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MASALAH POKOK PEMBANGUNAN 

PERTUMBUHAN EKONOMI 

Selama dua dasa warsa yang lalu titik perhatian utama ekonomi dunia ditunjukkan 
pada upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional riil dan  
bisa digunakan sebagai ukuran kinerja (performance)perekonomian suatu negara. 
Dasar teori pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kerangka analisis 
kemungkinan produksi sederhana (simple production possibility) untuk melihat 
tingkat, komposisi, dan pertumbuhanoutput nasional. 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

Faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu 
masyarakat adalah: 

1. Akumulasi Modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah 
(lahan), peralatan fisikal, dan sumberdaya manusia (human resources). 

2. Pertumbuhan Penduduk 

3. Kemajuan Teknologi 

1. Akumulasi Modal 

Akumulasi modal akan terjadi jika ada proporsi tertentu dari pendapatan sekarang 
yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada 
masa yang akan datang. Pabrik¬pabrik, mesin-mesin, peralatan-peralatan, dan 
barang-barang baru akan meningkatkan stok modal (capital stock) fisikal suatu 
negara (yaitu jumlah nilai riil bersih dari semua barang-barang modal produktif 
secara fisikal) sehingga pada gilirannya akan memungkinkan negara tersebut 
untuk mencapai tingkat output yang lebih besar. Investasi-investasi lainnya yang 
dikenal dengan sebutan infrastruktursosial dan ekonomi yaitu jalan raya, listrik, 
air, sanitasi, dan komunikasi akan mempermudah dan mengintegrasikan kegiatan-
kegiatan ekonomi. 

Selain itu, ada juga investasi tidak langsung. Pembangunan fasilitas-fasilitas irigasi 
akan dapat memperbaiki kualitas lahan pertanian melalui peningkatan 
produktivitas per hektar. Jika 100 hektar lahan beririgasi bisa menghasilkan 
output yang sama dengan 200 hektar lahan tidak beririgasi (dengan catatan 
penggunaan input-input lainnya sama), maka fasilitas irigasi itu nilainya sama 
dengan dua kali luas lahan tanpa irigasi. Penggunaan pupuk-pupuk kimia dan 
pembasmian hama penyakit dengan pestisida juga akan bermanfaat untuk 
meningkatkan produktivitas lahan. Investasi sumberdaya manusia (human 
investment) juga dapat memperbaiki kualitas sumberdaya manusia dan juga akan 
mempunyai pengaruh yang sama atau bahkan lebih besar terhadap produksi.  
Semua jenis investasi di atas menyebabkan terjadinya akumulasi modal. 
Akumulasi modal akan menambah sumberdaya-sumberdaya baru (memperbaiki 
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kualitas tanah yang rusak) atau meningkatkan kualitas sumberdaya-sumberdaya 
yang ada (irigasi, pupuk, pestisida, dan lain-lain), tetapi ciri-cirinya yang utama 
bahwa investasi itu menyangkut suatu trade-off antara kon¬sumsi sekarang dan 
konsumsi masa yang akan datang. 

Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk dan yang hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan 
jumlah angkatan kerja (labor force) secara tradisional dianggap sebagai faktor 
yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak 
angkatan kerja berarti semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak 
penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. 

Namun demikian, yang perlu dipertanyakan adalah: apakah peningkatan penawaran 
tenaga kerja yang cepat di NSB yang mempunyai surplus tenaga kerja mempunyai 
pengaruh yang posifif atau negatif terhadap kemajuan ekonomi? Jawabnya: 
tergantung pada kemampuan sistem ekonomi tersebut untuk menyerap dan 
mempekerjakan tambahan pekerja itu secara produktif. Kemampuan tersebut 
tergantung pada tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya faktor-faktor lain 
yang dibutuhkan, seperti misalnya keahlian manajerial dan administratif. 

Dalam memahami dua faktor fundamental pertama yang menyebabkan pertumbuhan 
ekonomi, untuk sementara kita sisihkan dulu komponen ketiga (teknologi). Mari kita 
lihat kedua faktor itu berinteraksi melalui kurva kemungkinan produksi atau 
Production Possibility Curve PPC. Dengan teknologi, sumberdaya fisikal, dan 
sumberdaya manusia tertentu, PPC menggambarkan kombinasi-kombinasi output 
maksimum yang bisa dicapai untuk dua kelompok ko¬moditi, misalkan beras dan 
radio, jika semua sumberdaya yang ada digunakan secara penuh dan efisien (full 
employment). 

Misalkan teknologi tidak berubah, sedangkan sumberdaya fisikal dan sumberdaya 
manusia ditingkatkan dua kali sebagai hasil dari investasi yang meningkatkan kualitas 
sumberdaya yang ada atau investasi sumberdaya-sumberdaya baru: tanah, modal, dan 
tenaga kerja. Gambar 9.1 menunjukkan bahwa penduakalilipatan jumlah sumberdaya 
akan menyebabkan PPC bergeser menjauhi titik asal (origin) secara seragam dari P-P 
ke P'-P'Radio dan beras sekarang bisa diproduksi lebih banyak. 

Dalam analisis ini dianggap hanya dua macam barang yang dihasilkan oleh 
perekonomian tersebut. Oleh karena itu GNP (nilai keseluruhan dari barang-barang 
dan jasa yang dihasilkan) menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Dengan kata lain, 
proses pertumbuhan ekonomi sedang berlangsung. 
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Gambar 9.1. 

Pengaruh Pertambahan Sumberdaya Fisikal dan 
Sumberdaya Manusia terhadap Posisi PPC 

Seandainya negara tersebut tidak menggunakan sumberdaya fisikal dan 
sumberdaya manusia secara penuh seperti pada titik X dan X' pada Gambar 9.1, 
maka terjadi pengangguran dan modal serta tanah yang menganggur (idle). Tetapi 
perlu pula diingat bahwa tidak ada keharusan bahwa pertumbuhan sumberdaya 
akan menyebabkan pertumbuhan output yang lebih tinggi. Ini bukan hukum 
ekonomi dan banyak NSB yang pertumbuhannya sangat buruk mem¬buktikan 
fenomena ini. Pertumbuhan penyediaan sumber daya juga bukan syarat yang 
diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi jangka pendek, karena pemanfaatan 
sumber daya yang menganggur yang ada bisa menaikkan tingkat output secara 
substansial, seperti yang dilukiskan oleh pergerakan dari titik X ke X'. Namun 
demikian, dalam jangka panjang, perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya 
seperti halnya investasi baru yang dirancang untuk memperbesar kuantitas sumber 
daya-sumber daya tersebut merupakan tindakan yang mendasar untuk 
mempercepat pertumbuhan output nasional. 

Di samping menganggap pertumbuhan semua faktor produksi secara proporsional, 
mari kita anggap bahwa misalnya hanya modal atau hanya tanah yang dinaikkan, 
baik kualitas maupun kuantitasnya. Gambar (a) dan (b) pada Gambar 9.2 
menunjukkan bahwa pabrik radio relatif menggunakan modal uang lebih banyak 
sedangkan produksi beras relatif menggunakan tanah lebih banyak. Oleh karena 
itu pergeseran PPC akan lebih berat ke arah radio (Gambar 9.2a) jika modal 
tumbuh dengan cepat, dan ke arah beras (Gambar 9.2b) jika kuantitas dan kualitas 
tanah tumbuh relatif lebih cepat. 

Namun demikian, karena pada keadaan bisa kedua produk tersebut akan 
membutuhkan kedua faktor produksi itu sebagai input produktif, walaupun dalam 
kombinasi yang sangat berbeda, maka PPC masih bergeser sedikit menjauhi titik 
origin sepanjang sumbu beras (a) jika modal dinaikkan, dan sepanjang sumbu 
radio (b) hanya jika kuantitas dan atau kualitas sumberdaya tanah diperluas. 
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Gambar 9.2. 
Pergeseran PPC yang non-simetris jika: 
(a) hanya stok modal  yang diperluas dan 
(b) hanya kenaikan kuantitas dan atau kualitas tanah. 

 

Kemajuan Teknologi 

Menurut para ekonom, kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting 
bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan 
teknologi disebabkan oleh cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki 
dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional, seperti cara menanam padi, 
membuat pakaian, atau membangun rumah. Ada 3 macam klasifikasi kemajuan 
teknologi yaitu: netral, hemat tenaga kerja (labor-saving), dan hemat modal 
(capital saving). 

Kemajuan teknologi yang bersifat netral terjadi jika tingkat output yang dicapai 
lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama. Inovasi-
inovasi yang timbul dari adanya pembagian kerja (division of labor) bisa yang 
tepat akan menghasilkan tingkat output total yang lebih tinggi dan konsumsi yang 
lebih banyak untuk semua orang. Dalam hubungannya dengan analisis 
kemungkinan produksi (PPC), kemajuan teknologi yang bersifat netral adalah 
penduakalian output total adalah sama dengan menduakalikan semua input 
produktif. Pergeseran PPC menjauhi titik asal ditunjukkan oleh Gambar 9.3 
menunjukkan gambar kemajuan teknologi yang bersifat netral. 
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Gambar 9.3. 
Kemajuan Teknologi yang Bersifat Netral 

 

Di lain pihak, kemajuan teknologi bisa bersifat hemat tenaga kerja atau hemat 
modal, yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga 
kerja atau input modal yang sama. Penggunaan komputer, traktor, dan alat-alat 
mekanisasi lainnya, yang merupakan mesin-mesin dan peralatan modern bisa 
diklasifikasikan sebagai hemat tenaga kerja. 

Kemajuan teknologi yang bersifat hemat modal adalah sangat jarang terjadi, 
karena hampir semua penelitian ilmiah dan perkembangan teknologi yang 
dilakukan di negara maju adalah bertujuan untuk menghemat tenaga kerja, bukan 
modal. Tetapi untuk negara-negara yang mempunyai tenaga kerja yang melimpah 
seperti NSB pada umumnya, maka kemajuan teknologi yang bersifat hemat modal 
sangat dibutuhkan. Metode produksi yang lebih efisien (biaya produksi rendah) 
adalah metoda produksi yang padat tenaga kerja (labor intensive). 

Kemajuan teknologi bisa juga bersifat memperluas tenaga kerja (labor aumenting) 
atau perluasan modal (capital augmenting). Kemajuan teknologi yang bersifat 
perluasan tenaga kerja terjadi jika kualitas atau keahlian angkatan kerja 
ditingkatkan, misalnya penggunaan video, televisi, dan media komunikasi 
elektronik lainnya dalam memberikan pelajaran di kelas. Semen¬tara itu 
kemajuan teknologi yang bersifat perluasan modal terjadi jika penggunaan modal 
secara lebih produktif, misalnya penggantian bahan untuk membuat bajak dari 
kayu menjadi baja dalam produksi pertanian. 

Kita bisa menggunakan PPC untuk beras dan radio untuk menganalisis dua macam 
kemajuan teknologi yang sangat berbeda itu. Penggunaan bibit unggul, misalnya, 
bisa membuat petani padi mampu meningkatkan hasil padinya menjadi dua atau 
tiga kali dari hasil biasanya per hektar sawah. Dengan menggunakan analisis 
kemungkinan produksi, pengaruh penggunaan bibit unggul itu ditunjukkan oleh 
Gambar 9.4. Pada gambar tersebut tampak bahwa kurva tersebut bergeser 
menjauhi titik origin pada sumbu beras dimana perpotongannya dengan sumbu 
radio tidak berubah (bibit unggul baru tidak bisa digunakan untuk meningkatkan 
produksi radio secara langsung). 
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Dalam hubungannya dengan teknologi pembuatan radio, penemuan transistor 
mempunyai dampak yang sangat besar terhadap komunikasi seperti halnya 
penemuan mesin uap dalam transportasi. Dengan adanya transistor tersebut 
produksi radio tumbuh dengan pesat. Proses produksi menjadi lebih gampang dan 
para pekerja mampu untuk meningkatkan produktivitas total mereka dengan 
cepat. Gambar 9.5 menunjukkan bahwa teknologi transistor telah menyebabkan 
PPC berputar ke arah luar sepanjang sumbu vertikal. Sementara itu, 
perpotongannya dengan sumbu beras tidak berubah, walaupun mungkin dengan 
mendengarkan musik selama bekerja akan meningkatkan produktivitas para 
petani. 

 

Gambar 9.4. 
Pengaruh Penggunaan Bibit Unggul Baru terhadap Produksi Beras 

  

Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Modern 

Simon Kuznets, penerima hadiah Nobel dalam bidang ekonomi pada tahun 1971 
atas kepeloporannya dalam mengukur dan menganalisis sejarah pertumbuhan 
pendapatan nasional negara¬negara maju, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi 
suatu negara sebagai "kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-
barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan 
kemampuan ini berdasarkan kepada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta 
penye¬suaian ideologi yang dibutuhkannya." Ketiga komponen pokok dari 
definisi ini sangat penting artinya: 

(1) Kenaikan output nasional secara terus menerus merupakan perwujudan dari 
pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menyediakan berbagai macam 
barang ekonomi merupakan tanda kematangan ekonomi. 

(2) Kemajuan teknologi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang 
berkesinambungan, namun belum merupakan syarat yang cukup. Untuk 
merealisir potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru, maka 

(3) Penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi harus dilakukan. Inovasi 
teknologi tanpa disertai inovasi sosial ibarat bola lampu tanpa aliran listrik. 
Potensi ada tetapi tanpa input yang melengkapi tidak akan berarti apa-apa. 
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Gambar 9.5. 
Pengaruh Penggunaan Transistor terhadap Produksi Radio 

 

 

Dalam analisisnya yang mendalam, Kuznets memisahkan 6 karakteristik yang 
terjadi dalam proses pertumbuhan pada hampir semua negara maju yaitu: 

� Dua Variabel Ekonomi Agregatif 

1. Tingginya tingkat pertumbuhan output per kapita dan pendudulk. 

2. Tingginya tingkat kenaikan produktivitas faktor produksi secara 
keseluruhan, terutama produktivitas tenaga kerja. 

� Dua Variabel Transformasi Struktural 

3. Tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi 

4. Tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi. 

Dua Faktor yang Mempengaruhi Meluasnya Pertumbuhan Ekonomi Internasional 

1. Kecenderungan negara-negara maju secara ekonomis untuk menjangkau 
seluruh dunia untuk mendapatkan pasar dan bahan baku. 

2. Pertumbuhan ekonomi ini terbatas hanya pada sepertiga populasi dunia. 

 

Berikut ini dijelaskan dengan singkat masing-masing karakteristik di atas. 

Dalam hal pertumbuhan output per kapita dan penduduk, semua negara yang 
telah maju sekarang ini telah berpengalaman banyak dari sejarah tingkat 
pertumbuhan mereka selama masa pertumbuhan ekonomi modern, dari sekitar 
tahun 1770 sampai sekarang ini. Untuk negara¬negara maju non-komunis, tingkat 
pertumbuhan rata-rata tahunan selama 200 tahun yang lalu hampir sebesar 2 
persen untuk output per kapita, 1 persen untuk penduduk, dan oleh karena itu 3 
persen untuk output total (GNP riil). 
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Tingkat-tingkat pertumbuhan tersebut-menunjukkan bahwa pertumbuhan output 
per kapita membutuhkan waktu 35 tahun untuk menjadi dua kali lipat (doubling 
time), 70 tahun untuk penduduk, dan 24 tahun untuk GNP riil-jauh lebih besar 
dari pada yang dialami pada masa sebelum revolusi industri terjadi pada akhir 
abab 18. Sebagai contoh, output per kapita selama dua abad terakhir diperkirakan 
sepuluh kali lebih besar dari masa pra modern; penduduk tumbuh sekitar empat 
atau lima kali lebih besar dari pada periode sebelumnya, dan percepatan 
pertumbuhan output (GNP) diperkirakan sekitar 14 atau 15 kali lebih besar dari 
pada sebelum abad ke 19. 

Tingginya tingkat pertumbuhan produktivitas merupakan karakteristik 
pertumbuhan ekonomi modern. Tingkat produktivitas faktor produksi (tenaga 
kerja) naik beberapa kali lipat dibanding pada masa pramodern. Sebagai contoh, 
diperkirakan bahwa tingkat kenaikan produktivitas sekitar 50 sampai 70 persen. 
Dengan kata lain, kemajuan teknologi yang memasukkan peningkatan sumber 
daya fisikal dan manusia telah meningkatkan GNP per kapita. 

Berdasarkan catatan sejarah, tingkat perubahan struktural dan sektoral itu bersifat 
inheren dalam proses pertumbuhan. Perubahan struktural ini termasuk 
pergeseran secara perlahan dari kegiatan-kegiatan pertanian menuju kegiatan-
kegiatan non-pertanian, dan akhir-akhir ini dari industri ke jasa. Sebagai contoh, 
di Amerika Serikat proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian adalah 
sebesar 53,5 persen pada tahun 1870. Pada tahun 1960 proporsi itu turun menjadi 
kurang dari 7 persen. Transformasi sosial dan ideologi sangat diperlukan bagi 
perubahan struktur ekonomi dalam setiap masyarakat. 

Dua karakteristik terakhir dari pertumbuhan ekonomi modern berkaitan dengan 
peranan negara-negara maju dalam dunia internasional. Karakteristik yang 
pertama adalah berkaitan dengan kecenderungan negara-negara kaya untuk 
menjangkau seluruh pelosok dunia untuk mendapatkan produk-produk primer 
dan bahan baku, tenaga kerja yang murah, dan pasar yang menguntungkan bagi 
barang-barang industri oleh mereka. Kegiatan-kegiatan itu bisa dicapai karena 
adanya kemajuan teknologi modern terutama dalam bidang komunikasi dan 
transportasi. Hal ini membuat bumi seolah-olah dipersatukan, tidak seperti abad 
19. Keadaan ini juga membuatnegara-negara miskin didominasi oleh negara-
negara maju, baik di bidang politik maupun ekonomi. 

Yang terakhir, kenaikan output dunia yang sangat mengesankan selama 2 abad 
terakhir, sayangnya, hanya dinikmati oleh sepertiga penduduk dunia. Sepertiga 
penduduk dunia itu bahkan menikmati 85 persen dari pendapatan dunia. 

Perdebatan Masalah Pertumbuhan 

Di awal tahun 1970-an terjadi perubahan persepsi pemerintah dan swasta secara 
luar biasa mengenai tujuan utama kegiatan ekonomi. Di negara-negara kaya 
maupun di negara-negara miskin tumbuh kekecewaan terhadap tekad untuk 
mengejar pertumbuhan sebagai tujuan pokok ekonomi masyarakat. Di negara-
negara maju, tekanan yang utama tampaknya usaha untuk menggeser orientasi 
pada pertumbuhan ekonomi menuju ke usaha yang lebih memperhatikan kualitas 
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hidup (quality of life). Perhatian tersebut tampak pada adanya gerakan lingkungan 
hidup. Terjadi protes keras terhadap ganasnya pertumbuhan ekonomi dan akibat 
polusi oleh air dan udara, penipisan cadangan sumber daya alam, dan perusakan 
keindahan-keindahan alam. 

Sebuah buku yang cukup berpengaruh yang berjudul The Limits to Growth (1972) 
menjelaskan kenyataan bahwa sumber daya-sumber daya alam yang terbatas di 
bumi ini tidak akan dapat menopang tingkat pertumbuhan yang tinggi secara terus 
menerus tanpa terjadinya bencana sosial dan ekonomi yang besar. 

Di negara-negara miskin yang menjadi perhatian utama adalah masalah 
pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Banyak NSB yang mengalami tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa 
pertumbuhan semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah 
kemiskinan. Bagi ratusan juta rakyat Afrika, Asia, dan Amerika Latin, tingkat 
kehidupan tampaknya mandeg dan bahkan untuk beberapa negara terjadi 
penurunan tingkat kehidupan riil. Tingkat pengangguran dan pengangguran semu 
meningkat di daerah pedesaan dan perkotaan. Distribusi pendapatan antara kaya 
dan miskin semakin tidakmerata. Banyak orang merasakan bahwa pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi telah gagal untuk menghilangkan atau bahkan mengurangi 
luasnya kemiskinan absolut di NSB. 

Dengan kata lain, pertumbuhan GNP per kapita yang cepat tidak secara otomatis 
meningkatkan tingkat hidup rakyat banyak. Malah pertumbuhan GNP per kapita 
ini di beberapa NSB (seperti Pakistan, India, Kenya, dan lain-lain) telah 
menimbulkan penurunan absolut dalam tingkat hidup orang miskin di perkotaan 
dan pedesaan. 

DISTRIBUSI PENDAPATAN Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan 

Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi 
pendapatan meru¬pakan inti permasalahan pembangunan. Walaupun titik 
perhatian utama kita pada ketidakme¬rataan distribusi pendapatan dan harta 
kekayaan (assets), namun hal tersebut hanyalah meru¬pakan sebagian kecil dari 
masalah ketidakmerataan yang lebih luas di NSB. Misalnya ketidakmerataan 
kekuasaan, prestise, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, 
kebebasan untuk memilih, dan lain-lain. 

Sebuah cara yang sederhana untuk mendeteksi masalah distribusi pendapatan dan 
kemis¬kinan adalah dengan mengggunakan kerangka kemungkinan produksi, 
seperti yang telah disinggung pada bagian di muka. 

Untuk menggambarkan analisis tersebut, produksi barang dalam sebuah 
perekonomian dibagi menjadi dua macam barang. Pertama adalah barang-barang 
kebutuhan pokok (necessity goods) seperti: makanan pokok, pakaian, perumahan 
sederhana, dan sebagainya, Kedua, adalah barang-barang mewah seperti: mobil 
mewah, video, televisi, pakaian mewah, dan sebagainya. 

Dengan menganggap bahwa produksi sekarang terjadi pada batas kemungkinan 
produksi (di mana semua sumberdaya digunakan secara penuh dan efisien). 
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Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana menentukan kombinasi antara barang-
barang kebutuhan pokok dan barang-barang mewah itu? Siapa yang akan 
menentukan? 

Gambar 9.6 menggambarkan masalah tersebut. Pada sumbu vertikal digambarkan 
semua barang mewah secara keseluruhan, sedangkan sumbu horisontal 
melukiskan kelompok barang kebutuhan pokok. Oleh karena ituProduction 
Possibility Curve (PPC) tersebut menggambarkan kombinasi maksimum dari 
kedua macam barang tersebut yang bisa dihasilkan perekonomian itu dengan cara 
menggunakan teknologi tertentu. Namun keadaan tersebut tidak menunjukkan 
secara jelas kombinasi yang mana di antara banyak kemungkinan yang akan 
dipilih. 

Gambar 9.6. 
Pemilihan Barang Apa yang akan Diproduksi: 

Barang Mewah versus Barang Kebutuhan Pokok. 

 

 

Sebagai contoh, GNP riil yang sama ditunjukkan pada titik A dan titik B pada 
Gambar 9.6. Pada titik A banyak barang mewah dan sedikit barang kebutuhan 
pokok yang dihasilkan, sedangkan pada titik B sebaliknya. Bagi negara-negara 
yang berpendapatan rendah, kombinasi yang diharapkan adalah pada titik B. 
Tetapi faktor penentu utama bagi kombinasi output dalam perekonomian pasar 
dan "campuran" adalah tingkat permintaan efektif konsumen secara keseluruhan. 
Hal ini disebabkan oleh posisi dan bentuk kurva permintaan masyarakat secara 
keseluruhan terutama sekali ditentukan oleh tingkat distribusi pendapatan 
nasional. 

Di negara yang tingkat GNP dan pendapatan per kapitanya rendah, semakin 
timpang distribusi pendapatan maka permintaan agregat akan semakin 
dipengaruhi oleh perilaku konsumsi orang-orang kaya. Oleh karena itu posisi 
produksi konsumsi adalah pada titik A dimana'orang kaya, biasanya, proporsi 
pengeluarannya lebih banyak untuk barang mewah daripada barang kebutuhan 
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pokok. Pada akhirnya keadaan ini tentu akan menyebabkan kelompok miskin 
semakin menderita ,penyebab ketidak merataan distribusi pendapatan di NSB ada 
8 sebab yaitu: 

1. pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya 
pendapatan per kapita. 

2. inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara 
proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. 

3. ketidakmerataan pembangunan antardaerah. 

4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital 
intensive),sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan besar 
dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga 
pengangguran bertambah. 

5. rendahnya mobilitas sosial. 

6. pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan 
kenaikan harga¬harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha 
golongan kapitalis. 

7. memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi NSB dalam perdagangan dengan 
negara¬negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara-
negara terhadap barang¬barang ekspor NSB. 

8. hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri 
rumah tangga, dan lain-lain. 

Distribusi Pendapatan Perorangan 

Ukuran distribusi pendapatan perorangan (personal distribution) merupakan 
ukuran yang paling umum digunakan oleh para ekonom. Ukuran sederhana ini 
menunjukkan hubungan antara individu-individu dengan pendapatan total yang 
mereka terima. Bagaimana caranya pendapatan itu diperoleh tidak diperhatikan. 
Berapa banyak pendapatan masing-masing pribadi, atau apakah pendapatan itu 
berasal dari hasil kerja semata ataukah dari sumber-sumber lain seperti bunga, 
laba, hadiah, warisan, dan lain-lain, juga tidak diperhatikan. Lebih jauh lagi, 
sumber-sumber yang bersifat lokasional (perkotaan atau pedesaan) dan 
okupasional (misalnya pertanian, idustri pengolahan, perdagangan, jasa-jasa) juga 
diabaikan. 

Oleh karena itu, para ekonom dan ahli statistik lebih suka menyusun semua 
individu menurut tingkat pendapatannya yang semakin meninggi dan kemudian 
membagi semua individu tersebut ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda-
beda. Metode yang umum adalah membagi penduduk ke dalam kuintil (5 
kelompok) atau desil (10 kelompok) sesuai dengan tingkat pendapatan yang 
semakin meninggi tersebut dan kemudian menentukan proporsi dari pendapatan 
nasional total yang diterima oleh masing-masing kelompok tersebut. 
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Sebagai contoh, Tabel 9.1 menunjukkan suatu distribusi pendapatan hipotetis 
suatu NSB. Pada tabel tersebut ada 20 'individu' yang menyajikan penduduk 
negara tersebut secara keseluruhan yang disusun dengan aturan pendapatan 
tahunan yang semakin tinggi yang dimulai dari individu dengan pendapatan 
terendah (0,8 unit) sampai yang tertinggi (15 unit). Pendapatan total semua 
individu (pendapatan nasional) berjumlah 100 unit dan merupakan jumlah yang 
masuk dalam kolom 2. 

Tabel 9.1. 
Distribusi Pendapatan Perorangan Suatu NSB 

Atas Dasar Pangsa Pendapatan Secara Hipotetis 

  

Dalam kolom 3 penduduk dikelompokkan ke dalam kuintil atau 5 kelompok yang 
masing¬masing terdiri dari 4 individu. Kuintil pertama menunjukkan 20 persen 
penduduk yang berpen¬dapatan terendah dalam skala pendapatan. Kelompok ini 
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hanya menerima 5 persen (5 unit uang) dari pendapatan nasional total. Kuintil 
yang kedua (5-8 individu) menerima 9 persen dari pendapatan total. Kemungkinan 
lain, 40 persen penduduk terendah (kuintil 1 + kuintil 2) hanya menerima 14 
persen dari pendapatan, sedangkan 20 persen penduduk tertinggi (kuintil ke 5) 
menerima 51 persen dari pendapatan total. 

Ukuran umum ketidakmerataan pendapatan yang bisa didapat dari kolom 3 adalah 
perban¬dingan antara pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk 
terendah dan 20 persen penduduk tertinggi. Perbandingan ini sering digunakan 
sebagai ukuran derajat ketidakmerataan antara negara maju dan negara miskin. 
Dalam contoh ini, perbandingan ketidakmerataan tersebut adalah sama dengan 
14,0 dibagi dengan 51 atau 0,28. 

Untuk memberikan keterangan yang lebih terinci tentang ukuran distribusi 
pendapatan, bisa dilihat desil atau 10 persen pangsa yang terdapat pada kolom 4. 
Tampak bahwa 10 persen penduduk yang terendah pendapatannya (2 individu 
termiskin) hanya menerima 1,8 persen dan pendapatan total, sedangkan 10 persen 
penduduk yang berpendapatan tertinggi memperoleh 28,5 persen. 

Kurva Lorenz 

Cara lain untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan adalah membuat 
kurva yang disebut kurva Lorenz. Dinamakan kurva Lorenz adalah karena yang 
memperkenalkan kurva tersebut adalah Conrad Lorenz seorang ahli statistika dari 
Amerika Serikat. Pada tahun 1905 ia menggambarkan hubungan antara kelompok-
kelompok penduduk dan pangsa (share) pendapatan mereka. 

Gambar 8.7 menunjukkan bagaimana cara membuat kurva Lorenz tersebut. 
Jumlah penerima pendapatan digambarkan pada sumbu horisontal, tidak dalam 
angka mutlak tetapi dalam persentase kumulatif. Misalnya, titik 20 menunjukkan 
20 persen penduduk termiskin (paling rendah pendapatannya), dan pada titik 60 
menunjukkan 60 persen penduduk terbawah pendapatannya, dan pada ujung 
sumbu horisontal menunjukkan jumlah 100 persen penduduk yang dihitung 
pendapatannya. 

Sumbu vertikal menunjukkan pangsa pendapatan yang diterima oleh masing-
masing persentase jumlah penduduk. Jumlah ini juga kumulatif sampai 100 
persen, dengan demikian kedua sumbu itu sama panjangnya dan akhirnya 
membentuk bujur sangkar. 

Sebuah garis diagonal kemudian digambarkan melalui titik origin menuju sudut 
kanan atas dari bujur sangkar tersebut. Setiap titik pada garis diagonal tersebut 
menunjukkan bahwa persentase pendapatan yang diterima sama persis dengan 
persentase penerima pendapatan tersebut. Sebagai contoh, titik tengah dari 
diagonal tersebut betul-betul menunjukkan bahwa 50 persen pendapatan diterima 
oleh 50 persen jumlah penduduk. Demikian juga titik 75 atau 25. Dengan kata lain, 
garis diagonal tersebut menunjukkan distribusi pendapatan dalam keadaan 
kemerataan sempurna (perfect equality). Oleh karena itu garis tersebut bisa juga 
disebut sebagai garis kemerataan-sempurna. 
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Gambar 9.7. Kurva Lorenz 

 

Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan 
persentase pendapatan yang mereka terima, misalnya selama 1 tahun. Gambar 9.7 
merupakan gambar kurva Lorenz dengan menggunakan data desil yang terdapat 
pada Tabel 9.1. Dengan kata lain, kedua sumbu yang vertikal dan horisontal dibagi 
ke dalam 10 bagian yang sama. Titik A menunjukkan bahwa 10 persen penduduk 
dengan pendapatan terendah hanya menerima 1,8 persen dari jumlah pendapatan. 
Titik B menunjukkan bahwa 20 persen penduduk terbawah menerima 5 persen 
dari jumlah pendapatan, demikian seterusnya. 

Semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal (kemerataan sempurna), 
semakin tinggi derajat ketidak merataan yang ditunjukkan. Keadaan yang paling 
ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan dimana seluruh 
pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh berimpitnya 
kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horisontal bagian bawah dan sumbu vertikal 
sebelah kanan. 

Oleh karena tidak ada suatu negarapun yang mengalami kemerataan sempurna 
ataupun ketidakmerataan sempurna dalam distribusi pendapatannya, maka kurva-
kurva Lorenz untuk setiap negara akan terletak di sebelah kanan kurva diagonal 
tersebut seperti tampak pada Gambar 9.7 itu. Semakin tinggi derajat 
ketidakmerataan, kurva Lorenz itu akan semakin melengkung (cembung) dan 
semakin mendekati sumbu horisontal sebelah bawah. Keadaan tersebut 
ditunjukkan oleh Gambar 9.8. (a dan b). 
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(a) distribusi yang                                     (b) distribusi yang relatif 
                  relatif merata                                       tidak merata 
  

 

Gambar 9.8. 
Derajat Kemerataanl-Ketidakmerataan Menurut Kurva Lorenz 

 

Koefisien Gini 

Suatu ukuran yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan 
dalam suatu negara bisa diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis 
diagonal (kemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total 
dari separuh bujur sangkar dimana terdapat kurva Lorenz tersebut. 

Dalam Gambar 9.9 koefisien Gini itu ditunjukkan oleh perbandingan antara daerah 
yang diarsir A dengan luas segi tiga BCD. Koefisien Gini diambil dari nama ahli 
statistik Italia yang bernama C. Gini yang menemukan rumus tersebut pada tahun 
1912. 

 

Gambar 9.9. Perkiraan Koefisien Gini 

Koefisien Gini ini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak 
antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Negara-
negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi, koefisien Gininya berkisar antara 
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0,50 - 0,70; ketidakmerataan sedang berkisar antara 0,36 - 0,49; dan yang mengalami 
ketidakmerataan rendah berkisar antara 0,20 - 0, 35. 

Distribusi Fungsional 

Ukuran distribusi pendapatan lain yang sering digunakan oleh para ekonom adalah 
distribusi fungsional atau distribusi pangsa faktor produksi (factor share distribution). 
Ukuran distribusi ini berusaha untuk menjelaskan pangsa (share) pendapatan 
nasional yang diterima oleh masing¬masing faktor produksi. Di samping memandang 
individu-individu sebagai kesatuan yang terpisah, teori ukuran distribusi pendapatan 
fungsional tersebut menyelidiki persentase yang diterima tenaga kerja secara 
keseluruhan dibandingkan dengan persentase dari pendapatan nasional yang terdiri 
dari: sewa, bunga, dan laba. 

Suatu kerangka ekonomi teoritis telah dibangun berkaitan dengan konsep distribusi 
pendapatan fungsional ini. Konsep ini mencoba untuk menjelaskan "pendapatan" 
suatu faktor produksi melalui kontribusi faktor tersebut terhadap produksi. Kurva 
penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga-harga dari masing-
masing faktor produksi. Jika harga-harga tersebut dikalikan dengan kuantitas yang 
digunakan, dengan anggapan penggunaan faktor produksi secara efisien (biaya 
minimum), akan didapatkan jumlah pembayaran dari masing-masing faktor produksi. 
Misalnya, penawaran dan permintaan akan tenaga kerja digunakan untuk menentukan 
tingkat upah. Jika tingkat upah ini kemudian dikalikan dengan tingkat penggunaan 
faktor produksi tersebut (tenaga kerja), akan diperoleh nilai upah total. 

Gambar 9.10 memberikan suatu gambaran yang sederhana dari teori distribusi 
pendapatan fungsional tradisional. Kita menganggap bahwa hanya ada 2 faktor 
produksi: modal yang merupakan faktor produksi tetap dan tenaga kerja merupakan 
satu-satunya faktor produksi variabel. 

 

Gambar 9.10. 
Distribusi Pendapatan Fungsional dalam Suatu Perekonomian Pasar 
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Menurut asumsi pasar persaingan, permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh 
Marginal Product dari tenaga kerja tersebut (MPL), yaitu tambahan pekerja akan 
pekerjaan sampai pada titik dimana nilai dari Marginal Product-nya (VMPL) sama 
dengan tingkat upah riil. Tetapi, sesuai dengan prinsip marginal product yang 
menurun, permintaan akan tenaga kerja ini akan merupakan suatu fungsi yang 
menurun dari jumlah yang dipekerjakan. 

Kurva permintaan akan tenaga kerja yang berslope negatif tersebut ditunjukkan 
oleh garis DL pada Gambar 9.10. Dengan kurva penawaran tenaga kerja SL, tingkat 
upah keseimbangan akan sama dengan OW dan tingkat keseimbangan 
penggunaan tenaga kerja adalah OL. Pendapatan nasional total ditunjukkan oleh 
daerah OREL. Pendapatan nasional ini terbagi menjadi 2 yaitu OWEL merupakan 
pangsa tenaga kerja dalam bentuk upah dan WIRE sebagai laba dari kaum 
kapitalis. 

Oleh karena itu dalam suatu pasar persaingan dengan fungsi produksi yang bersifat 
constant returns to scale, harga-harga faktor produksi ditentukan oleh kurva 
penawaran dan permintaan akan faktor produksi tersebut. Pendapatan didistribusikan 
menurut "fungsi" yaitu tenaga kerja menerima "upah", pemilik tanah menerima 
"sewa", dan kaum kapitalis menerima "laba". Ini merupakan teori yang murni dan 
logis karena masing-masing faktor produksi memperoleh pembayaran hanya sesuai 
dengan kontribusinya terhadap pendapatan nasional, tidak kurang tidak lebih. 

Sayangnya, relevansi teori fungsional ini dilemahkan oleh kegagalannya dalam 
memperhitungkan peranan dan pengaruh penting dari kekuatan-kekuatan "non-
pasar" seperti "kekuatan" untuk menentukan harga-harga faktor produksi, misalnya 
perjanjian bersama antara para pekerja dan kekuatan para monopolis atau tuan tanah 
dalam penetapan tingkat upah. 

KEMISKINAN 

Pada tahun 1990 yang lalu perhatian masyarakat terhadap masalah kemiskinan 
kembali digugah setelah cukup lama tidak banyak diperbincangkan di media massa. 
Perhatian masyarakat tersebut berawal dari pernyataan Bank Dunia (1990) di media 
massa yang memuji keberhasilan Indonesia dalam mengurangi jumlah penduduk 
miskin. Menurut Bank Dunia, Indonesia telah berhasil mengurangi jumlah penduduk 
miskin secara relatif dari 40 persen pada tahun 1976 menjadi 22 persen dari jumlah 
populasi pada tahun 1984. Suatu penurunan yang cukup besar hanya dalam kurun 
waktu 8 tahun. Sementara itu, menurut data dari Biro Pusat Statistik (1991) 
jumlahpenduduk miskin Indonesia tinggal sekitar 15 persen dari jumlah populasi pada 
tahun 1990. 

Namun demikian, secara absolut jumlah penduduk Indonesia yang masih hidup di 
bawah garis kemiskinan ternyata masih banyak yakni 27,2 juta jiwa. Selain itu, masih 
banyak penduduk yang pendapatannya hanya sedikit sekali di atas batas garis 
kemiskinan. Kelompok "nyaris miskin" ini sangat rawan terhadap perubahan-
perubahan keadaan ekonomi seperti kenaikan harga komoditi-komoditi utama atau 
turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu masalah kemiskinan ini 
masih tetap perlu diperhatikan secara serius karena tujuan pembangunan Indonesia 
adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. 
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Sementara itu di dunia ilmiah masalah kemiskinan ini telah banyak ditelaah oleh 
para ilmuwan sosial dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dengan 
menggunakan berbagai konsep dan ukuran untuk menandai berbagai aspek dari 
permasalahan tersebut. Sosiolog maupun ekonom telah banyak menulis tentang 
kemiskinan, tetapi istilah seperti "standar hidup", "pendapatan" dan "distribusi 
pendapatan" lebih sering digunakan dalam ilmu ekonomi, sedangkan istilah 
"kelas", "stratifikasi" dan "marginalitas" digunakan oleh para sosiolog (Hardiman 
& Midgley, 1982). Bagi yang memperhatikan masalah-masalah kebijakan sosial 
secara lebih luas biasanya lebih memperhatikan konsep "tingkat hidup", yakni 
tidak hanya menekankan tingkat pendapatan saja tetapi juga masalah pendidikan, 
perumahan, kesehatan dan kondisi-kondisi sosial lainnya dari masyarakat. Namun 
demikian, sampai saat ini belum ada definisi-definisi yang baku dan bisa diterima 
secara umum dari berbagai macam istilah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 
masalah kemiskinan itu sangat kompleks dan pemecahannya pun tidak mudah. 

Menurut para ahli (antara lain Andre Bayo Ala, 1981), kemiskinan itu bersifat multi 
dimen¬sional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka 
kemiskinan pun memeliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka 
kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial 
politik, dan pengetahuan serta ketrampilan; dan aspek sekunder yang berupa 
miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-
dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, 
perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat 
pendidikan yang rendah. 

Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan dan atau kemunduran 
pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada 
aspek lainnya. Dan aspek lainnya dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin 
itu adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif. Kita sering 
mendengar istilah kemiskinan pedesaan, kemiskinan perkotaan, dan sebagainya. 
Namun demikian, bukan berarti desa atau kota an sich yang mengalami 
kemiskinan, tetapi orang-orang atau penduduk (manusianya) yang menderita 
miskin. 

Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini masih tetap relevan dan penting untuk 
dikaji dan diupayakan penanggulangannya, kalau tujuan pembangunan nasional 
yang adil dan merata serta terbentuknya manusia Indonesiaseutuhnya ingin 
dicapai. 

Penyebab Kemiskinan 

Para pembuat kebijakan pembangunan selalu berupaya agar alokasi sumberdaya 
dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Namun demikian, 
karena ciri dan keadaan masyarakat amat beragam dan ditambah pula dengan 
tingkat kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan yang masih lemah, maka 
kebijakan nasional umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka 
pendek. Sehingga kebijakan pemerintah belum berhasil memecahkan persoalan 
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kelompok ekonomi di ringkat bawah (Swapna Mukhopadhay, 1985). Selain itu, 
kebijakan dalam negeri seringkali tidak terlepas dengan keadaan yang ada di luar 
negeri yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan antara lain dari segi 
pendanaan pembangunan (Fredericks, 1985). 

Dengan demikian, kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi anggota masyarakat 
yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai 
kemampuan, baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas 
faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil 
proses pembangunan. Ketidak ikut sertaan dalam proses pembangunan ini dapat 
disebabkan karena secara alamiah tidak/belum mampu mendayagunakan faktor 
produksinya, dan dapat pula terjadi secara tidak alamiah. Pembangunan yang 
direncanakan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat 
yang bersangkutan untuk berpartisipasi berakibat manfaat pembangunan tidak 
menjangkau mereka. 

Oleh karena itu kemiskinan di samping merupakan masalah yang muncul dalam 
masyarakat bertalian dengan pemilikan faktor produksi, produktivitas dan tingkat 
perkembangan masyarakat sendiri, juga bertalian dengan kebijakan pembangunan 
nasional yang dilaksanakan. Dengan kata lain, masalah kemiskinan ini bisa selain 
ditimbulkan oleh hal yang sifatnya alamiah/kultural juga disebabkan oleh 
miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, sehingga para pakar 
pemikir tentang kemiskinan kebanyakan melihat kemiskinan sebagai masalah 
struktural. Dan pada akhirnya timbul istilah kemiskinan struktural yakni 
kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial 
masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan 
yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Selo Sumardjan, 1980). 

Ukuran Kemiskinan 

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah untuk 
mengukurnya. Namun demikian, dalam bagian ini akan dijelaskan 2 macam 
ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan 
kemiskinan relatif. 

(1) Kemiskinan Absolut 

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan 
kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau 
kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara 
laik, Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat 
dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan memperbandingkan 
tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk 
memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan 
pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis 
batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini 
dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk 
memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk 
menjamin kelangsungan hidup (Todaro, 1987). 
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Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi 
dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya 
dipengaruhi oleh adat kebia¬saan saja, tetapi juga oleh iklim, tingkat kemajuan 
suatu negara, dan berbagai faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk 
dapat hidup laik seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk 
memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya. 

Kebutuhan dasar dapat dibagi dalam 2 golongan yaitu : 

1. kebutuhan dasar yang diperlukan sekali untuk mempertahankan hidupnya dan 
2. kebutuhan lain yang lebih tinggi. 

United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD) 
menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas 3 kelompok yaitu: 

1) pertama, kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan dan 
kesehatan; 

2) kedua, kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang (leisure), dan 
rekreasi serta ketenangan hidup; dan 

3) ketiga, kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi. 

Kebutuhan dasar tidak hanya meliputi kebutuhan orang atau keluarga, tetapi juga 
meliputi kebutuhan fasilitas lingkungan kehidupan manusia, seperti yang 
dikemukakan oleh International Labor Organization (ILO, 1976) sebagai berikut 

kebutuhan dasar menurut ILO meliputi 2 unsur; 

1. Kebutuhan yang meliputi tuntutan minimum tertentu dari suatu keluarga sebagai 
konsumsi pribadi seperti makanan makanan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, 
juga peralatan, dan perlengkapan rumah tangga yang dilaksanakan. 

2. Kebutuhan meliputi pelayanan sosial yang diberikan oleh dan untuk masyarakat 
seperti air minum yang bersih, pendidikan, dan kultural " 

Konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar minimum 
merupakan konsep yang mudah dimengerti. Tetapi penentuan garis 
kemiskinannya secara obyektif sulit dilaksanakan karena banyak sekali faktor yang 
mempengaruhinya. Garis kemiskinan berbeda antara satu tempat dengan tempat 
lainnya, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum 

(2) Kemiskinan Relatif 

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi 
kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti "tidak miskin." Ada ahli yang 
berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan 
dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan 
masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan 
miskin. Ini terjadi karena kemiskinan iebih banyak ditentukan oleh keadaan 
sekitarnya, daripada lingkungan orang yang bersangkutan (Miller, 1971). 

Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat 
hidup masyarakat berubah. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep 
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kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga 
kemiskinan akan selalu ada. 

Oleh karena itu, Kincaid (1975) melihat kemiskinan dari aspek ketimpangan sosial. 
Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan 
golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat 
dikategorikan selalau miskin. Menurut kriteria Bank Dunia: pertama, jika 40 
persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12 
persen dari pendapatan nasional, maka disebut pembagian pendapatan sangat 
timpang; kedua, jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah 
menerima antara 12-17 persen dari pendapatan nasional, maka disebut 
ketidakmerataan sedang; dan ketiga, jika 40 persen jumlah penduduk dengan 
pendapatan terendah tersebut menerima lebih dari 17 persen dari pendapatan 
nasional, maka disebut ketidak merataan rendah. 

Indikator Kemiskinan 

1. Indikator kemiskinan ada bermacam-macam yakni: 
2. konsumsi beras per kapita per tahun, 
3. tingkat pendapatan, 
4. tingkat kecukupan gizi, 
5. KFM, dan 
6. tingkat kesejahteraan. 
  

(i) Tingkat Konsumsi Beras 

Sajogyo (1977) mengggunakan tingkat konsumsi beras per kapita sebagai indikator 
kemiskinan. Untuk daerah pedesaan, penduduk dengan konsumsi beras kurang 
dari 240 kg per kapita per tahun bisa digolongkan miskin. Sedangkan untuk 
daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun. 

Secara lebih terinci Sajogyo membagi lagi indikator kemiskinan tersebut menjadi 3 
kelompok : 

  Pedesaan Perkotaan 

a)      Melarat 

b)      Sangat Miskin 

c)      Miskin 

180 Kg 

240 Kg 

320 Kg 

270 Kg 

360 Kg 

480 Kg 

Namun sejak tahun 1979 garis Melarat dihilangkan dan kemudian ditambah 
dengan garis Nyaris Miskin, yaitu dengan 480 kg di desa dan 720 kg di perkotaan 
(Sajogyo, dalam BPS, 1986) 

(ii) Tingkat Pendapatan 

Menurut BPS (1989) di daerah perkotaan pendapatan yang dibutuhkan untuk 
melepaskan did dari kategori miskin adalah Rp 4,522,00 per kapita pada tahun 
1976, sedang pada tahun 1987 adalah Rp 17.381,00.     . 
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Di daerah pedesaan pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan yakni sekitar Rp 
2.849,00 pada tahun 1976 dan Rp 10.294 pada tahun 1987. 

Hal ini dapat dipahami karena dinamika kehidupan yang berbeda antara 
keduanya. Pendu¬duk di daerah perkotaan mempunyai kebutuhan yang relatif 
sangat beragam dibandingkan dengan daerah pedesaan sehingga mempengaruhi 
pula pola pengeluaran. Batas garis kemis¬kinan antara daerah perkotaan and 
pedesaan pada kurun waktu 1976-1990 dapat dilihat pada Tabel 9.2 di bawah ini. 

Tabel 9.2. 

Batas Garis Kemiskinan,1976-1990 (Rp/kapitalbulan) 

Tahun                            Perkotaan                              Pedesaan 

1976                                 4,522                                    2,849 

1978                                 4,969                                    2,981 

1980                                 6.831                                    4.449 

1981                                 9.777                                    5.877 

1984                                13 731                                   7.746 

1987                                17,381                                  10.294 

1990                                20,614                                  13.295 

Sumber: BPS, 1991 

  

(iii) Indikator Kesejahteraan Rakyat 

Selain data pendapatan dan pengeluaran, ada berbagai komponen tingkat 
kesejahteraan yang lain yang sering digunakan. Pada publikasi UN (1961) yang 
berjudul International Definition and Measurement of Levels ofLiving: An 
Interim Guide disarankan 9 komponen kesejahteraan yaitu kesehatan, konsumsi 
makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, 
sandang, rekreasi dan kehebasan. 
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STRATEGI/KEBIJAKAN DALAM MENGURANGI KEMISKINAN  

(1) Pembangunan Pertanian 

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan 
pengurangan kemiskinan di Indonesia. Ada 3 aspek dari pembangunan pertanian 
yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pengurangan kemiskinan 
tersebut, terutama di daerah pedesaan. Kontribusi terbesar bagi peningkatan 
pendapatan pedesaan dan pengurangan kemiskinan pedesaan dihasilkan dari 
adanya revolusi teknologi dalam pertanian padi, termasuk pembangunan irigasi. 
Profitabilitas produksi padi telah meningkat sekitar dua per tiga (dalam ukuran 
riil) antara 1969 dan 1987, ketika varietas unggul menggantikan varietas 
tradisional. Pendapatan pertanian paditahunan diperkirakan meningkat lebih dari 
dua kali lipat, dari sekitar Rp 34.000,00 per ha menjadi lebih dari Rp 82.000,00 
pada tingkat harga 1969 (Huppi & Ravallion, 1989). 

Kontribusi utama lainnya datang dari program Pemerintah untuk menggalakkan 
produksi tanaman keras. Misalnya, lebih dari 200.000 petani di luar Jawa telah 
dibantu untuk menanam karet, kelapa dan kelapa sawit. Tergantung pada tingat 
input dan manajemennya, para petani tersebut memperoleh pendapatan bersih 
antara Rp 750.000,00-1.200.000,00 per ha (pada tingkat harga 1988). Dan 
akhirnya, pembangunan luar Jawa juga berperan mengurangi kemiskinan di Jawa 
melalui pembangunan pertanian di daerah-daerah transmigrasi. 

(2) Pembangunan Sumber Daya Manusia 

Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) 
merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan 
untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia. 
Pertuasan ruang lingkup dan kualitas dari pelayanan-pelayanan pokok tersebut 
membutuhkan investasi modal insani yang pada akhirnya akan meningkatkan 
produktivitas golongan miskin tersebut. Pada waktu yang sama, pelayanan-pelayanan 
tersebut secara langsung memuaskan konsumsi pokok yang dibutuhkan yang 
merupakan suatu sasaran kebijakan penting pula. 

Di Indonesia, atau di mana saja, pendidikan (formal dan non-formal) bisa berperan 
penting dalam mengurangi kerniskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak 
langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara 
langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan ketrampilan yang dibutuhkan 
untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan 
pendapatan mereka. 

Intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat 
kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Ada tiga faktor utama mendasari 
kebijakan ini Pertama, berkurangnya beban penderitaan secara langsung memuaskan 
kebutuhan konsumsi pokok yang juga merupakan tujuan kebijaksanaan sosial yang 
sangat penting. Kedua, perbaikan kesehatan akan meningkatkan produkvitas golongan 
miskin: kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari 
tidak bekerja dan menaikkan output energi. Dan ketiga, penurunan tingkat kematian 
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bayi dan anak-anak secara tidak langsung juga berperan dalam mengurangi 
kemiskinan yakni menurunkan tingkat kesuburan: tingkat kematian yang semakin 
rendah tidak saja membantu para orang tua untuk mencapai jumlah keluarga yang 
mereka inginkan, tetapi juga membuat mereka menginginkan keluarga yang yang lebih 
kecil. 

Pelayanan-pelayanan pokok seperti air bersih, tempat pembuangan sampah, 
perumahan dan lain-lainnya juga penting bagi golongan miskin. Tanpa kemajuan 
dalam perbaikan akses golongan miskin terhadap pelayanan-pelayanan pokok 
tersebut, efektivitas dari setiap pelayanan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan 
di atas, bisa terganggu. Walaupun tujuan pokoknya sama, strategi dan prioritas 
pemerintah yang diperlukan berbeda antara daerah pedesaan dan perkotaan, 
karena perbedaan kebutuhan dan kerangka kelembagaan. Di daerah pedesaan, 
kebutuhan yang kritikal adalah air bersih dan sanitasi. Pelayanan-pelayanan 
lainnya kurang begitu kritikal, karena kondisi hidup dan perumahan secara umum 
lebih baik. Daerah perkotaan memerlukan program pengadaan pelayanan pokok 
yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan golongan miskinnya. Oleh karena itu 
dibutuhkan kebijakan-kebijakan pembangunan perkotaan yang dapat 
mengakomodasi penduduk perkotaan yang sedang meningkat terutama kelompok 
pendapatan rendah, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan pembuangan 
sampah manusia, program perbaikan kampung, penyediaan perumahan murah 
bagi kelompok miskin, 

(3) Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

LSM-LSM bisa memainkan peran yang lebih besar di dalam perancangan dan 
implementasi program pengurangan kemiskinan. Karena fleksibilitas dan 
pengetahuan mereka tentang ko¬munitas yang mereka bina, LSM-LSM ini untuk 
beberapa hal bisa menjangkau golongan miskin tersebut secara lebih efektif 
ketimbang program-program pemerintah. Lebih dari itu, keterlibatan aktif dari 
LSM-LSM tersebut di dalam program-program pemerintah cenderung untuk 
meningkatkan "penerimaan" masyarakat pedesaan terhadap program-program 
pemerintah dan oleh karena itu pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi 
masyarakat. Keterlibatan LSM-LSM juga dapat meringankan biaya finansial dan 
staf dalam pengimplementasian program padat-karya untuk mengurangi 
kemiskinan. 

Bentuk dan macam organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti bisa dikelompokkan 
ke dalam 4 kategori: 

(1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

(2) Lembaga Pembina Swadaya Masyarakat (LPSM) 

(3) Organisasi-organsisasi sosial lainnya, dan 

(4) Organisasi-organisasi Semi-pemerintah 
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Kemana Arah Pembangunan INDONESIA? 

Arus globalisasi, yang telah membuat batas wilayah antar negara seakan tidak ada (borderless), 
bagaimanapun harus kita akui dapat memberikan manfaat berupa sistem produksi dan 
perdagangan yang lebih efisien yang memungkinkan masyarakat  menikmati barang dan jasa 
dengan kualitas yang lebih baik dan sekaligus juga dengan harga yang lebih murah. Demikian 
pula, persaingan yang sehat antar produsen lintas negara dapat mendorong mereka untuk 
melakukan sejumlah inovasi kreatif dan menghasilkan produk dan teknologi yang bermanfaat 
bagi kehidupan dan kesejahteraan umat manusia.  Dengan kata lain, kekayaan bangsa-bangsa 
(the wealth of nations) dan kepuasan konsumen warga dunia hanya dapat dimaksimalkan melalui 
kegiatan-kegiatan ekonomi  yang terintegrasi secara global. 

Namun, globalisasi ternyata bermuka dua.  Globalisasi melahirkan the winners dan juga the 
losers.  Celakanya, the winners pada umumnya adalah para pengusaha asing yang bermodal kuat 
atau mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan penguasa. Sedangkan hampir semua yang 
termasuk the losers adalah para pengusaha kecil dan menengah pribumi serta para petani kita 
yang menurut Profesor Mubyarto termasuk kelompok ekonomi rakyat yang harus dilindungi 
dan diberdayakan. Globalisasi juga mendorong masyarakat ke arah gaya hidup konsumtif yang 
semakin menjauh dari harapan kita untuk menjadi bangsa yang unggul.  Selain itu, sebagaimana 
yang beberapa waktu lalu ramai dibicarakan oleh para tokoh nasionalis, globalisasi juga 
dijadikan pintu masuk bagi para pelaku bisnis negara adidaya Amerika untuk menekan negara-
negara lemah dengan kekayaan alam melimpah seperti Indonesia agar mereka secara terpaksa 
atau sukarela bersedia (menurut istilah Wiranto, Kompas 23 Maret 2006) “menggadaikan masa 
depan bangsa”nya. 

Setelah melihat peluang dan tantangan globalisasi sebagaimana telah disebutkan di atas, lalu apa 
yang sekarang harus kita lakukan sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat? Kemana arah 
strategi pembangunan kita? 

Tujuan Pembangunan Kita 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut pertama-tama kita perlu melihat ke depan, kemana 
sebenarnya tujuan kita bersama sebagai bangsa yang merdeka.  Apabila kita mengacu pada 
UUD45, maka secara jelas terbaca di sana bahwa para pendiri negara kita ingin membangun 
Indonesia menjadi negara kesejahteraan (welfare state). Negara kesejahteraan adalah negara 
yang menjamin standar hidup minimum bagi setiap warga negaranya.  Negara dimana setiap 
warganya berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  Negara di 
mana kekayaan alamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan 
dimana fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. 

Agar supaya cita-cita bangsa tersebut tidak menjadi ayat-ayat suci  peninggalan sejarah yang 
tidak boleh dijamah dan hanya menghiasi berbagai dokumen politik negara, pengertian standar 
hidup minimum atau penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tersebut perlu dirumuskan ke 
dalam tujuan dan sasaran yang kongkrit, terukur dan dapat dicapai.  Sebagai contoh, 
sejauhmana layanan gratis di bidang kesehatan dan pendidikan akan diberikan kepada setiap 
warga negara, atau sejauhmana anggaran akan dialokasikan pada sektor-sektor tersebut.  
Demikian pula, sejauhmana santunan kesejahteraan akan diberikan kepada fakir miskin dan para 
pengangguran. 
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Dalam konteks tersebut di atas, semestinya kinerja pemerintah tidak hanya diukur dengan 
angka pertumbuhan ekonomi tetapi juga, ini yang lebih penting karena merupakan indikator 
sejauhmana tujuan bangsa telah tercapai, diukur dengan angka kesejahteraan sosial yang 
dinikmati oleh setiap warganya. Perlu digarisbawahi di sini bahwa strategi pertumbuhan 
ekonomi dan strategi pembangunan lainnya harus dilihat sebagai cara untuk mencapai dan 
melampaui tingkat kesejahteraan sosial minimum tersebut.  Oleh karena itu, nilai tambah suatu 
strategi pembangunan ditentukan oleh sejauhmana ia berhasil meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, apakah semakin dekat atau semakin jauh dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan.    

Permasalahan dan Tantangan Kita Saat Ini 

Langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah melihat kondisi riil sekarang, apa 
permasalahan pokok dan tantangan yang sedang kita hadapi saat ini dalam upaya mewujudkan 
cita-cita kesejahteraan sosial. Tidak diragukan lagi, masalah jangka pendek yang saat ini perlu 
segera diupayakan solusinya adalah masalah pengangguran dan kemiskinan. Kita melihat bahwa 
meskipun tahun 2005 ekonomi mengalami pertumbuhan sekitar 5,6 persen namun jumlah 
pengangguran meningkat dari 9,8 juta jiwa menjadi 10,5 juta jiwa.  Bahkan jumlah penduduk 
miskin meningkat dua kali lipat dari 36,56 juta jiwa menjadi 72 juta jiwa.  

Masalah pengangguran dan kemiskinan, yang sebenarnya merupakan sasaran utama 
pembangunan ekonomi, sangat penting untuk diperhatikan karena ia berpotensi untuk 
mengundang berbagai masalah sosial lainnya seperti kriminalitas, konflik sosial, instabilitas 
politik dan terorisme. Oleh karena itu, Menko Kesra dan para menteri yang ada di bawah 
koordinasinya perlu terus mencari dan melakukan langkah-langkah terobosan untuk mengatasi 
masalah tersebut.  Sementara itu, berbagai kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah 
perlu mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap pengangguran dan kemiskinan.  

Permasalahan pokok berikutnya adalah terkait dengan utang negara yang telah masuk ke dalam 
perangkap utang (the debt trap) yang membuat kita tergantung pada dan didikte oleh lembaga 
keuangan internasional dan negara pemberi utang. Sebagaimana kita ketahui, alokasi APBN 
2006 untuk pembayaran utang negara (angsuran pokok dan bunga) adalah sebesar 166,64 
triliun atau sekitar 42 persen dari total APBN. Jumlah tersebut tentu sangat membebani 
keuangan negara sehingga menyulitkan pemerintah untuk memberikan layanan dasar di bidang 
kesehatan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh rakyat.  Selain itu, ketergantungan utang kita 
pada lembaga/negara kreditor juga seringkali membuat kita tidak mampu menolak ketika 
kreditor melakukan intervensi kebijakan. Oleh karena itu, komitmen pemerintah untuk 
mempercepat pengurangan utang luar negeri, termasuk rencana pemerintah melunasi utang 
kepada IMF dalam waktu dekat ini, perlu mendapatkan dukungan penuh dari kita semua agar 
secepatnya terpenuhi keinginan kita untuk membangun kemandirian bangsa. 

Selain masalah kemiskinan dan utang, saat ini kita juga dihadapkan pada masalah korupsi yang 
upaya penyelesaiannya perlu dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Korupsi di 
Indonesia sudah demikian membudaya, dilakukan oleh semua lapisan masyarakat dari mulai 
pejabat hingga rakyat. Kenyataan tersebut telah menempatkan Indonesia dalam daftar 10 
negara terkorup di dunia dan nomor 1 terkorup di Asia.  Upaya pemberantasan korupsi yang 
dimotori oleh KPK dan disambut baik oleh institusi polisi tersebut diharapkan tidak hanya akan 
menurunkan posisi peringkat korupsi Indonesia di dunia dan juga di Asia, tetapi juga akan 
diikuti dan ditindaklanjuti oleh institusi-institusi pemerintah lainnya. Keberhasilan upaya 
pemberantasan korupsi tersebut tentu akan dapat memperbaiki kondisi keuangan negara saat 
ini yang sangat memprihatinkan, dan pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 
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kesejahteraan anggota PNS dan TNI serta warga negara Indonesia lainnya yang penghasilannya 
belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. 

Masalah yang dalam dua tahun terakhir ini paling banyak digunjingkan dan diperdebatkan oleh 
masyarakat adalah masalah BBM. Kenaikan harga BBM dua kali dalam tahun 2005 dan 
dampaknya terhadap peningkatan harga barang kebutuhan pokok lainnya telah membuat jumlah 
penduduk miskin meningkat secara pesat dan banyak pengusaha industri kecil yang terpaksa 
harus melakukan gulung tikar. Kenyataan tersebut telah mengundang kecaman dari berbagai 
kelompok masyarakat karena pemerintah telah mengambil suatu kebijakan yang membuat 
kondisi kehidupan masyarakat justru menjadi semakin jauh dari tujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemerintah berdalih bahwa kebijakan tersebut 
diambil selain untuk mengurangi beban defisit keuangan negara dan menyesuaikan dengan 
kondisi harga pasar minyak dunia, juga untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM kepada 
kelompok masyarakat miskin yang lebih berhak menerimanya. 

Terlepas dari silang pendapat tersebut, kebijakan pengelolaan energi memang perlu diperbarui 
supaya kita tidak menjadi korban dari arus globalisasi. Awal tahun 2006 ini Presiden SBY telah 
mengambil kebijakan baru tentang pengelolaan energi nasional yang tertuang dalam Perpres No 
5/2006, Perpres No 1/2006 dan Inpres No 2/2006. Yang perlu kita lihat dan nantikan adalah 
bagaimana program aksi dan implementasinya selanjutnya.  

Belajar Dari Masa Lalu 

Belajar dari masa lalu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita lewatkan begitu saja.  
Pengalaman kita ketika menghadapi badai krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998 lalu 
memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya strategi menjaga nilai tukar rupiah untuk 
mendukung stabilitas ekonomi. Bahwa kondisi psikologi massa dapat dimanfaatkan oleh para 
spekulan mata uang untuk mendapatkan banyak keuntungan dengan cepat dan mudah, yang 
dampaknya dapat membuat nilai tukar rupiah jatuh terpuruk. Selain itu, skim BLBI ternyata 
bukan saja tidak efektif untuk menyelamatkan kondisi perbankan nasional saat itu, tetapi juga 
hingga kini membebani keuangan negara berupa pembayaran bunga utang dalam negeri, yang 
tahun 2006 ini dialokasikan sebesar 48,61 triliun. Mengingat dampak krisis yang demikian 
mendalam terhadap kemiskinan massal dan bukan tidak mungkin kejadian serupa terjadi lagi di 
masa mendatang, kita berharap saat ini pemerintah telah menyiapkan sarana, strategi dan 
langkah-langkah yang efektif untuk menghadapinya. 

Di masa lalu, di era Orde Baru, sebenarnya kita mempunyai pengalaman sukses dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Sebagai contoh, program PKK di masa lalu yang 
populer dengan kegiatan posyandunya telah berhasil meningkatkan kesehatan anak balita dan 
memasyarakatkan KB. Demikian pula, program pertanian di era yang sama juga berhasil 
mewujudkan impian kita dalam bidang pangan, yakni swa sembada beras, yang kemudian 
mengantar presiden Suharto untuk menerima penghargaan dari organisasi pangan PBB (FAO).  
Sayang sekali, kebijakan sosial dan program-program kegiatan yang telah berhasil 
memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut kini, di era reformasi, 
sepertinya tidak lagi laku semata-mata karena ia merupakan produk Orde Baru. 

Kita bisa juga belajar dari pengalaman bangsa lain seperti Jepang, Korea Selatan dan kini China 
yang telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai model negara-negara yang telah 
berhasil meningkatkan pendapatan per kapita secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. 
Kalau sebelumnya ketika negara-negara kecil seperti Singapura, Taiwan dan Korsel dalam 
waktu yang relatif singkat berhasil maju, kita masih bisa berkilah karena mereka adalah negara 
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kecil dan tidak seluas Indonesia. Kini dengan kehadiran China yang dalam waktu sangat singkat 
mampu menjadi pesaing Amerika, kita tidak bisa lagi mengelak bahwa selama ini kita memang 
telah gagal memanfaatkan peluang dan menaklukkan tantangan untuk memberdayakan 
sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang kita miliki.  Lalu, bagaimana cara agar supaya 
Indonesia yang oleh majalah Newsweek edisi 6 Maret 2006 dijuluki sebagai “The Biggest 
Sleeper” ini bangkit dari tidurnya? 

Strategi Pembangunan Kita 

Menarik sekali memperhatikan kenyataan bahwa selama ini kita sepakat tentang tujuan negara, 
tetapi seringkali kita berdebat tentang cara atau strategi untuk mewujudkannya.  Dalam era 
perang dingin lalu, ketika Uni Soviet masih menjadi pesaing utama Amerika, negara-negara yang 
sedang berkembang dihadapkan pada dua model pilihan sistem ekonomi, kapitalis atau sosialis, 
untuk membangun suatu masyarakat yang sejahtera. Strategi pembangunan politik yang banyak 
diadopsi oleh negara berkembang waktu itu adalah berusaha menghindari keberpihakan pada 
salah satu kubu, sebagaimana kita lihat dari lahirnya gerakan aliansi negara-negara non blok. 
Tujuannya adalah antara lain untuk mencegah kemungkinan mereka dijadikan ajang perebutan 
oleh kedua negara adidaya sebagaimana yang kemudian dialami oleh Vietnam dan juga 
Afghanistan. 

Namun, belajar dari bantuan Amerika untuk membendung komunisme di negara-negara Eropa 
Barat setelah perang dunia kedua (Marshall Plan), ada juga sebagian negara berkembang yang 
justru memanfaatkan peluang kondisi perang dingin tersebut untuk mengais keuntungan berupa 
bantuan modal dan finansial dari kedua negara adidaya.           

Sebagaimana kita lihat dalam sejarah, pada masa perang dingin Indonesia pernah mengalami 
kegagalan dan keberhasilan dalam memainkan strategi pembangunannya. Menyusul pernyataan 
sikap Go to Hell with Your Aid nya Sukarno, pada tahun 1965 akhirnya Indonesia harus menelan 
pil pahit sebagai korban dari pertarungan politik antara kedua negara adidaya. Sementara itu, 
peran Good Boy yang dimainkan oleh Suharto telah berhasil mendapatkan dukungan politik dan 
ekonomi dari Amerika, yang diperlukan untuk membantu memperlancar proses pembangunan 
ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Suharto. 

Namun setelah perang dingin berakhir, strategi bantuan ala Marshall Plan tidak lagi dibutuhkan 
oleh Amerika. Selain itu, memainkan peran Good Boy pun belum tentu akan mendapatkan  
hadiah dari Paman Sam. Strategi pembangunan yang kini diperlukan dan menjadi isu sentral bagi 
banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah bagaimana memanfaatkan peluang arus 
globalisasi untuk kepentingan nasional dan mencegah dampak negatipnya terhadap 
kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa sebagaimana telah disebutkan pada bagian 
awal tulisan ini.  

Isu strategi pembangunan tersebut sejalan dengan keyakinan para ekonom dunia seperti Joseph 
Stiglitz, mantan Ketua Dewan Penasihat Ekonomi mantan Presiden Bill Clinton, dan Jeffrey 
Sachs, penasehat khusus Sekjen PBB Kofi Annan dalam program Millennium Development 
Goals dan yang terkenal dengan bukunya The End of Poverty (2005).  Kedua ekonom tersebut 
pada prinsipnya sependapat bahwa globalisasi, dalam pengertian proses penghapusan segala 
penghalang perdagangan dan integrasi semua perekonomian nasional, dapat menjadi kekuatan 
yang berpotensi memberikan manfaat kepada semua manusia di dunia, khususnya kaum miskin.  
Bahwa dalam kenyataan globalisasi kini hanya memberi kemakmuran kepada sepertiga 
penduduk dunia dengan biaya sosial berupa kemiskinan yang dialami oleh 49,5 persen 
penduduk dunia lainnya, menurut mereka, hal tersebut terjadi karena kekeliruan sejumlah 
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kebijakan internasional dalam penerapan globalisasi dan ketidakmampuan negara-negara 
berkembang untuk keluar dari perangkap kemiskinan.        

Kita tentu boleh setuju atau tidak setuju pada pendapat kedua ekonom tersebut. Namun, 
strategi menjalin kerjasama ekonomi dengan sesama negara ASEAN, termasuk mematuhi 
kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan seperti pelaksanaan pembangunan Free Trade Zones, 
bagaimanapun harus kita lakukan apabila kita tidak menginginkan resiko dikucilkan oleh negara-
negara anggota ASEAN lainnya.  Pelaksanaan kerjasama multilateral tersebut dapat kita 
manfaatkan sebagai proses pembelajaran globalisasi dalam tingkat ASEAN. Hal lain yang perlu 
terus kita kembangkan adalah menggalang kemitraan strategis di sektor perdagangan dan 
investasi dengan berbagai negara di dunia. Kegiatan tersebut bermanfaat terutama untuk 
mengurangi dampak negatip dari ketergantungan ekonomi kita pada negara tertentu, misalnya 
Amerika.  

Tentu saja sejauhmana manfaat kerjasama ekonomi dengan berbagai bangsa tersebut juga 
ditentukan oleh sejumlah kebijakan ekonomi dalam negeri, terutama dalam hal pengelolaan 
sumberdaya alam. Kerjasama dengan pihak luar dalam pengelolaan sumberdaya alam tentu 
bukan merupakan hal tabu untuk kita lakukan. Namun, kemampuan mengelola sumberdaya 
alam oleh bangsa kita sendiri perlu terus ditingkatkan agar terwujud keinginan kita untuk 
membangun kemandirian bangsa.   

Kalaupun kita berhasil memanfaatkan peluang globalisasi sehingga mampu meningkatkan 
pendapatan per kapita secara spektakuler, dilihat dari sudut pandang tujuan negara 
kesejahteraan, hal tersebut sebenarnya belum tentu pantas kita nilai sebagai suatu keberhasilan.  
Karena dibalik angka spektakuler tersebut bukan tidak mungkin disertai jumlah warga miskin 
yang semakin bertambah. 

Berdasarkan pengalaman negara-negara Amerika Utara dan Eropa Barat, yang oleh Siswono 
Yudho Husodo dijadikan sebagai contoh negara-negara yang makmur dan rakyatnya hidup 
sejahtera (Kompas, 25 April 2006), upaya mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat diserahkan 
sepenuhnya pada trickle-down effect yang dihasilkan melalui kebijakan ekonomi makro yang 
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan sektor publik berupa intervensi langsung 
(direct attack) seperti bantuan layanan kesehatan dan pendidikan serta penyediaan 
infrastruktur dan lembaga riset ilmiah terapan sangat diperlukan untuk mengatasi masalah 
kemiskinan yang telah akut di sejumlah negara berkembang.  Dengan kata lain, peran negara 
untuk menjamin standar hidup minimum bagi setiap warga negaranya merupakan suatu 
keharusan. 

 

Lalu pertanyaan kita sekarang, kemana sebenarnya arah pembangunan INDONESIA kita ini? 
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Inflasi, Distribusi, dan Ketimpangan 

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 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 
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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. 

 

Ahmad Erani Yustika, Direktur Eksekutif Indef dan 
Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya 

Sumber: Bisnis Indonesia, 15 April 2008 
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Menghitung Posisi Indonesia di Pentas ASEAN 

KTT Asean yang digelar di Jakarta minggu lalu menerbitkan banyak ragam pandangan, 
khususnya mengenai terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pandangan tersebut 
secara umum terbelah menjadi dua kutub, yakni pihak yang optimis dan pesimis. Pihak yang 
optimis melihat Indonesia akan mendapatkan benefit yang besar dengan terjadinya basis 
produksi dan pasar tunggal Asean, utamanya jika melihat potensi sumber ekonomi dan jumlah 
penduduk. Sebaliknya, pihak yang pesimis yakin Indonesia akan makin tenggelam 
perekonomiannya karena direndam oleh banjir produk-produk negara tetangga. Hal ini bisa 
terjadi karena ketidaksiapan ekonomi domestik dalam menghadang serbuan ekonomi luar 
negeri, di samping kealpaan membangun ekonomi nasional secara sungguh-sungguh. Masing-
masing pihak itu barangkali punya kontribusi kebenaran dalam menganalis persoalan ini, 
sehingga mengenali kedua sudt pandang tersebut menjadi sangat penting. 

Tabulasi Masalah 

Jika berbicara soal kompetisi perekonomian yang makin terbuka saat ini, sekurangnya terdapat 
dua level masalah yang harus dilihat, yakni situasi ekonomi domestik dan peluang yang bisa 
direbut. Dalam beberapa aspek, harus diakui perekonomian nasional telah mencapai hal-hal 
positif dalam beberapa tahun terakhir, seperti stabilitas makroekonomi, ekspor yang makin 
maju, dan sektor keuangan yang kian mapan. Namun, di balik itu terdapat soal-soal serius yang 
belum juga mengalami perbaikan berarti. 

Pertama, perekonomian nasional makin menjauh dari sendi-sendi kegiatan produktif yang 
menjadi nafas hidup sebagian besar masyarakat. Peranan dan pertumbuhan sektor pertanian 
dan industri menuju lereng negatif dalam beberapa tahun terakhir, sehingga pondasi ekonomi 
nasional menjadi keropos. Dukungan sektor keuangan (bank) terhadap kedua sektor tersebut 
juga makin melorot.  Bayangkan saja, pada 2000 sektor tradeable (pertanian, industri, 
pertambangan) masih menyerap 47,96% dari total kredit, tapi pada 2010 menjadi tinggal 
24,22% (Indef, 2011). 

Kedua, iklim investasi di Indonesia juga stagnan, apalagi bila dibandingkan dengan negara-negara 
sekawasan. Dalam beberapa aspek memang terdapat perbaikan iklim investasi di Indonesia, 
seperti ditunjukkan biaya perizinan yang makin murah, jumlah prosedur yang terus berkurang, 
dan waktu pengurusan yang kian cepat. Namun, percepatan perbaikan itu kalah langkah 
ketimbang negara-negara tetangga sehingga tetap saja membuat iklim investasi dan daya saing 
tertinggal di bagian bawah. Misalnya saja, biaya memulai bisnis di Indonesia masih sebesar 26% 
dari pendapatan per kapita, sedangkan di Singapura dan Malaysia masing-masing 0,7% dan 
11,9%. Hal yang sama juga dalam hal lama pengurusan izin usaha, di mana Indonesia hanya lebih 
bagus dari Filipina dan Laos pada level Asean (Bank Dunia, 2010). Jika soal-soal ini tidak segera 
ditangani secara sigap dan cepat, sulit bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara 
Asean di masa depan. 

Ketiga, masih berkaitan dengan iklim investasi dan daya saing ekonomi adalah ketersediaan 
infrastruktur. Serangkaian upaya sudah dilakukan pemerintah untuk memercepat pembangunan 
infrastruktur ini (jalan, pelabuhan, listrik, irigasi, jembatan, air minum, rel kereta api, bandara, 
dan lain-lain), misalnya mengadakan infrastructure summit, namun hasilnya sangat tidak 
memadai. Di luar masalah pendanaan yang kerap disebut sebagai soal utama, sebetulnya aspek 
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yang jauh lebih jelas adalah ketidaksiapan pemerintah sendiri untuk menindaklanjuti persetujuan 
investasi infrastruktur. Hasilnya, ketersediaan infrastruktur di Indonesia jauh tertinggal daripada 
negara-negara sekawasan. Pada 2009, sekitar 101,2 juta penduduk di Indonesia hidup tanpa 
akses listrik. Sementara itu, jalan aspal di Indonesia baru 58%, lebih rendah dari Brunei dan 
Filipina sekalipun (masing-masing 78% dan 81%) [Indef, 2011]. Tentu banyak soal lain yang 
mesti diselesaikan, tapi tiga hal ini adalah yang paling pokok. 

Menjemput Harapan 

Meskipun kondisi perekonomian bisa dkiatakan compang-camping, tapi sejauh ini Indonesia 
masih memetik perdagangan dengan negara-negara Asean. Pada 2010 neraca perdagangan 
Indonesia ke Asean surplus US$ 3,6 miliar, dengan rincian ekspor sebesar US$ 25,6 miliar dan 
impor US$ 22,0 miliar (BPS, 2011). Kinerja perdagangan ini sendiri terus menunjukkan tren 
yang membaik dari tahun ke tahun mengingat pada 2005 dan 2006 Indonesia masih mencatat 
perdagangan defisit ke Asean. Pada 2007 dan 2008 perdagangan surplus, tapi masih di bawah 
US$ 900 juta. Baru pada 2009 dan 2010 perdagangan meraih hasil meyakinkan (2009 sebesar 
US$ 2,9 miliar). Angka-angka ini secara tersirat menunjukkan kompetisi yang relatif bagus dari 
Indonesia berhadapan dengan negara kasawan Asean. Namun, tentu ada beberapa syarat lagi 
yang perlu dipenuhi oleh Indonesia. 

Pertama, sampai saat ini tidak ada keterpaduan antara pengembangan sektor keuangan 
(khususnya perbankan) dengan sektor riil. Sektor perbankan memang berkembang cukup 
bagus, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator kunci, seperti LDR, CAR, NPL. ROA, dan 
lain sebagainya. Namun, jika diperhatikan secara saksama terdapat masalah serius yang perlu 
segera dibenahi: (i) masih tingginya net interest margin yang diambil oleh perbankan sehingga 
membuat ongkos investasi sangat mahal. Di kawasan Asia, barangkali saat ini hanya Indonesia 
dan India yang tingkat suku bunga kredit masih di atas 10%; (ii) alokasi kredit sektor perbankan 
yang makin tidak berpihak kepada sektor riil (industri dan pertanian). Pemerintah dan Bank 
Indonesia perlu turun tangan secara sungguh-sungguh untuk mendesain insentif yang 
memungkinkan kedua sektor tersebut disantuni kembali oleh perbankan. 

Kedua, terlalu banyak program dan target jangka pendek yang disusun pemerintah sehingga 
kita kehilangan perspektif jangka panjang. Pasar tunggal Asean, blok perdagangan AFTA, dan 
lain sebagainya tidak bisa disikapi sebagai tantangan ataupun peluang jangka pendek, tapi ia 
mesti dilihat sebagai fenomena jangka panjang. Dengan begitu, rumusan-rumusan program dan 
target yang dibuat juga mesti memiliki dimensi jangka panjang tersebut. Pada titik ini kita 
mengalami masalah yang serius karena nyaris tidak ada perencanaan yang dibuat oleh 
pemerintah untuk merancang format ekonomi di masa depan, misalnya sektor induk 
perekonomian, bagaimana pohon industri yang hendak dikembangkan, dan sumber daya 
(manusia, teknologi, ekonomi) yang harus dipersiapkan. Hal yang berbeda justru sudah dimiliki 
oleh negara tetangga, seperti Malaysia, sehingga dengan langkah pasti mereka siap memasuki 
pasar tunggal Asean. Aneka tantangan berat inilah yang harus dijawab pemerintah jika Indonesia 
ingin berada di podium utama pentas Asean. 
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Beban Pengusaha dan Masalah Buruh 

Mengurus Indonesia memang bukan pekerjaan yang mudah, meskipun bukan 
berarti sangat sulit. Dalam soal ekonomi, salah satu masalah serius yang tidak 
tertangani secara sistematis sampai hari ini adalah soal ketenagakerjaan. Aspek-
aspek yang berkaitan dengan ketenagakerjaan ini sedemikian banyak ragamnya, 
dari mulai struktur demografi, pengangguran, pekerja alih daya (outsourcing), 
membludaknya sektor informal, hingga upah minimum. Dari struktur 
ketenagakerjaan sendiri pada Agustus 2011 jumlah angkatan kerja sebesar  117,37 
juta. Dari jumlah itu yang bekerja sebanyak 109,67 juta dan yang tidak bekerja 
(pengangguran terbuka) 7,7 juta. Tentu dilihat sepintas data-data itu tidak terlalu 
buruk karena berarti pengangguran terbuka hanya sekitar 6,8% saja (BPS, 2012). 
Masalahnya, dari 109,67 juta yang bekerja sekitar 65% bekerja di sektor informal 
dengan segala keterbatasan yang melingkupinya. Di luar itu, mereka yang telah 
bekerja pun dijangkiti dengan aneka persoalan. 

Tekanan Pengusaha 

Salah satu isu penting dari para pekerja adalah soal penentuan upah minimum. 
Perkara ini hampir tiap tahun muncul ke permukaan karena perbedaan pandangan 
antara kelompok pengusaha dan kaum buruh. Para pengusaha merasa berat 
dengan tuntutan kenaikan upah minimum, entah karena persentase kenaikannya 
yang terlalu tinggi atau beban biaya lain yang berat untuk ditanggung. Sebaliknya, 
kaum buruh menganggap tingkat upah minimum yang ditetapkan berdasarkan 
kebutuhan hidup minimum betul-betul tidak memadai untuk menjalani kehidupan 
yang laik. Katakanlah dengan asumsi seorang buruh berkeluarga mendapatkan 
upah minimum sebesar Rp 1.200.00/bulan, di mana buruh itu memiliki seorang 
istri dan dua anak, maka per orang hanya akan mendapatkan bagian Rp 
300.000/bulan. Jika garis kemiskinan pada 2011 pada posisi Rp 233.740, maka 
pendapatan keluarga buruh tersebut hanya berada tipis di atas garis kemiskinan. 

Dari sisi pengusaha, argumen yang dipakai untuk mendukung ketidaksiapannya 
meningkatkan upah minimum yang memadai secara umum dibagi dalam dua hal. 
Pertama, produktivitas tenaga kerja di Indonesia memang tidak terlalu bagus 
dibandingkan dengan negara tetangga. Pengusaha tentu berharap agar kenaikan 
upah juga diikuti dengan peningkatan produktivitas. Sebab, jika upah meningkat 
tanpa diiringi dengan kenaikan produktivitas, maka profit yang diperoleh 
perusahaan menajdi menurun dan pada gilirannya mengurangi kemampuannya 
untuk meningkatkan upah tenaga kerja dalam jangka panjang. Kedua, pengusaha 
membeberkan aneka beban biaya produksi yang tinggi sehingga membuat daya 
saing menjadi merosot bila dipersandingkan dengan komoditas dari negara lain. 
Misalnya, biaya logistik di Indonesia mencapai 17% dari biaya produksi. 
Bandingkan dengan Jepang (5%), Singapura (6%), Filipina (7%), Malaysia (8%), 
dan AS (10%) [Kadin, 2011]. 

Itu belum lagi ditambah dengan beban-beban biaya lain, semacam perizinan, 
administrasi, dan ragam biaya ilegal. Studi yang dilakukan Indef (2010) 
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menyangkut beban biaya administratif perusahaan di Indonesia memerlihatkan 
bahwa angka nominalnya cukup besar, meskipun persentase terhadap biaya 
produksi tidak besar. Di luar itu, pengusaha juga telah lama mengeluh tentang 
tingginya bunga kredit perbankan di Indonesia. Tingkat suku bunga kredit di 
Indonesia sekarang berkisar antara 10,3-13,7%. Sebaliknya, negara-negara Asia 
lainnya suku bunga di kisaran 5-7% saja, kecuali India yang mirip dengan 
Indonesia. Hal ini bisa terjadi sebagian disebabkan perbankan di Indonesia NIM-
nya (net interest margin) sangat tinggi, sekitar 6%. Padahal negara-negara di 
Asean saja kisarannya sekitar 3%. NIM yang tinggi itu diduga sebagai kompensasi 
atas inefisiensi perbankan yang tinggi, di mana BOPO (Biaya Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional) di Indonesia rata-rata sekitar 85%, sedangkan di Asean 
rata-rata di kisaran 60%. 

Berbagi Kewajiban 

Dengan peta masalah seperti di atas, maka terdapat sisi persoalan yang harus 
diatasi pemerintah agar dunia usaha tidak dibebani biaya ekonomi tinggi. Agenda 
mendesak adalah mengurangi biaya birokrasi, logistik, dan bunga. Sampai 2011 
lalu, biaya memulai bisnis di Indonesia masih sebesar 22,3% dari pendapatan per 
kapita. Bandingkan dengan Singapura (0,7%), Thailand (5,6%), Vietnam (12,1%), 
Malaysia (17,5%), dan bahkan Timor Leste cuma 18,5%. Dalam soal ini Indonesia 
hanya lebih baik dari Filipina (30,3%) dan Kamboja (128,3%) [Bank Dunia, 2011]. 
Jadi, dari aspek awal memulai bisnis saja pengusaha Indonesia sudah disesaki 
dengan ongkos birokrasi yang mahal. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur 
harus merupakan agenda yang segera direalisasikan. Situasinya sudah sedemikian 
parah, sehingga penyediaan infrastruktur tidak bisa ditunda lagi agar persentase 
biaya logistik bisa berkurang minimal menjadi 10% dari total ongkos produksi. 

Di luar itu, pemerintah dan Bank Indonesia harus mulai memikirkan bagaimana 
perbankan efisien sehingga memberikan bunga kredit yang murah. Dengan 
mengambil NIM dikisaran 6% dan BOPO yang mencapai 85% sebetulnya sudah di 
luar batas kewajaran, sehingga hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. 
Pemerintah dapat mengawalinya dari bank BUMN (Persero), di mana bank ini 
seharusnya lebih banyak menyantuni kepentingan publik, bukan semata memburu 
laba. Jika Bank Persero menurunkan tingkat bunga, hampir pasti akan diikuti oleh 
bank-bank lainnya. Bagaimana dengan kenaikan upah minimum? Jika seluruh 
pekerjaan rumah di atas betul-betul sudah dikerjakan pemerintah, maka tidak ada 
alasan lagi bagi dunia usaha menunda kenaikan upah. Ruang pengusaha untuk 
memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada tenaga kerja menjadi terbuka 
lebar karena biaya birokrasi yang murah, ongkos logistik yang realistis, dan bunga 
kredit yang kompetitif. 

Data tahunan memerlihatkan secara jelas jarak antara rata-rata pertumbuhan 
inflasi dan upah minimum kian tipis dari waktu ke waktu. Pada 2001, misalnya, 
inflasi mencapai 12,55% namun upah minimum naik sekitar 34% (ada selisih 
11,5%). Setelah itu jarak makin menurun, sampai kemudian pada 2005 situasi 
berbalik 180 derajat ketimbang 2011. Pada 2005 inflasi mencapai 17,11%, tapi upah 
minim hanya naik 9% (sehingga secara riil upah sebetulnya turun 8%). Setelah itu 
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situasi agak membaik seiring kemampuan pemerintah dan BI menjaga inflasi, tapi 
selisih dengan kenaikan upah tetap tidak setinggi pada 2001 lalu. Jadi, melihat 
pola ini perlu dibuat patokan yang lebih jelas soal hubungan antara inflasi dan 
upah minimum. Dalam penentuan upah minimum harus diambil konsensus yang 
terukur berapa persen seharusnya kenaikan upah berada di atas angka inflasi. Jika 
perlu, inflasi cukup dengan memertimbangkan komoditas yang banyak dikonsumsi 
oleh buruh, misalnya beras, gula, minyak goreng, cabai, pendidikan, transportasi, 
dan (sewa) perumahan. 

Cara tersebut relatif sederhana dan tidak memerlukan proses negosiasi yang rumit, 
sehingga jerit demonstrasi dan pemogokan tidak menjadi ritual tahunan lagi. 
Pemerintah tinggal membuat aturan perkecualian bagi usaha yang mengalami 
kerugian atau yang tergolong usaha kecil. Di atas segalanya, terhadap buruh juga 
dituntut untuk peningkatan produktivitas sebagai kompensasi atas kenaikan upah. 
Sering disampaikan bahwa upah buruh di Indonesia murah, tapi kesimpulan ini 
belum tentu benar karena jika dibandingkan dengan tingkat produktivitas yang 
dihasilkan bisa jadi upah buruh/unit produksi barangkali termasuk tinggi. Jadi, 
agenda kenaikan upah juga harus paralel dengan peningkatan produktivitas. 
Pembahasan ini tentu belum mendeskripsikan seluruh persoalan silang sengkarut 
problem perburuhan, namun sekurangnya sudah memberikan pembagian 
kewajiban yang mesti diselesaikan oleh pemerintah, pengusaha, dan buruh itu 
sendiri. 
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Pembangunan Pendekatan Budaya 

Maksud pemerintah meningkatkan kemampuan ekonomi nasional melalui 
realokasi pemanfaatan anggaran belanja ke arah pembangunan infrastruktur pasti 
gagal mencapai sasaran kalau tidak dilakukan sebagai bagian integral dari 
pembangunan. 

Namun, pembangunan nasional yang bagaimana? Selama ini ia diperlakukan 
sebagai pembangunan ekonomi menurut ”a narrow Western capitalist ideology of 
development”. Picik, karena pembangunan sektoral ini dianggap sinonim dengan 
keseluruhan pembangunan itu sendiri. Picik, berhubung pembangunan ekonomi 
an sich merujuk pada suatu proses selama suatu masyarakat mampu memproduksi 
barang/jasa berjumlah kian besar. Kemampuan ini dinyatakan berupa kenaikan 
pendapatan, seperti produk nasional bruto (GNP), produk domestik bruto (GDP), 
dan pendapatan per kapita. Namun, ukuran kuantitatif ini fiksi murni statistik 
yang tidak menginformasikan pembagian kekayaan yang dihasilkan masyarakat. 
Jadi, rujukan ini jelas mengenai means (cara/jalan), bukan aims (tujuan/finalitas). 

Kalau pertumbuhan kuantitatif berupa kenaikan pendapatan itu dianggap 
mencerminkan perbaikan kualitatif berupa perkembangan modernisasi means, 
apakah modernisasi ini telah membantu kenaikan partisipasi rakyat dalam proses 
pengambilan keputusan? Ini terutama terkait dengan pengembangan budaya 
politik demokratis, peningkatan kesadaran berpolitik warga, pengukuhan 
eksistensi individu otonom, dan kebebasan individual dan kolektif yang lebih 
besar. Ternyata jawabnya tidak! Jauh panggang dari api. 

Di balik krisis multidimensi yang kini mengancam eksistensi NKRI—akibat 
kekeliruan pendekatan pembangunan—ada jutaan rakyat yang resah menunggu 
kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara sebagai perwujudan makna 
human mereka sebagaimana yang digambarkan dulu oleh revolusi kemerdekaan. 
Sebagian mereka bisa saja dibohongi untuk, bisa dikecoh untuk sementara waktu, 
tetapi tidak mungkin ditipu untuk selama-lamanya. 

Kecenderungan tersebut dibuktikan kebenarannya oleh pemberontakan rakyat 
Arab di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta kemenangan Aung San Suu Kyi pada 
pemilu sela di Myanmar. Menurut Belanda, rakyat Indonesia ”het zachtste volk der 
aarde” (bangsa terlembut di dunia), tetapi kalau sudah ”ontwaakt” (terjaga), 
mampu mencetuskan ”revolusi”. Apakah ini yang kita kehendaki? 

Jangan Ulangi Kesalahan 

Maka, jangan buat kesalahan yang sama dua kali. Sebelum terlambat, mari kita 
ubah pendekatan pembangunan nasional dari ”ekonomi” ke ”budaya”. Bukan 
berarti kita abaikan (sektor) ekonomi dan kekuatan penalaran ilmiahnya. 
Pembangunan ekonomi tetap bagian logis pembangunan nasional, tetapi bukan 
lagi pendikte final keseluruhan pembangunan. Kita wujudkan pembangunan 
nasional dengan pendekatan budaya. Selain sejalan dengan kecenderungan masa 
depan kehidupan human yang kian berpembawaan budaya, ia pun secara eksplisit 
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berurusan dengan manusia. Sejauh budaya adalah ”sistem nilai yang dihayati”, 
manusia—sebagai makhluk maupun individu otonom— adalah pembuat nilai itu 
”ada” dan sekaligus pemberi ”makna” padanya. 

Nilai ini sudah kita bubuhi dengan ”Pancasila”, suatu kebajikan kolektif, yang 
ternyata hanya digunakan sebagai jargon politik, bukan jargon pembangunan. 
Bahkan, sebagai jargon politik saja, Pancasila sudah diabaikan. Pada nilai itu 
sudah kita cangkokkan demokrasi tanpa menggubris keadaannya. Demokrasi ini 
jadi malaise begitu diterapkan secara tidak langsung. Sejak itu yang dikembangkan 
malah ”demokrasi-demokrasi” berupa ”demokrasi politik”, ”demokrasi ekonomi”, 
”demokrasi pendidikan”, ”demokrasi berketuhanan”, dan lain-lain, dengan 
kriteria keberhasilan yang berbeda. 

Maka, sebelum terlambat perlu kita integrasikan ke dalam sebuah perspektif 
holistik aneka pembangunan—ekonomi, politik (khususnya demokrasi), sosial, 
pendidikan, pancasilaisme—dan diproses selaku nilai-nilai vital bagi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika pembangunan nasional ditetapkan 
berpendekatan budaya, ia dinyatakan tidak lagi dalam term ”pendapatan”, tetapi 
”ruang sosial”. 

Ruang sosial adalah suatu ruang hidup manusia yang konkret, diciptakan dalam 
konteks (pembangunan) suatu komunitas, berskala lokal maupun nasional. Dalam 
dimensi obyektif, material, kultural, dan spiritualnya, ruang sosial ini merupakan 
produk transformasi alam melalui kerja dan pikiran manusia. Ia juga merupakan 
sebuah pementasan dari hubungan-hubungan sosial dan direkayasa penduduk 
setempat dalam berbagai derajat intervensi/perubahan, dari modifikasi berskala 
terkecil (pembangunan desa, masyarakat adat, gedung sekolah, tempat ibadah) 
hingga modifikasi berskala besar (pembangunan daerah, provinsi, pulau). 

Secara filosofis ia diformulasikan sebagai ”gerakan komunitas”, selama proses 
mana komunitas yang bersangkutan menjadi lebih adil secara ekonomis dan 
politis, lebih diterima secara manusiawi bagi warga. Inilah kiranya yang 
dimaksudkan oleh Bung Hatta sebagai ”kedaulatan rakyat”, yaitu ”negara harus 
dibangun dari rangkaian komunitas terkecil, di atas prinsip desentralisasi sejauh 
mungkin” dan ”komunitas rakyat otonom yang fundamental haruslah menjadi 
pusat kekuasaan dari struktur negara”. 

Ketimbang pembangunan dalam term abstract statistical figure (GNP), 
pembangunan dalam term ruang sosial bisa lebih berpeluang menciptakan 
pembangunan bernuansa benar-benar human. Berkat pemahaman hubungan-
hubungan sosial, melalui dialog interaktif warga lokal sendiri dan direkayasa 
dalam berbagai derajat interval/perubahan, ruang sosial berkembang menjadi 
suatu ”learning community organization”. Artinya, organisasi di mana orang terus 
meningkatkan dan memperluas kapasitasnya untuk menciptakan hasil yang benar-
benar didambakan. Opini individual ditempa menjadi opini kolektif melalui 
”musyawarah”, di mana pola pikir baru dan ekspansif disuburkan, di mana aspirasi 
kolektif dibenarkan berkembang dari dalam komunitas itu sendiri, dan di mana 
anggotanya terus belajar saling memberdayakan jadi individu otonom. 
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Bukankah ada taksiran bahwa demi menjamin demokrasi diperlukan setidaknya 
satu persen dari semua warga negara dewasa sebagai individu otonom yang 
memimpin di semua lini kehidupan dan di setiap simpul jaringan teknostruktur. 

Maka, apabila dipupuk terus-menerus, organisasi ini dapat bermuara pada 
perwujudan masyarakat sipil, bagai Agora di zaman Yunani Purba, di mana 
demokrasi masih berlaku secara langsung. 

Pendekatan pembangunan nasional seperti ini jelas tidak mengabstrakkan bumi 
tempat berpijak, bahkan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang 
mengelompok di situ dengan segala masalah yang mereka geluti dan nilai yang 
mereka hayati. Dengan ruang sosial berpeluang mengintensifkan interaksi 
berbagai budaya secara konstruktif: budaya komunikasi, budaya politik, budaya 
ekonomi, budaya hukum, budaya demokrasi, budaya artistik, budaya keilmuan, 
dan lain-lain. Interaksi kultural ini, pada gilirannya, membuat ruang sosial 
menjadi tempat hidup bersama yang berada tidak di luar manusia (dichtung), 
tetapi realitas pada masa manusia bergabung (wahrheit). 

Proses Partisipatif 

Mengingat pembangunan ekonomi dilakukan dalam rangka pembangunan 
nasional berpendekatan ruang sosial, ia menjadi suatu participatory development, 
bukan proses pembangunan yang mereduksi rakyat menjadi sekadar ”penonton 
pembangunan”. Berhubung di ruang sosial ini para warganya diajak membahas 
bersama-sama opsi-opsi penting untuk kemudian diambil keputusan yang menjadi 
komitmen bersama, terwujud pula ”participatory democracy”, yang tidak 
mereduksi rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara merdeka ini, menjadi 
sekadar ”penonton demokrasi”, menjadi sekadar ”angka”, tidak ”diwongke”. 

Bukankah kebijakan pemerintah pusat seperti itu yang dulu memicu Aceh bergolak 
dan kini mulai menggejala di Papua, Ambon, dan di kalangan suku Dayak. Yang 
merasa tidak puas bukan lagi individu, melainkan suku yang sudah mapan 
sebelum NKRI terbentuk. 

Jadi, pembangunan nasional berpendekatan budaya berpeluang untuk 
membuktikan bahwa Pancasila bisa berfungsi, demokrasi-tak-langsung dapat 
berjalan, warga diakui bermartabat (nguwongke wong) dan mampu membantu 
orang tidak hanya memiliki lebih banyak (to have more), tetapi lebih-lebih 
menjadi lebih luhur (to be more), pendek kata menjadi ”bahagia”. ”Happiness 
matters,” kata Amartya Sen, sejalan dengan pikiran Bung Hatta, ”because it is not 
irrelevant to the meaning of life”. Ternyata kedua tokoh ekonom tersebut, yang 
belum pernah bertemu satu sama lain, tanpa menyebut dirinya ”budayawan”, 
adalah ”man of culture”, tidak sekadar ”well cultured man”. 

Dalam perspektif ini kebebasan dan otonomi individu tidak hanya tampil sebagai 
”the ultimate aims”, tetapi sebagai ”the principal means” dari pembangunan 
nasional. 
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