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KATA PENGANTAR
Kemiskinan masih menjadi agenda besar pemerintah di negara berkembang
termasuk Indonesia. Laporan MDGs dari Bank Dunia menunjukkan
pertumbuhan ekonomi di negara berkembang memang telah berhasil
menurunkan tingkat kemiskinan sebanyak 446 juta dalam kurun 1990-2005.
Tetapi penurunan ini masih di bawah sasaran yang diinginkan. Diperkirakan
masih ada 918 juta orang miskin pada tahun 2015 atau kira-kira 53 juta di
atas perkiraan sebelum krisis Global.
Sebagian memang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi global
tetapi sebagian disebabkan karena pertumbuhan ekonomi ternyata tidak
cukup untuk mendorong penurunan kemiskinan seperti yang diinginkan.
Dibutuhkan intervensi pemerintah yang efektif yang dapat membantu proses
percepatan kemiskinan tersebut.
Disadari bahwa kemiskinan adalah proses yang kompleks karena meliputi
banyak dimensi dan bekerja bersinggungan (overlap) satu sama lainnya.
Persoalan kemiskinan bukan saja meliputi masalah ekonomi tetapi
menyangkut masalah sosial, politik dan budaya. Sudah terbukti pula,
penekanan pada dimensi kesenjangan konsumsi saja (hanya pada persoalan
moneter) saja tidak cukup menjawab persoalan kemiskinan termasuk
membebaskan penduduk dari perangkap kemiskinan. Walaupun demikian,
dimensi ekonomi tetap merupakan inti dari kemiskinan. Menyelesaikan
dimensi kemiskinan lain tanpa menyelesaikan masalah ekonomi jelas tidak
menyelesaikan apa-apa. Singkatnya, masalah ekonomi menjadi semacam
necessary condition but not sufficient untuk menanggulangi kemiskinan.
Dalam dimensi ekonomi pun, pertumbuhan ekonomi dianggap merupakan
obat paten yang menjadi inti dari penanggulangan kemiskinan. Sebagian
disebabkan karena keterbatasan aset yang dimiliki orang miskin yaitu
pekerjaan (labor). Pertumbuhan ekonomi akan membuka peluang yang
lebih besar bagi orang miskin untuk mengembangkan asetnya. Tetapi
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peluang keluarga miskin bisa tertutup jika akses mereka kepada sumber
daya yang produktif dan pasar terhambat bahkan seringkali tertutup sama
sekali. Fungsi pemerintah yang efektif seharusnya dapat menghilangkan
hambatan-hambatan ini dan sekaligus mengoreksi mekanisme pasar agar
bekerja untuk untuk kepentingan orang miskin.
Salah satu intervensi pemerintah tersebut adalah menjaga agar stabilisasi
harga umum dapat terjadi. Stabilisasi harga menjadi fondasi agar pertumbuhan
ekonomi bisa tinggi dan berkesinambungan. Harga yang berfluktuasi akan
menyulitkan pelaku ekonomi untuk melakukan keputusan ekonomi dengan
baik. Karena, sebagian besar pelaku ekonomi adalah penghindar resiko,
maka inflasi yang tinggi akan menyebabkan pelaku ekonomi cenderung
akan status quo dan jika aksesnya ada di pasar global akan memindahkan
sumber daya ke negara lain yang inflasinya lebih rendah. Keluarga miskin
karena keterbatasan aset dan kemampuan mengelola asetnya terbatas
cenderung lebih risk averse, sehingga tidak berani mengambil keputusan
walau peluang bisnisnya ada. Bahkan kekuatiran ini berlanjut dalam
investasi jangka panjang baik dalam keputusan investasi pendidikan dan
kesehatan. Tindakan ini menyebabkan orang miskin mempunyai peluang
tertinggal dalam gelombang pertumbuhan ekonomi. Jadi, pengendalian
inflasi merupakan kebijakan yang ramah keluarga miskin.
Pengendalian inflasi di Indonesia lebih kompleks dibandingkan dengan
negara lain karena menyangkut persoalan struktural. Akibatnya, kebijakan
moneter tidak cukup efektif bekerja untuk mengendalikan inflasi. Hal
ini terbukti dari inflasi di Indonesia yang lebih tinggi dan bergejolak
dibandingkan dengan negara tetangga.
Argumen yang dibangun dalam manuskrip pidato pengukuhan ini adalah
persoalan inflasi berasosiasi dengan masalah konektivitas domestik yang
belum memadai dan bekerja seperti yang diinginkan. Masalah konektivitas
ini tidak hanya menyangkut masalah infrastruktur fisik tetapi juga masalah
infrastruktur lunak yang menghambat bukan hanya pergerakan barang dan
jasa tetapi juga mengurangi kesempatan keluarga miskin untuk menikmati
gelombang pertumbuhan ekonomi.
Perbaikan konektivitas bukan hanya membuat perekonomian lebih fleksibel
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dan memiliki peredam kejut (shock absorber) sehingga harga bisa lebih
terkendali tetapi akan menurunkan biaya transaksi sehingga meningkatkan
daya saing. Singkatnya, konektivitas merupakan kebijakan yang sekaligus
ramah pertumbuhan dan inflasi rendah, sehingga sangat ramah keluarga
miskin.
Perbaikan konektivitas tidak sepenuhnya bisa diselesaikan oleh pemerintah.
Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan apalagi fakta adanya heterogenitas
yang tinggi dalam masyarakat Indonesia.Kebijakan anti kemiskinan yang
terdesentralisasikan merupakan jawaban bagi kebijakan penanggulangan
kemiskinan masa kini dan mendatang.

						

Jakarta, 27 November 2010

						

Prof Dr Mohamad Ikhsan
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khususnya

Stabilisasi

Harga

dan

Ruang lingkup kebijakan ekonomi makro sebetulnya sangat luas. Tetapi
saya ingin memfokuskan pembahasan terutama mengenai hubungan
antara stabilisasi harga dan penanggulangan kemiskinan. Topik ini saya
pilih mengingat pembahasan tentang kebijakan ekonomi makro dan
kemiskinan umumnya menyoroti hubungan antara pertumbuhan ekonomi
dan kemiskinan. Sementara, walaupun tergolong sangat penting, peran
stabilisasi harga dan penanggulangan kemiskinan praktis tidak banyak
dieksplorasi. Hubungan keduanya, sepertinya dianggap “given” walaupun
sebetulnya lebih kompleks dibandingkan antara pertumbuhan ekonomi dan
penanggulangan kemiskinan.
Dalam konteks Indonesia, eksplorasi hubungan antara inflasi dan sumber
pemicunya dengan kemiskinan menjadi penting karena beberapa hal.
Pendapat yang berkembang termasuk pada sebagian pengambil keputusan,
menganggap bahwa penanganan inflasi belum menjadi isu sentral dalam
pengambilan keputusan. Inflasi masih lebih dianggap sebagai masalah
umum semata dan jarang dikaitkan dengan isu penanggulangan kemiskinan.2
Padahal, sebagaimana telah terbukti dalam masa pasca krisis khususnya pada
periode 1999-2004 – saat laju pertumbuhan ekonomi hanya berkisar 3-4%
per tahun – penurunan tingkat kemiskinan sebesar 8 poin persentase, dari

Pengalaman pribadi penulis sebagai Team penyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan baik dibawah kendali
Badan Penanggulangan Kemiskinan (1999-2000) maupun Bappenas (2000-2003) sangat sulit meyakinkan peserta
lain tentang pentingnya inflasi sebagai elemen penting dalam penanggulangan kemiskinan.
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24% (1999) menjadi 16% (2004), lebih disebabkan karena tingkat inflasi
yang berhasil dikendalikan terutama harga kelompok barang yang sensitif
terhadap keranjang (bundle) konsumsi rumah tangga miskin seperti beras.
Literatur yang mengkaitkan peran inflasi dengan kemiskinan pun tergolong
sedikit (Easterly dan Fischer, 2000). Kalaupun ada, sebagian besar merupakan
bagian pembahasan dari peran kebijakan makro atau dampak kebijakan
reformasi ekonomi terhadap kemiskinan. Awalnya, fokus studi empiris
lebih banyak menggunakan data negara-negara maju. Belakangan beberapa
studi menggunakan data negara berkembang khususnya negara-negara
di Amerika Latin dilakukan (lihat Cardoso, 1992 misalnya). Keterkaitan
antara inflasi dan kemiskinan menjadi hangat kembali saat krisis pangan
global tahun 2008 yang bersamaan dengan krisis energi dan krisis finansial
yang berpotensi menciptakan ratusan juta orang miskin baru.
Upaya penanggulangan kemiskinan serta menjaga kesejahteraan penduduk
yang tergolong rentan miskin tidak bisa mengabaikan peran stabilitas
harga karena stabilitas harga bukan saja berperan sebagai fondasi utama
dalam pertumbuhan ekonomi tetapi juga berperan langsung sebagai elemen
penting dalam penentuan biaya hidup penduduk. Secara teknis, dengan
menggunakan definisi defisit konsumsi, inflasi akan menentukan secara
tidak langsung pengeluaran per kapita penduduk dan secara langsung
mempengaruhi pergerakan garis kemiskinan. Semakin tinggi tingkat inflasi,
maka semakin besar kebutuhan peningkatan pengeluaran nominal per kapita
yang dibutuhkan untuk menjaga agar tingkat kemiskinan tidak berubah.
Walaupun pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat inflasi mempunyai
korelasi positif terhadap tingkat kemiskinan, namun dalam praktek seharihari keduanya tidak berjalan beriringan. Sering terjadi trade-off antara
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Artinya pertumbuhan ekonomi yang
terjadi melalui ekspansi permintaan agregat biasanya akan diikuti dengan
pertumbuhan tingkat harga umum. Sebaliknya, jika proses disinflasi
dengan kebijakan ekonomi makro yang ketat dapat memukul momentum
pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya tidak jelas dampaknya
terhadap kemiskinan. Oleh karenanya, perlu disusun kebijakan yang saling
komplemen satu sama lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan
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yang sekaligus menurunkan tingkat inflasi. Jika hal ini terwujud, niscaya
penurunan tingkat kemiskinan makin dapat dipercepat. Kandidat kebijakan
yang komplemen terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi adalah
kebijakan-kebijakan yang bekerja di sisi penawaran.
Sebelum saya menguraikan tentang kebijakan anti inflasi dan pro
pertumbuhan ekonomi tersebut, bagian berikutnya akan dijelaskan terlebih
dahulu mengapa penanggulangan kemiskinan masih menjadi isu penting
dalam dekade mendatang dan bagaimana inflasi dapat mempengaruhi
kemiskinan.
I.Mengapa Penanggulangan Kemiskinan Masih Menjadi
Agenda Penting Pembangunan Hingga 1-2 Dekade ke Depan
Kemiskinan adalah masalah multidimensional yang penanganannya tidak
hanya menyangkut agenda atau kebijakan ekonomi semata tetapi juga
menyangkut agenda kebijakan sosial, politik dan budaya. Memahami
persoalan ekonomi keluarga miskin saja belum cukup memadai untuk
membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan yang efektif. Meski
demikina, masalah ekonomi tetap menjadi inti dari masalah kemiskinan.
Dalam kebijakan ekonomi, ekonomi makro merupakan fundamentalnya.
Jadi pemahaman tentang keterkaitan antara kebijakan ekonomi makro
menjadi kunci utama menyusun kebijakan anti kemiskinan.
Walaupun telah mencatat kemajuan yang berarti dalam penurunan angka
kemiskinan baik dalam periode 1970an hingga 1996 dan antara 2000-2010,
kemiskinan akan tetap menjadi isu penting dalam agenda pembangunan. Ada
beberapa alasan mengapa kemiskinan akan tetap menjadi agenda penting
dalam pembangunan Indonesia bahkan hingga dua dekade mendatang.
Pertama, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tergolong besar. Per
Maret 2010, masih terdapat 7 juta penduduk Indonesia yang masuk kategori
miskin, yakni mereka yang belum dapat memenuhi kebutuhan minimal
2100 kalori per kapita per hari. Jumlah penduduk miskin bertambah secara
signifikan jika kebutuhan non makanan dimasukkan dalam garis kemiskinan.
Kurang lebih 31 juta penduduk belum dapat memenuhi kebutuhan hidup
pokok (basic need) yang diukur dengan garis kemiskinan nasional. Jumlah
penduduk miskin akan bertambah secara signifikan jika garis kemiskinan
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dinaikkan 30% hingga mencapai $2 PPP/kapita, yakni hampir separuh
penduduk Indonesia masuk kategori penduduk miskin.
Kedua, menyangkut masalah penduduk yang rentan. Dua dari sepuluh
orang Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Bencana dan musibah dapat
dengan mudah membuat orang yang tadinya tidak miskin menjadi miskin.
Dampak dari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan terhadap rumah
tangga seperti penyakit, bencana alam ataupun krisis ekonomi global,
dan guncangan lain akibat reformasi kebijakan, dapat menghambat upaya
pengentasan kemiskinan. Kejadian bencana alam Gunung Merapi misalnya
hampir dipastikan dapat meningkatkan jumlah orang miskin yang cukup
signifikan, walaupun diperkirakan tidak meningkatkan persentase tingkat
kemiskinan secara nasional.
Ketiga, menyangkut dimensi kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia
memiliki berdimensi jamak, bukan sekedar diukur berdasarkan kesenjangan
konsumsi. Perluasan definisi kemiskinan yang mencakup dimensi kebutuhan
dasar hidup lain termasuk akses terhadap pelayanan umum mengubah potret
kemiskinan. UNDP dalam laporan Global Human Development Report 2010
yang baru diluncurkan dua minggu lalu memperlihatkan indeks kemiskinan
Indonesia mengalami peningkatan saat dimensi kemiskinan diperluas.
Gambaran ini memberikan implikasi bahwa rumah tangga miskin Indonesia
bukan hanya memiliki defisit dalam bentuk konsumsi tetapi juga defisit
dalam kebutuhan hidup dasar lainnya. Analisis kuantitatif menunjukkan
adanya korelasi yang kuat antar dimensi kemiskinan tersebut. Namun belum
diketahui secara jelas apakah defisit dalam kebutuhan dasar ini mempunyai
hubungan kausalitas terhadap defisit kesenjangan konsumsi.
Kemiskinan di Indonesia juga memiliki heterogenitas yang tinggi baik
dilihat dari penyebab kemiskinan sendiri maupun lokasinya. Jumlah
penduduk miskin pun sangat heterogen dan berbeda-beda penyebabnya.
Ada daerah yang tingkat kemiskinannya sudah sangat minimum – seperti
Jakarta – tetapi masih banyak daerah dimana porsi penduduk yang tidak
mampu memenuhi kebutuhan minimum 2100 kalori per hari masih sangat
besar – seperti Papua dan NTT. Penyebabnya pun berbeda-beda. Sebagian
karena faktor endowment seperti rendahnya pendidikan atau persoalan
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kepemilikan aset, seperti lahan, tetapi banyak pula daerah terjebak dalam
perangkap kemiskinan karena persoalan isolasi.
Heterogenitas permasalahan ini memberikan isyarat kebijakan anti
kemiskinan harus disasarkan kepada faktor-faktor penyebabnya. Hal ini
berarti kebijakan anti kemiskinan seperti yang saya uraikan akan berbedabeda untuk setiap daerah. No one size fits all. Pola kebijakan pembangunan
yang tersentralisasi seperti yang dilakukan pada era 1970-an hingga 1990an dan berhasil pada saat itu, belum tentu akan berhasil jika diterapkan
kembali pada masa kini. Kebijakan anti kemiskinan yang terdesentralisasi
seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) lebih mampu
menjawab persoalan lokal. Namun karena benefit per kapitanya masih relatif
rendah, dampaknya kepada agregat kemiskinan belum banyak dirasakan.
Tantangan yang dihadapi baik dalam penyusunan kebijakan hingga
implementasinya pun makin kuat akibat dari perubahan lingkungan global
dan tuntutan perubahan politik dalam negeri seperti desentralisasi dan
proses transisi menuju demokrasi.
Globalisasi adalah suatu proses yang tak terelakkan khususnya terhadap
perekonomian yang terbuka seperti Indonesia. Pada satu sisi, globalisasi
akan menciptakan kesempatan bagi para pelaku ekonomi termasuk
kelompok miskin untuk berpartisipasi di pasar global. Tetapi di sisi lain
globalisasi juga akan menciptakan risiko yang cukup tinggi bagi golongan
miskin, khususnya ketika terjadi goncangan eksternal yang akhir-akhir ini
frekuensinya semakin sering.
Tantangannya adalah bagaimana membuat kelompok miskin dapat
berpartisipasi secara penuh dalam proses globalisasi dan dapat mengambil
manfaat optimal dari proses globalisasi dan pada waktu bersamaan
menyediakan dan mempersiapkan mereka untuk mampu menghadapi
berbagai guncangan atau gejolak yang diakibatkan oleh globalisasi tersebut.
Proses perubahan ini tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan.
Dalam masa transisi selalu timbul biaya tambahan yang harus ditanggung
pemerintah mengingat kelompok yang lambat menanggapi perubahan
ini biasanya kelompok rumah tangga miskin dan rentan. Jadi tantangan
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yang dihadapi oleh pemerintah pun sangat berat yaitu harus memperkuat
kemampuan rumah tangga miskin melalui investasi di bidang pendidikan
dan kesehatan – yang dampaknya baru akan terasa dalam jangka menengah
dan panjang – dan sekaligus menyiapkan jaring pengaman sosial sebagai
bagian dari biaya transisi.
Tantangan lain adalah perubahan teknologi yang telah mengakibatkan
kandungan tenaga kerja untuk setiap kegiatan produksi mengalami
penurunan. Tanpa ada perubahan dalam basis kegiatan ekonomi, perubahan
ini akan diterjemahkan dalam penurunan elastisitas penciptaan lapangan
kerja per satu persen pertumbuhan ekonomi. Dahulu kita bisa menciptakan
400 ribu tenaga kerja untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi, dewasa ini
hanya sekitar 200 ribu saja lapangan kerja baru yang bisa tercipta sebagai
akibat ekspansi 1% perekonomian nasional (Bank Dunia, 2009).
Reformasi pasar pun tidak akan selalu otomatis menguntungkan penduduk
miskin. Di banyak kasus, golongan miskin akan mudah menjadi korban dari
reformasi yang dijalankan. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa
reformasi institusi merupakan elemen penting untuk menjamin golongan
miskin agar tidak menjadi korban dari reformasi ini. Reformasi institusi dalam
hal ini kan dapat menjadi modal yang efektif untuk melaksanakan program
yang tertarget. Sebagai contohnya, saat PLN diizinkan untuk menentukan
tarif yang kompetitif untuk memperluas kemampuan melakukan ekspansi
jaringan dan aksesibilitas, pemerintah secara bersamaan perlu memberikan
dana kompensasi sosial yang menjembatani kemampuan membayar rumah
tangga miskin dan biaya produksi. Langkah ini telah diimplementasi sejak
tahun 2002 dimana subsidi listrik bukan subsidi kepada PLN tetapi subsidi
kepada pelanggan kecil. Pola ini berubah sejak kenaikan harga minyak tahun
2005 dimana subsidi kepada pelanggan kecil berubah menjadi subsidi kepada
semua pelanggan. Bahkan pelanggan besar menikmati benefit per kapita
lebih besar dibandingkan dengan pelanggan kecil (Ikhsan, forthcoming)
Tantangan lain adalah meningkatnya kemiskinan di daerah perkotaan
dan perkiraan meningkatnya penduduk kelompok usia tua. Fenomena ini
belum terlalu terlihat dalam 5-10 tahun ini tetapi akan menjadi masalah
besar jika tidak ditangani segera. Masalah ini juga merupakan masalah baru
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dan keduanya dapat dipastikan akan menyebabkan biaya penanggulangan
kemiskinan makin tinggi.
Pemberlakuan desentralisasi dilandasi oleh adanya perubahan lingkungan
yang ada dalam masyarakat. Secara teoretis, desentralisasi adalah kebijakan
yang pro atau mendukung orang miskin karena desentralisasi akan
menyediakan jasa publik yang efektif dan efisien. Perspektif tentang program
pengentasan kemiskinan dan heterogenitas yang dihadapi golongan miskin
di Indonesia menunjukkan pula kebijakan anti kemiskinan hanya dapat
ditangani oleh program-program daerah bukan program-program nasional
seperti pada masa lampu. Sehingga, desentralisasi dalam bentuk pelimpahan
tugas pemerintah pusat ke daerah merupakan respon yang tepat.
Tetapi kondisi yang ada dan merujuk pada pengalaman negara lain termasuk
pengalaman hampir lima tahun pelaksanaan desentralisasi di Indonesia
menunjukkan hasil yang berbeda dengan yang diharapkan. Sebagai salah
satu contoh di Filipina kuantitas dan kualitas barang dan layanan publik
semakin menurun setelah kebijakan desentralisasi diluncurkan. Kondisi
ini mengkibatkan golongan miskin akan menjadi korban karena buruknya
penyediaan prasarana publik oleh pemerintah daerah. Walaupun berbagai
studi menunjukkan tidak ada bukti yang sistematis yang menunjukkan
penurunan kuantitas dan kualitas barang public, tetapi yang jelas tujuan
dari desentralisasi untuk memperbaiki penyediaan barang dan jasa publik
yang lebih efisien belum sepenuhnya tercapai. Diperlukan studi yang lebih
mendalam mengapa antara teori dan realisasi ada perbedaan yang cukup
mencolok yang terjadi di banyak negara berkembang yang menjalankan
desentralisasi.
Kebijakan anti kemiskinan yang terdesentralisasi juga terhambat oleh
perbedaan yang mencolok dari kapasitas perencana dan pelaksana di daerah
khususnya di tingkat kabupaten/kota. Daerah yang relatif miskin umumnya
juga memiliki kesenjangan kapasitas yang besar. Tambahan DAU atau DAK
atau melalui proyek dekonsetrasi untuk mendorong percepatan penurunan
kemiskinan seringkali tidak efektif. Hal ini ditunjukkan oleh analisis
kuantitatif yang mencoba melihat korelasi antara DAU dengan dampak
kemiskinan yang menunjukkan hubungan yang negatif.
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Reformasi program pengentasan kemiskinan juga terhalang oleh transisi
demokrasi dimana demokrasi tidak dapat berjalan secara baik dan
kelompok miskin tetap tertekan di pasar politik. Suara golongan miskin
sering dimanipulasi oleh kelas menengah dan atas dimana mereka dapat
mengendalikan kondisi politik dan opini publik. Salah satu kasus menarik
yang dapat dijadikan contoh adalah penundaan tentang penyesuaian harga
BBM. Kelas menengah enggan menerima penyesuaian harga karena
mereka penerima subsidi BBM terbesar, walaupun penyesuaian BBM ini
--jika anggaran yang dihemat dari penyesuaian BBM dialokasikan untuk
program anti kemiskinan-- akan membantu golongan miskin. Konsultasi
dengan golongan miskin mungkin merupakan solusi. Tetapi yang lebih
penting adalah bagaimana cara menjamin bahwa seluruh impelentasi
program selalu mendukung golongan miskin. Hal inilah yang menjadi
alasan utama mengapa pemberdayaan merupakan pilar utama dari strategi
baru pengentasan kemiskinan.
Pemerintah pun dalam era sekarang tidak bisa dengan leluasa melakukan
kebijakan anggaran karena berdasarkan UU No 17/2003 harus selalu
berkonsultasi dengan DPR. Perubahan ini di satu pihak akan memberikan
akuntabilitas dengan melalui checks and balances yang lebih baik tetapi
juga mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam mengimplementasikan
kebijakannya. Contoh yang paling aktual adalah penggunaan dana BBM.
Walaupun dana penghematan subsidi tersedia, tetapi pemerintah tidak bisa
membelanjakannya dalam program kompensasi karena berdasarkan UU
setiap pos pengeluaran harus mendapatkan persetujuan dari DPR.
Tantangan di atas makin diperkuat dengan kenyataan banyak kebijakan fiskal
sebagai instrumen sentral dalam pengurangan kemiskinan gagal mencapai
tujuan yang hendak dicapai. Sebagai salah satu contoh yaitu subsidi BBM.
Data Susenas secara konsisten menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi
lebih banyak dinikmati oleh golongan kaya dibandingkan dengan golongan
miskin. Implikasi dari pengurangan subsidi BBM melalui pelepasan harga
BBM merujuk harga pasar akan memperbaiki distribusi pendapatan, tetapi
dilain pihak kemiskinan absolut akan naik secara tajam. Kombinasi program
pengurangan subsidi dengan lebih memperjelas target program kompensasi
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tidak hanya akan memperbaiki distribusi pendapatan (baca keadilan) tetapi
mengurangi kemiskinan absolut secara signifikan. Langkah ini lah yang
dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM pada
tahun 2005 dan 2008.
Karakteristik kemiskinan dan tantangan-tatangan tersebut di atas
menyebabkan program anti kemiskinan akan terus menjadi agenda penting
pembangunan hingga dua dekade mendatang, walaupun sasarannya bisa
berbeda. Apalagi jika definisi dan sasaran kemiskinan diperluas hingga
mencakup kelompok hampir miskin, sumber daya yang dimiliki pemerintah
tidak akan cukup mengatasi masalah kemiskinan ini sebagai akibat makin
meningkatnya biaya per penduduk miskin, meningkatnya kompleksitas
kemiskinan sendiri hingga persoalan lokasi yang makin tersebar.
II. Keterkaitan Antara Kebijakan Ekonomi Makro dan
Penanggulangan Kemiskinan: Pertumbuhan Ekonomi Penting Tetapi
Tidak Cukup
Tidak ada yang meragukan tentang (potensi) hubungan antara pertumbuhan
ekonomi dengan penurunan kemiskinan. Puluhan studi telah menemukan
asosiasi yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, baik
kemiskinan moneter (konsumsi/pendapatan) maupun non-moneter. Salah
satu studi yang mencakup panel data melibatkan 80 negara dan meliputi
periode selama 4 dekade menunjukkan pertumbuhan kelompok penduduk 20
persen terendah bergerak proporsional – one for one – dengan pertumbuhan
PDB per kapita. Studi ini juga menemukan bahwa tidak ada perbedaan
pola antara negara maju dan negara berkembang dan tidak ada perbedaan
hubungan asosiasi ini jika dilihat per dekade. Artinya studi ini menemukan
bahwa dampak (positif) dari pertumbuhan ekonomi sama baik terhadap
penduduk miskin maupun penduduk secara keseluruhan (Dollar dan Kray,
2000)3 Sebagaimana ditunjukkan oleh studi yang lain yang melibatkan 143
episode pertumbuhan, dampak pertumbuhan (growth effect) mendominasi
Survey literatur menunjukkan bahwa walaupun berbagai studi mencoba menggugat hasil studi ini, tetapi sejauh
ini tidak ada satu pun studi yang dapat menunjukkan hubungan yang sebaliknya. Yang ada hanya menunjukkan
peran pertumbuhan ekonomi sendiri tidak cukup dan komposisi sumber pertumbuhan penting. Begitu pula disamping pertumbuhan ekonomi faktor distribusi pendapatan memegang peran penting pula dalam menentukan
poverty outcomes.
3
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determinan penurunan kemiskinan dandampak distribusi pendapatan
cenderung menjadi faktor yang minoritas (White and Anderson, 2002).

Bukti empiris selama puluhan tahun menunjukkan pertumbuhan ekonomi
di Indonesia merupakan faktor utama yang mendorong penurunan angka
kemiskinan selama 30 tahun pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pengurangan atau pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) dalam
jangka panjang hanya dapat dicapai dengan adanya pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan.
Penurunan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia selama 30
tahun terakhir disebabkan oleh 2 hal, yaitu: adanya kenaikan rata-rata
pengeluaran rumah tangga per-kapita dan adanya perubahan atas kestabilan
dalam distribusi pendapatan. (Timmer, 2005) 4 . Hasil analisis kuantitatif
yang dilakukan oleh Timmer menunjukkan bahwa setiap 1% pertumbuhan
ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan 0,2-0,3%.
Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan
dengan cepat di masa lalu, adalah keberhasilan untuk mempertahankan
distribusi pendapatan tetap stabil. Dalam tiga dekade, terlihat bahwa laju
pertumbuhan per kapita rumah tangga kuantil terendah tumbuh praktis
sama dengan laju pertumbuhan pendapatan yang kemudian menghasilkan
distribusi yang relatif stabil.
Studi JICA dan Waseda University (2010) serta update dengan data terbaru
2010 menunjukkan gambaran yang menarik. Pertama, sekitar 81% penduduk
Indonesia tidak pernah berstatus sebagai penduduk miskin baik pada tahun
2008 dan 2009. Gambaran ini kurang lebih sama dengan matrik transisi
pada tahun 2009 dan 2010 yang menunjukkan 80% penduduk Indonesia
tidak pernah berstatus miskin pada dua tahun tersebut. Persentase penduduk
yang berhasil mempertahankan statusnya sebagai penduduk bukan miskin
cenderung lebih tinggi di kota dibandingkan di desa. Kurang lebih 96 %
penduduk tidak miskin di kota, statusnya tidak berubah pada kedua tahun
2008 dan 2009. Sementara hanya 84% penduduk desa yang berhasil bertahan
4
Timmer, Peter, Operationalising Pro Poor Growth: A country Case Study on Indonesia, A joint initiative od AFD,
BMZ, DFID and the World Bank, 2004
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sebagai penduduk bukan miskin pada periode tersebut.
Temuan kedua dari studi ini adalah sekitar 5-6 persen penduduk yang tetap
miskin dalam periode tersebut. Secara kasar dapat dikatakan jumlah ini
mencakup kelompok miskin yang permanen atau kronis. Sebagian dari
kelompok miskin “permanen” dapat disebabkan karena faktor kapasitas
atau karena faktor akses yang rendah. Yang menggembirakan dari statistik
kemiskinan terakhir, indikator kemiskinan lainnya yaitu poverty gap – yang
menunjukkan kesenjangan pendapatan per kapita (pengeluaran rata-rata)
penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan squared poverty gap – yang
menunjukkan distribusi atau standar deviasi pengeluaran sesama penduduk
miskin – juga mengalami penurunan secara konsisten sejak tahun 2006.
Artinya, terjadi dinamika dalam kelompok keluarga miskin dan pengeluaran
kelompok ini juga meningkat. Ini berarti pula ekspansi perekonomian
masih dapat membantu keluarga miskin keluar dari perangkap kemiskinan.
Namun diperkirakan akan terdapat banyak keluarga miskin yang akan secara
permanen terperangkap dalam kemiskinan dan memerlukan intervensi
pemerintah dalam bentuk bantuan sosial. Kelompok terakhir ini akan
mewarisi kemiskinan antar generasi dan memerlukan intervensi yang tepat
untuk memutuskan kemiskinan antar generasi ini. Untuk itu analisis lebih
mendalam untuk mengenal karakteristik kelompok miskin yang permanen
ini perlu dilakukan dan bukan hanya menjadi objek penelitian akademis
yang menarik tetapi juga input yang penting dalam penyusunan kebijakan
anti kemiskinan.
Ketiga, terdapat kurang lebih 14 persen penduduk yang pernah mengalami
status miskin minimal satu kali dalam periode tersebut. Persentase inilah
yang tergolong sebagai penduduk miskin yang sementara (transitory).
Persentase penduduk transitory ini makin besar jika garis kemiskinan
dinaikkan. Artinya peluang bahwa sebagian kelompok hampir miskin jatuh
ke bawah garis kemiskinan oleh sebab goncangan tertentu juga tergolong
besar. Ini berarti pula fokus program kemiskinan sebaiknya tidak terlalu
kaku pada kelompok keluarga miskin tetapi dapat menyentuh kelompok
yang dianggap hampir miskin. Beberapa program seperti Kredit Usaha
Rakyat (KUR) atau KUPEDES yang diperkirakan tidak menyentuh
kelompok rumah tangga miskin tetapi sebagian dinikmati kelompok yang
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nyaris miskin. Jika didesain dan diimplementasi dengan cermat, program
ini secara implisit berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang permanen
dengan intervensi minimum dari pemerintah. Program-program seperti ini
dapat menjaga akses penduduk baik untuk mengangkat kapasitas ekonomi
rumah tangganya maupun untuk memelihara tingkat konsumsi (consumption
smoothing). Proses screening melalui mekanisme perbankan juga dapat
menghindari kemungkinan terjadinya elite capture atau intervensi politik
pada program kemiskinan.
Studi ini menemukan pula persentase penduduk miskin kronis maupun
miskin transien lebih tinggi di pedesaan dibandingkan penduduk di
perkotaan. Hal ini membuktikan bahwa fokus program anti kemiskinan
tetap harus berorientasi pedesaan – dan sektor pertanian. Karakteristik
ini memang menyulitkan karena biaya pelayanan publik untuk mengatasi
kemiskinan akan cenderung lebih tinggi.
Yang menarik, studi ini menunjukkan bahwa peluang keluarga miskin keluar
dari perangkap kemiskinan makin besar jika posisinya makin dekat dengan
garis kemiskinan. Peluang ini cenderung lebih besar dialami keluarga yang
tinggal di perkotaan dibandingkan yang tinggal di pedesaan. Pada saat
yang sama peluang keluarga miskin tetap berada dalam status yang sama
– apakah miskin sekali5 , miskin atau nyaris miskin- relatif rendah yaitu
masing-masing 26 persen, 19 persen dan 18 persen dan jauh dibandingkan
dengan peluang penduduk bukan miskin yang tidak berubah statusnya yaitu
sekitar 90 %. Tetapi di desa peluang ini cenderung lebih tinggi yaitu masingmasing 30% untuk miskin sekali, 22% untuk miskin dan 21% untuk hampir
miskin serta 84% untuk bukan miskin.
Ada beberapa pelajaran yang diperoleh dari pengalaman masa lalu dan
karakteristik kemiskinan yang diuraikan di atas yang dapat digunakan
sebagai bahan penyusunan kebijakan masa mendatang.

Miskin sekali didefinisikan jika pengeluaran per kapita per bulannya 20 persen atau lebih di bawah garis
kemiskinan, miskin adalah jika pengeluaran perkapita hingga 20% di bawah garis kemiskinan dan nyaris miskin
jika penduduk tersebut memiliki pengeluaran per kapita 20% di atas garis kemiskinan.
5

14

Kebijakan Ekonomi Makro
Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan
Pertama, mempertahankan momentum laju pertumbuhan ekonomi yang
tinggi menjadi prasyarat penting (necessary condition) dalam mendorong
percepatan penurunan kemiskinan. Sebagaimana ditunjukkan oleh banyak
studi bahwa komposisi sumber pertumbuhan ekonomi memegang peran yang
penting dalam menentukan dampaknya terhadap penurunan kemiskinan.
Sumber pertumbuhan harus terjadi pada sektor-sektor dimana orang miskin
menggantungkan hidupnya. Pengalaman di era 1970an hingga pertengahan
1980an, ekspansi sektor pertanian baik melalui ekstensifikasi maupun
peningkatan produktivitas telah berperan menurunkan jumlah orang miskin
secara signifikan. Sementara sejak pertengahan 1980an hingga satu dekade,
ekspansi sektor industri manufaktur yang padat karya telah membantu
transformasi ketenagakerjaan dan memungkinkan penduduk miskin di
sektor pedesaan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi di
sektor industri manufaktur dan sektor lain yang terkait dengan sektor ini.6
Proses ini dimungkinkan karena pemerintah telah membuat investasi yang
sangat substansial di bidang infrastruktur baik dibidang investasi sumber
daya manusia (pembangunan fasilitas sekolah dan kesehatan) dan investasi
bidang fisik. Pembangunan fasilitas ini dilakukan terutama di daerah
pedesaan di Jawa, dimana daerah ini merupakan tempat tinggal sebagian
besar orang miskin Indonesia. Manfaat dari pembangunan infrastruktur
baru terealisasi setelah adanya perubahan kebijakan pemerintah dari a
trickle-down (growth) effect strategy menjadi pembangunan sumber daya
manusia dalam Pelita III. Di samping itu koreksi dalam kerangka ekonomi
makro yang dilakukan sejak tahun 1978 dengan melakukan penyesuaian
nilai tukar (devaluasi) dan deregulasi sektor keuangan tahun 1983 dan 1988
serta deregulasi sektor perdagangan secara gradual telah membantu proses
momentum pertumbuhan ekonomi ini dan berperan menurunkan kemiskinan
secara signifikan secara luas. Singkatnya, salah satu dari empat pengalaman
menunjukkan bahwa dampak positif pertumbuhan terhadap kemiskinan
sangat tergantung dari pertumbuhan sektoral dan pola distribusi. Jika
pertumbuhan terjadi di suatu sektor dimana kemiskinan di sektor tersebut
sangat padat, maka pertumbuhan memiliki dampak yang cukup signifikan
terhadap pengentasan kemiskinan. Jika sumber pertumbuhan suatu sektor
Proses transformasi ketenagakerjaan ini kurang lebih merefleksikan apa yang pernah dipostulasikan oleh
pemenang Nobel Sir Arthur Lewis dalam publikasinya tahun 1954 dan kemudian diperkaya oleh John-Harris
dan Michael Todaro – yang kemudian dikenal dengan Harris Todaro Model.
6
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dapat mendorong pergeseran kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian
maka penurunan kemiskinan akan terjadi sangat cepat (pada akhirnya sektor
pertanian dapat meningkatkan produktivitasnya).
Pengalaman di masa lalu diperkirakan akan berlanjut, tetapi memerlukan
modifikasi dalam struktur dan komposisi sumber pertumbuhan ekonomi.
Beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab. Pertama, apakah
peningkatan produktivitas sektor pertanian masih dapat menjadi andalan
dalam penurunan kemiskinan? Kedua, apakah sektor manufaktur harus
selalu menjadi andalan bagi transformasi ketenagakerjaan dan sekaligus
memindahkan penduduk miskin dari sektor pertanian?
Pertanyaan pertama masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut untuk
mendapatkan jawabannya dan memerlukan teknik estimasi yang lebih
kompleks karena penggunaan data historis tanpa memasukkan kendala
ketersediaan tanah dan batasan teknologi akan mengarah pada kesalahan
dalam penentuan kebijakan. Tetapi jawaban spekulasi dari saya adalah
ruang peningkatan produktivitas masih tersedia dengan pola yang berbeda.
Di Jawa, peningkatan produktivitas lahan dapat ditingkatkan dengan
transformasi dalam sektor pertanian sendiri menuju kegiatan-kegiatan yang
memiliki nilai tambah yang tinggi seperti hortikultura atau peternakan.
Sementara di luar Jawa, ruang peningkatan produktivitas lahan masih
tersedia dengan teknologi ada tetapi memerlukan investasi yang besar dalam
perluasan jaringan irigasi.
Pertanyaan kedua menjadi menarik mengingat pengalaman di India, Cina
dan Brazil yang menunjukkan bahwa pola pertumbuhan yang berbeda dapat
menghasilkan dampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan.
Artinya tidak ada pola dan struktur pertumbuhan yang tunggal terhadap
penurunan kemiskinan. Di Cina, penurunan kemiskinan didorong oleh
ekspansi sektor pertanian dan sektor manufaktur sementara di India lebih
didorong oleh sektor jasa. Berbeda dengan Cina, India (dan juga Indonesia),
penurunan kemiskinan di Brazil tidak didorong oleh pertumbuhan ekonomi.
Intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan sosial serta stabilitas harga
merupakan sumber penurunan kemiskinan (Ravalion, 2010a). Sementara
studi lain menunjukkan pula komposisi sumber pertumbuhan ekonomi
menjadi kurang penting. Ravallion (Ravallion, 2010b) misalnya menunjuk
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pengalaman India sebelum dan sesudah reformasi ekonomi 1991. Sebelum
reformasi 1991, pertumbuhan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan
menjadi sumber penurunan kemiskinan di India termasuk memberikan
spillover effect bagi penurunan kemiskinan di perkotaan. Tetapi sesudah
reformasi pengaruh ini berkurang dan berubah, dan ekspansi sektor perkotaan
(terutama didorong oleh pertumbuhan sektor tersier) telah menjadi sumber
penurunan kemiskinan dan secara bertahap telah memberikan spillover
effect bagi penurunan kemiskinan di pedesaan.
Dua pertanyaan di atas memberikan beberapa indikasi yang memerlukan
konfirmasi lebih lanjut yaitu pertumbuhan ekonomi tetap menjadi driver
utama dalam penurunan kemiskinan dan komposisi sumber pertumbuhan
sektoral menjadi kurang relevan di masa mendatang, (Byerley, Janvry,
dan Sadoulet, 2010). Di daerah pedesaan, penurunan kemiskinan akan
lebih banyak didorong oleh pertumbuhan non farm sector sehingga pola
pertumbuhan yang bersifat broad based dan seimbang akan lebih efektif
dalam menurunkan kemiskinan di masa mendatang.
Pelajaran yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi sendiri tidak cukup
untuk mengatasi masalah kemiskinan. Peran pemerintah memegang
posisi sentral dalam upaya penanggulangan kemiskinan karena masalah
kemiskinan muncul akibat kegagalan mekanisme pasar7. Tetapi, pengalaman
di banyak negara menunjukkan juga intervensi pemerintah tidak selama
berhasil dan efektif. Potensi kegagalan pemerintah (government failures)
sering terjadi8. Pengalaman Brazil dan India dapat menjadi contoh.
Keberhasilan Brazil dalam menurunkan kemiskinan (absolut dan relatif)
baru terjadi dalam 10 tahun terakhir sejak Presiden Cardoso dan Presiden
Lula mengimplementasikan kebijakan sosial yang tepat (Ravallion, 2010).
India pun tidak berbeda dan kinerja penurunan kemiskinan antar negara
bagian juga berbeda. Besley, Burges dan Esteve-Volar (2007) menunjukkan
Salah satu kegagalan mekanisme pasar yang menimbulkan masalah kemiskinan adalah ketidaksempurnaan
informasi yang kemudian menyebabkan akses penduduk miskin ke pasar kredit berkurang malah tertutup. Masalah
missing market merupakan contoh lain dari kegagalan mekanisme pasar yang mengakibatkan munculnya masalah
kemiskinan.
8
ContohGovernment Failures kegagalan pemerintah Indonesia mengimplementasikan program jaring pengaman
sosial saat krisis 1997/98 baik karena disainnya yang kurang tepat yang kemudian menimbulkan penyelewengan
saat implementasinya.
7
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bahwa suatu negara bagian dengan pemerintah yang akuntabel, lebih
pro bisnis dan memiliki iklim investasi yang baik, akses kepada lembaga
keuangan dan human capital yang lebih baik, lebih besar aksesnya kepada
property rights untuk rakyat miskin dan lebih inklusif dalam menyertakan
perempuan dalam proses pertumbuhan ekonomi akan lebih sukses dalam
menanggulangi kemiskinan. Kunci efektifitas intervensi pemerintah tidak
terlepas dari kualitas penyusunan kebijakan, tatakelola dan faktor ekonomi
politik.
Beberapa elemen penting dalam penyusunan penanggulangan kemiskinan
itu adalah pertama, pentingnya suatu negara memiliki kerangka kebijakan
ekonomi makro yang baik dan prudensial. Negara dengan kerangka ekonomi
makro yang baik dan pruden tersebut biasanya berasosiasi dengan upaya
stabilisasi harga- yang akan diuraikan lebih lanjut kemudian – dan situasi
fiskal yang berkelanjutan dan responsif terhadap siklus bisnis dan kebijakan
moneter yang baik pula.
Kedua, dimensi yang beragamdari kemiskinan juga menuntut pendekatan
yang beragam dalam menangani kemiskinan sekarang dan terutama di masa
mendatang. Ditemukan pula bahwa dampak kebijakan anti kemiskinan
terhadap penurunan kemiskinan bersifat non linear: pengaruhnya
tergantung pada besarnya (magnitude) dan ketercakupan dan keluasan
(comprehensiveness) dari kebijakan tersebut.
•

•

Berbagai riset menunjukkan bahwa kebijakan anti kemiskinan yang
terlalu sempit dan berfokus pada definisi kemiskinan berdasarkan
pendapatan tidak efektif dalam mengatasi kemiskinan khususnya
dampak baliknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh,
reformasi ekonomi tidak selamanya akan memberikan dampak positif
terhadap orang miskin tanpa perbaikan kapasitas human capital dari
orang miskin.
Terdapat threshold dimana kebijakan akan punya arti dan berdampak.
Contoh, tingkat imbal hasil ekonomi terhadap pendidikan (return to
education) hanya terjadi jika yang bersangkutan menyelesaikan sekolah
menengah atas (Bank Dunia, 2006) Akibatnya, sangat boleh jadi akan
cenderung sia-sia kalau kita berinvestasi hanya sebatas wajib belajar
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•

9 tahun. Atau yang lebih pasti, akan sia-sia kalau peningkatan waktu
sekolah (years of schooling) diikuti pula dengan meningkatnya angka
putus sekolah. Jadi usaha pemerintah dalam meningkatkan human capital
tidak terbatas dalam membangun sekolah (supply side approach) tetapi
harus mencakup usaha memastikan yang bersangkutan menyelesaikan
sekolahnya (demand side approach).
Lebih jauh lagi, ditunjukkan pula bahwa terdapat komplementaritas dari
investasi dalam barang publik dan infrastruktur. Sebagai contoh, investasi
dalam riset pertanian akan menghasilkan tingkat pengembalian yang
jauh lebih tinggi jika dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur.
Pembangunan cold storage untuk membantu nelayan dalam pemasaran
menjadi tidak terbantu jika listrik tidak tersedia dan kondisi jalan jauh
dibawah memadai. Mobilitas penduduk akan tetap rendah walaupun
pendidikan baik tanpa infrastruktur yang baik. Oleh karenanya, kebijakan
anti kemiskinan yang dikembangkan harus komprehensif dan integratif.
Pendekatan yang beragam ini menuntut kebijakan anti kemiskinan
yang terdesentralisasikan dengan perencana yang cakap dan tatakelola
yang baik dalam pelaksanaannya. Dalam kasus Indonesia, masih ada
mismatch yang cukup serius antara kebutuhan perencana dan pengambil
keputusan dengan alokasi dan ketersediaannya di tingkat lokal. 9

Ketiga, berkaitan dengan poin kedua, perlu perhatian terhadap aspek
spasial dari kemiskinan. Perkembangan ilmu New Economic Geography
dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan anti kemiskinan dari aspek
spasial. Kebutuhan ini didasarkan fakta bahwa konsentrasi (aglomerasi)
kegiatan ekonomi cenderung saling memperkuat (self reinforcing). Daerah
kaya umumnya mempunyai dinamika yang intrinsik dan menghasilkan
tingkat pengembalian dari modal dan tenaga kerja yang tinggi dibandingkan
dengan daerah miskin. Logikanya, untuk daerah yang tertinggal seharusnya
Ironisnya, praktek yang berlaku di Indonesia adalah hukuman yang diberlakukan kepada pegawai yang tidak
cakap dan korup adalah memindahkan pegawai tersebut ke daerah terpencil dan tertinggal. Akibatnya kesenjangan
daerah yang tertinggal yang lebih membutuhkan tenaga cakap akan menjadi lebih lebar. Serupa pula guru yang
cerdas dan tenaga trampil paramedis umumnya terkonsentrasi di daerah yang perkotaan yang maju. Sementara
daerah terpencil dan tertinggal harus mendapatkan pelayanan dari tenaga pendidik dan paramedis yang tidak
cakap. Pola seperti ini akan menyebabkan disparitas pembangunan makin membesar. Reformasi birokrasi
seharusnya menyentuh persoalan ini khususnya menyangkut masalah sistem insentif. At the end, people always
repond to the incentive (Mankiw, Principle of Economics)
9
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intervensi pemerintah merupakan solusinya. Tetapi intervensi yang eksesif
pada daerah yang tertinggal akan mengalihkan sumber daya yang terlalu
banyak dari daerah yang menghasilkan tingkat pengembalian ekonomi
yang lebih tinggi. Akibatnya, potensi trade-off antara pertumbuhan ekonomi
dan pemerataan seringkali terjadi. Potensi trade-off ini bisa dihindari jika
dampak pemerataan sebagai intervensi segera terealisasikan, mengingat
pemerataan mempunyai korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi
jangka panjang.
Ilmu Ekonomi Geografi Baru memberikan arah bagaimana aspek spasial
dari kebijakan anti kemiskinan (World Bank, 2006) yaitu:
•

•

•

Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi tetapi dengan densitas
kemiskinan rendah seperti NTT dan Papua umumnya tidak memiliki skala
ekonomi yang muncul dari eksternalitas aglomerasi, sehingga cenderung
tidak mempunyai dinamika ekonomi yang dapat menggerakkan
perekonomian. Kebijakan anti kemiskinan yang dikembangkan untuk
kelompok daerah ini adalah kebijakan yang mempunyai dampak
langsung terhadap kemiskinan dan kebijakan yang meningkatkan
keahlian yang dibutuhkan di daerah yang lebih dinamik (de Ferranti
dkk, 2004). Kebijakan dana tunai bersyarat (conditional cash transfer)
dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu kandidat
kebijakan tersebut.
Daerah yang mempunyai tingkat kemiskinan yang rendah tetapi
dengan densitas kemiskinan tinggi seperti di Jawa dan Bali serta daerah
perkotaan, dimana kekuatan agglomerasi sudah eksis, kebijakankebijakan yang memperkuat pertumbuhan ekonomi mempunyai
probabilita yang tinggi untuk menjangkau keluarga miskin dan pada
gilirannya akan mempunyai dampak terhadap penurunan kemiskinan.
Kebijakan pentargetan pada kelompok akan mensuplemen growth
enhancing policies untuk menjangkau kelompok miskin.
Untuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan densitas
kemiskinan yang tinggi – yang umumnya terjadi di beberapa kabupaten
di Jawa mempunyai potensi untuk mendapatkan manfaat dari projek
infrastruktur yang memiliki skala ekonomi dan potensi kebocoran yang
rendah. Proyek pembangunan jalan desa misalnya merupakan contoh
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dari kegiatan tersebut.
Pengalaman praktis menunjukkan penggunaan poverty maps yang di
Indonesia dikembangkan Lembaga Penelitian SMERU bersama BPS dan
Bank Dunia untuk mengidentifikasi sebaran penduduk miskin berdasarkan
satuan wilayah kecil sangat berguna untuk mengefektifkan pentargetan
berbagai program anti kemiskinan.
Pelajaran penting lainnya adalah pentingnya melengkapi kebijakan
anti kemiskinan dengan kebijakan perlindungan sosial. Pengalaman
krisis 2008/2009 memberikan bukti bahwa negara yang memiliki sistem
perlindungan sosial akan mampu mengatasi dampak krisis terhadap
rumah tangga miskin. Hysterisis effect pada rumah tangga miskin dalam
bentuk putus sekolah dapat dihindari. Dalam konteks Indonesia, dinamika
kemiskinan yang ditunjukkan oleh matriks transisi kemiskinan memberikan
indikasi bahwa seandainya kita mempunyai sistem proteksi sosial yang lebih
baik, kita dapat mencegah lebih banyak keluarga jatuh kedalam perangkap
kemiskinan, dan jumlah penduduk miskin sudah jauh berkurang. Namun
demikian perlu digaris bawahi pula, pergerakan penduduk yang dinamis ini
sebetulnya menyulitkan proses pentargetan dalam program anti kemiskinan.
Penduduk yang tercatat sebagai penduduk miskin pada saat program
diluncurkan akan secara mudah tercatat sebagai bukan miskin pada saat
evaluasi dilakukan pada tahun mendatang. Dan sebaliknya, penduduk yang
bukan miskin dapat jatuh miskin pada saat survey tahun berikutnya. Oleh
karenanya, disain program mulai dari cara pentargetan harus dilakukan
secara terukur. Alternatif lain adalah dengan mendisain program berdasarkan
preferensi konsumen dibandingkan dengan berdasarkan eligibilitas yang
sarat dengan kebutuhan administrasi. Program semacam ini menuntut
desain program yang tidak mendorong penduduk yang tidak memenuhi
syarat (eligible) ikut berpartisipasi dalam program. Misalnya, program
padat karya yang didesain pada daerah kantong kemiskinan sebaiknya upah
yang dibayar sedikit di bawah upah pasar. Contoh lain adalah program
penjualan beras kepada keluarga miskin dimana kualitasnya di bawah ratarata konsumsi masyarakat.
Sebagai salah satu catatan penting mengenai hubungan antara pertumbuhan
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ekonomi dan perubahan kemiskinan tidaklah linear dan mulus dan sering
terjadi perubahan yang sangat tajam karena adanya pengaruh goncangan
internal dan eksternal. Dampak asimetrik antara pertumbuhan pendapatan
dengan kemiskinan selama siklus bisnis, cenderung berdampak besar dan
lama bagi golongan miskin. Penurunan pendapatan perkapita cenderung
memiliki efek negatif bagi orang miskin, sedangkan kenaikan sebesar
penurunan tersebut tidak akan memperbaiki keadaan seperti semula.
Dampak asimetri ini juga terlihat dari perbedaan elastisitas pertumbuhan
ekonomi terhadap masing-masing kelompok rumah tangga.
Dimensi lain yang relatif baru adalah menyangkut dampak krisis terhadap
keluarga miskin. Pengalaman Indonesia dan negara lain menunjukkan bahwa
dampak krisis ekonomi dirasakan oleh kelompok miskin dan non-miskin,
tetapi kelompok miskin hanya memiliki sedikit pilihan untuk memitigasi
(coping mechanism) dampak negatif dari krisis ekonomi. Jika pasar modal
domestik bersifat sempurna dan goncangan dalam perekonomian bersifat
sementara, maka seluruh pelaku ekonomi akan dapat melakukan akses
terhadap pasar modal untuk menjaga pola konsumsi dan kesejahteraan
mereka (smoothing consumption). Tetapi pada kenyataannya pasar modal
dan pasar asuransi bersifat tidak sempurna (incomplete) dan tersegmentasi
dan secara umum kelompok miskin hanya memiliki sedikit akses ke pasar
tersebut. Orang miskin menjadi lebih terkena dampak, karena pendapatan
dan tabungannya sangat rendah atau hanya cukup sekedar untuk bertahan
hidup. Krisis dan resesi akan berdampak negatif terhadap kesehatan,
sekolah dan masalah gizi kelompok miskin dan hampir miskin. Gejolak dari
pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketidakpastian dan resiko
bagi para investor, dimana kecenderungan ini akan mendorong penurunan
pertumbuhan ekonomi dan pada jangka panjang akan memperlemah prospek
pengentasan kemiskinan.
III . Stabilitas Ekonomi Makro dan Penanggulangan Kemiskinan:
Peran Stabilitas Harga Sama Pentingnya dengan Pertumbuhan
Ekonomi
Stabilitas Ekonomi Makro atau Stabilitas Harga mempengaruhi tingkat
kemiskinan melalui beberapa saluran yaitu terkait dengan (i) pengaruhnya

22

Kebijakan Ekonomi Makro
Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan
terhadap pertumbuhan ekonomi, (ii) dampak distribusinya terhadap masingmasing kelompok rumah tangga serta (iii) implikasi terhadap penyusunan
kebijakan anti kemiskinan itu sendiri.
Pertama, berkaitan dengan hubungan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi
yang masih kontroversial, karena hubungannya yang dapat positif atau
negatif khususnya pada saat inflasi berada dalam wilayah inflasi rendah.
Ambiguitas dari pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan
secara teoritis oleh kompleksitas hubungan keduanya.
Teori Pertumbuhan Ekonomi mengindikasikan bahwa inflasi mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi melalui pengaruhnya terhadap tingkat akumulasi
faktor-faktor produksi atau total factor productivity (Montiel, 2003). Tingkat
akumulasi faktor produksi akan terpengaruh akibat uang dan kapital yang
pada dasarnya merupakan substitute asset. Dalam hal ini, kenaikan tingkat
inflasi akan mendorong pelaku ekonomi menempatkan asetnya dalam kapital
dibandingkan mengakumulasi uang tunai (hoarding), sehingga pada giliran
inflasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi di lain pihak,
inflasi berlaku seperti pajak terhadap kapital sehingga kenaikan inflasi sama
saja dengan kenaikan kapital. Inflasi juga meningkatkan ketidakpastian
sehingga menyulitkan entrepreneur dan pelaku ekonomi untuk melakukan
perencanaan yang pada gilirannya akan menunda keputusan investasinya.
Inflasi juga akan mendorong kenaikan tingkat bunga nominal yang bukan
hanya akan meningkatkan biaya modal kerja tetapi juga biaya investasi.
Ketidakpastian juga akan tercermin pula dalam pasar valuta asing yang pada
gilirannya mendorong pelarian modal. Lebih jauh lagi, inflasi yang tinggi
mencerminkan ketidakbecusan pemerintah (Fischer, 1993). Jadi, dari jalur
akumulasi ini terdapat dua pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi
dengan arah yang berbeda.
Hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga dapat terjadi melalui
penurunan total factor productivity. Saluran ini dikenal dengan nama
efficiency channel. Inflasi yang tinggi meningkatkan kebutuhan untuk
mengubah harga yang pada gilirannya meningkatkan biaya transaksi bagi
perusahaan (menu costs) dan menurunkan tingkat pemegangan uang tunai
oleh konsumen (shoe-leather costs). Inflasi yang tinggi menyebabkan
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distorsi dalam informasi.
Jawaban dari hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi sematamata terletak pada hasil empiris. Regresi antar negara dengan menggunakan
sampel yang relatif besar menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi,
investasi dan produktivitas mempunyai korelasi positif dengan stabilitas
ekonomi makro. (Easterly dan Kray, 1999). Adres dan Hernado (1997)
menunjukkan berdasarkan studi di negara OECD pada periode 1960-92
bahwa tingkat inflasi rendah atau moderat sekalipun mempunyai dampak
yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan mempunyai dampak
yang permanen berupa penurunan pendapatan per kapita. Penelitian yang
dikemukakan oleh Barro (1994) dengan mengunakan data panel 1960-1990
dan melibatkan 100 negara, yang menunjukkan bahwa, ceteris paribus,
kenaikan 10 persen dalam inflasi menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar
0,025 persen per tahun. Temuan Barro menunjukkan bahwa tingkat inflasi
dibandingkan variabilitas inflasi yang lebih mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi. World Bank dalam monograf yang berjudul ” Economic Growth
in 1990s: Learning of a Decade Reform” menunjukkan bahwa lingkungan
ekonomi makro yang stabil biasanya berasosiasi pula dengan “ fiscal
solvency and sustainability, a monetary policy stance consistent with a
low stable rate of inflation, and a robust exchange rate regime that avoids
both systematic currency misalignment and excessive volatity in the real
exchange rate”. Walaupun sukar untuk membuktikan secara langsung arah
hubungan kausalitasnya – apakah stabilitas kebijakan akan mempengaruhi
stabilitas ekonomi makro atau sebaliknya -, beberapa studi membuktikan
bahwa instabilitas ekonomi makro mempunyai asosiasi yang kuat dengan
kinerja pertumbuhan ekonomi yang rendah. Tanpa stabilitas ekonomi
makro, pelaku ekonomi enggan menempatkan sumber dayanya di suatu
negara. Hal ini dibuktikan oleh berbagai studi yang menunjukkan bahwa
bersama-sama dengan faktor-faktor lain seperti laju pertumbuhan ekonomi
masa lalu, tingkat bunga riil dan kredit), investasi swasta secara signifikan
dan secara negatif dipengaruhi oleh ketidakpastian dan ketidakstabilan
ekonomi makro – dalam hal ini diwakili oleh tingkat inflasi dan nilai tukar
dan variabilitasnya. (lihat misalnya Ramey dan Ramey, 1995). Inflasi
bukan hanya menurunkan tingkat investasi tetapi juga efisiensi penggunaan
faktor produksi. Benefit menurunkan tingkat inflasi sangat besar (Adres
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dan Hernando, 1997). Adres dan Hernando menyimpulkan “effort to keep
inflation under control will sooner or later pay in terms of better long-run
performance and higher per capita income”
Inflasi yang tinggi menyebabkan suatu negara negara kehilangan daya saing
karena inflasi yang tinggi akan mempengaruhi nilai tukar riil suatu negara.
Erosi daya saing akan mempengaruhi kinerja sektor tradable. Jika sektor
tradable menjadi andalan dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan
lapangan kerja, penurunan daya saing ini akan mempunyai implikasi pada
penciptaan lapangan kerja dan tingkat pengangguran. Penciptaan lapangan
kerja tentu akan mempengaruhi tingkat kemiskinan mengingat “labor”
merupakan aset utama dari orang miskin. Ekspansi sektor tradable ini
seperti yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya merupakan pendorong
(driver) dari penurunan kemiskinan Indonesia di era 1990an dan – walaupun
masih dalam bentuk spekulatif – penurunan daya saing industri manufaktur
selama pasca reformasi mempunyai asosiasi terhadap perlambatan laju
penurunan tingkat kemiskinan. Hubungan antara inflasi dan daya saing
industri manufaktur serta tingkat kemiskinan ini ditemukan pula oleh
Cardoso (1992) untuk kasus negara Amerika Latin.
Dampak Inflasi terhadap Kelompok Miskin cenderung lebih besar: Benefit
Penurunan Inflasi adalah Ramah Kelompok Miskin (Pro Poor)
Inflasi pada dasarnya identik dengan pajak yang regresif dan arbiter, dimana
bebannya dialami secara disproporsional oleh kelompok berpendapatan
rendah. Mengutip istilah yang dipakai oleh Easterly dan Fischer (2001):
“...inflation is the cruelest tax of all and is often interpreted as meaning the
claim hurts the poor relatively more than the rich’.
Ada dua alasan dibaliknya yaitu pertama, rumah tangga miskin umumnya
menempatkan kekayaannya dalam bentuk uang tunai (cash) dibandingkan
dengan aset finansial yang memiliki tingkat pengembalian (interest bearing
asset). Inflasi akan secara langsung menurunkan nilai riil dari kekayaannya
yang pada gilirannya mengurangi tingkat konsumsi (atau dikenal pula
dengan Tobin Effect). Kedua, kemampuan kelompok berpendapatan
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rendah dalam mengelola dan memproteksi nilai riil dari pendapatan dan
aset dari inflasi umumnya lebih rendah dibandingkan kelompok “the better
off”. Konsekuensinya kenaikan inflasi akan menimbulkan erosi terhadap
pendapatan (gaji) dan aset keuangan lain lebih besar pada keluarga miskin
dibandingkan dengan keluarga bukan miskin.
Inflasi yang rendah memberikan kemudahan bagi kelompok miskin untuk
mengelola resiko-resiko ekonomi akibat keterbatasan akses dan pengetahuan
kelompok miskin terhadap institusi proteksi seperti asuransi dan kredit.
Akibatnya, bagi kelompok rumah tangga miskin, dampak inflasi yang
menimbulkan ketidakpastian yang menyebabkan mereka enggan untuk
melakukan investasi baik dalam bentuk investasi sumber daya manusia
maupun investasi bisnis. Rumah tangga miskin umumnya tergolong memiliki
tingkat risk averseness yang tinggi, karena tidak mempunyai akses kepada
sumber keuangan yang memadai atau aset yang terbatas. Akibatnya mereka
umumnya memiliki cash ratio (terhadap pendapatan) yang lebih tinggi
sebagai bagian dari motif berjaga-jaga (precautionary motive). Mereka
juga enggan melakukan kegiatan investasi baru yang mengandung berisko.
Dalam kaitan ini, inflasi akan meningkatkan resiko yang lebih tinggi dan
menyebabkan rumah tangga miskin menjadi tidak terlibat dalam proses
pertumbuhan ekonomi. Risk averness ini juga mempengaruhi keputusan
investasi rumah tangga miskin. Mereka lebih mementingkan investasi yang
berdampak sekarang dan jangka pendek dibandingkan investasi jangka
panjang seperti pendidikan. Mengingat tingkat pengembalian di pasar
tenaga kerja berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan, keengganan
rumah tangga miskin melakukan investasi jangka panjang bukan hanya
menyebabkan kegagalan mereka untuk ikut dalam gelombang pertumbuhan
ekonomi tetapi juga memperburuk distribusi pendapatan yang pada
gilirannya mempengaruhi tingkat kemiskinan absolut. Perkembangan
tingkat distribusi pendapatan di negara-negara Amerika Latin menjadi
bukti keterkaitan antara investasi pendidikan dan tingkat kemiskinan serta
distribusi pendapatan.
Lebih jauh lagi, pada saat terjadinya goncangan baik yang bersifat
individual (idyosincratic shocks) maupun lokal dan global (covariate
shocks), inflasi akan dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi – termasuk
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kepada rumah tangga miskin yang jarang menggunakan uang tunai untuk
keperluan transaksi. Rumah tangga miskin biasanya akan mengatasi krisis
yang dialaminya dengan memotong biaya investasi jangka panjang seperti
memberhentikan anaknya dari sekolah dan atau mengurangi kualitas gizi
makanan di rumah tangganya. Pengalaman ini terjadi pada saat krisis
tahun 1998 dimana rumah tangga miskin mengatasi goncangan dengan
memberhentikan anak dari sekolah akibat El Nino dan krisis ekonomi yang
memicu inflasi hingga 70% dan sekaligus penurunan pendapatan per kapita
lebih dari 10%. Respons keluarga miskin seperti ini dikenal dalam literatur
ekonomi sebagai “hysteresis”. Kejadian ini terulang pada saat krisis pangan
2008 di beberapa negara di Afrika (Grosh, 2008)
Ada yang berpendapat bahwa rumah tangga pertanian dimana mereka
bertindak sebagai produsen dan sekaligus konsumen, kenaikan harga tidak
selalu berasosiasi dengan kenaikan tingkat kemiskinan, karena sebagai
produsen mereka akan diuntungkan dengan kenaikan harga pangan. Bahkan
sebagai buruh tani pun diuntungkan karena kenaikan harga pangan akan
ditranslasikan pada kenaikan upah buruh tani yang menguntungkan semua
penduduk desa yang bukan petani produsen. Secara teoritis, memang
dampak kenaikan harga pangan tergantung pada posisi keluarga miskin
apakah menjadi net producers atau net consumers. Jika sebagai net producer,
mereka akan diuntungkan tetapi sebagai net consumer, kenaikan harga,
ceteris paribus, akan meningkatkan beban dan menurunkan pendapatan
riil mereka. Jadi, dampak agregatnya tergantung pada apakah yang lebih
dominan sebagai net producers atau net consumers. Jika net producers yang
dominan, niscaya kenaikan inflasi akan identik dengan penurunan tingkat
kemiskinan dan sebaliknya jika net consumer yang dominan akan berakibat
pada kenaikan tingkat kemiskinan. 10
Inflasi juga mempengaruhi kebijakan kemiskinan. Fluktuasi harga bukan
hanya meningkatkan biaya jaring pengaman sosial tetapi juga menyulitkan
proses penyusunan kebijakan anti kemiskinan. Mengingat ketidakstabilan
harga akan mempengaruhi fiscal sustainability, keberlanjutan anggaran
program kemiskinan akan terganggu jika anggarannya tidak berkelanjutan.
10

Lihat misalnya Deaton (1997) untuk teori dampak distributif dari perubahan harga (pangan).
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Apalagi jika potensi elite capture-nya cukup kuat di suatu negara, pemotongan
anggaran akan terjadi pertama kali justru pada anggaran yang menyentuh
keluarga miskin.
Bukti empiris tentang hubungan inflasi dengan kemiskinan belum banyak.
Pada awalnya sebagian analisis dilakukan dengan menggunakan data di
Amerika Serikat dimana ditemukan hubungan yang kuat antara peningkatan
inflasi dengan kemiskinan. Di negara berkembang, studi yang dilakukan
Cardoso (1992) menemukan bahwa inflation tax tidak mempengaruhi
rumah tangga miskin karena mereka tidak memegang uang tunai dalam
jumlah yang siginifikan. Tetapi, Cardoso menemukan bahwa inflasi yang
tinggi mempunyai asosiasi dengan penurunan upah riil di negara Amerika
Latin. Sementara Rezende (1998) menemukan korelasi yang kuat antara
inflasi dengan distribusi pendapatan di Brazil. Distribusi pendapatan
memburuk ada saat inflasi meningkat dan sebaliknya menurun bersamaan
dengan keberhasilan stabilisasi inflasi tahun 1994-96. Datt dan Ravallion
(1996) menemukan menggunakan data panel antar negara bagian di India
bahwa negara bagian yang memiliki tingkat inflasi yang tinggi mempunyai
tingkat kemiskinan yang tinggi.
Simulasi sederhana dengan menggunakan regresi terpisah antara inflasi
dan komponennya dan kemudian diaplikasikan dengan menggunakan data
Susenas menunjukkan hasil yang menarik yaitu: (i) setiap 1% kenaikan
cost of poverty basket inflation 11 , ceteris paribus, akan menaikkan tingkat
kemiskinan sebesar 0,5 % poin kemiskinan. (ii) setiap kenaikan 10% kenaikan
indeks harga makanan akan menaikkan inflasi sebesar 3.5 persentase poin.
(iii) setiap kenaikan 10 persen harga beras akan meningkatkan tingkat
kemiskinan sebesar 1,3 poin persentase.
Terkait kenaikan harga beras, berbagai studi cenderung mengarah pada
kesimpulan bahwa inflasi dan kenaikan harga beras berasosiasi dengan
kenaikan tingkat kemiskinan. Ikhsan (2005), McCoulough (2009) dan
Warr dan Jusuf (2009) menemukan kenaikan harga pangan berasosiasi
Dalam simulasi ini tidak digunakan IHK karena timbangan IHK yang merefleksikan konsumsi rata-rata penduduk Indonesia terutama di perkotaan dengan biaya hidup keluarga miskin berbeda. Akibatnya dampak inflasi
sangat berbeda tergantung pada pada sumber kenaikan harga komoditasnya. Penggunaan inflasi untuk memproyeksikan garis kemiskinan akan cenderung tidak akurat.
11
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dengan kenaikan kemiskinan. Karena sekitar 96% penduduk kota adalah
net consumers serupa pula 52% penduduk desa, sehingga penduduk
miskin akan terkena dampak terbesar akibat kenaikan harga beras. Tidak
mengherankan kemudian setiap kenaikan 10% harga beras identik dengan
kenaikan 1%-1,3% point penduduk miskin atau dengan kata lain lebih dari
dua juta penduduk Indonesia jatuh miskin akibat kenaikan harga beras
10%. Kenaikan harga beras juga mengandung dimensi distribusi yang tidak
diinginkan yaitu: (i) terjadi transfer pendapatan dari penduduk luar Jawa
kepada penduduk Jawa; (ii) terjadi transfer dari penduduk kota kepada
penduduk desa; (iii) tetapi transfer pendapatan tersebut berasal dari penduduk
di propinsi miskin kepada penduduk propinsi kaya atau penduduk miskin
kepada penduduk kaya. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga beras
bukan hanya akan meningkatkan kemiskinan tetapi juga akan memperburuk
distribusi pendapatan yang tercermin pula peningkatan yang monotonik
(monotically increasing) dalam dampaknya terhadap jumlah orang miskin
(terefleksikan dalam headcount index), kedalaman kemiskinan (poverty gap
index) dan intensitas kemiskinan. Temuan yang sama juga dikemukakan
oleh Son (2009) dalam kasus Philipina.
IV.Sumber Inflasi di Indonesia
Setelah menunjukkan hubungan yang erat antara inflasi dan tingkat
kemiskinan, kini jelas upaya percepatan penurunan tingkat kemiskinan
mensyaratkan penurunan tingkat inflasi. Penurunan tingkat harga sama
pentingnya dengan peran pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu upaya
menurunkan inflasi seharusnya menjadi salah satu core dari kebijakan anti
kemiskinan di Indonesia. Untuk menjalankan kebijakan anti inflasi kita
juga perlu mengetahui sumber dari inflasi mengingat seperti dikatakan
sebelumnya terdapat potensi trade-off antara dua pilar penting penurunan
kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi harga.
Berikut ini beberapa fakta tentang inflasi di Indonesia. Pertama, setelah
berhasil menurunkan inflasi dari hyperinflation pada 1960-an menuju
moderate inflation, Indonesia masih belum mampu menurunkan inflasi ke
tingkat yang sepadan dengan tingkat inflasi regional. Inflasi di Indonesia
bukan hanya lebih tinggi dibandingkan dengan negara OECD tetapi juga
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negara-negara lain. Sebagai gambaran, rata-rata inflasi Indonesia pada
periode 2000-2009 mencapai 8,4%, lebih tinggi apabila dibandingkan
dengan Vietnam ( 6,1 %) dan India (5,6 %), dan jauh lebih tinggi jika kita
bandingkan dengan Malaysia (2,2%) dan China (1,9%).
Kedua, disamping tingkat inflasi yang lebih tinggi, karakter inflasi di
Indonesia juga cenderung lebih volatile. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya
standard deviasi inflasi bulanan Indonesia, yang mencapai sekitar 4%.
Sementara, volatilitas inflasi tiga negara tetangga kita (Malaysia, Filipina
dan Thailand) berkisar di 2%.
Menelaah lebih lanjut dengan melakukan disagregasi inflasi, kita akan
menemukan dua fakta berikutnya yakni inflasi makanan yang cenderung
menjadi lebih dominan dan inflasi di pedesaan yang lebih tinggi dibandingkan
inflasi di perkotaan. Inflasi makanan (food inflation telah menjadi sumber
inflasi yang persisten dalam beberapa tahun terakhir. Inflasi makanan sempat
mengalami penurunan pada periode 2000-2004 namun sejak tahun 2004
menjadi sumber inflasi utama dan cenderung lebih volatile dibandingkan
dengan kelompok yang lain.12
Fakta kelima adalah kenyataan bahwa inflasi yang berhubungan dengan
keranjang konsumsi rakyat miskin lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi
IHK, terutama dalam kurun waktu pasca 2003. Inflasi yang dirasakan pada
kelompok rakyat miskin yang lebih tinggi dari inflasi IHK ini tentu amat
merisaukan. Dengan pendapatan yang rendah, kenaikan harga akan semakin
memperburuk daya beli rakyat miskin. Semakin tinggi inflasi, semakin tinggi
pula kesenjangan antara kelompok yang mampu dengan rakyat miskin.
Keenam, volatilitas inflasi antar daerah juga tergolong tinggi. Volatilitas
harga beras di Sumatera sekitar 10% lebih besar daripada di Jawa. Sementara,
dibandingkan dengan di pulau Jawa, volatilitas di pulau Kalimantan tercatat
hampir 2 kali lipat.

Perbedaan inflasi kota dan desa sangat boleh jadi lebih disebabkan masalah metodologi terutama masalah
pencatatan dan sampling error.
12
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Pengetahuan tentang sumber inflasi di Indonesia sudah sangat memadai.
Puluhan studi tentang inflasi di Indonesia telah dilakukan. Meski dilakukan
dengan pendekatan dan metodologi yang berbeda, temuannya cenderung
tidak banyak berbeda. Pertama, inflasi di Indonesia bukan hanya fenomena
moneter tetapi juga fenomena struktural. IMF (2006) menyimpulkan bahwa
tingginya inflasi di Indonesia dibanding negara lain di kawasan adalah
berbagai faktor struktural seperti persistensi inflasi dan kestabilan politik
yang dikombinasikan dengan kebijakan moneter yang cenderung ekspansif
dan depresiasi rupiah. Dalam studi OECD terbaru (2010) disebutkan
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi secara signifikan Indonesia
adalah nilai tukar dankesenjangan output (output gap). Walaupun
mengidentifikasikan kesenjangan output – yang merefleksikan kelebihan
permintaan, studi OECD menunjukkan pula tingginya penyebab yang tidak
bisa diidentifikasikan dibandingkan dengan inflasi di negara-negara lain di
Asia Tenggara. Variabel yang tidak bisa diidentifikasikan sangat boleh jadi
berhubungan dengan faktor-faktor yang bersifat struktural.
Kedua, penyebabnya berbeda antara satu periode dengan periode sebelumnya.
Pangestu (1986)dan Hermanto ( 1991) menunjukkan bahwa di era 1970an
hingga 1990an, faktor sisi permintaan lebih berperan melalui monetisasi
penerimaan migas yang berakibat pada peningkatan defisit anggaran dan
pada gilirannya peningkatan uang beredar.
Ketiga, Machmud (2007) menunjukkan bahwa dalam jangka panjang inflasi
barang-barang yang tidak dapat diperdagangkan (non-tradable goods) lebih
banyak dipengaruhi oleh faktor domestik seperti harga upah. Sementara,
untuk barang-barang tradable, faktor-faktor yang penting adalah nilai tukar
dan harga dunia.
Keempat, faktor struktural berperan besar dalam pembentukan inflasi.
Affandi (2010) menunjukkan bahwa kontribusi biaya transportasi pada
pembentukan inflasi jangka panjang dari sisi penawaran (mark-up cost)
mencapai hingga 40%. Hal ini diperkuat pula dengan analisis regresi
sederhana yang memperlihatkan bahwa waktu yang ditempuh dari desa ke
kecamatan secara signifikan mempengaruhi pembentukan harga beras.
Uraian di atas menunjukkan secara jelas, upaya menurunkan inflasi tidak
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bisa dilakukan dengan hanya mengandalkan kebijakan moneter. Sepanjang
permasalahan struktural belum diselesaikan, kebijakan moneter akan
sulit untuk menurunkan inflasi pada tingkat yang lebih rendah. Kerangka
kebijakan inflation targeting yang kini diterapkan Bank Indonesia juga tidak
cukup. Diperlukan upaya-upaya dan terobosan dalam bidang struktural
yang berada dalam kewenangan pemerintah baik pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.
V. Konektivitas Domestik sebagai Kebijakan Ramah Pertumbuhan
dan Ramah Inflasi Rendah
Tanpa mengabaikan faktor struktural lain dan moneter yang tidak kalah
penting, saya berpendapat perbaikan konektivitas domestik merupakan
kebijakan yang bekerja dalam dua arah sekaligus.
Dari sisi penawaran, perbaikan konektivitas akan mendorong pertumbuhan
ekonomi. Terciptanya infrastruktur yang baik seperti jalan, listrik, rel kereta
api, dan pelabuhan akan memberikan peningkatan kapasitas ekonomi
domestik. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi tentunya akan
mempermudah perpindahan orang dan barang, yang pada gilirannya akan
memberikan akselerasi kegiatan ekonomi.
Pentingnya konektivitas ditunjukkan pula oleh serangkai bukti empiris.
Survey iklim investasi pedesaan 2006 yang dilakukan Kantor Menko
Perekonomian dan Bank Dunia dan serangkaian riset yang dilakukan oleh
The Asia Foundation dan LPEM Universitas Indonesia menunjukkan biaya
transaksi di daerah tergolong tinggi sehingga menimbulkan erosi terhadap
daya saing produk Indonesia baik melalui perdagangan antar daerah maupun
di pasar global. Produk pertanian terutama produk tanaman dengan nilai
tambah tinggi cenderung lebih dan makin sensitif terhadap biaya transaksi
sehingga walaupun sudah relative efisien di tingkat petani (on farm) tetapi
menjadi sangat mahal akibat tidak efisiennya sistem logistik nasional.
Penyebabnya terjadi secara simultan atau kadang secara individual adalah (i)
ketidaktersediaan infrastruktur yang memadai baik secara kuantitas maupun
kualitas; (ii) tidak efisiennya sistem logistik nasional dan (iii) banyaknya
regulasi yang berlebihan di tingkat daerah dan nasional. Percepatan
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pembangunan infrastruktur dan pengembangan system logistik nasional
serta deregulasi ekonomi akan bukan hanya mengurangi biaya transaksi
tetapi akan memberikan insentif tambahan bagi terciptanya konektivitas
antar daerah guna mendorong terjadinya integrasi ekonomi nasional.
Jadi, melalui integrasi perekonomian, produksi barang dan jasa akan
meningkat dalam jangka pendek. Sementara dalam jangka panjang,
konvergensi pendapatan dan standar hidup penduduk akan terwujud.
Pembangunan infrastruktur pedesaan akan mengurangi biaya hidup
penduduk pedesaan. Penggunaan infrastruktur yang modern akan
mengurangi ketergantungan penduduk pedesaan pada infrastruktur
tradisional yang mahal dan tidak ramah lingkungan. Misalnya untuk listrik.
Ketersediaan listrik akan mengurangi biaya energi sebesar 4-5 kali sehingga
memungkinkan petani untuk mengalokasi pengeluaran yang dihemat untuk
perluasan kegiatan produksi atau penggunaan yang lain-lain.
Terdapat tiga hal penting menyangkut konektivitas domestik. Pertama,
dalam mencapai pertumbuhan yang maksimal harus tersedia sarana dan
prasarana yang menghubungan berbagai pusat pertumbuhan (connecting
growth poles). Kedua, agar tercapai pertumbuhan yang lebih merata, harus
tersedia konektivitas antar daerah, berupa berbagai sarana transportasi
(intermodal transportation) maupun jaringan sistem logistik yang efisien.
Konektivitas yang tersedia berperan untuk menghubungkan pusat-pusat
pertumbuhan dengan daerah yang tertinggal. Ketiga, untuk mencapai
pertumbuhan yang inklusif, harus pula tersedia konektivitas antara daerah
yang terpencil (remote areas) melalui pengembangan infrastruktur dasar.
Sementara itu, dari sisi permintaan, meningkatnya kapasitas perekonomian
melalui perbaikan konektivitas domestik akan mendorong penurunan tingkat
inflasi. Hal ini disebabkan karena konektivitas domestik akan mengurangi
disparitas harga dan dengan sendirinya mengurangi volatilitas harga dan
inflasi antar-daerah.
Saat ini, pusat kegiatan ekonomi Indonesia berada di daerah perkotaan,
khususnya di pulau Jawa. Keterbatasan transportasi antar daerah telah
menyebabkan enggannya industri untuk menjauh dari pusat kegiatan
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ekonomi. Padahal, dengan membaiknya sarana dan prasarana konektivitas
domestik, industri akan memiliki akses yang lebih baik kepada pusat
produksi maupun kepada pasar dimana sebagian besar konsumen berada.
Hal ini akan berdampak pada rendahnya harga komoditas dan barangbarang konsumsi, yang kemudian akan memperbaiki daya saing di tingkat
internasional.
Gambaran buruknya konektivitas domestik saat ini dapat direkam dari
berbagai informasi anekdotal. Biaya pengiriman satu kontainer dari
Padang ke Jakarta adalah US$ 600, padahal ongkos satu kontainer dari
Jakarta ke Singapura, dengan jarak yang lebih jauh, hanya sekitar US$
185. Membanjirnya buah jeruk mandarin dari luar negeri di pasar domestik
dibanding jeruk Pontianak tidak terlepas dari lebih murahnya ongkos
pengiriman dari China ke Jakarta daripada Pontianak ke Jakarta.
Harus diingat bahwa: pertama, elemen dari konektivitas tidak hanya terbatas
pada pembangunan infrastruktur fisik tetapi juga menyangkut infrastruktur
lunak. Reformasi regulasi baik menyangkut penyederhanaan regulasi di
tingkat pusat maupun di daerah dan melengkapi regulasi yang diperlukan
sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur fisik. Kedua, adanya
bukti komplementaritas dari jenis infrastruktur dan kebijakan suplemennya
mengindikasikan bahwa dalam memperbaiki konektivitas domestik tidak
bisa sekedar dilakukan dengan melakukannya secara parsial. Misalnya tidak
ada gunanya membangun jalan jika pungutan baik sifatnya resmi maupun
liar masih merajalela. Tidak ada gunanya membangun pelabuhan, jika
sistem pengaturan rute dan izin pelayaran masih ruwet dan penuh dengan
ketidakpastian.
VI. Rekapitulasi
Uraian di atas menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan menuntut
terjaganya fundamental ekonomi makro, utamanya pengendalian tingkat
harga. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan stabilitas harga
memegang peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Harga umum yang stabil akan mempunyai dampak yang lebih dari
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proposional terhadap penduduk miskin dibandingkan dengan penduduk yang
tidak miskin. Hal ini berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan aset dan
profil risiko yang dihadapi oleh penduduk miskin. Manajemen kebijakan
pengendalian inflasi ini makin penting dewasa ini bagi penanggulangan
kemiskinan karena kecenderungan inflasi yang berkaitan dengan biaya hidup
rumah tangga miskin cenderung lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi
umum. Pola yang demikian bukan hanya akan mendorong kenaikan angka
kemiskinan, ceteris paribus, tetapi juga berdampak pada memburuknya
distribusi pendapatan.
Pengendalian inflasi di Indonesia tidak bisa dilakukan sekedar dengan
kebijakan moneter. Inflation targeting yang dilakukan oleh Bank Indonesia
memang telah membantu menurunkan inflasi tetapi masih jauh di atas
target yang diinginkan. Hal ini disebabkan persoalan inflasi di Indonesia
disebabkan pula oleh faktor-faktor struktural.
Salah satu faktor struktural yang menyebabkan persistensi inflasi yang
relatif tinggi berkaitan dengan masih lemahnya konektivitas domestik
yang telah menyebabkan perekonomian Indonesia berbiaya tinggi. Struktur
ekonomi yang berbiaya tinggi tersebut ditandai dengan kekakuan harga
(sticky prices) yang asimetri dimana harga cenderung mudah naik tetapi
sukar untuk turun.
Oleh karenanya perbaikan konektivitas domestik merupakan kebijakan
yang bukan hanya dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi
tetapi juga mempunyai potensi untuk menurunkan tingkat harga dan
volatilitasnya (inflasi) yang pada gilirannya akan membantu percepatan
upaya penanggulangan kemiskinan. Yang harus diingat adalah elemen
konektivitas domestik bukan hanya terbatas pada infrastruktur fisik tetapi
juga mencakup infrastruktur lunak. Oleh karenanya, keduanya harus
dikembangkan secara simultan mengingat adanya komplementaritas
kebijakan dimana tingkat pengembalian ekonomi (economic return)
kebijakan yang dilakukan secara bersama-sama dan simultan akan lebih
tinggi dibandingkan jika dilaksanakan secara parsial.
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