresif membiayai pengeluaran prasarana publik sehingga 
menyebabkan rasio utang terhadap PDB melonjak hingga 130 persen. Kebijakan moneter 
ekspansif telah dilakukan dengan menurunkan suku bunga hingga mendekati nol persen. 
Hidup mati Jepang dengan demikian bergantung ekspor. Persaingan semakin ketat dari 
negara Asia lain mendorong Jepang berupaya menahan penguatan yen untuk memacu 
ekspor. 

Latar belakang Cina mengekspor deflasi-yang terjadi sejak tahun 1995-berbeda karena 
deflasi tidak merupakan suatu kemalangan. Penurunan harga terjadi akibat perbaikan 
produksi berkat keberhasilan Cina memanfaatkan maraknya dukungan investasi asing untuk 
memacu ekspor. Deflasi malah memacu pertumbuhan ekonomi dan harga saham. Tahun 
2002 surplus perdagangannya dengan AS tetap melonjak ketika kebanyakan negara 
mengalami penurunan. Data Pemerintah AS menunjukkan Cina menikmati sekitar 19 
persen dari 540 miliar dollar AS total defisit perdagangan AS tahun lalu. Pelemahan dollar 
AS akan membuat produk Cina lebih kompetitif mengingat kurs yuan dipatok terhadap 
dollar AS. 

Dilema deflasi 

Memang tidak gampang untuk meyakinkan deflasi sebagai suatu ancaman kepada 
masyarakat kita yang kerap terhantam inflasi. Pemerintah perlu melakukan komunikasi yang 
efektif mengingat kebijakan anti-transmisi deflasi sering menimbulkan dilema: konsumen 
senang, produsen meradang. Kebijakan AS mendukung pelemahan dollar AS dan 
kecenderungan penurunan harga barang impor memang dapat membantu memperlambat 
inflasi dan menurunkan bunga. Namun, hal tersebut memperketat persaingan yang harus 
dihadapi dunia usaha nasional. Kekhawatiran akan perlambatan ekonomi AS mendorong 
Cina mengekspor deflasinya ke kawasan lain, termasuk Indonesia. Jadi, siapa suka deflasi? 

Budi Hikmat, Chief Economist Bahana Securities 
SUMBER: KOMPAS, Selasa, 08 Juli 2003 


