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INFLASI DAN PENGANGGURAN 

TEORI INFLASI 
Inflasi menunjukkan kenaikan dalam tingkat harga umum. Laju inflasi adalah tingkat 
perubahan tingkat harga umum, dan diukur sebagai berikut: 

tingkat harga (tahun t ) - tingkat harga (tahun t-1) 
Laju inflasi (tahun t) = ------------------------------------------------------------- x 100 

Tingkat harga ( tahun t-1) 
 
Tingkat harga dalam definisi inflasi, secara konseptual adalah tingkat harga rata-rata 
tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya, 
tingkat harga tersebut diukur dengan indek harga, baik indek harga konsumen (IHK) 
maupun indek harga produsen (IHP). Lawan dari inflasi adalah deflasi, yaitu 
penurunan tingkat harga umum (Samuelson dan Nordhaus, 1997) 

Menurut Boediono (1994) definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari 
harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu 
atau dua barang saja tidak disebut inflasi. Syarat adanya kecenderungan menaik yang 
terus menerus juga perlu digaris-bawahi. Kenaikan harga-harga karena, misalnya, 
musiman, menjelang hari raya, bencana, dan sebagainya, yang sifatnya hanya 
sementara tidak disebut inflasi. 

Jenis-Jenis Inflasi 

Jenis- jenis inflasi dapat dikelompokkan berdasarkan “parah-tidaknya” inflasi dan 
berdasarkan penyebab awal terjadinya inflasi.  

Berdasarkan “parah-tidaknya”, inflasi dapat dikelompokkan menjadi: 

1) Inflasi ringan ( di bawah 10% setahun) 
2) Inflasi sedang ( antara 10 – 30% setahun) 
3) Inflasi berat ( antara 30 – 100% setahun) 
4) Hiperinflasi ( di atas 100% setahun). 

Dalam hal ini Samuelson dan Nordhaus (1997), mengelompokkan inflasi menjadi tiga 
jenis, yaitu : inflasi moderat (moderat inflation), inflasi ganas (galloping inflation), 
dan hiperinflasi. 

Berdasarkan penyebab awal terjadinya inflasi, inflasi dapat dikelompokkan menjadi: 

1) Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. 
Inflasi semacam ini disebut demand inflation. 

2) Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Ini disebut cost inflation. 

Kedua jenis inflasi ini jarang sekali dijumpai dalam praktek dalam bentuk yang murni. 
Pada umumnya, inflasi yang terjadi di berbagai negara di dunia adalah kombinasi dari 
kedua jenis inflasi tersebut, dan seringkali keduanya saling memperkuat satu sama 
lain. 

Perbedaan kedua jenis inflasi tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan gambar 
berikut (Gb. 5.1 dan 5.2) 
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Gb. 5.1 menunjukkan suatu demand inflation. Karena permintaan masyarakat akan 
barang-barang (permintaan agregat) bertambah, maka kurva permintaan agregat 
bergeser dari Z1 ke Z2. Akibatnya harga umum naik dari P1 ke P2. 

Gb. 5.2 menggambarkan cost inflation. Karena terjadi kenaikan biaya produksi, maka 
penawaran agregat menurun yang ditandai oleh bergesernya kurva penawaran agregat 
dari S1 ke S2. Akibatnya, tingkat harga umum naik dari P3 ke P4. 

Demikian pula Soediyono (1992) menggolongkan inflasi menjadi tiga, yaitu: 

1) Inflasi permintaan. Istilah lain jenis inflasi ini adalah demand-pull inflation (inflasi tarikan 
permintaan) dan demand inflation. 

2) Inflasi penawaran. Intilah lain jenis inflasi ini adalah cost-push inflation dan supply 
inflation. 

3) Inflasi campuran, yaitu inflasi yang mengandung unsur demand-pull dan cost-push. Inflasi 
ini sering disebut mixed inflation. 

Teori-Teori Inflasi 

Boediono (1994) menjelaskan tiga teori inflasi sebagai berikut: 

1) Teori Kuantitas. Teori kuantitas merupakan teori yang paling tua mengenai inflasi. 
Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari (a) jumlah uang yang 
beredar, dan (b) psikologi (harapan ) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga 
(expectations). Inti dari teori ini adalah sebagai berikut: 
(a) Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar 

(uang kartal atau uang giral). Penambahan jumlah uang ibarat “bahan bakar” 
bagi api inflasi. Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan 
sendirinya, apapun sebab musabab awal terjadinya inflasi. 

(b) Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan 
oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa 
mendatang. 
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Dalam hal ini ada tiga kemungkinan keadaan.  

Keadaan pertama, adalah bila masyarakat tidak atau belum mengharapkan harga-
harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Dalam keadaan ini, sebagian besar 
dari penambahan jumlah uang yang beredar akan diterima oleh masyarakat untuk 
menambah likuiditasnya (memperbesar pos Kas neraca anggota masyarakat). Ini 
berarti, sebagian besar dari penambahan jumlah uang tidak dibelanjakan untuk 
pembelian barang. Berarti, tidak akan ada kenaikan permintaan barang, yang berarti 
pula tidak akan ada kenaikan harga barang. Jika ada kenaikan harga, hanya relatif 
kecil. Misalnya, penambahan jumlah uang yang beredar sebesar 10%, hanya akan 
diikuti oleh kenaikan harga-harga sebesar 1%. Keadaan ini biasanya dijumpai pada 
waktu inflasi masih baru mulai dan masyarakat masih belum sadar bahwa inflasi 
sedang berlangsung.  

Keadaan kedua, adalah keadaan di mana masyarakat mulai sadar adanya inflasi. 
Masyarakat mulai mengharapkan adanya kenaikan harga. Penambahan jumlah uang 
yang beredar, tidak lagi untuk menambah pos Kas-nya, tetapi untuk membeli barang ( 
memperbesar pos aktiva barang-barang di dalam neraca). Hal ini akan menyebabkan 
meningkatnya permintaan barang. Akibat selanjutnya adalah kenaikan harga barang. 
Dalam hal ini, penambahan jumlah uang yang beredar 10%, akan diikuti kenaikan 
hargaharga sebesar 10% pula. Keadaan ini biasanya dijumpai pada waktu inflasi sudah 
berjalan cukup lama, dan masyarakat cukup waktu untuk menyesuaikan sikapnya 
terhadap situasi yang baru.  

Keadaan ketiga, adalah keadaan di mana inflasi telah terjadi lebih parah (hiperinflasi). 
Dalam keadaan ini masyarakat telah kehilangan kepercayaannya terhadap  nilai mata 
uang. Masyarakat cenderung enggan memegang uang kas. Begitu menerima uang kas, 
masyarakat cenderung langsung membelanjakannya. Masyarakat memiliki harapan 
bahwa laju inflasi di bulan-bulan mendatang lebih besar dari laju bulan-bulan  
sebelumnya. Keadaan ini ditandai dengan makin cepatnya peredaran uang. Dalam 
keadaan ini penambahan jumlah uang sebesar 10% misalnya, akan menyebabkan 
kenaikan harga-harga lebih besar dari 10%. 

2). Teori Keynes. Teori ini menyatakan, bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat 
ingin hidup di luar batas kemampuan perekonomiannya. Proses inflasi menurut 
pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-
kelompok social yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa 
disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan 
menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi 
jumlah barang-barang yang tersedia sehingga timbul apa yang disebut dengan 
inflationary gap (celah inflasi). Inflationary gap ini timbul karena golongan-golongan 
masyarakat tersebut berhasil menerjemahkan keinginan mereka menjadi permintaan 
efektif akan barang-barang. 

Dengan kata lain, mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah keinginannya 
menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana. Golongan 
masyarakat ini, mungkin adalah pemerintah sendiri yang menginginkan bagian yang 
lebih besar dari output masyarakat dengan jalan melakukan defisit anggaran belanja 
yang ditutup dengan mencetak uang baru. Golongan ini mungkin juga pihak swasta 
yang ingin melakukan investasi baru dan memperoleh dana pembiayaannya dari kredit 
bank. 
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Golongan ini bisa juga dari serikat buruh yang berusaha memperoleh kenaikan gaji 
para anggotanya melebihi kenaikan produktivitas kerja buruh. Apabila permintaan 
efektif dari golongan-golongan masyarakat tersebut, pada harga-harga yang berlaku, 
melebihi jumlah maksimum barang-barang yang bisa dihasilkan oleh masyarakat, 
maka inflationary gap akan timbul. Akibatnya, akan terjadi kenaikan harga-harga 
barang. 

Dengan adanya kenaikan harga, sebagian dari rencana pembelian barang dari 
golongangolongan tadi tentu tidak bisa terpenuhi. Pada periode berikutnya, golongan-
golongan yang tidak bisa memenuhi rencana pembelian barang tadi, akan berusaha 
memperoleh dana lagi ( baik dari pencetakan uang baru, kredit bank, atau kenaikan 
gaji). Tentunya tidak semua golongan tersebut berhasil memperoleh tambahan dana 
yang diinginkan. 

Golongan yang berhasil memperoleh tambahan dana lebih besar bisa memperoleh 
bagian dari output yang lebih banyak. Mereka yang tidak bisa memperoleh tambahan 
dana akan memperoleh bagian output yang lebih sedikit. Golongan yang kalah dalam 
perebutan ini adalah golongan yang berpenghasilan tetap atau yang penghasilannya 
tidak naik secepat kenaikan laju inflasi (pensiunan, PNS, petani, karyawan perusahaan 
yang tidak mempunyai serikat buruh). Inflasi akan terus berlangsung selama jumlah 
permintaan efektif masyarakat melebihi jumlah output yang bisa dihasilkan 
masyarakat. Inflasi akan berhenti jika permintaan efektif total tidak melebihi jumlah 
output yang tersedia. 

Proses timbulnya inflationary gap, dapat dijelaskan melalui Gb. 5.3 berikut. Disini 
diasumsikan bahwa semua golongan masyarakat bisa memperoleh dana , pada tingkat 
harga-harga yang berlaku, untuk membiayai rencana-rencana pembelian barang-
barang. 

 
Gb. 5.3. Proses Terjadinya Inflationary Gap 
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Misal, pemerintah memperbesar pengeluaran dengan mencetak uang baru. Berarti 
terjadi inflationary gap, dalam hal ini sebesar Q1Q2, yang ditandai bergesernya kurva 
permintaan agregat dari Z1 ke Z2. Akibatnya harga naik dari P1 ke P2. Dengan 
kenaikan harga ini, golongan masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi 
permintaannya karena jumlah barang-barang yang tersedia tidak dapat melebihi OQ1, 
sehingga yang terjadi hanya realokasi barang-barang yang tersedia dari golongan-
golongan lain dalam masyarakat ke sektor pemerintah.  

Seandainya pada periode berikutnya, golongan masyarakat lain bisa memperoleh dana 
untuk membiayai rencana-rencana pembeliannya dengan harga yang baru, dan 
pemerintah juga tetap berbuat demikian maka inflationary gap Q1Q2 akan tetap 
timbul. Harga akan naik dari P2 ke P3. Apabila golongan-golongan masyarakat tetap 
berusaha memperoleh jumlah barang yang sama dan mereka berhasil memperoleh 
dana untuk membiayai rencana-rencana pembelian tersebut pada tingkat harga yang 
berlaku, maka inflationary gap akan tetap timbul pada periode-periode selanjutnya. 
Dalam hal ini harga-harga akan terus naik. Inflasi akan berhenti hanya bila salah satu 
golongan masyarakat tidak lagi (atau tidak bisa lagi) memperoleh dana untuk 
membiayai rencana-rencana pembelian barang-barang pada harga yang berlaku, 
sehingga permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi jumlah 
barang-barang yang tersedia. 

Gambar 5.4 menunjukkan proses inflasi yang akhirnya berhenti karena inflationary 
gap makin mengecil dan akhirnya hilang pada periode ke-5.  

 
Gb. 5.4. Proses Inflasi Semakin Mengecil 

Harga menjadi stabil pada P5. Dalam kondisi demikian beberapa golongan masyarakat 
menerima bagian output yang lebih kecil. Inflasi selalu diikuti dengan terjadinya 
redistribusi 

3) Teori Struturalis. Teori strukturalis adalah teori inflasi yang didasarkan atas 
pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini menekankan pada ketegaran 
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(infleksibilitas) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. 
Karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian (yang, 
menurut definisi faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka 
panjang), maka teori ini bias disebut teori inflasi “ jangka panjang”. Dengan kata lain 
yang dicari disini adalah faktor-faktor jangka panjang manakah yang bisa 
mengakibatkan inflasi (yang berlangsung lama)? Menurut teori ini ada dua ketegaran 
dalam perekonomian negaranegara sedang berkembang yang bisa menimbulkan 
inflasi, yaitu: 

(1) Ketegaran yang pertama berupa “ketidakelastisan” dari penerimaan ekspor, yaitu 
nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibanding dengan pertumbuhan sektor-
sektor lain. Kelambanan ini disebabkan oleh: (a) Harga di pasar dunia dari barang-
barang ekspor negara tersebut makin tidak menguntungkan ( dibanding dengan 
harga-harga barang impor yang harus dibayar), atau sering disebut dengan istilah 
dasar penukaran (term of trade) semakin memburuk. Dalam hal ini sering 
dianggap bahwa harga barang-barang hasil alam, yang merupakan barang-barang 
ekspor dari negara-negara sedang berkembang, dalam jangka panjang naik lebih 
lambat dari pada harga barang-barang industri, yang merupakan barang-barang 
impor negara-negara sedang berkembang, (b) Suplai atau produksi barang-barang 
ekspor tidak responsif terhadap kenaikan harga (tidak elastis). Kelambanan 
pertumbuhan ekspor berarti pula kelambanan kemampuan untuk impor barang-
barang yang dibutuhkan (baik barang konsumsi maupun investasi). Akibatnya 
negara yang bersangkutan mengambil kebijakan pembangunan yang menekankan 
pada pengembangan produksi dalam negeri untuk barang-barang yang 
sebelumnya diimpor (import-substitution strategy) walaupun harus sering dengan 
biaya produksi yang lebih tinggi dan kualitan yang lebih rendah. Biaya yang lebih 
tinggi menyebabkan harga produk menjadi lebih tinggi. Dengan demikian inflasi 
akan terjadi. 

2) (2). Ketegaran kedua berkaitan dengan “ketidakelastisan” dari suplai atau produksi 
bahan makanan. Pertumbuhan bahan makanan tidak secepat pertumbuhan 
penduduk dan penghasilan per kapita, sehingga harga bahan makanan di dalam 
negeri cenderung naik melebihi kenaikan harga barang-barang lain. Akibat 
selanjutnya adalah timbulnya tuntutan dari para karyawan di sektor industri untuk 
memperoleh kenaikan gaji/upah. Kenaikan upah berarti kenaikan biaya produksi, 
yang berarti kenaikan harga barang-barang produksi. Kenaikan barang-barang, 
mengakibatkan tuntutan kenaikan upah lagi. Kenaikan upah akan diikuti oleh 
kenaikan harga produk. Dan seterusnya. Proses ini akan berhenti dengan 
sendirinya apabila harga bahan makanan tidak terus naik. 

Dalam praktek, proses inflasi yang timbul karena dua ketegaran tersebut tidak berdiri 
sendiri-sendiri. Kedua proses tersebut saling berkaitan dan bahkan saling memperkuat 
satu sama lain. 

Disamping teori-teori tersebut, A.W. Phillips dari London School of Economics 
berhasil menemukan hubungan yang erat antara tingkat pengangguran dan tingkat 
perubahan upah nominal (Soediyono, 1992; Samuelson dan Nordhaus, 1997). 
Penemuan tersebut diperoleh dari hasil pengolahan data empirik perekonomian 
Inggris periode 1861-1957 dan kemudian menghasilkan teori yang dikenal dengan 
Kurve Phillips. Cara menurunkan kurva phillips ini dapat digambarkan secara singkat 
sebagai berikut ( Gb. 5.5). 
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Gb. 5.5. Kurva Phillips dalam bentuk Asli dan Cara Menurunkannya 

Kurva WP adalah kurva Phillips yang merupakan garis regresi dari hubungan antara 
persentase perubahan tingkat upah nominal dan tingkat pengangguran. Setiap titik 
dalam gambar tersebut menunjukkan kombinasi nilai persentase perubahan tingkat 
upah nominal dan persentase tingkat pengangguran pada tahun yang bersangkutan. 
Semua titik tersebut membentuk diagram pencar. Dari diagram pencar ini ditarik garis 
regresi. Dari Gb. 5.5. tersebut jelas bahwa antara persentase perubahan tingkat upah 
nominal dan persentase pengangguran mempunyai hubungan yang negatif. Artinya, 
meningkatnya tingkat upah nominal akan disertai oleh menurunnya tingkat 
pengangguran. Sebaliknya menurunnya tingkat upah nominal akan disertai 
meningkatnya tingkat pengangguran. Kurva dalam Gb. 5.5. disebut kurva phillips 
dalam bentuk asli. 

Disamping yang asli ditemukan juga kurva phillips dalam bentuk yang sudah direvisi 
(Gb. 5.6). 

 
Gb. 5.6. Kurva Phillips dalam bentuk direvisi 
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Sumbu vertikal Gb. 5.6. menunjukkan tingkat inflasi, bukan perubahan tingkat upah 
nominal. Kurva ini ada hubungannya dengan yang asli, mengingat bahwa perubahan 
tingkat harga tendensinya adalah setinggi tingkat kenaikan tingkat upah nominal 
dikurangi dengan tingkat kenaikan produktivitas kerja. 
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Masalah Ketenagakerjaan (Pengangguran) 

Intervensi pemerintah dalam bidang pemburuhan/ketenagakerjaan dimaksudkan 
untuk tercapainya keadilan di bidang  pemburuhan/ketenagakerjaan, karna jika 
hubungan pekerja dengan pengusaha diserahkan kepada pihak saja (keperdataan), 
maka pengusaha sebagai pihak yang lebih kuat akan menekan pekerja sebagai pihak 
yang paling lemah secara social ekonomi. Campur tangan yang cukup dominan dari 
pemerintah selain menyebabkan sifat hokum pemburuhan/ketenagakerjaan emenjadi 
ganda yakni privat dan public juga berakibat pda ruang lingkup kajiannya yang tidak 
hanya terbatas pada aspek hukum dalam hubungan kerja saja, tetapi meliputi apek 
hukum sebelum hubungan kerja (pra employment), dan sesudah hubungan kerja (post 
employment) karna itu sangat tepat jika istilah hukumnya disebut dengan hukum 
ketenagakerjaan. 

Hampir di semua negara saat ini, problem ketenagakerjaan atau perburuhan selalu 
tumbuh dan berkembang, baik di negara maju maupun berkembang, baik yang 
menerapkan ideologi kapitalisme maupun sosialisme. Hal itu terlihat dari adanya 
departemen yang mengurusi ketenagakerjaan pada setiap kabinet yang dibentuk. 
Hanya saja realitas tiap negara memberikan beragam problem riil sehingga terkadang 
memunculkan berbagai alternatif solusi. 

Perekonomian Indonesia sejak krisis ekonomi pada pertengahan 1997 membuat 
kondisi ketenagakerjaan Indonesia ikut memburuk. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi 
Indonesia juga tidak pernah mencapai 7-8 persen. Padahal, masalah pengangguran 
erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, 
otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, 
tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 400 ribu orang. Jika pertumbuhan ekonomi 
Indonesia hanya 3-4 persen, tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja, 
sementara pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta pertahun. Sehingga, setiap tahun 
pasti ada sisa pencari kerja yang tidak memperoleh pekerjaan dan menimbulkan 
jumlah pengangguran di Indonesia bertambah. 

Masalah kontemporer ketenagakerjaan Indonesia saat ini memang menjadi hambatan 
terhadap laju pertumbuhan ekonomi, Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak 
mengakibatkan industri di Indonesia mengalami gulung tikar. Akibatnya, banyak pula 
tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu, banyaknya perusahaan yang gulung 
tikar mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Di sisi lain jumlah 
angkatan kerja terus meningkat. Dengan demikian pengangguran akan semakin 
banyak. 

Pengertian Pengangguran 

Definisi pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam referensi waktu 
tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti 
mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan, dalam arti 
mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut. 

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama 
sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau 
seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran 
umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak 
sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. 
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Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan 
adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang 
sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial 
lainnya. 

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah 
pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. 
Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran 
konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan 
kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek 
psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran 
yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial 
sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka 
panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-
negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah “pengangguran terselubung” di 
mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, 
dilakukan oleh lebih banyak orang. 

Jenis dan Macam Pengangguran 

1. Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment 
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang 
disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar 
kerja dengan pembuka lamaran pekerna penganggur yang mencari lapangan 
pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka 
lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan 
meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang 
lebih baik dari sebelumnya. 

2. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment 
Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi 
kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. 
Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, pedagang durian yang 
menanti musim durian. 

3. Pengangguran Siklikal 
Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik 
turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada 
penawaran kerja. 

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding 
dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran 
seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya 
pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga 
dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. 

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah 
pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. 

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran 
konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan 
kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek 
psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. 
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Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, 
keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan 
ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita 
suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah 
“pengangguran terselubung” di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan 
dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang. 

Masalah Pengangguran di Indonesia 

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding 
dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran 
seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya 
pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga 
dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya, 
Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah 
pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. 

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran 
konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan 
kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek 
psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya, tingkat Pengangguran 
yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial 
sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka 
panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu Negara, di negara-
negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah “Pengangguran terselubung” di 
mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, 
dilakukan oleh lebih banyak orang. 

Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber 
daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan 
dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk 
mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu 
memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya, dalam 
pembangunan Nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi 
kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan 
kesempatan kerja. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang 
mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha 
kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung, kebijakan Pemerintah Pusat 
dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus 
merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan 
kesempatan kerja. 

Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP), Mengingat 70 persen 
penganggur didominasi oleh kaum muda, maka diperlukan penanganan khusus secara 
terpadu program aksi penciptaan dan perluasan kesempatan kerja khusus bagi kaum 
muda oleh semua pihak, berdasarkan kondisi diatas perlu dilakukan Gerakan Nasional 
Penanggulangan Pengangguran (GNPP) dengan mengerahkan semua unsurunsur dan 
potensi di tingkat nasional dan daerah untuk menyusun kebijakan dan strategi serta 
melaksanakan program penanggulangan Pengangguran. Salah satu tolok ukur 
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kebijakan nasional dan regional haruslah keberhasilan dalam perluasan kesempatan 
kerja atau penurunan Pengangguran dan setengah Pengangguran. 

Kesadaran dan dukungan sebagaimana diwujudkan dalam kesepakatan GNPP 
tersebut, menunjukan suatu kepedulian dari segenap komponen bangsa terhadap 
masalah ketenagakerjaan, utamanya upaya penanggulangan pengangguran. Menyadari 
bahwa upaya penciptaan kesempatan kerja itu bukan semata fungsi dan tanggung 
jawab Depatemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, akan tetapi merupakan tanggung 
jawab kita semua, pihak pemerintah baik pusat maupun daerah, dunia usaha, maupun 
dunia pendidikan. Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan dan program masing-
masing pihak, baik pemerintah maupun swasta harus dikaitkan dengan penciptaan 
kesempatan kerja yang seluas-luasnya. 

Keadaan Pengangguran di Indonesia 

Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang 
tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak 
sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi 
para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya 
pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang 
menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang 
kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses 
ekspor impor, dll. 

Menurut data BPS angka pengangguran pada tahun 2002, sebesar 9,13 juta 
pengangguran terbuka, sekitar 450 ribu diantaranya adalah yang berpendidikan tinggi. 
Bila dilihat dari usia penganggur sebagian besar (5.78 juta) adalah pada usia muda (15-
24 tahun). Selain itu terdapat sebanyak 2,7 juta penganggur merasa tidak mungkin 
mendapat pekerjaan (hopeless). Situasi seperti ini akan sangat berbahaya dan 
mengancam stabilitas nasional. Masalah lainnya adalah jumlah setengah penganggur 
yaitu yang bekerja kurang dari jam kerja normal 35 jam per minggu, pada tahun 2002 
berjumlah 28,87 juta orang. Sebagian dari mereka ini adalah yang bekerja pada 
jabatan yang lebih rendah dari tingkat pendidikan, upah rendah, yang mengakibatkan 
produktivitas rendah. Dengan demikian masalah pengangguran terbuka dan setengah 
penganggur berjumlah 38 juta orang yang harus segera dituntaskan. 

Masalah ketenagakerjaan menjadi semakin pelik karena setiap tahun upah buruh 
diwajibkan naik. Padahal penentuan upah buruh tidak dikaitkan secara langsung 
dengan produktivitas tenaga kerja. Dalam batas tertentu, hal itu akan menyebabkan 
biaya produksi meningkat dan pada gilirannya akan mempengaruhi daya saing. Jika 
persoalan ini tidak diselesaikan, konflik antara pengusaha dan tenaga kerja akan tetap 
berlanjut. 

Pengangguran Mengakibatkan Kemiskinan 

kemiskinan adalah simbol sosial yang nyaris absolut dan tak terpecahkan. Sejak masa 
kolonial hingga saat ini, predikat negeri miskin seakan sulit lepas dari bangsa yang 
potensi kandungan kekayaan alamnya terkenal melimpah. Cerita pilu kemiskinan 
seakan kian lengkap dengan terjadinya berbagai musibah alam dan bencana buatan: 
gempa bumi, tsunami, lumpur panas Lapindo, dan kebakaran hutan yang diikuti kabut 
asap. Kantung-kantung kemiskinan di negeri ini kian hari kian menyebar bak virus 
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ganas, mulai dari lapis masyarakat pedesaan, kaum urban perkotaan, penganggur, 
hingga ke kampung-kampung nelayan. 

Lepas dari perdebatan indikator yang digunakan, data kemiskinan di negeri ini terus 
menunjukkan trend memburuk. Jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 17 
persen dari populasi penduduk yang kini telah mencapai angka 220 juta jiwa. Menurut 
data resmi Susenas (BPS, 2006), jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 juta 
jiwa (15,97 persen) menjadi 29,05 juta jiwa (17,75 persen). Sementara jumlah 
penganggur menurut data Sakernas (BPS, 2006) juga terus meningkat dari 10,9 juta 
jiwa (10,3 persen) pada Februari 2005 menjadi 11,1 juta jiwa (10,4 persen) pada 
Februari 2006. 

Padahal, perang melawan kemiskinan sudah ditabuh sejak lama di negeri ini. Di era 
Orde Baru, misalnya, pemerintah menggalang berbagai sarana dan cara untuk 
mengatasi kemiskinan. Pembangunan fisik digenjot di berbagai bidang, pertumbuhan 
ekonomi menjadi fokus perhatian, investasi asing digalakkan, berbagai jenis skema 
kredit investasi kecil dan kredit modal kerja digelar, bahkan utang luar negeri pun 
ditempuh sebagai alternatif untuk menopang idea of progress bernama pembangunan. 
Akan tetapi, seluruh angka-angka keberhasilan pembangunan yang digarap secara 
intens selama 30 tahun itu, rontok tersapu krisis ekonomi dan gejolak politik tahun 
1998. 

Meski pemerintahan terus berganti, kemiskinan tetap saja menjadi virus endemis yang 
terus mendera rakyat. Secara empirik, data pemerintah menunjukkan, 70 persen 
rakyat kita menggantungkan sumber penghidupannya dari sektor ekonomi mikro 
berbasis sumber daya alam terbarukan. Di sektor pertanian, petani kita telah sejak 
lama mengembangkan tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, dan peternakan. Di 
sektor kelautan dan perikanan, nelayan kita sanggup mengembangkan perikanan budi 
daya, perikanan tangkap, industri bioteknologi kelautan, dan non-conventional ocean 
resources. Sementara di sektor kehutanan, masyarakat kita mampu mengoptimalkan 
pengelolaan hutan alam, hutan tanaman industri, dan agroforestry. 

Pada level teknis, data tahun 2006 menunjukkan bahwa hanya 23 persen anggaran 
pembangunan pemerintah yang tergunakan. Akibatnya, dana pembangunan yang 
berjumlah lebih dari Rp 50 triliun parkir di Bank Indonesia. Sementara di bank 
pembangunan daerah (pengelola dana pemerintah daerah), lebih dari Rp 40 triliun 
juga parkir dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dana “menganggur” ini 
semestinya bisa digunakan untuk membantu percepatan pertumbuhan sektor riil agar 
mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan. 

Data Pengangguran di Indonesia 

1. Angka Pengangguran Terbuka di Indonesia 
Salah satu jenis pengangguran yang bisa diukur dengan data Sakernas adalah 
pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka artinya 
orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan 
usaha, sudah punya pekerjaan tapi belum dimulai, dan orang yang merasa tidak 
mungkin mendapat pekerjaan. 

2. Angka Pengangguran Menurut Umur 
Pengangguran di Indonesia sudah mencapai 11 juta (usia 15 tahun keatas) dan 8,5 
juta-nya penduduk usia 15-29 tahun. Pengangguran terbuka banyak terjadi di usia 
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remaja 15 sampai 29 tahun (23%). Di usia tersebut banyak sekali lulusan sekolah 
yang ingin mendapatkan pekerjaan, dari yang baru lulus SMP, SMU maupun 
perguruan tinggi termasuk yang tidak sekolah. Sedangkan untuk usia 30-49 tahun, 
jumlah penganggurannya tidak terlalu tinggi (hanya 4%) 

3. Angka Pengangguran Menurut Perkotaan atau Pedesaan 
Kita semua sudah tahu bahwa sebagian besar pekerjaan tersedia lebih banyak di 
perkotaan, sekaligus pekerjaan di perkotaan menjajikan lebih banyak pendapatan. 
Inilah yang menyebabkan pencari kerja berbondong- bondong ke perkotaan yang 
berakibat angka pengangguran terbuka di kota lebih besar (13,3%) dibandingkan 
pedesaan (8,4%). Selain itu yang menarik lagi perempuan penganggur usia 15 
tahun lebih di pedesaan hampir sama dengan penganggur laki-laki di kota. Ini yang 
mungkin patut dicermati oleh pemerintah yang ingin mengurangi pengangguran. 
Penciptaan lapangan pekerjaan tidak hanya dilakukan di perkotaan, pedesaan-pun 
butuh kegiatan-kegiatan yang mendatangkan pendapatan. Terutama lapangan 
pekerjaan yang bisa memperdayakan perempuan yang ingin bekerja dan 
penghapusan deskriminasi gender di bidang pekerjaan. 

Dari data sejumlah negara dapat dilhat posisi Indonesia pada peringkat ke 133, kita 
kalah jauh dari Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei Darusalam bahkan Myanmar. 
Sungguh mengherankan negara dengan sumber daya alam yang banyak dan dapat 
dikatakan kaya memiliki tingkat angka pengangguran yang tinggi, sungguh sulit 
dipercaya. Dengan ini kita hanya dapat berharap pemerintah dapat bertindak untuk 
menyelesaikan masalah keterpurukan perkembangan ekonomi di Indonesia dan 
tentunya dengan usaha dari diri kita masing- masing. 

Cara-Cara Mengatasi Pengangguran 

Ada berbagai cara mengatasi pengangguran, yaitu: 

1. Peningkatan Mobilitas Tenaga kerja dan Moral 
Peningkatan mobilitas tenaga kerja dilakukan dengan memindahkan pekerja ke 
kesempatan kerja yang lowong dan melatih ulang keterampilannya sehingga dapat 
memenuhi tuntutan kualifikasi di tempat baru. Peningkatan mobilitas modal 
dilakukan dengan memindahkan industry (padat karya) ke wilayah yang 
mengalami masalah pengangguran parah. Cara ini baik digunakan untuk 
mengatasi msalah pengangguran structural. 

2. Pengelolaan Permintaan Masyarakat 
Pemerintah dapat mengurangi pengangguran siklikal melalui manajemen yang 
mengarahkan permintaan-permintaan masyarakat ke barang atau jasa yang 
tersedia dalam jumlah yang melimpah. 

3. Penyediaan Informasi tentang Kebutuhan Tenaga Kerja 
Untuk mengatasi pengangguran musiman, perlu adanya pemberian informasi yang 
cepat mengenai tempat-tempat mana yang sedang memerlukan tenaga 
kerja.Masalah pengangguran dapat muncul karena orang tidak tahu perusahaan 
apa saja yang membuka lowongan kerja, atau perusahaan seperti apa yang cocok 
dengan keterampilan yang dimiliki. Masalah tersebut adalah persoalan informasi. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu diadakan system informasi yang 
memudahkan orang mencari pekerjaan yang cocok. System seperti itu antara lain 
dapat berupa pengumuman lowongan kerja di kampus dan media massa. Bias juga 
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berupa pengenalan profil perusahaan di sekolah-sekolah kejuruan, kampus, dan 
balai latihan kerja. 

4. Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi baik digunakan untuk mengatasi pengangguran friksional. 
Dalam situasi normal, pengangguran friksional tidak mengganggu karena sifatnya 
hanya sementara. Tingginya tingkat perpindahan kerja justru menggerakan 
perusahaan untuk meningkatkan diri (karir dan gaji) tanpa harus berpindah ke 
perusahaan lain. 

5. Program Pendidikan dan Pelatihan Kerja 
Pengangguran terutama disebabkan oleh masalah tenaga kerja yang tidak terampil 
dan ahli. Perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah memiliki 
keterampilan atau keahlian tertentu. Masalah tersebut amat relevan di Negara kita, 
mengingat sejumlah besar penganggur adalah orang yang belum memiliki 
keterampilan atau keahlian tertentu. 

6. Wiraswasta 
Selama orang masih tergantung pada upaya mencari kerja di perusahaan tertentu, 
pengangguran akan tetap menjadi masalah pelik. Masalah menjadi agak 
terpecahkan apabila muncul keinginan untuk menciptakan lapangan usaha sendiri 
atau berwiraswasta yang berhasil. 

Selain cara yang telah disebutkan di atas, pemerintah juga mempunyai program yakni 
melalui kebijkan makro dan mikro diantaranya: 

� Pengembangan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap 
manusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak 
menyadari dan mengembangkan secara optimal. Dengan demikian, diharapkan 
setiap pribadi sanggup mengaktualisasikan potensi terbaiknya dan dapat 
menciptakan kehidupan yang lebih baik, bernilai dan berkualitas bagi dirinya 
sendiri maupun masyarakat luas. 

� Segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal 
dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan 
komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai 
jenis maupun tingkatan. 

� Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. 
Hal itu dapat dilakukan serentak dengan pendirian Badan Jaminan Sosial Nasional 
dengan embrio mengubah PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) 
menjadi Badan Jaminan Sosial Nasional yang terdiri dari berbagai devisi menurut 
sasarannya. Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia 
akan tercatat dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci, 
keberadaaan lembaga itu dapat disusun dengan baik. 

� Segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis 
perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing (PMA), 
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara 
perorangan maupun berkelompok. Itu semua perlu segera dibahas dan 
disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan investasi untuk menciptakan 
lapangan kerja baru. 
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� Mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di 
wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan 
yang tidak sehat. Sampah, misalnya, terdiri dari bahan organik yang dapat 
dijadikan kompos dan bahan non-organik yang dapat didaur ulang. 

� Mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional. Lembaga itu dapat 
disebutkan sebagai job center dan dibangun dan dikembangkan secara profesional 
sehingga dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja. Pengembangan 
lembaga itu mencakup, antara lain sumber daya manusianya (brainware), 
perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), manajemen dan 
keuangan. Lembaga itu dapat di bawah lembaga jaminan sosial penganggur atau 
bekerja sama tergantung kondisinya. 

� Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional 
(Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas 
pendidikan. Karena itu, Sisdiknas perlu reorientasi supaya dapat mencapai tujuan 
pendidikan secara optimal. 

� Upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan 
pemutusan hubungan kerja (PHK). PHI dewasa ini sangat banyak berperan 
terhadap penutupan perusahaan, penurunan produktivitas, penurunan permintaan 
produksi industri tertentu dan seterusnya. Akibatnya, bukan hanya tidak mampu 
menciptakan lapangan kerja baru, justru sebaliknya bermuara pada PHK yang 
berarti menambah jumlah penganggur. 

� Segera mengembangkan potensi kelautan kita. Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar 
berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim. 
Potensi kelautan Indonesia perlu dikelola lebih baik supaya dapat menciptakan 
lapangan kerja yang produktif dan remuneratif. 

Simpulan 

Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, 
mempersiapkan suatu usaha baru, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak 
mungkin mendapatkan pekerjaan. 

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding 
dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. 

Menurut data BPS angka pengangguran pada tahun 2002, sebesar 9,13 juta 
pengangguran terbuka, sekitar 450 ribu diantaranya adalah yang berpendidikan tinggi. 
Bila dilihat dari usia penganggur sebagian besar (5.78 juta) adalah pada usia muda (15-
24 tahun). 

Mengatasi pengagguran melalui : 

� Peningkatan Mobilitas Tenaga kerja dan Moral 
� Pengelolaan Permintaan Masyarakat 
� Penyediaan Informasi tentang Kebutuhan Tenaga Kerja 
� Pertumbuhan Ekonomi 
� Program Pendidikan dan Pelatihan Kerja 
� Wiraswasta 
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Untuk mengatasi masalah pengangguran ini pemerintah telah membuat suatu 
program untuk menampung para pengangguran. Selain mengharapkan bantuan dari 
pemerintah sebaiknya kita secara pribadi juga harus berusaha memperbaiki kualitas 
sumber daya kita agar tidak menjadi seornag pengangguran dan menjadi beban 
pemerintah. 
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STUDI KASUS 1 

Inflasi Makin Mengganggu 
DALAM beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia bisa dibilang aman dari 
gangguan inflasi. Sejak krisis subprime mortgage 2008, praktis inflasi Indonesia 
berada pada level yang `jinak', yakni 2,78% (2009) kemudian 6,96% (2010), 3,79% 
(2011), dan 4,3% (2012). Karena merasa bisa mengendalikan inflasi itulah pemerintah 
dan Bank Indonesia (BI) mulai merajut mimpi untuk melakukan program 
redenominasi rupiah. Penyederhanaan penulisan rupiah itu memang memerlukan 
prasyarat stabilitas harga alias inflasi yang rendah. Dengan modal inflasi rata-rata di 
bawah 5% dalam beberapa tahun terakhir, wajar bila kita bermaksud 
mewujudkannya. 

Namun, belum sempat impian tersebut terwujud, sebuah tantangan besar harus 
dihadapi. Inflasi Juli 2013 memecahkan rekor inflasi bulanan sejak krisis 1998, 
mencapai 3,29%. Berarti inflasi dalam sebulan tersebut sudah lebih tinggi daripada 
inflasi selama 12 bulan pada 2009 (2,78%), sedangkan inflasi kalender (Januari-Juli 
2013) sudah mencapai 6,75%. Sementara itu, inflasi year on year 8,61%. 

Kalau kita mencoba berpikir agak positif, level inflasi kita saat ini masih di bawah 
inflasi 17,1% pada 2005 yang juga disebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak 
(BBM). Apalagi jika itu dibandingkan dengan inflasi 78% yang terjadi saat krisis 
finansial Asia 1998. Meski begitu, tetap saja inflasi tahun ini memprihatinkan. 

Inflasi Juli 2013 terjadi karena bertemunya berbagai peristiwa secara simultan. Imbas 
penaikan harga BBM yang dilakukan Juni 2013 ternyata belum sepenuhnya diserap 
pada Juni 2013. Dampak inflasi justru semakin dirasakan pada Juli 2013. Padahal, Juli 
2013 juga terjadi dua peristiwa musiman yang selalu menghasilkan inflasi tinggi. 
Secara konvensional, Juli merupakan masa liburan anak-anak, ketika banyak pelaku 
ekonomi secara sengaja mengambil kesempatan menaikkan harga produk mereka, 
mulai tiket pesawat, tarif hotel, sampai ber bagai produk yang berkaitan dengan 
industri pariwisata. Sementara itu, secara kebetulan Ramadan juga terjadi pada Juli. 

Berdasarkan data historis, Juli dan Ramadan biasanya rata-rata menyebabkan inflasi 
1%. Jadi, jika tiga peristiwa terjadi secara simultan pada Juli--yakni dampak penaikan 
harga BBM, liburan sekolah, dan Ramadan--inflasi pada Juli memang akan berkisar 
3%. Jadi jika faktanya in flasi mencapai 3,29% dalam sebulan, sesungguhnya hal 
tersebut masih tergolong `masuk akal' dan devia sinya hanya 10%. 

Disumbang banyak hal 

Inflasi 2013 sebenarnya juga disumbang hal-hal di luar penaikan harga BBM, liburan 
sekolah, dan Ramadan. Secara tak terduga, inflasi juga disumbang kenaikan harga 
volatile food (bawang putih, cabai, dan lain-lain). Secara tradisional, Kementerian 
Pertanian masih kedodoran men deteksi hal yang amat fundamental, yaitu seberapa 
besarnya supply dan demand. Kapan permintaan lebih besar daripada pasokan 
sehingga bisa ditentukan kapan dan berapa jumlah produk pertanian harus diimpor 
sehingga tidak terjadi kelangkaan (shortage) yang menyebabkan inflasi. 
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Hal itu sepertinya sepele, tetapi kenyataannya tidak mudah diatasi. Setiap tahun 
adaada saja Kementerian Pertanian kecolongan. Sekali waktu harga beras naik, lain 
kali harga garam naik, berikutnya cabai, lalu bawang putih, daging sapi, dan 
seterusnya. Tahun ini misalnya, produksi garam dilaporkan sudah melampaui 
kebutuhan sehingga bisa mulai mengekspor. Sepanjang Kementerian Pertanian masih 
belum bisa memiliki kemampuan untuk mendeteksi jumlah penawaran dan 
permintaan setiap produk-produk pertanian, inflasi masih akan terus bergejolak 
secara sporadis. 

Selanjutnya, berapa inflasi hingga akhir 2013? Dalam skenario terbaik, inflasi Agustus 
akan menyurut. Puncak inflasi sudah terlampaui pasca-Lebaran. Sesudah itu, harga-
harga akan cenderung terkoreksi ke level normal, yakni tingkat harga sesudah 
terjadinya penaikan harga BBM Juni 2013. Jika itu terjadi, inflasi Agustus cenderung 
lemah, di bawah 0,5%. Bahkan jika beruntung, bisa terjadi sedikit deflasi. 

Sesudah itu, pada September, Oktober dan November biasanya cenderung terjadi 
inflasi rendah, bahkan kadang-kadang deflasi dalam porsi rendah. Inflasi baru akan 
mendaki lagi pada Desember, ketika liburan sekolah kembali terjadi di seputar Natal 
dan tahun baru. Pada saat itulah terjadi lagi potensi inflasi 1% dalam sebulan. 

Berdasarkan analisis tersebut, inflasi sepanjang 2013 saya perkirakan akan mencapai 
minimal 8%. Jika pemerintah bisa mengatasi masalah pasokan, baik keberadaan 
barangbarang maupun kemulusan distribusinya, inflasi masih berpeluang mencapai 
8%. Namun, pasokan dan distribusi masih terus kedodoran seperti sekarang inflasi 
pasti di atas 8%, misalnya 8,5%. 

Langkah lanjutan 

Lalu, apa yang bisa dilakukan? Dari sisi moneter, tentu saja instrumen utama yang 
tersedia adalah suku bunga. Dengan ekspektasi inflasi 8%, BI rate perlu disesuaikan 
menjadi setidaknya 7%. Namun bagi BI, hal itu menjadi amat dilematis. Meski hal 
tersebut memiliki justifikasi kuat, Gubernur BI Agus Martowardojo tidak mau dicap 
bahwa dirinyalah yang mengubah rezim suku bunga rendah--seperti sudah 
tercitrakan pada era Gubernur BI Darmin Nasution--menjadi `rezim suku bunga tinggi' 
pada era Gubernur BI yang baru. 

Padahal bagi yang memahami masalah, kenyataannya bukan Agus Martowardojo 
yang menyebabkan suku bunga naik. Kenaikan suku bunga ialah sebuah 
keterpaksaan yang didorong realitas pasar agar tidak timbul kompleksitas masalah 
yang lebih besar. Jika BI rate tidak dinaikkan, mudah diduga akan menyebabkan 
penarikan dana pihak ketiga (DPK) di bank yang akan mengganggu likuiditas bank. 
Tanpa penaikan BI rate sekalipun, bank-bank sudah dipaksa nasabah-nasabah besar 
mereka untuk menaikkan suku bunga deposito. Saat ini, suku bunga deposito bagi 
nasabah utama (prime customer) sudah di atas 7%, bahkan 8%. 

Jika nasabah-nasabah besar menarik dana mereka, memang bisa berpotensi 
menggairahkan bursa efek, yang menyebabkan kenaikan indeks harga saham 
gabungan (IHSG). Namun, investor di bursa juga tidak akan terus membabi buta 
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mengejar saham. Pada titik tertentu, mereka bisa merasa harga saham mulai 
cenderung menggelembung (menjadi bubbles) sehingga sudah saatnya melepas 
saham untuk mendapatkan keuntungan (profit taking). Jadi, tidak realistis terus-
menerus berharap dana dari bank dialihkan ke pembelian surat berharga di bursa 
efek. 

Lalu, ke mana likuiditas tersebut akan bermigrasi? Jawaban yang paling mudah ialah 
membeli valuta asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Terlebih lagi, momentum 
perbaikan ekonomi AS sedang terjadi secara berangsurangsur, berupa data penciptaan 
lapangan kerja baru. Akhir-akhir ini, di AS tercipta sekitar 150 ribu hingga 175 ribu 
lapangan kerja baru dalam sebulan. Fakta tersebut lekas menimbulkan sentimen 
positif berupa penguatan kurs dolar AS terhadap seluruh mata uang dunia. 
Sebaliknya, rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar AS. 

Berdasarkan analisis tersebut, saya duga BI kini tengah serius mempertimbangkan 
penaikan BI rate dari 6,50% menjadi 7%. Jika BI rate tidak dinaikkan, bank-bank akan 
terus menjalankan praktik yang lazim dilakukan; memasang suku bunga deposito 
yang melebihi suku bunga acuan BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bila itu 
terus terjadi, suku bunga acuan BI menjadi tidak kredibel karena tidak dapat 
menangkap fakta, realitas, dan dinamika yang berkembang di pasar industri 
perbankan. 

Mungkin ada yang bertanya, kenapa di negara-negara maju seperti AS, Jepang, dan 
zona Eropa, rezim suku bunga rendah bisa dipertahankan, sedangkan inflasinya lebih 
tinggi? Jawabannya ialah di negara-negara tersebut sudah lama terjadi pendalaman 
finansial (financial deepening) dan inklusi finansial (financial inclusion). 

Meski berada di bawah laju inflasi, suku bunga deposito tidak menyebabkan 
bankbank kehilangan likuiditas. Masyarakat tetap memiliki hasrat tinggi untuk 
menyimpan dana mereka di bank. Itu berbeda dengan di Indonesia. Suku bunga 
deposito harus menarik, alias lebih tinggi levelnya daripada inflasi. Jika tidak, 
likuiditas di bank akan menyusut karena bermigrasi ke pasar modal, pasar valas, dan 
pasar emas. 

BI memang menghadapi dilema. Di satu sisi tidak ingin memberi kesan bahwa mereka 
kini tengah menerapkan `rezim suku bunga tinggi'. Namun di sisi lain, BI rate yang 
tidak dinaikkan akan membahayakan posisi rupiah, cadangan devisa, dan dianggap 
tidak berupaya membantu menekan inflasi dari sisi moneter. 

Karena itu, penaikan BI rate merupakan sebuah keniscayaan kalau tidak mau disebut 
keharusan. 
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