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PEMBANGUNAN DAERAH 

PENDAHULUAN 

Sebelum kita membahas masalah pembangunan ekonomi daerah dan perencanaan 
pembangunan ekonomi daerah, ada baiknya kita bahas lebih dahulu pengertian 
daerah (regional). Pengertian daerah berbeda-beda tergantung pada aspek 
tinjauannya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu: 

1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi terjadi clan di 
dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. 
Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan per kapitanya, 
sosial-budayanya, geografisnya, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian 
seperti ini disebut daerah homogen. 

2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu 
atau beberapa  pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut 
daerah modal. 

3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu 
administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan, dan seba 
yainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administratif suatu 
negara. Daerah dalam pengertian seperti ini dinamakan daerah perencanaan 
atau daerah administrasi. 

Dalam praktik, jika kita membahas perencanaan pembangunan ekonomi daerah 
maka pengertian yang ketiga tersebut di atas yang lebih banyak digunakan, karena 

1. Dalam melaksanakan kebijaksanaan dan rencana pembangunan daerah 
diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai lembaga pemerintah. Oleh karena 
itu, akan lebih praktis jika suatu negara dipecah menjadi beberapa daerah 
ekonomi berdasarkan satuan administratif yang ada. 

2. Daerah yang batasannya ditentukan secara administratif lebih mudah 
dianalisis, karena biasanya pengumpulan data di berbagai daerah dan suatu 
negara, pembagiannya didasarkan pada satuan administratif. 

PENGERTIAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah 
dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan rnembentuk 
suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk 
menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan 
ekonomi dalam wilayah tersebut. 

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan 
terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan 
daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan 
potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal 



 
Bab 11 Pembangunan Daerah 317 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

(daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif 
yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan 
kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup 
pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, 
perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa 
yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru alih ilmu pengetahuan, dan 
pengembangan perusahaan-perusahaan baru. 

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk 
meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah Dalam 
upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya 
harus secara bersarna-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah oleh karena 
itu. pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan 
menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi 
sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangunan 
perekonomian daerah. 

TEORI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Saat ini tidak ada suatu teori pun yang mampu untuk menjelaskan pembangunan 
ekonomi daerah secara komprehensif. Namun demikian, ada beberapa teori yang 
secara parsial yang dapat membantu kita untuk memahami arti penting 
pembangunan ekonomi daerah. Pada hakekatnya, inti dari teori-teori tersebut 
berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metoda dalam 
menganalisis perekonomian suatu daerah clan teori-teori yang membahas tentang 
faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu. 

Pengembangan metoda yang menganalisis perekonomian suatu daerah penting 
sekali kegunaannya untuk mengumpulkan data tentang perekanomian daerah 
yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya, yang kemudian dapat dipakai 
sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil 
untuk mempercepat laju pertumbuhan yang ada. 

Namun di pihak lain harus diakui, menganalisis perekonomian suatu daerah 
sangat sulit karena: 

1. Data tentang daerah sangat terbatas terutama kalau daerah dibedakan 
berdasarkan pengertian daerah nodal. Dengan data yang sangat terbatas sangat 
sukar untuk menggunakan metoda yang telah dikembangkan dalam 
memberikan gambaran mengenai perekonomian suatu daerah. 

2. Data yang tersedia umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk 
analisis daerah, karena data yang terkumpul biasanya ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan analisis perekonomian secara nasional. 

3. Data tentang perekonomian daerah sangat sukar dikumpulkan, sebab 
perekonomian daerah lebih terbuka dibandingkan dengan perekonomian 
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nasional. Hal tersebut menyebabkan data tentang aliran-aliran yang masuk 
clan keluar dari suatu daerah sukar diperoleh, 

4. Bagi NSB, di samping kekurangan data sebagai kenyataan yang umum, data 
yang ada yang terbatas itu pun banyak yang sulit untuk dipercaya, sehingga 
menimbulkan kesulitan untuk melakukan analisis yang memadai tentang 
keadaan perekonomian suatu daerah. 

Kalau analisis pembangunan nasional dibandingkan dengan analisis pembangunan 
daerah, maka akan tampak bahwa analisis pembangunan ekonomi daerah sangat 
ketinggalan, baik ditinjau dari cakupan analisis maupun kedalamannya. Di 
samping itu, analisis regional yang ada bertitiktolak dari analisis permasalahan 
dan kebijaksanaan pembangunan daerah di negara maju, padahal struktur 
perekonomian negara-negara maju sangat berbeda dengan struktur perekonomian 
NSB, demikian juga dengan struktur perekonomian daerahnya. Perbedaan struktur 
ini mengakibatkan perlunya analisis dan cara pendekatan yang berbeda pula. Jika 
kita buat suatu ringkasan, teori-teori tersebut dapat disajikan sebagai berikut: 

Pembangunan	Daerah	=	f(sumberdaya	alam,	tenaga	kerja,	investasi,	entrepreneurship,	transportasi,	
komunikasi,	komposisi	industri,	teknologi,	luas	daerah,	pasar	ekspor,	situasi	ekonomi	internasional,	
kapasitas	pemerintah	daerah,	pengeluaran	pemerintah	pusat,	dan	bantuan-bantuan	pembangunan).	

Teori Ekonomi Neo Klasik 

Peranan teori ekonomi Neo Klasik tidak terlalu besar dalam menganalisis 
pembangunan daerah (regional) karena teori ini tidak memiliki dimensi spasial 
yang signifikan. Namun demikian, teori ini memberikan 2 konsep pokok dalam 
pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas 
faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan 
alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena 
itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang 
berupah rendah. 

Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory) 

Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan 
barang dan jasa dari luar daerah, Pertumbuhan industri-industri yang 
menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk 
diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job 
creation). 

Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah 
penekanan terhadap arti penting bantuan (aid) kepada dunia usaha yang 
mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi 
kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/ batasan terhadap perusahaan-
perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah 
tersebut. 
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Kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada permintaan 
eksternal bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang 
sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. 
Namun demikian, model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan 
antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk 
mengembangkan stabilitas ekonomi. 

Teori Lokasi 

Para ekonomi regional sering mengatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan daerah yaitu: lokasi, lokasi, dan lokasi! Pernyataan tersebut sangat 
masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan 
cenderung untuk meminimumkan biayanya dengan cara memilih lokasi yang 
memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar. Model pengembangan industri 
kuno menyatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya yang termurah antara bahan 
baku dengan pasar. 

Tentu saja banyak variabel lainnya yang mempengaruhi kualitas atau suitabilitas suatu 
lokasi misalnya upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, 
fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan (diklat), kualitas pemerintah daerah dan 
tanggungjawabnya, dan sanitasi. Perusahaan-perusahaan yang berbeda membutuhkan 
kombinasi-kombinasi yang berbeda pula atas faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, 
sering kali masyarakat berusahan untuk memanipulasi biaya dari faktor-faktor 
tersebut untuk menarik perusahaan-perusahaan industri. 

Keterbatasan dari teori lokasi ini pada saat sekarang adalah bahwa teknologi dan 
komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu untuk kegiatan 
produksi dan distribusi barang. 

Teori Tempat Sentral 

Teori tempat sentral (central place theory) menganggap bahwa ada hirarki tempat 
(hierarchy of places). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih 
kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral 
tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk 
daerah yang mendukungnya. 

Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di 
daerah perkotaan maupun di pedesaan. Misalnya, perlunya melakukan pembedaan 
fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga (berbatasan). Beberapa daerah bisa 
menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan lainnya hanya sebagai daerah pemukiman. 
Seorang ahli pembangunan ekonomi daerah dapat membantu masyarakat untuk 
mengembangkan peranan fungsional mereka dalam sistem ekonomi daerah 

Teori Kausasi Kumulatif 

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar 
dari tesis kausasi kumulatif (cumulative causation) ini. Kekuatan-kekuatan pasar 
cenderung memperparah kesenjangan antar daerah-daerah tersebut (maju versus 
terbelakang). Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetititif 
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banding daerah-daerah lainnya. Hal ini yang disebut Myrdal (1957) sebagai backwash 
effect 

Model Daya Tarik (Attraction) 

Teori daya tank industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak 
digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu 
masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui 
pemberian subsidi dan insenfif 

PARADIGMA BARU TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 

Teori pembangunan yang ada sekarang ini (seperti yang diuraikan di muka) tidak 
mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara 
tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pendekatan alternatif terhadap teori 
pernbangunan dirumuskan di sini untuk kepentingan perencanaan pembangunan 
ekonomi daerah Pendekatan ini rnerupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-
konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan 
rencana tindakan yang akan diambil dalarn konteks pembangunan ekonomi daerah 

Pendekatan ini dapat disajikan pada Tabel 12.1 berikut ini: 

Tabel 12,1 
Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah 

Komponen Konsep lama Konsep Baru 
Kesempatan Kerja 
  
  
  
Basis Pembangunan 
  
 
Aset asset lokasi 
  
  
Sumber daya 
pengetahuan 

  

Semakin banyak perusahaan, 
Semakin Banyak Peluang Kerja 
  
  
Pengembangan sector ekonomi 
 
  
Keunggulan komparatif 
didasarkan pada asset fisik 
  
Ketersediaan angkatan kerja 

Perusahaan Harus 
mengembangkan pekerjaan yang 
sesuai dengan kondisi penduduk 
  
Pengembangan lembaga ekonomi 
baru 
 
Keunggulan kompetitive didasarkan 
pada kualitas lingkungan 
  
Pengetahuan sebagai pembangkit 
ekonomi 

  

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu 
daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan 
ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki 
penggunaan sumberdaya-sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan 
untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-
sumberdaya swasta secara bertanggungjawab. 

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan 
yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik dan sektor swasta-petani, 
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pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi-organisasi sosial-harus 
mempunyai peran dalam proses perencanaan. Melalui perencanaan pembangunan 
ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit 
ekonomi (economic entity) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang 
berinteraksi satu sama lain. 

PERLUNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Setelah para ahli, terutama para ekonom, menyadari bahwa mekanisme pasar tak akan 
mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak 
mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat terutama di NSB, mereka mulai 
sadar bahwa campur tangan pemerintah tetap diperlukan, apabila ingin mencapai 
proses pembangunan yanq lebih cepat Pentingnya campur tangan pemerintah, 
terutama dalam pembangunan daerah, dimaksudkan untuk mencegah akihat-akibat 
buruk dari mekanisme pasar terhadap pemakmuran daerah serta menjaga agar 
pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati berbagai daerah yanq ada. Tentu 
timbul pertanyaan: sampai sejauh mana campur tangan tersebut? 

Keadaan sosial ekonomi yang berbeda dari setiap daerah akan membawa implikasi 
bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. 
Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat 
kesejahteraan antar daerah, dan kalau hal ini dibiarkan dapat menimbulkan dampak 
yana kurang menguntungkan bagi suatu negara. Gagasan ini timbul setelah melihat 
kenyataan bahwa, kalau perkembangan ekonorni diserahkan pada kekuatan 
mekanisme pasar, biasanya cenderung untuk memperbesar dan bukannya 
memperkecil ketidakmerataan antardaerah, karena kegiatan ekonomi akan 
menumpuk di tempat-tempat dan daerah tertentu, sedangkan tempat-tempat atau 
daerah lainnya akan semakin ketinggalan. Memusatnya ekspansi ekonomi di suatu 
daerah disebabkan berbagai hal, misalnya kondisi dan situasi alamiah yang ada, letak 
georafis, dan sebagainya. Ekspansi ekonomi daerah akan mernpunyai pengaruh yang 
merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan 
akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut khususnya migrasi tenaga 
kerja, biasanya bersifat selektif, akibatnya migrasi itu sendiri pun cenderung untuk 
menguntungkan daerah-daerah yang sedang mengalami ekspan,i ekonorni tersebut 
dan merugikan daerah-daerah lain. 

Perpindahan modal cenderung menambah ketidak merataan. Di daerah-daerah yang 
sedang berkembang, permintaan barang/jasa akan mendorong naiknya investasi, yang 
pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang 
kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan 
rnasyarakat yang rendah Sernua perubahan untuk daerah-daerah yang dirugikan yang 
timbui karena adanya ekspansi ekonomi dad suatu daerah disebut backwash effect 
oleh Myrdal (1957). 

Di samping adanya pengaruh yang kurang menguntungkan raagi daerah lain 
sebagai akibat dad adanya ekspansi ekonomi pada daerah tertentu, ada juga 
keunturigan bagi daerah--daerah di sekitar di mana ekspansi ekonomi terjadi; 
misalnya terjualnya hasil produksi daerah, adanya kesempatan kerja baru, dan 
sebagainya. Pengaruh yang meriguntungkan karena adanya ekspansi ekonomi 
suatu daerah ke daerah sekitarnya dinarnakan spread effects. 
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Andaikata spread effects ini lebih besar dibandingkan dengan backwash effects 
tentu tidak menjadi masalah. Namun kenyataannya di daerah-daerah miskin, 
spread effect yang terjadi jauh lebih kecil daripada backwash effects yang dialami 
sehingga secara keseiuruhan ekspansi ekonomi daerah kaya akan memperlambat 
pembangunan daerah miskin. Akibatnya tentu dapat diduga bahwa jurang 
kesejahteraan antara kedua daerah tersebut akan semakin melebar. 

Sesuai dengan pendapat Myrdal di atas, Hirschman (1958) juga mengemukakan 
bahwa jika suatu daerah mengalami perkernbangan, rnaka perkernbangan itu akan 
rnernbawa pengaruh atau imbas ke daerah lain. Menurut Hirschman, daerah di 
suatu negara dapat dibedakan menjadi daerah kaya dan miskin. Jika perbedaan 
antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik 
(trickling down effects).Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut 
semakin jauh berarti terjadi proses pengkutuban (polarization effects) 

Memperhatikan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kalau proses 
perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar akan membawa akibat-akibat 
yang kurang menguntungkan baik bagi daerah-daerah terbelakang maupun 
daerah-daerah maju dan pada akhirnya justru dapat mengganggu kestabilan 
ekonomi negara secara keseluruhan 

Akibat-akibat yang kurang menguntungkan bagi daerah-daerah miskirn adalah: 

1. Daerah-daerah miskin tersebut akan mengalami ke$ulitan dalam rnembangun 
sektor industrinya dan dalam memperluas kesempatan kerja PenJuduk akan 
berkembang lebih cepat, sehingga pendapatan per kapita penduduk akan 
sernakin rendah dan kemudian akan diikuti dengan semakin banyaknya 
pengangguran. 

2. Daerah-daerah miskin tersebut akan sulit merubah struktur ekonominya yang 
tradisional, sehingga senantiasa akan bias ke arah pertanian. sedang untuk 
membangun sektar industry dihadapi banyak kesulitan, seperti kurangnya 
pengusaha yang kreatif clan kurangnya tenaga terampil. 

3. Karena sempitnya kesempatan kerja di daerah miskin tersebut maka akan 
terjadi perpindahan tenaga kerja ke daerah maju, terutama tenaga kerja yang 
masih muda, yang berjiwa dinamis, clan yang mempunyai pendidikan yang 
lebih baik sehingga yang tetap tinggal di daerah miskin hanya tenaga kerja yang 
produktivitasnya rendah. 

Di pihak lain, daerah-daerah maju pada mulanya memang akan menikmati banyak 
keuntungan dari ekspansi ekonominya, namun pada akhirnya akan mengalami 
kesulitan-kesulitan juga antara lain: 

1. Karena daerah tersebut harus menampung penduduk dari daerah-daerah miskin, 
lama kelamaan daerah kaya tersebut akan menjadi terlalu padat (congesteo, yang 
memaksa pemerintah setempat untuk memperbesar pengeluaran untuk 
menciptakan sarana publik yang dibutuhkan masyarakat 

2. Daerah-daerah ini akan menghadapi masalah-masalah sosial sebagai akibat dari 
perkembangannya, seperti masalah polusi, kerawanan keamanan, dan sebagainya. 
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Bagi negara secara keseluruhan, perbedaan tingkat perkembangan daerah akan 
mengakibatkan perbedaan tingkat kemakmuran dalam masyarakat. Keadaan 
seperti itu dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan antardaerah, yang tidak jarang 
akan mengarah pada ketidak stabilan politik bagi negara. Bagi suatu negara, 
ketidakstabilan politik akan sangat merugikan terutama dalam jangka panjang. 
Oleh karena itu pemerintah perlu mengambil kebijaksanaan tertentu yang dapat 
mendorong pembangunan daerah-daerah miskin. 

Berkenaan campur tangan pemerintah (baca: perencanaan) untuk mendorong 
perkembangan daerah-daerah miskin sampai pada saat ini masih ada dua 
pendapat yang saling bertentangan, dalam arti ada yang setuju clan ada yang 
menentang. Alasan dari kelompok yang kurang setuju atau menolak campur 
tangan pemerintah terhadap pembangunan daerah adalah 

1. Kelompok ini masih tetap percaya bahwa mekanisme pasar akan mampu 
menciptakan perkembangan yang harmonis antardaerah 

2. Campur tangan pemerintah justru akan mempengaruhi efisiensi ekonomi apabila 
ditinjau secara keruangan clan kewilayahan. Sebab dengan usaha membangun 
daerah terbelakang akan mengorbankan potensi pembangunan yang lebih besar 
yang justru banyak terdapat di daerah maju. Untuk membangun daerah 
terbelakang pemerintah harus membelanjakan uang yang jumlahnya cukup banyak 
untuk membiayai pembangunan prasarana di daerah Tindakan seperti itu 
merupakan penghamburan dana pembangunan dan sekaligus menghambat 
pembangunan, karena sebenarnya dengan dana tersebut dapat dilakukan 
pembangunan yang iebih baik jika dana itu digunakan untuk membangun daerah-
daerah yang sudah maju yang sudah didukung oleh tersedianya sarana clan 
prasarana yang lebih baik dan lebih banyak sehingga dana yang ada tidak 
digunakan secara efisien dan optimal. 

3. Tindakan seperti itu dianggap seperti "membantu yang gagal dan menghukum 
yang sukses" Artinya supaya pengusaha-pengusaha mau mendirikan usahanya di 
daerah terbelakang, pemerintah harus memberikan banyak bantuan dan fasilitas, 
mengingat daya tarik daerah yang masih rendah, tingkat keuntungan yang masih 
rendah dan harus membiayai pembangunan berbagai prasarana yang dibutuhkan. 
Dana yang dipakai tersebut sebetulnya akan dapat memberikan hasil yang lebih 
banyak, jika dana itu diberikan kepada daerah-daerah maju. 

Di pihak lain kelompok yang setuju dengan campur tangan pemerintah dalam 
pembangunan daerah mengemukakan pendapat-pendapat yang rnendukuny 
gagasan mereka, yakni: 

1. Bila perekonomian dikendalikan oleh mekanisme pasar, akan timbul keadaan 
yang menghambat perkembangan ekonomi di daerah yang terbelakang dengan 
akibat, keseluruhan wilayah negara tidak berkembang secara harmonis. 

2. Dalam mekanisme pasar keputusan tentang lokasi kegiatan ekonomi lebih 
banyak didasarkan pada metode coba-coba (trial and error). Pengusaha tidak 
selalu mengetahui keadaan pasar yang sebenarnya, sehingga tidak semua 
keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat dan efisien. Secara 
teoritis akhirnya akan dapat diambil keputusan yang tepat akan tetapi 
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membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan kata lain mekanisme pasar 
belum tentu pada akhirnya menciptakan efisiensi yang yang optimal dalam 
menentukan kegiatan ekonomi. 

3. Campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah yang baru 
berkembang, mengingat efisiensi kegiatan ekonomi rnasih rendah, sehingga 
kurang sanggup bersaing dengan daerah-daerah yang sudah maju. Namun 
sifatnya sementara, jika daerah tersebut sudah dapat berkembang clan bekerja 
secara efisien, diharapkan akan mengembangkan diri dengan baik tanpa 
bantuan dari pemerintah. 

4. Menghemat pengeluaran pemerintah untuk pembangunan daerah di masa yang 
akan datang. Proses pembangunan yang sedang berjalan di suatu daerah 
sebagai akibat adanya campur tangan pemerintah, akan mendorong 
pembangunan daerah sekitar. Dengan demikian mendorong adanya ekspansi 
kegiatan ekonomi pada berbagai daerah pada waktu yang bersamaan. Tindakan 
seperti itu di samping membantu pembangunan daerah yang terbelakang, 
sekaligus dapat menghindari permasalahan yang dihadapi oleh daerah-daerah 
yang sudah maju. 

5. Mengingat tujuan pembangunan bukan hanya semata mata bersifat ekonomi, 
tetapi juga bersifat sosial politik. Jika kegiatan ekonomi hanya berpusat pada satu 
daerah, akan membawa masalah yang cukup rumit. Daerah yang bersangkutan 
akan mengalami kesesakan yang dapat menimbulkan banyak masalah, terutama 
masalah sosial. Untuk menanggulangi masalah tersebut pemerintah harus 
mengeluarkan biaya yang cukup besar. Permasalahan di atas akan dapat diatasi 
jika proses pembangunan tidak terpusat hanya pada satu daerah, mefainkan 
tersebar ke seluruh daerah. Pembangunan daerah yang miskin dapat mengurangi 
kecepatan perkembangan di daerah-daerah maju, dengan akibat dapat mengurangi 
masalah-masalah sosial yang akan dihadapi di kemudian hari. Pernbangunan 
daerah di samping dapat mempertahankan dan melestarikan kebudayaan daerah, 
di pihak lain karena penduduk tidak lari ke daerah-daerah lain, mereka dapat 
mengembangkan kebudayaan yang ada. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa campur tangan 
pemerintah (perencanaan) untuk pembangunan daerah-daerah mempunyai manfaat 
yang sangat tinggi, di samping mencegah jurang kemakmuran antar daerah, 
melestarikan kebudayaan setempat, dapat juga menghindarkan perasaan tidak puas 
masyarakat. Kalau masyarakat sudah tenteram, dapat membantu terciptanya 
kestabilan dalam masyarakat terutama kestabilan politik, padahal kestabilan dalam 
masyarakat merupakan syarat mutlak jika suatu negara hendak mengadakan 
pembangunan negara secara mantap. 

IMPLIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 

Ada 3 implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah: 

Pertama, perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan 
pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional di mana 
daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara 
keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut 
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Kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, 
dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional. 

Ketiga, perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah--misalnya, 
administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas-biasanya sangat berbeda pada 
tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat 
pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut Oleh karena itu, 
perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya 
dilakukan dan apa yangdapat dilakukan, dengan menggunakan sumberdaya-
sumberdaya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan 
mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah 
karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan. 

TAHAP-TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Menurut Blakely (1989) ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan 
ekonomi daerah seperti yang disajikan pada Bagan 12.2 berikut ini: 

Tabel 12.2 
Tahapan danTugas dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah 

TAHAP TUGAS 

I PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA 

Penentuan Basis Ekonomi 

Analisis Struktur Tenaga Kerja 

Evaluasi Kebutuhan Tenaga Kerja 

Analisis Peluang dan Kendala Pembangunan 

II PEMILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH 

Penentuan Tujuan dan Kriteria 

Penentuan Kemungkinan Tindakan 

Penyusunan Strategi 

III PEMILIHAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN 

Identifikasi Proyek 

Penilaian Viabilitas Proyek 

IV PEMBUATAN RENCANA TINDAKAN 

Pra-Penilaian Hasil Proyek 

Pengembangan Input Proyek 

Penentuan Alternatif Sumber Pembiayaan 

Identifikasi Struktur Proyek 

V PENENTUAN RINCIAN PROYEK 

Pelaksanaan Studi Kelayakan Secara Rinci 

Persiapan Rencana Usaha 

Pengembangan Monitoring dan Pengevaluasian Program 

VI PERSIAPAN PERENCANAAN AGREGAT & IMPLEMENTASI 

Penyiapan Skedul Implementasi Rencana Proyek 

Penyusunan Program Pembangunan Secara Keseluruhan 

Pemasaran Kebutuhan Keuangan 
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Sementara itu, Bendavid-Val (1991) menyajikan suatu model tahap-tahap 
perencanaan yang sedikit agak berbeda dengan skema di atas Seperti ditunjukkan 
pada Gambar 12.1 terdapat 3 hal yang menarik : 

1. Pengumpulan dan analisis data bukan merupakan suatu tahap dalam proses 
perencanaan secara keseliirrihan, tetapi secara terus menerus berfungsi 
mendukung dar rrenyediakan informasi pada setiap tahap perencanaan. 

2. Semua tahap riaiam proses perencanaan merupakan bagian dari siklus di mana 
tujuan-tujuan secara periodik ditinjau kembali, sasaran-sasaran dirumuskan 
kembali, dan seterusnya 

3. Suatu rencana yang sudah disosialisasikan bukanlah merupakan akhir dari 
suatu proses, tetapi sesuatu yang dihasilkan dari waktu ke waktu untuk 
kepentingan-kepentingan praktis 

Sistem Informasi Perencanaan (Pengumpulan dan Analisis Data) seyogyanya 
mencakup 5 bidang utama: 

1. Evaluasi siklus perencanaan sebelumnya 

2. Kinerja dari proyek-proyek pembangunan sebelumnya yang dilakukan di 
daerah tersebut dan daerah-daerah sejenis lainnya. 

3. Penaksiran sumberdaya-sumberdaya pembangunan di luar daerah, tetapi 
tersedia dan potensiai untuk tersedia (dana publik atau swasta yang dapat 
diinvestasikan pada bidang yang diinginkan oleh pembangunan ekonomi 
daerah, bakat-bakat khusus atau kapabilitas individual clan lembaga-lembaga 
yang dapat ditarik, clan sebagainya). 

4. Karakteristik clan dinamika kondisi daerah, khusunya data perekonomian, 
infrastruktur, karakteristik fisik dan sosial, sumberdaya, dan institusi, dan 
sebagainya. 

5. Keterkaitan antara kondisi daerah dengan daerah-daerah lainnya 

SUMBERDAYA PERENCANAAN UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH 

Hampir semua orang mengetahui bahwa hasil dari suatu pertumbuhan ekonomi 
pekerjaan yang lebih banyak clan lebih baik, peningkatan kekayaan clan pendapatan, 
dan sebagainya akan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat. Namun demikian, 
harus disadari bahwa pembangunan ekonami adalah suatu proses, suatu proses di 
mana suatu masyarakat menciptakan suatu lingkungan-fisik / peraturan-peraturan / 
attitudinal-yang mempengaruhi hasil-hasil pembangunan ekonorni seperti kenaikan 
kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dalam menciptakan lingkungan yang 
sehat, pemerintah daerah menggunakan sumberdaya-sumberdaya pembangunan yang 
utama 

Lingkungan Fisik sebagai Sumberdaya Perencanaan 

Pemerintah daerah biasanya memperhatikan masalah lingkungan fisik-infra-struktur 
fisik-yang tentu saja penting bagi dunia usaha dan industri. Sektor swasta biasanya 
memiliki keinginan-keinginan, baik yang bersifat khusus maupun umum dan 
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persyaratan-persyaratan tertentu untuk lingkungan fisik. Kebutuhan  khusus  biasanya 
mencakup jasa angkutan khusus atau jasa pembuangan limbah. Dalam banyak hal, 
bentuk-bentuk lingkungan fisik ini bisa dibuat seragam. Dengan kata lain, pemerintah 
daerah bisa menyediakan jasa atau fasilitas khusus untuk memenuhi keinginan dunia 
usaha atau industry. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi dad investasi sektor swasta 
adalah daya tarik (attraction) atau amenity dari suatu daerah atau suatu kota. Bentuk 
dari daya tarik atu amenity ini sering disebut kualitas hidup. Dunia industri atau bisnis 
menganggap "livability" sebagai suatu faktor lokasional yang penting dan pemerintah 
daerah berada pada posisi yang terbaik untuk memperbaiki kualitas hidup daerahnya. 

 

Gambar 12.1 

Skema Perencanaan Model Ideal 

Lingkungan Regulasi sebagal Sumberdaya Perencanaan 

Kita semua memahami bahwa insentif dan kebijakan-kebijakan keuangan merupakan 
input penting bagi proses pembangunan ekonomi. Banyak pemerintah daerah 
sekarang yang dengan sungguh mengkaji-ulang sistem regulasinya untuk 
menunjukkan bahwa "biaya untuk melakukan kegiatan usaha" di daerah mereka 
mencerminkan keinginan mereka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 
Dengan kata lain, untuk menarik dan mengembangkan dunia usaha di daerahnya 
perlu penyederhanaan sistem regulasi. Misalnya, beberapa kota di negara maju 
belakangan ini telah menciptakan pusat pelayanan bisnis terpadu ("one stop"). 

Lingkungan Attitudinal sebagai Sumberdaya Perencanaan 

Keputusan yang diambil sektor swasta mengenai ekpansi investasi atau relokasi tidak 
hanya didasarkan pada data kasar. Dalam kenyataannya, keputusan akhir akan sangat 
dipengaruhi juga oleh semacam "feeling" atau judgment" investor mengenai reaksi 
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masyarakat daerah calon lokasi , investasi. Dunia usaha sering kali tidak akan memilih 
suatu daerah tertentu karena penduduknya dikenal, misalnya bersikap "anti bisnis". 

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH 

Tahap pertama perencanaan bagi setiap organisasi yang tertarik dalam 
pembangunan ekonomi daerah adalah menentukan peran (role) yang akan 
dilakukan dalam proses pembangunan. Ada 4 peran yang dapat diambil oleh 
pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu sebagai 
entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator bagi lahirnya inisiatif-
inisiatif pembangunan daerah Entrepreneur. 

Dengan Perannya sebagai entrepreneur, pemerintah daerah bertanggungjawab 
untuk menjalanksn suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah bisa mengembangkan 
suatu usaha sendiri (BUMD). Aset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola 
dengan lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan. 

Koordinator 

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordirator untuk menetapkan 
kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. 
Perluasan dari peranan ini daiam pembangunan ekonomi bisa melibatkan 
kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam proses pengumpulan dan 
pengevafuasian informasi Ekonomi, misalnya tingkat kesempatan kerja, angkatan 
kerja, pengangguran, dan sebagainya. 

Dalam perannya sebagai koordinator, pemerintah daerah bisa juga melibatkan 
lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat dalam 
penyusunan sasaran-sararan ekonomi. rencana-rencana dan strategi-strategi. 
Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah 
dengan nasional (pusat) clan meniamin bahwa perekonomian daerah akan 
mendapatkan manfaat yang maksimum daripadanya. 

Fasilitator 

Pemerintah daerah dapat rnempercepat pembangunan melalui perbaikan 
lingkungan attitudinal di daerahnya. Ha! ini akan mempercepat proses 
pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah 
(zoning) yang lebih baik. 

Stimulator 

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha 
melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-
perusahaari untuk masuk ke daerah tersebut clan menjaga agar perusahaan-
perusahaan yang teiah ada tetap berada di daerah tersebut. Stimulasi ini dapat 
dilakukan dengan cara antara lain: pembuatan brosur-brosur, pembangunan 
kawasan industri, pembuatan Outlets untuk produk-produk industri kecil, 
membantu industri-industri kecil melakukan pameran. 
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INFORMASI YANG DIBUTUHKAN DALAM PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 

 

Data Kependudukan 

Data kependudukan yang diperlukan dalam perencanaan pernbangunan daerah 
adalah struktur penduduk (hierarchy of age grouping) yang dikaitkan dengan tingkat 
pengerjaan (employment, umur,. pendapatan, dan distribusi penduduk menurut 
pekerjaan selama kurang lebih 10 tahun yang terakhir; dan burden of dependency 
ratio. Tujuan analisis kependudukan ini adalah untuk menentukan karakteristik 
penduduk pada suatu daerah karena karakteristik penduduk tersebut berkaitan 
dengan vitalitas masyarakat dan untuk menaksir target penduduk untuk kegiatan 
ekonomi yag diinginkan. 

Kondisi Pasar Tenaga Kerja 

Data yang berkenaan denga kondisi pasar tenaga kerja antara lain: informasi 
tentang distribusi pengerjaan menurut jenis kelamin pada setiap industri, 
informasi tentang pengangguran clan setengah pengangguran setiap sektor 
industri paling selama 5 tahun terakhir. Pola pengerjaan dalam suatu masyarakat 
akan menunjukkan apakah sumberdaya manusia tersedia atau dibutuhkan untuk 
pembangunan ekonomi clan berapa jumlah angkatan kerja yang membutuhkan 
bantuan. 

Karakteristik Ekonomi 

Data ekonomi yang diperlukan antara lain: basis ekonomi suatu daerah, 
perubahannya, clan responsnya terhadap perubahan keadaan ekonomi baru; selain 
kondisi ekonomi masa lalu clan sekarang, faktor-faktor yang mempengaruhi 
vitalitas ekonomi juga perlu untuk dikaji. Pemahaman yang baik terhadap struktur 
ekonomi merupakan tahap yang esensial dalam merancang program 
pembangunan ekonomi jangka panjang. 

Kondisi Fisik/Lokasional 

Data yang diperlukan untuk kondisi fisik ini meliputi kajian tentang kondisi clan 
bentuk fisik dari suatu daerah yang berhubungan dengan basis ekonominya, 
termasuk penilaian tentang sumberdaya fisikal (pertanian, pertambangan, clan 
sebagainya), ketersediaan lahan untuk kawasan industri, jaringan transportasi clan 
komunikasi, persediaan perumahan, dan juga aset yang dapat digunakan untuk 
daerah tujuan wisata. Pendokumentasian terhadap aset-aset lokasionai (dan 
"liabilities") membantu kita dalam mengidentifikasi keunggulan ekonomi daerah 
(dan kelemahannya). 

Layanan Jasa bagi Masyarakat 

Data tentang jasa-jasa pelayanan sosial, pendidikan, rekreasi, clan budaya yang 
tersedia bagi masyarakat juga diperlukan. Jasa-jasa pelayanan tersebut akan 
menambah daya tarik daerah sebagai tempat untuk hidup dan bekerja. 
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UKURAN-UKURAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETERKAITAN 

Ukuran-ukuran keterkaitan ekonomi (economic-linkage) pada dasarnya 
menggambarkan hubungan antara perekonomian daerah dengan lingkungan 
sekitarnya. Berikut ini dijelaskan secara singkat beberapa teknik yang dapat 
digunakan untuk untuk memperbandingkan perekonornian daerah. 

Analisis Shift Share 

Analisis shift share merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis 
perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian 
nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas 
kerja perekonomian daerah dengarn mernbandingkannya dengan daerah yang 
lebih besar (regional atau nasional) Analisis ini meemberikan data tentang kinerja 
perekonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu sama lain yaitu: 

1. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan 
penger;aan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada saktor 
yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan. 

2. Pergeseran proporsional (proportional shift) mengukur perubahan relatif, 
pertumbuhan atau penurunan, pada daerah dibandingkan dengan perekonomian 
yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita untu 
mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri 
yang tumbuh leih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan. 

3. Pergeseran diferensial (differential shift) membantu kita dalarn menenentukan 
seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang 
dijadikan acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diierensial dari suatu industri 
adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang 
industri yang sama pada perekonorniam yang dijadikan acuan. 

 

Analisis shift share dapat disajikan sebagai berikut: 

Perubahan employment pada industri daerah  =  pertumbuhan ekonomi + pergeseran 

proporsi + pergeseran diferensial 

 

Keterangan: 

Pertumbuhan ekonomi    = pertumbuhan employment secara nasional 

Pergeseran proporsional = rasio pertumbuhan employment sector tertentu + rasio 
pertumbuhan employment nasional. Jika hasilnya positif berarti sektor tersebut iumbuh lebih 
cepat ketimbang perekonomian nasional, demikian sebaliknya. 

Pergeseran diferensial = rasio pertumbuhan employment daerah - rasio pertumbuhan 
employment sektor tertentu. Jika hasilnya positif berarti daerah mempunyai daya saing yang 
kuat. 
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Location Quotients 

Location quotient' ini r oerupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperluas 
analisis shift share. Teknik ini membantu kita untuk menentukan kapasitas ekspor 
perekonornian daerah dan derajat self-sufficiencysuatu sektor. 

Dalam teknik ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 golongan, yaitu: 

a. kegiatan industri yang melayani pasar di daerah itu senditi maupun di luar 
daerah yang bersangkutan. Industri seperti ini dinamakan industry basic. 

b. Kegiatan ekonomi atau industri yang rnelayani pasar di daerah tersebut, jenis 
ini dinamakan industry non basic atau industri lokal. 

Dasar pemikiran teknik ini adalah teori economic base yang intinya adalah: karena 
industry basic menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di 
luar daerah yang bersangkutan, rnaka penjualan keluar daerah akan menghasilkan 
pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini 
menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut, dan 
pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. 
Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap 
industry basic, tetapi juga menaikkan permintaan akan industry non basic (lokal) 
Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang 
bersang¬kutan sehingga investasi modal dalam sektor industri lokal merupakan 
investasi yang didorong (induced) sebagai akibat dari kenaikan industry basic. 

Oleh karena itu, industri basic-lah yang patut dikembangkan di suatu daerah. Tugas 
pertama yang harus kita lakukan adalah menggolongkan setiap industri apakah 
termasuk industry basic atau non basic. Untuk keperluan ini dipakai Location 
Quotient (LQ), yaitu usaha mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam 
suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah 
itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau 
nasional. 

Kriteria penggolongan dapat bermacam-macam sesuai dengan keperluan Misalnya 
dapat dilihat dari aspek kesernpatan kerja, maka ukuran dasar yang dipakai adaiat; 
jumlah tenaga keria yang diserap Jika dilihat dari usaha menaikkan pendapatan 
daerah; maka ukuran dasar yang dipakai adalah besarnya kenaikan yang diciptakan di 
daerah. Misalkan pendapatan (nilai tambah) industri tekstil daerah A sebesar Rp10 
juta, sedangkan pendapatan total daerah tersebut sebesar Rp250 juta, maka industri 
tekstil tersebut mempunyai peranan relatif (relative importance) sebesar 10/250 x 
100% = 4%. Jika pendapatan industri tekstil di seluruh negara sebesar Rp100 juta, 
sedangkan pendapatan total negara adalah Rp500 juta, maka peranan relatif industri 
tekstil adalah 100/5.000 x 100% = 2%. 

Dari penjelasan di atas maka LQ dapat juga dihitung dengan cara lain yaitu dengan 
membandingkan pendapatan yang berasal dari industri tekstil di daerah dengan 
pendapatan dari seluruh industri tekstil yang ada dalam suatu negara yaitu 10 
juta/100 juta x 100% = 10% kemudian dibagi dengan perbandingan pendapatan 
selnruhnya di daerah A dengan pendapatan total negara yaitu Rp250 jutalRp5.000 
juta x 100% = 5%. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui berapa LQ 
industri tekstil di daerah A yaitu M/5 = 2. Rumus menghitung LQ adalah : 
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v adalah pendapatan dari industri di suatu daerah 
vt adalah pendapatan total daerah tersebut 
V adalah pendapatan dari industri sejenis secara regional nasional  
Vt adalah pendapatan regional/nasional 

Asumsi teknik ini adalah: pertama, semua penduduk di setiap daerah mempunyai 
pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat nasional (pola 
pengeluaran secara geografis sama), produktivitas tenaga kerja sama, dan setiap 
industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor. 

Bagaimana menginterpretasikan angka LQ? Andaikata penduduk suatu daerah 
dapat memenuhi kebutuhannya akan suatu barang dengan hasil industri sendiri, 
berarti peranan relatif industri yang bersangkutan dalam daerah adalah sama 
dengan peranan relatif industri sejenis dalam perekonomian nasional. Berarti juga 
bahwa LO di daerah industri A adalah 1(satu). Kalau LQ lebih besar dari 1 (satu) 
berarti daerah tersebut dapat "mengekspor" hasil industri tekstil ke daerah lain. 
Misalkan LO 1,5 atau 3/2, artinya 1/3 hasil industri dapat "diekspor", sedang 2/3 
dikonsumsi daerah yang bersangkutan. 

Penggunaan LQ sangat sederhana, serta dapat dipakai untuk menganalisis tentang 
"ekspor-impor" (perdagangan) suatu daerah. Namun teknik ini mempunyai 
kelemahan, yaitu: 

a. Selera atau pola konsumsi dari anggota masyarakat adaiah berlainan baik 
antardaerah maupun dalam suatu daerah. 

b. Tingkat konsumsi rata-rata untuk suatu jenis barang, untuk setiap daerah 
berbeda, artinya konsumsi rata-rata bahan pakaian daerah A lebih besar dari 
1(satu) tetapi daerah A "mengimpor" bahan pakaian, sedang daerah B yang LQ 
industri bahan pakaian lebih kecil dari 1 (satu) namun dapat "mengekspor" 
bahan pakaian. 

c. Bahan keperluan industri berbeda antardaerah. Artinya daerah A memakai benang 
tenun dari kapas, sedang daerah B febih banyak memakai bahan tenun sintetis. 
Walaupun industri pemintalan kapas daerah A mempunyai LQ lebih besar dari 1 
(satu), daerah itu mungkin harus mengimpor bahan tenun dari daerah B yang 
mungkin industri tekstil di daerah B mempunyai LO kurang dari 1(satu). 

Angka Pengganda Pendapatan 

Angka penggganda pendapatan (k) adaiah suatu perkiraan tentang potensi 
kenaikan pendapatan dari suatu kegiatan ekonomi yang baru di dalam masyarakat 
Cara menghitungnya adalah sebagai berikut 

	 �
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 Keterangan: 

MPCI = proporsi pendapatan "daerah" yang dibelanjakan di daerah 

PSY = bagian dari pengeluaran "daerah " yang menghasilakan pendapatan bagi 
"daerah". Dengan kata lain, sebagian clan pengeluaran keluar dari daerahh 
tersebut karena mungkin kantor pusat dari perusahaan yang ada di daerah 
tersebut berada di tempat lain atau karena pola pengeluaran "daerah". 

Contoh: 

Penciptaan suatu usaha bnru akin dapat menirgkatkan kegiatan ekonomi Misalkan 
kita menganggap bahwa MPCI aiialah 0,35 artinya 35 persen dari pendapatan 
"daerah" dibelanjakan di daerah tersebut. Kemudian PSY sebesar 0,45 artinya 45 
persen dari pengeluaran "daerah" tetap merupakan pendapatan "daerah" tersebut 
Maka angka penaganda pendapatan (k) adalah sebagai berikut : 





 � ���� � ����
�

1

1 � �0,35 � 0,45�
�

1

1 � 0,15
� 1,18 

Artinya, peningkatan kegiatan ekonomi sebesar Rpl juta hanya memberikan 
kenaikan upah sebesar Rp180.000. 

Angka Pengganda Pengerjaan 

Angka pengganda pengerjaan ini dimaksudkan untuk mengukur pengaruh suatu 
kegiatan ekonomi baru terhadap penciptaan jumlah pekerjaan. 

Rumus untuk menghitung angka pengganda pengerjaan ini adalah sebagai berikut: 

����  "#��� �$  "#�#%  � �  
"#��#&%  � '() *

"#��#&%  � +#�)(& ,�-.(&
 

Untuk menghitung angka pengganda ini, kita misalkan daerah Loh Jinawi 
menambah sebuah pabrik baru yang akan menciptakan lapangan kerja di sektor 
industri manufaktur. Kemudian perekonomian Loh Jinawi kita bagi menjadi 2 
sektor dengan komposisi sebagai berikut: 

Sektor LQ-1990 Employment 1990 

Manufaktur 4 1500 

Perdagangan 2 1832 

Langkah berikutnya adalah menentukan porsi dari setiap sektor yang melayani 
pasar ekspor. Rumusnya : (1 -1/LQ)100 

Hasilnya diperoleh bahwa tenaga kerja industri manufaktur yang rnelayani pasar 
ekspor adalah sebesar 75 persen. Ini berarti sebanyak 1125 pekerja di industri 
manufaktur melayani pasar ekspor. 

Untuk sektor perdaqangan, dengan rumus yanga sama, diperoleh bahwa tenaga 
kerja yang melayani ekspor sebanyak 50 persen (916 pekerja). 
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Akhirnya diperoleh jumlah tenaga kerja secara total yang melayani pasar ekspor 
yakni sebanyak 2041 orang. 

Kemudian dengan menggunakan rumus pengganda pengerjaan diperoleh: 

  

Artinya, untuk setiap 100 iapangan kerja di industri manufaktur, akan 
menciptakan 63 lapangan pekerjaan di luar industry manufaktur 

Analisis Input-Output 

Input-output (I-0) adalah staatu teknik pengukuran ekonomi daerah (regional). Teknik ini, yang 
dikenalkan oleh Vassily Leontief (1951), biasanya digunakan untuk melihat keterkaitan 
(linkages) antar industri dalam upaya untuk mernahami kompleksitas perekonomian serta 
kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan antara penawaran dan 
permintaan. Teknik ini sering juga dikenai sebagai analisis antar industri (inter industry analysis). 

Pengunaan analisis I-O  ini sering kali harus menggunakan komputer secara luas. Apalagi jika 
derajat disagregat perekonomian daerah sangat kompleks (banyak). 1-0 mampu 
mengidentifikasi interaksi atau aliran (flow) rupiah antara berbagai segmen dalam 
perekonomian daerah. I-0 menunjukkan potret  perekonomian suatu daerah yang menyajikan 
transaksi imbal-balik antara berbagai sektor dalam perekonomian Pada Tabel 12.3 disajikan 
sebuah matriks data sektoral yang rnenunjukkan aliran antar sektor secara hipotetis. 

Transformasi matematis sederhana bisa dilakukan pada matriks aliran-aliran (lihat Tabel 12.3) 
untuk mendapat angka pengaanda (multiplier) untuk setiap sektor. Dengan menggunakan 
angka-angka pengganda tersebut kita dapat rnemperkirakan output dari kesempatan kerja – 
pendapatan rumah tangga berdasarkan dengan beberapa asumsi 

Tabel 12.3 
Tabel Transaksi Input-Output Hipotetis (dalam juta rupiah) 
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Ratio Penduduk-Pengerjaan (RPP) 

Salah satu cara yang terbaik untuk mengetahui kemampuan setiap sektor dalam 
perekonomian dalam menangkap peluang kesempatan kerja adalah dengan cara 
menentukan proporsi lapangan kerja yang dihasilkan untuk penduduk suatu daerah 
per sektor. Analisis ini sering disebut dengan rasio penduduk-pengerjaan (population-
employment ratio). 

Rumus untuk menghitung rasio tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Contoh: 

Jika penduduk daerah Loh Jinawi berjumlah = 400.000 orang dan yang bekerja di 
sektor industri manufaktur sebanyak 8.000 orang, sementara penduduk daerah 
Gemah Ripah 500.000 orang dan yang bekerja di sektor industri manufaktur sebanyak 
20.000 orang, maka 

RPP Loh Jinawi    = 400.00018.000 = 50 

RPP Gemah Ripah = 500.000/20.000 = 25 

Angka RPP di atas menunjukkan bahwa pada setiap daerah jumlah masyarakat 
yang dilayani oleh pekerja di sektor tertentu berbeda-beda. 

KAPASITAS PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT 

Informasi tentang kondisi perekonomian tidak cukup sebagai indikator kemampuan 
masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena, analisis tentang profil 
kelembagaan masyarakat juga perlu ditambahkan. 

Untuk menilai kapasitas suatu masyarakat dalam suatu daerah dalam upaya untuk 
pembangunan sosial ekonomi terpadu dalam jangka panjang, diperlukan informasi-
informasi tentang sistem kelembagaan di daerah sebagai berikut: 

� Lembaga-lembaga Masyarakat Misalnya: organisasi-organisasi keagamaan, 
organ isasi-organisasi sosial, kelompok-kelornpok masyarakat, clan sebagainya. 

� Struktur Ekonomi. Organisasi-organisasi dengan fokus daerah, misalnya: Kadinda, 
asosiasi-asosiasi kelompok usaha, organisasi pekerja (serikat pekerja), perusahaan-
perusahaan yang berada di daerah tersebut, lembaga-lembaga pembangunan 
pemerintah, dan sebagainya. 

� Lembaga-lembaga Politik. Pemerintah daerah merupakan kunci keberhasilan 
pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dam semua 
jajarannya harus mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menjadi partisipan yang 
penuh dalam proses pembangunan daerah. 

� Lembaga-lembaga Keuangan. Misalnya: Bank, perusahaan asuransi, perusahaan-
perusahaan di daerah tersebut, lembaga-lembaga modal ventura (venture capital), 
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lembaga-lembaga yang membantu pengembangan industri dan pengusaha kecil, 
clan sebagainya. 

� Lembaga-lembaga Pendidikan dan Pelatihan. Pendidikan, terutama pendidikan 
tinggi, merupakan sumberdaya utama dalam pembangunan ekonomi. Lembaga-
lembaga pendidikan dan pelatihan akan mampu menyediakan sumberdaya 
manusia yang terlatih dan keahlian-keahlian di bidang penelitian dan 
pengembangan bagi program pembangunan ekonomi. 

Dalam pembahasan ekonomi, hubungan yang sinkron antara lembaga-lembaga di atas 
sama pentingnya dengan keberadaannya. Hubungan kerja yang baik antara lembaga-
lembaga tersebut sangat diperlukan karena masing-masing mempunyai peranan 
dalam proses pembangunan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja di daerah. 
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DEREGULASI EKONOMI, KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN 

Oleh Mohamad Ikhsan 

 

1. PENDAHULUAN 

Hipotesis awal yang masih perlu dibuktikan adalah berkaitan dengan krisis ekonomi yang terjadi 
sejak tahun 1997 yang lalu adalah kegagalan dalam meneruskan deregulasi ekonomi yang telah 
digencarkan pada tahun 1983. Banyak agenda deregulasi ekonomi yang mestinya dilanjutkan 
oleh pemerintah Soeharto terhenti pada awal tahun 1990an. Malah yang terjadi adalah 
pembalikan trend dari deregulasi ekonomi terjadi yang ditandai dengan marak kembalinya 
tataniaga (cengkeh dan jeruk dan lain-lain sebagai contoh). Pertumbuhan ekonomi yang dipacu 
oleh capital inflows menyebabkan kita lupa terhadap pentingnya melanjutkan reformasi 
ekonomi. 

Harus diakui pula reformasi ekonomi ini belum sepenuhnya menyentuh sisi mikroekonomi. 
Artinya peningkatan efisiensi secara makro belum mampu sepenuhnya diterjemah dalam tingkat 
unit-unit mikro. Contohnya adalah efisiensi di tingkat perusahaan (baik produksi maupun 
distribusi) di beberapa sektor belum mampu menyaingi tingkat efisiensi para pesaing. Indikator 
efisiensi yang paling kasar adalah rasio nilai tambah terhadap output. Semakin tinggi rasio ini 
maka makin baik pula tingkat efisiensinya. 

Masalah lain yang menjadi titik kritis deregulasi ekonomi adalah dampaknya terhadap 
pemerataan dan kemiskinan. Pelajaran dari kegagalan reformasi ekonomi di negara-negara lain 
seperti negara Amerika Latin menunjukkan bahwa deregulasi di kawasan tersebut berdampak 
negatif terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dan sekaligus memperburuk distribusi 
pendapatan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Prasyarat dari reformasi ekonomi adalah stabilisasi 
ekonomi. Stabilisasi ekonomi berarti pengurangan permintaan aggregat untuk menyeimbangkan 
keseimbangan internal (tabungan=investasi dan anggaran pemerintah) dan keseimbangan 
eksternal. Bentuk kebijakan dari stabilisasi adalah kebijakan moneter ketat dan pengurangan 
defisit anggaran. Keduanya secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi 
distribusi pendapatan. 

Kebijakan moneter ketat di satu pihak dapat menekan tingkat inflasi dan cenderung mempunyai 
dampak yang positif terhadap pemerataan. Tetapi di lain pihak jika kebijakan moneter ketat 
terlalu lama diberlakukan, kelompok pengusaha kecil dan menengah akan terpukul karena sifat 
usaha yang umumnya jangka pendek dan marjin keuntungannya sangat tipis (marjinal) dan 
fleksibilitas terhadap sumber dana dari kelompok ini sangat terbatas pula. 

Tidak heran pula jika kita teliti secara mendalam lebih dari separuh kredit macet selama tahun 
1990an ini berasal dari kredit untuk pengusaha kecil dan menengah. Sementara di pihak lain 
pengusaha kelas kakap atau konglomerat umumnya mempunyai proyek yang tingkat 
kelayakannya sangat tinggi sehingga tingkat keuntungannya masih mampu membiayai kenaikan 
tingkat bunga. Atau karena jangka waktu proyeknya lebih panjang, pengusaha ini masih dapat 
melakukan penyesuaian terhadap keuangan proyeknya. Di samping itu kelompok pengusaha ini 
mempunyai akses terhadap sumber dana di luar perbankan domestik seperti pasar modal, atau 
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sumber dana luar negeri di mana fleksibilitas ini tidak dimiliki oleh pengusaha kecil dan 
menengah. Jadi jelaslah efek sekunder dari kebijakan moneter ketat adalah negatif dengan 
pemerataan 

Pengurangan defisit anggaran berarti pemotongan subsidi. Di antara kelompok anggaran yang 
dipotong adalah subsidi masyarakat kelompok bawah. Hal ini karena secara politis masyarakat 
kelompok bawah ini adalah yang paling mudah dikorbankan. Kebijakan inilah yang umumnya 
terjadi di negara Amerika Latin. Akibatnya secara pelan tapi pasti hal ini menciptakan 
ketidakstabilan sosial sebelum dampak positif dari reformasi ekonomi terlihat. 

Dampak reformasi ekonomi terhadap perbaikan distribusi pendapatan umumnya terjadi dalam 
jangka panjang (Edwards, 1988). Ketidaksabaran untuk menghadapi pengaruh jangka pendek 
seringkali menyebabkan pemerintah mengambil tindakan atau kebijakan yang salah yang telah 
menyebabkan munculnya persepsi yang salah terhadap dampak deregulasi ekonomi terhadap 
distribusi pendapatan. 

Akibatnya terdapat kesan yang kuat di masyarakat bahwa proses deregulasi yang diluncurkan 
pemerintah sejak tahun 1983 telah menghasilkan dampak yang cenderung lebih menguntungkan 
pada sekelompok masyarakat saja terutama pengusaha besar yang kebetulan keturunan Cina. 
Kesan ini bukan tanpa alasan, data terbaru yang dikeluarkan BPS sangat mendukung tudingan 
ini. Survey Ekonomi Sosial Nasional (SUSENAS) 1999 yang dilakukan tiap tahun oleh BPS 
menunjukkan distribusi pendapatan yang diukur dengan pengeluaran rumah tangga mengalami 
pemburukan terutama di daerah perkotaan yang paling banyak tersentuh oleh deregulasi. Hasil 
Sensus Ekonomi 1996 menunjukkan 61,1% produksi nasional dihasilkan oleh hanya 0,2% (66 
ribu perusahaan) dari seluruh perusahaan nasional, sementara sisanya (98,8 %) atau sekitar 
33,4 juta perusahaan hanya menguasai sekitar 38,9% dari produksi nasional. Ketimpangan ini 
menunjukkan memberikan kesan bahwa ada yang “salah” dengan kebijakan deregulasi yang 
dilakukan oleh pemerintah. 

Respons masyarakat terhadap ketimpangan ini bermacam-macam yang menghasilkan polarisasi 
pemikiran dalam kebijakan yang seharusnya dilakukan. Di satu pihak terdapat kelompok yang 
menganggap bahwa ketimpangan deregulasi ini justru disebabkan karena proses deregulasi 
dilakukan secara parsial. Artinya masih dominannya distorsi yang diciptakan oleh berbagai 
regulasi –baik disengaja oleh kelompok yang berkepentingan maupun dampak sampingan dari 
kebijakan yang sebelumnya dilakukan untuk memperbaiki distribusi pendapatan. Yang terakhir 
ini berkaitan dengan kegagalan pemerintah (government failures) untuk mengatasi permasalahan 
dalam kegagalan mekanisme pasar (market failures). Jalan keluar yang disarankan kelompok ini 
adalah melanjutkan proses deregulasi sambil menidentifikasi berbagai regulasi yang perlu 
dilakukan atau diperbaiki baik dalam konsep atau pelaksanaannya guna membantu perbaikan 
distribusi pendapatan. Mekanisme kelompok ini lebih menitikberatkan pada alat-alat kebijakan 
yang transparan dan kurang distortif seperti pajak atau subsidi. 

Kelompok kedua merupakan penjelmaan dari kelompok nasionalis. Kelompok ini cenderung 
menuntut suatu perlakuan khusus atau intervensi tambahan terhadap pengusaha menengah dan 
kecil khususnya pengusaha pribumi. Perlakuan khusus diilhami oleh kebijakan bumiputera yang 
diberlakukan di Malaysia yang bersifat memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pengusaha 
kecil dan menengah. Saran ini dapat diartikan sebagai tuntutan untuk membatasi ruang gerak 
pengusaha besar. Sayangnya saran yang indah ini hanya dapatdilakukan dengan regulasi yang 
kuat yang belum tentu memberikan hasil yang diinginkan, dan bahkan dapat memperburuk 
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distribusi pendapatan. Contoh yang diberikan adalah pemberian subsidi bahan bakar yang 
akhirnya hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi saja. 

Kecenderungan nasiolisasi ekonomi berubah cenderung makin menguat dan berubah menjadi 
lokalisasi atau regionalisasi setelah desentralisasi dilakukan oleh pemerintah daerah. Terdapat 
kecenderungan dari pemerintah daerah untuk melakukan re-regulasi dengan alasan untuk 
meningkatkan pendapatan asli daerah atau kebijakan investasi yang mengsyaratkan local 
content dalam syarat investasinya seperti keharusan untuk merekrut tenaga local atau 
keterlibatan pengusaha lokal dalam urusan pengadaan barang dan sebagainya. 

Terdapat beberapa tujuan dari makalah ini. Pertama, akan ditunjukkan bahwa beberapa bukti 
empirik yang menunjukkan bahwa deregulasi dalam perdagangan lokal telah membantu 
kelompok miskin di Indonesia. Kedua, akan mencoba untuk membantah pandangan yang 
menganggap bahwa deregulasi telah menyebabkan terjadinya perburukan dalam distribusi 
pendapatan. Secara sistematis, tulisan ini akan dibagi menjadi empat bagian. 

Dalam bagian kedua, aspek teoritis yang mengkaitkan reformasi ekonomi dengan kemiskinan 
dan distribusi pendapatan akan dibahas secara sekilas. Bagian ketiga akan membahas tentang 
tentang bukti empiris di Indonesia dan bagian penutup akan dijelaskan tentang implikasi 
kebijakan. 

2. Tinjauan Teoritis 

2.1. Deregulasi dan Kemiskinan 

Deregulasi ekonomi yang akan meminimumkan distorsi akan berdampak terhadap pengurangan 
kemiskinan melalui dua kelompok yaitu dampak statis dan dampak dinamis. Secara statis, 
deregulasi ekonomi akan mempengaruhi harga barang. Pembebasan tataniaga perdagangan akan 
memberikan dampak penurunan harga dan pilihan yang lebih banyak bagi konsumen. 

Dampak dinamis dari deregulasi terhadap pengurangan kemiskinan akan berasal dari 
peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat realokasi sumber daya di pasar faktor 
produksi seperti pasar tenaga kerja dan pasar kapital (perbankan dan pasar modal). Realokasi 
sumber daya dimulai dengan perbaikan dalam harga relatif faktor produksi yang bukan hanya 
akan mendorong permintaan terhadap faktor-faktor yang melimpah (abundant resources) yaitu 
unskilled dan semi skilled labor tetapi juga peningkatan efisiensi perekonomian secara 
keseluruhan. Proses ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat yang pada 
gilirannya akan mempercepat pengurangan kemiskinan. 

2.2. Deregulasi dan Distribusi Pendapatan 

Deregulasi ekonomi (termasuk reformasi sistem perdagangan) akan merubah harga relative 
baik di dalam negeri maupun nilai tukar perdagangan. Perubahan harga relatif ini bukan hanya 
mempunyai dampak terhadap besaran pendapatan riil tetapi juga akan mempengaruhi struktur 
produksi sebagai akibat perubahan keuntungan sektoral relatif dan realokasi sumber daya. 
Perubahan alokasi sumber daya dan struktur produksi akan mempengaruhi pula tingkat balas 
jasa dari faktor-faktor produksi yang pada gilirannya akan mempengaruhi distribusi pendapatan. 

Teori ekonomi yang menghubungkan pengaruh reformasi ekonomi dimulai dari teori 
perdagangan internasional yaitu teorema Stolper-Samuelson yang mengembangan model 
perdagangan dalam kerangka teori Hecksher-Ohlin. Dengan asumsi faktor produksi bebas 
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bergerak antar sektor dan tenaga kerja yang melimpah yang umumnya bekerja dalam sector 
ekspor, reformasi ekonomi akan cenderung akan mendorong perbaikan distribusi pemerataan. 

Deregulasi akan mengurangi distorsi dalam pasar input dan output. Sebagai contoh deregulasi 
dalam sektor keuangan, bersama-sama dengan penyesuaian nilai tukar dan pengurangan tariff 
bea masuk bahan baku akan mengembalikan rasio harga input yang mendorong harga tenaga 
kerja per tenaga kerja menjadi lebih murah dan mendorong industri dalam negeri menjadi lebih 
kompetitif. Peningkatan permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi secara padat karya 
akan mendorong peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja yang jelas akan mengurangi 
tingkat pengangguran dan pada gilirannya meningkatkan upah dan porsi upah dan gaji dalam 
pendapatan nasional. Hal ini berarti pula terjadinya realokasi balas jasa factor produksi dari 
pemilik modal kepada buruh. Secara singkat, Edwards (1988) yang menggunakan model tiga 
barang : importable, eksportable dan tradable, menunjukkan dampak dari liberalisasi 
perdagangan akan menyebabkan (1) harga barang nontradable relative terhadap harga ekspor 
akan meningkat; (ii) upah relatif terhadap semua barang akan meningkat; (iii) produksi barang 
ekspor dan nontradable akan meningkat; (iv) produksi barang substitusi impor akan menurun. 
Teori tentu baru bisa terjadi dalam jangka panjang jika distorsi dalam pasar dapat dikurangi 
secara minimum dan hal ini membutuhkan waktuyang panjang. Dalam jangka panjang, 
perubahan-perubahan mobilitas faktor produksi dan balas jasa jelas akan mempengaruhi 
distribusi pendapatan. Dalam kasus negara yang tergolong labor surplus, kenaikan kesempatan 
kerja dan kenaikan upah sebagai akibat deregulasi ekonomi akan memperbaiki distribusi 
pendapatan. 

Dalam jangka pendek dan jangka transisi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Edwards (1988), 
teorema Stolpler Samuelson dapat tidak berlaku dan dampak perbaikan distribusi pendapatan 
dalam jangka panjang dapat tidak tercapai. Hal in disebabkan karena dalam jangka pendek 
faktor produksi tidak bergerak secara bebas yang menyebabkan hubungan langsung antara 
harga barang tradable dan balas jasa faktor produksi tidak berjalan. Sementara keseimbangan 
dalam pasar nontradable ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran di pasarnya 
sendiri. 

Dalam jangka pendek, penurunan harga barang impor akibat liberalisasi sistem perdagangan 
akan menciptakan perubahan-perubahan harga barang impor dan nontradable (Dornbusch, 
1974, 1980). Jika barang impor akan turun, barang tradable cenderung mendua (ambigious) 
tergantung dominasi dari efek substitusi dan efek pendapatan. Dengan mengasumsikan ketiga 
barang tersebut gross substitute dalam konsumsi dan produksi dan efek substitusi masih 
dominasi relatif terhadap efek pendapatan, penurunan harga barang tradable akan harga 
nontradable akan menurun relatif terhadap harga eksportable dan meningkat relatif terhadap 
barang importable. Jika harga upah fleksibel, maka akan dijumpai dalam jangka pendek, 
kesempatan kerja dalam sektor ekspor dan non tradable akan mengalami peningkatan 
sementara di sektor importable terjadi penurunan kesempatan kerja. 

Karena faktor produksi tidak bebas bergerak, upah menurun relatif terhadap harga sector 
ekspor dan nontradable dan sementara meningkat jika dinyatakan terhadap harga importable 
Sebaliknya terjadi dalam tingkat pengembalian modal yang meningkat bila dinyatakan terhadap 
semua barang. Jadi dalam kondisi ini distribusi pendapatan bisa memburuk jika peningkatan 
kesempatan kerja tidak signifikan. Tetapi karena produksi di sektor ekspor dan nontradable 
meningkat, maka kesempatan kerja meningkat dan akan mengurangi tingkat kemiskinan absolut. 
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Jika terjadi distorsi di pasar tenaga kerja misalnya adanya kebijakan upah minimum, Edwards 
(1988) menunjukkan tidak terjadi perbedaan dalam jangka panjang dengan keadaan dimana 
upah bergerak bebas. Hal ini disebabkan kenaikan upah riil menyebabkan batas minimum upah 
menjadi redundan (percuma). Upah minimum dapat memperbaiki distribusi pendapatan 
mengingat sebagian besar dari tambahan pendapatan dari buruh dari kenaikan upah minimum 
akan dibelanjakan di dalam negeri yang akan meningkatkan permintaan efektif. Dalam jangka 
panjang, sebagian dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk investasi pendidikan anak, 
yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan generasi berikutnya. Hubungan antara 
tingkat pendidikan dengan tingkat upah telah terbukti positif baik secara teoritis maupun 
kenyataan empiris di Indonesia (World Bank, 1996). 

Tetapi dalam jangka pendek, kebijakan upah minimum dapat memperburuk distribusi 
pendapatan karena dua hal: pertama, menghambat penciptaan lapangan kerja di sector yang 
diregulasi dan kedua penurunan tingkat upah di sektor yang tidak diregulasi. Besarnya dampak 
perburukan distribusi pendapatan sangat tergantung pada elastisitas kesempatan kerja dan 
pangsa tenaga kerja di sektor-sektor yang di regulasi dan tidak diregulasi. Penurunan upah 
disebabkan oleh eksistensi sektor informal terutama di daerah. Regulasi upah di sector formal 
akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja makin turun, akibatnya migran dari desa akan 
membanjiri sektor informal di mana hukum penawaran dan permintaan berjalan secara 
sempurna. Hal ini menyebabkan ketimpangan upah antarburuh sektor informal, buruh sector 
formal dan tenaga profesional makin meningkat 

3. Bukti Empiris 

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

Sepanjang periode 1984-1996 tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 21,4% menjadi 11,2% 
pada tahun 19963. Penurunan ini dibarengi pula membaiknya pendapatan rata-rata penduduk 
miskin, terbukti dari penurunan jurang kemiskinan (poverty gap) dari 21% menjadi 11% 
sepanjang periode yang sama. Sekalipun demikian perlu dicatat bahwa tingkat kemiskinan masih 
sensitif terhadap garis kemiskinan yang digunakan, dalam arti jika ambang batas dinaikkan akan 
menghasilkan kenaikan tingkat kemiskinan yang relatif lebih besar. 

Berarti masih cukup besar jumlah penduduk yang berada dalam keadaan marginal dan nyaris 
miskin. Studi yang dilakukan oleh Ikhsan (1997) menunjukkan jika garis kemiskinan dinaikkan 
10% maka jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat menjadi 16% dalam tahun 1996. Hal 
ini semakin terbukti dengan meningkatnya tingkat kemiskinan secara signifikan selama periode 
1996-1999 sebagai akibat dari krisis ekonomi dan El Nino (Ikhsan, forthcoming). 

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

Di wilayah pedesaan perbaikan keadaan penduduk miskin maupun perbaikannya relatip lebih 
mengesankan dibandingkan dengan di perkotaan. Di pedesaan jumlah absolute penduduk 
miskin lebih nyata menurun, demikian juga dengan jurang kemiskinannya. Perbedaan 
perkembangan tersebut tentu diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti perbaikan produktivitas 
maupun harga hasil-hasil pertanian, serta pengaruh pengeluaran pemerintah. Indeks nilai tukar 
petani (di Jawa) memang jelas menunjukkan kenaikan, terutama sampai tahun 1988. Sebaliknya 
perkembangan pengeluaran rutin pemerintah (nominal), di luar bunga dan cicilan hutang, masih 
lebih cepat dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan (diluar bantuan proyek) maupun 
terhadap pengeluaran/transfer ke daerah. Ketidak selarasannya dengan perkembangan tingkat 
kemiskinan di wilayah pedesaan dan perkotaan tampaknya disebabkan oleh perkembangan 
penduduk yang lebih cepat di perkotaan, apalagi karena urbanisasi penduduk miskin. Tetapi bisa 
jadi hal tersebut bersangkut paut pula dengan perbedaan garis kemiskinan yang digunakan bagi 
kedua wilayah. 

Sebagai contoh misalnya pembebasan harga gula dan beras akan menguntungkan kelompok 
miskin baik di kota maupun di desa. Serupa pula untuk kasus tepung terigu dimana konsumen 
baik konsumen akhir maupun konsumen antara dapat menikmati bukan hanya harga yang lebih 
murah melainkan pula pilihan yang lebih banyak. 

Gambar 1 memberikan ilustrasi yang menarik dari dampak deregulasi ekonomi terhadap 
perkembangan harga beberapa komoditi yang dominan dalam bundle kemiskinan. Setelah 
melewati periode stabil, hingga September 1997, krisis ekonomi telah menyebabkan terjadinya 
gejolak harga untuk tiga komoditi di atas. Sebagai catatan, harga yang relative sangat stabil 
dalam periode pre krisis dibayar dengan harga sangat mahal melalui anggaran pemerintah 
(Garcia-Garcia, 1998) dan kestabilan dalam nilai tukar. 

Deregulasi tataniaga pada awalnya telah berhasil menekan harga terigu di bawah harga pre 
deregulasi tetapi sebagai akibat pergerakan nilai tukar harga domestik di pasar eceran telah 
menyebabkan harga eceran meningkat. Tetapi sejalan dengan penguatan nilai tukar harga ketiga 
komoditi mengalami penurunan. Dampak deregulasi ekonomi akan terlihat jika pengaruh nilai 
tukar diisolasikan dimana terlihat harga ketiga komoditi mengalami penurunan jika diukur 
dalam US$. 

Deregulasi ekonomi juga akan berpengaruh harga yang diterima oleh produsen. Dalam 
beberapa kasus produk pertanian, deregulasi tataniaga telah berhasil meningkatkan marjin yang 
diterima petani sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 5. Di samping itu mengingat fakta bahwa 
sektor pertanian memberikan kontribusi sekitar 60 persen dari kemiskinan di Indonesia, 
peningkatan marjin ini akan meningkatkan daya beli dari kelompok petani miskin khususnya 
untuk kegiatan sektor pertanian di luar beras. Tabel 2 dan 3 memperlihatkan profil kemiskinan 
di Indonesia berdasarkan sektoral dan pemilikan lahan. Deregulasi harga beras misalnya akan 
menguntungkan buruh tani dan petani dengan lahan kecil karena merekalah yang akan dirugikan 
oleh proteksi harga beras yang tinggi. 

Gambaran positif dari perbaikan tingkat kemiskinan tampaknya tidak terjadi dalam hal 
pemerataan atau kemiskinan secara relatif. Sayangnya data yang menggambarkan tingkat 
kemiskinan relatif ini tidak akurat. Koefisien Gini yang dikeluarkan BPS bersamaan dengan data 
tentang kemiskinan dengan menggunakan data pengeluaran tidak sepenuhnya menggambarkan 
distribusi pendapatan secara akurat. Ada tiga hal yang menyebabkan hal ini tidak akurat yaitu: 
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pertama, sampel untuk kelompok yang berpendapatan atas tidak representatif; kedua, data 
pengeluaran untuk kelompok atas tidak menggambarkan pengeluaran konsumsi di luar rumah 
dan konsumsi barang-barang tahan lama yang umumnya dilakukan oleh kelompok penduduk 
kelompok atas; ketiga, distribusi pendapatan kurang tepat digunakan jika menggunakan proksi 
pengeluaran karena kecenderungan tabungan ratarata (Average Propensity To Save, APS) akan 
cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan. Oleh karena itu data koefisien 
Gini yang sebenarnya lebih tinggi dibandingkan angka yang dikeluarkan BPS. Dengan catatan di 
atas, SUSENAS 1996 telah memberikan indikasi tentang memburuknya distribusi pendapatan. 
Indeks Gini cenderung meningkat terutama di daerah perkotaan. 

Sumber data lain adalah Tabel Input-Output yang menggambarkan porsi dari balas jasa dari 
faktor produksi. Jika dalam tahun 1980 porsi upah dan gaji hanya sebesar 20 % dari PDB maka 
Tabel Input-Output 1995 menunjukkan peningkatan yang berarti menjadi 28 % dari PDB. 
Peningkatan ini terutama terjadi dalam periode deregulasi 1985-1995. Pertanyaannya apakah 
dengan demikian tesis Stolper-Samuelson valid untuk kasus Indonesia. Dengan data yang 
tersedia sukar untuk ditelesuri kebenarannya. Secara aggregat, memang terjadi perubahan 
distribusi pendapatan fungsional seperti yang ditesiskan oleh Stolper-Samuelson. Tetapi 
peningkatan porsi ini juga disebabkan oleh transformasi structural dalam struktur 
ketenagakerjaan di Indonesia. Seperti dalam pola normalnya, peningkatan pendapatan akan 
mendorong proses spesialisasi ekonomi yang menyebabkan meningkatkan porsi perusahaan 
dengan memperkerjakan tenaga kerja. Atau dengan kata lain, terjadi peningkatan porsi pekerja 
dengan upah dan gaji dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia yang secara otomatis akan 
meningkatkan pula porsi upah dan gaji dalam pendapatan nasional. Tesis Stolper-Samuelson 
hanya akan terbukti jika terjadi peningkatan porsi upah dan gaji meningkat lebih cepat 
dibandingkan dengan perubahan struktur ketenagakerjaan menurut status pekerja. Sebagian 
dari tesis ini terjawab dengan menggunakan data dari Sistem Neraca Sosial Ekonomi. 

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

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

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

Kedua, terjadi aglomerasi pemilikan tanah pertanian yang terlihat dari makin mengecilnya 
jumlah petani yang memiliki tanah di atas 0,5 ha dan makin banyaknya penduduk yang memiliki 
tanah kurang dari 0,5 ha. Yang menarik adalah pendapatan riil petani pemilik tanah di bawah 0,5 
ha meningkat paling tajam diantara semua kelompok pendapatan yaitu 7,5% per tahun, 
sementara pendapatan riil kelompok pemilik tanah 0,5-1 ha dan di atas 1 ha meningkat 4,8% 
per tahun dan 4,5% per tahun. Kelompok buruh bukan pertanian juga mengalami kenaikan 
pendapatan riil yang cukup tajam yaitu 4,5% per tahun sementara kelompok masyarakat 
pendapatan atas di daerah meningkat sebesar 8,1% per tahun. 
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Ketiga, jumlah penduduk yang tergolong buruh atau operator non pertanian di daerah 
pedesaan cenderung menurun dari 22 juta menjadi 16 juta dan diikuti dengan kenaikan jumlah 
penduduk yang tergolong tenaga profesional (masyarakat pendapatan tinggi) di daerah 
pedesaan meningkat dari 13 juta menjadi 24 juta. Dengan membandingkan komposisi penduduk 
dan laju pertumbuhan riil sangat boleh jadi distribusi pendapatan di daerah pedesaan praktis 
tidak berubah atau memburuk sedikit. 

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

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

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

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

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

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

Tabel 8 dan Tabel 9 memberikan pelajaran yang penting tentang bagaimana semestinya 
intervensi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani yang sekaligus memperbaiki 
distribusi pendapatan. Intervensi pemerintah dilakukan justru untuk menjamin mekanisme 
pasar berjalan. Rendahnya harga yang diterima petani disebabkan karena tiga hal: pertama, 
ketidaksempurnaan informasi; kedua, tingginya biaya transportasi; dan ketiga, 
ketidaksempurnaan pasar baik karena alasan pertama dan kedua maupun intervensi 
pemerintah. Ketidaksempurnaan informasi telah merupakan penyebab dua penyakit klasik dari 
petani yaitu kegagalan untuk melakukan tawar-menawar dan keterbatasan terhadap akses 
terhadap lembaga keuangan (Stiglitz, 1996). Akibatnya munculnya praktek monopsoni yang 
merugikan petani yang akhirnya menyebabkan pangsa harga yang diterima oleh petani 
cenderung lebih rendah dari seharusnya. Kasus kopra, cengkeh dan gaplek (Lampung) 
merupakan contoh dari kasus ini. Tingginya biaya transportasi akibat kualitas infrastruktur yang 
buruk telah dapat dibuktikan dalam banyak kasus. Kasus Coklat di Sulawesi Selatan merupakan 
contoh yang baik. Harga yang diterima oleh petani makin membaik sejalan dengan perbaikan 
infrastruktur. Tambahan lagi harga yang diterima petani yang memiliki akses lebih baik ke 
Ujungpandang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang kondisi jalannya lebih 
buruk. Sementara contoh dari intervensi pemerintah yang menurunkan pendapatan petani 
selain dalam kasus cengkeh dan rotan juga terjadi di banyak propinsi lain. Sebagai contoh di 
NTT, yang merupakan propinsi yang jurang kemiskinan dan tingkat kedalaman kemiskinan 
tertinggi di Indonesia, regulasi atau tataniaga yang dipaksakan oleh Pemda tingkat I maupun 
tingkat II telah menyebabkan harga yang petani sangat rendah dan menyebabkan terjadinya 
transfer kekayaan dari petani miskin kepada persekutuan antara aparat pemerintah dan 
pedagang. (World Bank, 1996 dan 1997). 

Mengapa terjadinya pemburukan distribusi pendapatan di daerah perkotaan? Ada beberapa 
tesis yang dapat digunakan untuk menjelaskan hal ini yaitu: Pertama, ekspansi lapangan kerja 
yang lebih tinggi selama era deregulasi tidak disertai dengan peningkatan upah di kota. Upah 
tidak akan terangkat jika aliran tenaga kerja dari desa ke kota masih mengalir karena perbedaan 
upah buruh kota-desa praktis tidak berubah -yaitu dalam rasio upah buruh di kota dan desa 
sebesar 1,75 kali) dan upah buruh di kota justru cenderung turun secara riil. Di pihak lain, 
kelangkaan tenaga skill mendorong upah riil tenaga professional meningkat secara tajam yaitu 
7,7% per tahun melebihi kenaikan tingkat produktivitas secara keseluruhan. Tidak heran 
kemudian perbedaan upah di kota cenderung makin timpang. 

Fenomena ini terlihat jelas dari peningkatan jumlah buruh tani yang di luar musim tanam dan 
panen mengalir ke daerah perkotaan dan menambah jumlah pasokan tenaga kerja di pasar 
tenaga kerja informal. Gambaran ini memperkuat tesis Harris-Todaro (1978) yang 
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menunjukkan bahwa aliran tenaga kerja desa ke kota akan terus berlangsung jika perbedaan 
upah desa dan kota tetap terjadi. Tambahan pasokan tenaga kerja di sektor informal ini akan 
menekan upah di sektor informal dan membesar segmentasi pasar tenaga kerja di daerah 
perkotaan. Sementara itu deregulasi ekonomi telah menimbulkan ekspansi bisnis yang sangat 
cepat. Namun di pihak lain pasar tenaga kerja Indonesia belum siap dalam mengantisipasi 
kecepatan permintaan tenaga kerja terdidik sehingga menciptakan tekanan upah dalam jangka 
pendek. Kombinasi antara penurunan upah di pasar tenaga kerja informal dan lonjakan upah di 
pasar tenaga kerja terdidik telah memperburuk distribusi upah dan gaji di daerah perkotaan. 
Kedua, terjadi lonjakan dari pendapatan atas balas jasa atas modal dan tanah dalam lima tahun 
terakhir untuk semua kelompok pendapatan. Di desa kenaikan terbesar justru dinikmati oleh 
buruh tani dan pemilik tanah di bawah 0,5 ha sementara di daerah perkotaan justru sebaliknya. 
Fenomena di daerah perkotaan lebih sukar dijelaskan mengingat marjin keuntungan untuk 
industri manufaktur cenderung makin kecil sejalan dengan makin ketatnya kompetisi, namun 
tingkat konsentrasi untuk beberapa industri cenderung meningkat. 

Ini berarti terjadi makin kuat ketimpangan dalam distribusi atas balas jasa modal dan tanah. 
Spekulasi tanah telah memperkuat proses aglomerasi pemilikan tanah yang akhirnya 
memperburuk distribusi pendapatan. Ketiga, eksistensi rezim proteksi di industri manufaktur 
termasuk industri pengolah hasil pertanian mendorong peningkatan eksistensi kelompok 
pencari rente yang jelas berakibat negatif terhadap distribusi pendapatan. Keempat, kebijakan 
subsidi pemerintah yang cenderung anti pemerataan. Kecuali untuk subsidi sekolah dasar, 
SLTP, puskemas, subsidi pemerintah untuk SLTA, rumah sakit, minyak tanah, perguruan tinggi 
dan solar sangat regresif sifatnya. Artinya subsidi ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok “the 
have”. Sebagai gambaran, 83-87% dari subsidi perguruan tinggi dan Solar dinikmati oleh 20% 
kelompok masyarakat berpendapatan tinggi sementara yang lainnya cenderung moderat. Jika 
kita bandingkan antara desa dan kota, jelas bahwa 90% subsidi ini jatuh pada masyarakat kota. 
Berdasarkan argumen-argumen di atas tidak ada salah dengan deregulasi. Memburuknya 
distribusi pendapatan justru disebabkan karena eksistensi rezim proteksi yang menghambat 
pembangunan di sektor industri pertanian. 

Hasil Sensus Ekonomi seperti yang diutarakan pada bagian pendahuluan secara mudah dapat 
dijelaskan. Ambil contoh produksi kecap. Dahulu kecap rakyat dengan berbagai merek masih 
dapat eksis bersama-sama dengan kecap yang diproduksi konglomerat seperti ABC. Tetapi 
dengan pengaruh iklan dan perubahan habit prilaku konsumen serta system pemasaran di 
supermarket telah menyebabkan banyak produk dari industri kecil akhirnya kalah bersaing 
dengan produk dari perusahaan yang terintegrasi seperti Indofood. Dengan keterbatasan dana 
dan tingginya biaya iklan per unit, secara perlahan tapi pasti merek kecap produk industri kecil 
makin tidak tergiang di telinga ibu atau pembantu rumah tangga sementara sebaliknya untuk 
produk Indofood. Masih di sisi permintaan terjadi pula perubahan cara berbelanja dari 
konsumen di mana mereka cenderung berbelanja di supermarket yang sejuk dan nyaman 
dibandingkan pasar tradisional yang becek. Sementara di sisi penawaran, karena skala ekonomi 
dan tingkat teknologi yang relatif sederhana, perbedaan biaya per unit cernderung tidak banyak 
berbeda. Tetapi sistem konsinyasi dalam pemasaran produk menyebabkan produk industri 
kecil tidak dapat eksis di supermarket. 

Dengan demikian hanya di pasar tradisional saja kecap rakyat ini masih bisa eksis, tetapi karena 
konsumen tidak mengenal lagi merek tersebut secara perlahan tapi pasti produksi kecap rakyat 
hilang dari peredaran. Tetapi tampaknya proses perubahan ini bukan merupakan khas di 
Indonesia. Produk-produk makanan di Amerika Serikat praktis dikuasai oleh hanya enam 
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perusahaan saja. Tetapi karena franchise dan outsourcing system yang telah berjalan dengan baik, 
proses produksi produk-produk makanan dilakukan oleh banyak perusahaan yang kemudian 
untuk menghemat biaya pemasaran di jual di bawah beberapa merek tertentu saja. 

Argumen-argumen di atas sekali lagi membuktikan ketidakbenaran sinyalemen bahwa 
deregulasi akan memperburuk distribusi pendapatan. Yang memperburuk distribusi pendapatan 
adalah deregulasi secara parsial di mana kelompok yang berkepentingan mempunyai kebutuhan 
terhadap deregulasi. 

4. Implikasi Kebijakan 

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

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

Yang menjadi akar dari permasalahan adalah masalah ketidak-sempurnaan informasi. Solusi 
yang dilakukan adalah memperbaiki arus informasi. Misalnya seperti yang disebutkan di atas, 
untuk memperkuat daya tawar petani, arus informasi harga baik harga di pasaran internasional 
maupun di pasar lokal perlu diperluas karena hal ini sebetulnya telah dilakukan oleh RRI dan 
siaran Indonesia di BBC atau VOA. Ketidaksempurnaan informasi terjadi juga dalam sistem 
finansial. Asimetri informasi antara perbankan atau industri penyerap produk industri kecil 
dengan industri kecil sendiri menyebabkan biaya transaksi antarpelaku-pelakuekonomi ini 
menjadi sangat mahal. Akibatnya perbankan dalam menghadapi masalah ini (atau dalam teori 
ekonomi dikenal dengan masalah moral hazard dan adverse selection) akan bereaksi dengan 
membatasi kredit (credit rationing) dan mengenakan premi yang tinggi terhadap industri kecil. 
Karena itu intervensi pemerintah hendaknya tidak dilakukan dalam bentuk menyediakan kredit 
yang bersubsidi—yang cenderung akan menimbulkan distorsi dan penyalahgunaan kredit (credit 
fungibility), melainkan mendorong tercipta institusi yang mampu mengatasi masalah asimetri 
kredit ini. Salah satu medianya adalah menciptakan lembaga penjamin berkerja sebagai 
perantara dalam menjamin kredit dari pengusaha kecil. Media lain yang perlu diciptakan adalah 
jasa konsultan yang bekerja untuk kepentingan perbankan atau industri kecil di mana hasil 
laporannya dapat menjadi barang publik. Pengamatan di lapangan menunjukkan adanya kesulitan 
dari perbankan—bahkan BPR sekalipun—untuk mengetahui sektor-sektor apa yang prospektif 
untuk dibiayai oleh mereka. 

Kebijakan Bank Indonesia di masa lalu dengan mewajibkan perbankan untuk menyalurkan 20% 
dari kredit dengan sistem penalti terbukti kurang efektif terutama juga berkaitan dengan 



 
Bab 11 Pembangunan Daerah 348 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

masalah asimetri informasi. Citibank atau Bank Mandiri tentunya tidak terbiasa atau tidak 
memiliki informasi yang lengkap tentang nasabah kecil. Nasabah kecil pun tidak terbiasa 
menghadapi sistem pelayanan yang dilakukan oleh Citibank. Perubahan kebijakan ‘yang 
memihak usaha kecil’ ini dengan sistem insentif diperkirakan lebih efektif dan tidak akan 
membebankan perbankan sendiri, walaupun target pencapaian 20% bisa saja tidak tercapai. 
Tetapi diperkirakan secara efektif persentase penyaluran kredit pada usaha kecil akan 
meningkat dibandingkan periode di bawah rezim kebijakan yang lama. Missing market 
menimbulkan permasalahan dalam pemasaran produk industri kecil. Sistem pembayaran 
konsinyasi—yang secara implisit berarti industri kecil memberikan kredit pada usaha besar—
dapat diatasi dengan menciptakan lembaga anjak piutang (factoring) khusus bagi produk industri 
kecil. Industri kecil dapat menjual piutang barangnya pada lembaga ini dengan discount tertentu 
dan menukarkannya dengan uang tunai. Tidak seperti dalam hal penyaluran kredit, asimetri 
informasi yang dihadapi oleh lembaga factoring relative kecil, karena piutang yang terjadi 
industri besar yang reputasinya lebih baik. 

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

Kebijakan lain yang perlu diperkenalkan adalah franchise system dan outsourcing. Kasus 
pelarangan supermarket untuk beroperasi di luar ibukota propinsi sebetulnya akan merugikan 
konsumen karena konsumen makin dibatasi pilihannya. Dan bisa saja akan mendorong 
konsumen untuk berbelanja di ibukota propinsi dan menyebabkan terjadinya aliran uang ke 
daerah perkotaan. Solusi lewat franchising akan lebih menguntungkan karena di samping tidak 
merugikan konsumen akan memberikan alih teknologi bagi pengusahapengusaha lokal untuk 
menyerap teknologi pemasaran dari usaha besar. Kalau perlu disyaratkan dalam kebijakan 
tersebut pengusaha lokal yang dimaksud adalah pengusaha pribumi. Mungkin saja kasus Alibaba 
akan terjadi, tetapi anggap saja itu hanya “side-effect” karena keterbatasan pengetahuan 
pengusaha pribumi. Tetapi perbaikan pengetahuan (pendidikan) serta pendapatan pribumi 
diperkirakan akan mengurangi praktek-praktek di atas. Jika masalah pribumi-nonpribumi ini 
makin dibicarakan secara terbuka, penyelesaian dengan cara ini akan dapat mengurangi friksi-
friksi yang mencuat seperti yang terjadi sekarang ini. Tahap berikutnya adalah 
menyempurnakan pelaksanaan UU Agraria untuk mencegah terjadinya aglomerasi pemilikan 
tanah. Penerapan pajak yang progresif terhadap tanah telah terbukti di banyak negara 
mengurangi konsentrasi pemilikan tanah di banyak negara seperti Amerika Serikat, dan Chile. 
Kebijakan ini cenderung akan memperbaiki distribusi pendapatan. Terakhir, yang sebetulnya 
merupakan elemen yang terpenting dari kebijakan deregulasi (yang mempunyai keterkaitan 
dengan program perbaikan distribusi pendapatan ini) adalah reformasi dalam birokrasi. 
Perubahan intervensi pemerintah berubah dari kuantitas menjadi kualitas. Dan hal ini menuntut 
birokrasi yang cakap dan jujur. Dengan sistem yang berlaku sekarang, proses deregulasi praktis 
kehilangan momentum dan arah karena semua kebijakan tergantung pada the man behind the 
gun. 
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Tabel 1 

Poverty Line and Number of Population Below the Poverty Line 1976-2000 

 
Notes 
a/ Susenas ofFebruary based on the 1998 standard which is adjusted to accountfor the shiftin 
consum ption pattern ofthe respective year. 
b/ Based on Susenas ofDecem ber 1998. 
c/ Based on Susenas ofFebruary (regular) 1999 
Source: CentralBureau ofStatistics 
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Tabel 2 
Dekomposisi Indeks Kemiskinan Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 1999 

 
Sumber : Diolah dari Susenas 99 
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Tabel 3 

Distribusi Pembagian Pengeluaran Per Kapita dan Indeks Gini di Indonesia  

1990, 1993 1996, dan 1999 

 
Sumber: Biro Pusat Statistik, Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 1996, 1997. 
 

Tabel 4 

Dekomposisi Indeks Kemiskinan Menurut Kelompok Lapangan Usaha dan Luas Lahan, 1999 

 
Sumber: lihat Tabel 2 
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Table 5 

Indonesia: The Impact of Tax Reduction and deregulation on Farmers; Farm 

Gate Prices as Percentage of Wholesale Prices in Consuming Area 

 
Source: Persepsi daerah Report, IBRD TA and ASEM Trust Fund, 1999 
 

Table 6: Ratio 1985 and 1993 Per Capita Income and Expenditure (in 1993 prices) 

 
    Sources: Calculated from CBS, Social Accounting Matrix, 1985 and 1990 


