
 

  

Buletin ini akan menyajikan 
berbagai informasi khusus 
kepada pembaca dengan 
latar belakang yang berbeda-
beda.  

 

Berbagai kajian dalam 
buletin ini difokuskan untuk 
mengkritisi berbagai data 
dan informasi yang 
dihasilkan oleh pemerintah 
sebagai cerminan dari kiner-
ja pemerintah dan hasil-hasil 
pembangunan yang dicapai. 
Kritik terhadap pemerintah 
menjadi penting artinya bagi 
pengefektifan monitoring 
dan evaluasi dari para pakar/
peneliti/pengamat bahkan 
masyarakat pada umumnya.  

 

Topik hangat yang disajikan 
pada edisi khusus kali ini 
difokuskan kepada penajam-

an informasi mengenai tena-
ga kerja muda. Isu terkini 
yang akan dikaji secara men-
dalam terkait dengan le-
dakan penduduk usia muda.  

 

Kajian tersebut akan memba-
has lebih dalam tentang kom-
posisi umur penduduk usia 
muda dan implikasi ke depan 
bagi pembangunan sumber 
daya manusia (SDM) 
berkualitas. 

 

Topik kedua masih menyo-
roti dampak dari potensi 
SDM yang secara penghi-
tungan pendekatan secara 
ekonomi menggambarkan 
penduduk miskin. Kemiski-
nan seakan menjadi salah 
satu indikasi perlunya 
pemerintah untuk menyiap-
kan suatu program yang 

lebih tepat bagi pengentasan 
kemiskinan.  

Topik ketiga akan menyoroti 
tentang inflasi dan bauran 
kebijakan inflasi. Seseorang 
menjadi penduduk miskin 
dinilai dari kemampuan 
secara ekonomi dalam me-
menuhi kebutuhannya yang 
mendasar. Tentu saja penda-
patan yang meningkat 
ditandai dengan adanya pen-
ingkatan upah (penghasilan), 
namun peningkatan tersebut 
tidak akan berarti sama 
sekali ketika harga-harga 
kebutuhan pokok masyara-
kat juga meningkat apalagi 
jauh lebih tinggi dari pening-
katan upah itu sendiri. 

 

Selamat membaca. 

Penentuan tiga topik 
yang diangkat dalam edisi 
kali ini sebagai upaya pem-
anfaatan hasil SP 2010 lalu. 
Secara demografi dipahami 
bahwa ledakan penduduk 
usia muda tentu akan 
berdampak terhadap 
berbagai dimensi ke-

hidupan masyarakat baik 
sosial maupun ekonomi. 

 

Indikator kemiskinan 
memang bias ditinjau dari 
berbagai sudut pandang. 
Bahkan indikator kemiski-
nan juga dihasilkan oleh 

beberapa lembaga diluar 
BPS. Tentu saja, metodologi 
yang dipakai tidak sama. 
Namun demikian, perlu 
dicari suatu benang merah 
yang bias memberikan 
pemahaman yang sama 
antar penghasil data, teruta-
ma pengguna data. 
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Perubahan struktur umur 
penduduk Indonesia terjadi 
dimana proporsi anak-anak 
dibawah 15 tahun berada 
jauh dibawah proporsi 
penduduk usia kerja 15-64 
tahun, yang oleh para 
ekonom demographer 
dikatakan akan meng-
untungkan pertumbuhan 
ekonomi3. Ini menyebabkan 
adanya bonus demografi 
dimana dulu di tahun 1971,  
setiap 86 anak ditanggung 
oleh 100 pekerja, di tahun 
2010 rata-rata hanya 51 
anak yang menjadi tanggun-
gan 100 pekerja. Apabila ini 
berlanjut terus akan terbuka 
‘jendela peluang’ (window of 
opportunity) tahun 2020-
2030 dimana nantinya hanya 
akan ada 44 anak yang men-
jadi tanggungan 100 pekerja 
(Gambar 2). Jendela peluang 
ini hanya akan terbuka se-
umur hidup bangsa Indone-
sia oleh karenanya peluang 
ini harus dimanfatkan sebaik
-baiknya guna membantu 
partum-buhan ekonomi.  

 

Akan tetapi bagaimana Indo-
nesia bisa memetik buah 
bonus demografi ini? Diper-
lukan empat syarat yakni: (1) 
bahwa ledakan penduduk 
usia muda kerja tersebut 
mempunyai pekerjaan 
produktif dan bisa 
menabung, yang pada gili-
rannya tabungan rumah 
tangga ini dapat; (2) di in-
evestasikan untuk mencip-
takan lapangan kerja produk-
tif, (3) masuknya perempuan 
ke pasar kerja akan menam-
bah tabungan rumah tangga, 
serta (4) adanya investasi 
meingkatkan kualitas modal 
manusia agar bisa me-
manfaatkan momentum jen-
dela peluang yang akan da-
tang4.  

 

Angkatan Kerja Muda 

Penurunan kelahiran me-
nyebabkan per-tumbuhan 
penduduk muda relatif stabil 
dari tahun 1990-2010. Tetapi 
jumlahnya masih tetap besar 
sekitar 40 juta muda mudi 
usia 15-24 tahun (Gambar 3).  

 

Dari 40 an juta tersebut seki-
tar setengahnya (sekitar 20 
juta pemuda/i) telah masuk 
pasar kerja dengan pendidi-
kan rendah dan tanpa       

ketrampilan. Bagaimana 
akan dapat memanfaatkan 
jendela peluang yang akan 
membantu memicu pertum-
buhan ekonomi?  

 

Dari sekitar 20 juta angkatan 
kerja, 27 persennya adalah 
penganggur atau pencari 
kerja, jauh lebih tinggi dari 
tingkat pengang-guran se-
luruhnya. Artinya, sebagian 
pengang-gur itu adalah orang 
muda (Gambar 4).  

Transisi Demografi 
Dampak transisi demografi 
adalah meledaknya jumlah 
penduduk usia kerja muda. 
Ini merupakan implikasi 
dari tingginya angka 
kelahiran masa lalu, disertai 
dengan penurunan kematian 
bayi yang amat drastis 
selama tiga dasawarsa ini. 
Dulu dari 1000 bayi yang 
lahir 145 diantaranya 
m e n i n g g a l  s e b e l u m 
mencapai ulang tahun 
pertama, kini hanya 30 
kematian per 1000 
kelahiran. Mereka hidup 
terus karena peningkatan 
usia harapan hidup dan 
mencapai usia kerja muda. 
Prof. Widjojo Nitisastro pada 
tahun 1970 mengatakan hal 
ini merupakan gema dari 
tingginya fertilitas masa lalu 
(bayi perempuan semasa 
fertilitas tinggi menjadi Ibu) 
dan  menimbulkan ledakan 
penduduk usia kerja serta 
gejala ‘rejuvenation of the 
working force’ yang 
‘akan’terjadi mulai tahun 
1980an.  

 

Prediksi Widjojo terbukti  
dari Gambar 1 ini. Dimana 
jumlah penduduk usia kerja 
15-64 tahun meningkat 
pesat dan akan mencapai 
167 juta orang dan berlanjut 
sampai 187 juta tahun 2050. 
Implikasinya adalah 
peningkatan permintaan 
kesempatan kerja. Tetapi 
Laporan ILO menemukan 
adanya tendesi Jobless 
Growth di Indonesia2. Yakni, 
m e s k i p u n  a n g k a 
pertumbuhan ekonomi 
Indonesia cukup bagus dan 
relative stabil selama 
dasawarsa ini, tetapi itu 
tidak cukup untuk 
menciptakan lapangan kerja 
yang dibutuhkan, terutama 
bagi angkatan kerja muda.  

Upaya Memanfaatkan Terbukanya Jendela Peluang  
Bagi Angkatan Kerja Muda 
Oleh: Sri Moertiningsih Adioetomo 

Gambar 1.  Perubahan Struktur Umur Penduduk 

 

Gambar 2.  Jendela Peluang (The Window of Opportunity)  

1   Widjojo Nitisastro (1970).  Population Trends in Indonesia 
2  ILO (2011) Labour and social trends.  
3  Birdsall, Keley and Sinding (2001).  Population Matters. Demographci Change, Economic Growth and Poverty in the Developing World. 

Juga dalam Adioetomo (2005). Bonus Demografi Menjelaskan Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan 
Ekonomi.  

4   Bloom, Canning, Sevilla (2003).Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change. 
Oxford University Press.  
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Profil Angkatan Kerja 
Menurut Pendidikan 
Dengan asumsi bahwa 
penduduk yang telah me-
masuki angkatan kerja 
dengan tingkat pendidikan 
tertentu, dan tidak ada inter-
vensi untuk meningkatkan 
pendidikan-nya, maka dia 
akan tetap pada tingkat pen-
didikan tersebut sampai 
keluar dari pasar kerja 
(pensiun atau meninggal). 
Dari Gambar 5 terlihat bah-
wa sampai tahun 2015 profil 
angkatan kerja kita masih 
diwarnai dengan pendidikan 
SD saja, dan sebagian  saja 
tamat SMP/SMA.  

Bagaimana kualitas angkatan 
kerja seperti ini akan dapat 
memanfaatkan terbukanya 
jendela peluang dan akan 
memfasilitasi pertumbuhan 
ekonomi?  

Lebih mengkhawatirkan lagi 
apabila penduduk dalam 
angkatan kerja ini menjadi 

sor; 15% sebagai casual 
workers dan janitor. Yang 
berketrampilan dalam posisi 
manajerial hanya 0.7% dan 
dalam posisi profesional han-
ya 0.6% 

  

Implikasi kebijakan me-
ningkatkan kualitas modal 
manusia.  

Harapan untuk meningkat-
kan kualitas modal manusia 
terletak pada anak-anak yang 
akan masuk angkatan kerja 
mendatang, yakni kohor ke-
lahiran tahun 2000an dan 
seterusnya, yang akan me-
masuki pasar kerja tahun 
2020-2030 pada saat jendela 
peluang terbuka (dalam gam-
bar 5 berwarna biru). Mere-
ka ini harus benar-benar 
disiapkan dengan pendidikan 
berkualitas dan mempunyai  
kompetensi untuk dapat ber-
saing dalam pasar kerja glob-
al yang makin kompetitif.  
 

Untuk anak-anak yang telah 
berada di pasar kerja, 
diupayakan agar ada inter-
vensi untuk mengembalikan 
mereka ke dunia pendidik-an 
atau diberi pelatihan luar 
sekolah; memberikan  pelati-
han vokasi dengan kuriku-
lum yang mengacu pada per-
mintaan pasar kerja, mem-
permudah  proses kredit 
usaha mikro, kemitraan 
dengan dunia usaha dan in-

 
dustry, pelatihan bagaimana 
memulai usaha sendiri.  

Selain itu alternatif solusi 
bagi meledaknya permintaan 
ke-sempatan kerja agaknya 
sekolah vokasi dapat menjadi 
salah satu alternatif.  Studi 
terdahulu menemukan bah-
wa dalam jangka pendek 
lulusan SMK lebih mudah 
terserap dalam pasar kerja 
dibanding lulusan SMA. Upah 
mereka juga lebih tinggi 
dibanding lulusan SMA. Akan 
tetapi dalam jangka panjang, 
kenyataan menjadi terbalik, 
dimana lulusan SMA menik-
mati upah yang lebih tinggi 
dari lulusan SMK. Kemung-
kinan besar lulusan SMA 
lebih mudah beradaptasi 
dengan dunia luar dan 
dengan kemajuan teknologi 
dibanding lulusan SMK.  

 

Oleh karenanya dapat di-
anjurkan bahwa kurikulum 
sekolah-sekolah menengah 
vokasi hendaknya mengacu 
dan berkesinambungan 
dengan kurikulum sekolah 
politeknik pada tingkat 
perguruan tinggi. Jadi ada 
upaya untuk meningkatkan 
ketrampilan dan kemampuan 
adaptasi lulusan sekolah 
vokasi tingkat menengah 
pertama.  

 
Dalam dunia kerja, selain 
ketrampilan teknis, juga 
penting diperhatikan per-
ilaku dan karakter modal 
manusia (soft skill). Pemberi 
kerja di beberapa industri 
multinasional di seputar Ja-
karta menekankan bahwa 
etos kerja, selain kemampu-
an teknis, sangat menunjang 
kinerja para pekerja. Soft skill 
ini juga mencakup ketelitian, 
ketrampilan, kebersih-an, 
kesegaran, kedispilinan. Yang 
mana ini merupakan bagian 
dari  budaya yang harus 
dikembangkan mulai dari 
keluarga.  Gambar 5.  Profil Angkatan Kerja Indonesia Mendatang. 

Sumber: diolah dari Sakernas 2010 sebagai data dasar proyeksi  

orang tua. Apakah mereka 
mampu memenuhi kebu-
tuhan dasar: pendidikan dan 
kesehatan bagi  anak-anak 
mereka kelak? Dikhawatir-
kan bahwa apabila hali ini 
terjadi, ini akan melestarikan 
pewarisan kemiskinan antar 
generasi.  

Dari penelitian terdahulu di 
industri elektronik (KBLI 
323),  dapat disimpulkan 
bahwa Indonesia sedang 
mengalami krisis ketrampi-
lan. Buktinya, separuh dari 
pekerja di sub-sektor terse-
but hanya menjadi operator 
dan perakit dengan nilai tam-
bah 3.1% saja dari seluruh 
sub sector di industri manu-
factur. Selanjutnya dengan 
mengacu pada KBJI 2002, 
pada tahun 2007, sebanyak 
20% pekerja di sub-sektor 
tersebut hanya diserap dlm 
pengoperasian general dan 
special purpose machines; 
sebesar 15% sebagai proces-

Gambar 3.  Jumlah Penduduk Muda di Pasar Kerja  

Gambar 4.  Angka Pengangguran Muda dan Seluruh 
Angkatan kerja (Sumber: Sakernas 1990-2010) 
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Beberapa Profil Penting 
Kemiskinan Indonesia  

 

Tingkat kemiskinan di In-
donesia per Maret 2011 
masih tinggi mencapai ang-
ka 12,49% atau 30,2 juta 
jiwa. Beberapa profil pent-
ing kemiskinan lainnya di 
Indonesia antara lain: 

Sebaran penduduk kem-
iskinan, baik dari aspek 
tingkat kemiskinan 
(poverty rate) maupun 
jumlah absolut penduduk 
miskin (yang juga tercer-
min melalui pro-
porsinya) antar provinsi 
tidak merata. Dalam 
konteks ini, sebaran 
pendu duk mis kin 
menurut klasifikasi wila-
yah mengalami peru-
bahan signifikan. Pro-
porsi penduduk miskin 
perdesaan mengalami 
penurunan dari 81,55% 
(1976) menjadi 63,19% 
(2011), sedangkan pro-
porsi penduduk miskin 
perkotaan meningkat 
dua kali lipat, dari 
18,45% (1976) menjadi 
36,81% (2011).  

Dalam berbagai aspek 
multidimensi kemiskinan 
(tingkat pendapatan, 
sanitasi, akses terhadap 
air bersih, tingkat pen-
didikan kepala ru-
mahtangga dan anggota 
rumahtangga yang beru-
sia muda, serta kondisi 
lantai rumah), penduduk 
miskin perdesaan men-
galami kondisi yang lebih 
buruk dibandingkan 
pendu duk mis kin 
perkotaan. Dibandingkan 
dengan indikator kem-
iskinan moneter (tingkat 
pendapatan), indikator-

indikator kemiskinan 
non-moneter mengalami 
kesenjangan yang lebih 
besar (Diagram 1).  
Pada periode tertentu, 
sejumlah penduduk 
miskin mampu keluar 
dari kemiskinan, namun 
pada saat yang sama ter-
d a p a t  s e j u m l a h 
penduduk tidak miskin 
yang jatuh ke dalam 
kemiskinan (vulnerable). 
Dengan melihat data 
periode 2008-2009, 
53,29% penduduk yang 
miskin pada tahun 2008 
keluar dari kemiskinan, 
namun pada saat yang 
sama hampir setengah 
dari penduduk miskin 
pada tahun 2009 adalah 
pendatang baru, karena 
mereka tidak masuk da-
lam kategori miskin pada 
tahun 2008.  

 

T a t a  K e l o l a 
Pemerintahan dan 
P e n a n g g u l a n g a n 
Kemiskinan 

Dalam beberapa tahun 
terakhir banyak studi 
mengenai dampak tata 
kelola pemerintahan secara 
umum, dan KKN pada 
khususnya terhadap 
pertumbuhan ekonomi 
serta indikator sosial-
ekonomi lainnya. Studi 
te r s e bu t  u mu mny a 
menggunakan data antar 
negara tentang KKN dan 
persepsi atas tata kelola 
pemerintahan.  

Berbagai hasil studi itu 
menunjukkan bahwa tata 
kelola pemerintahan yang 
baik sangat penting untuk 
mendorong pertumbuhan 
ekonomi berkelanjutan dan 
perbaikan berbagai 
i n d i k a t o r  s o s i a l . 
Sebaliknya, tata kelola 
pemerintahan yang buruk 
(yang antara lain 
d i i nd i ka s i ka n o l e h 
maraknya praktik KKN) 
bersifat regresif terhadap 
upaya pembangunan pada 
umumnya, dan khususnya 
terhadap penanggulangan 

Berbagai hasil studi 

menunjukkan bahwa 

tata kelola pemerintahan 

yang baik sangat penting 

untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi 

berkelanjutan dan 

perbaikan berbagai 

indikator sosial 

Pentingnya Tata Kelola dalam Upaya 
Penanggulangan Kemiskinan  
Oleh: Sudarno Sumarto 

Edisi 1 — April 2012 
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kemiskinan. Secara singkat, 
hasil studi-studi tersebut 
antara lain sebagai berikut: 

Peningkatan indikator 
tata kelola pemerintahan 
yang baik dapat 
m e n i n g k a t k a n 
pendapatan per kapita.  

Peningkatan efisiensi 
pengeluaran publik 
dapat menurunkan 
angka kematian bayi/
anak, menaikkan tingkat 
pendidikan penduduk, 
dan berhubungan positif 
dengan tata kelola 
pemerintahan.  

Peningkatan kasus KKN 
dapat mengakibatkan 
naiknya indeks Gini, dan 
menurunkan  tingkat 
pendapatan penduduk 
termiskin.  

Negara dengan tingkat KKN 
tinggi mempunyai tingkat 
kesehatan dan pendidikan 
yang lebih rendah 
dibandingkan dengan 
negara yang tingkat KKN-
nya rendah.Sementara itu, 
studi tata kelola 
pemerintahan yang 
terfokus pada kasus 
Indonesia, baik studi 
k u a l i t a t i f  m a u p u n 
kuantatif, jumlahnya masih 
terbatas. Beberapa studi 
yang terkait tema ini antara 

lain dilakukan oleh 
Persepsi Daerah-SMERU 
(1999, 2001, 2009), LPEM 
UI (2001, 2008), dan 
KPPOD (2002). Beberapa 
studi ini antara lain me-
nyimpulkan bahwa:  

Penghapusan beberapa 
jenis retribusi daerah 
dan bentuk-bentuk 
pengaturan tata niaga 
komoditi pertanian telah 
meningkatkan proporsi 
harga yang diterima 
petani. 

Daerah yang mempunyai 
peraturan daerah dan 
tata kelola pemerintahan 
yang lebih baik me-
nyebabkan berku-
rangnya frekuensi prak-
tek penyuapan.  

Daerah yang menerap-
kan perda yang lebih 
baik, mempunyai pelu-
ang lebih besar untuk 
menarik minat investor.  

 

Untuk mengkaji hubungan 
antara tata kelola pemerinta-
han dengan tingkat 
penurunan jumlah penduduk 
miskin secara kuantitatif, 
penulis menggunakan hasil 
studi LPEM-UI (2001, 
mengenai biaya perizinan 
usaha), KPPOD (2002, 
m e n g e n a i  b u d a y a 

birokrasi), dan jumlah 
penduduk miskin (BPS, 
1999-2002). Diagram 2 
menunjukkan bahwa 
secara bivariat terdapat 
indikasi adanya korelasi 
positif antara kategorisasi 
budaya birokrasi (kurang 
kondusif, kondusif dan san-
gat kondusif) terhadap 
iklim usaha dengan laju 
p e n u r u n a n  j u m l a h 
penduduk miskin (perlu 
diperhatikan bahwa 
standar deviasi angka ko-
relasi ini cukup besar, se-
hingga secara statistik ti-
dak signifikan; baik untuk 
besaran angka penurunan 
jumlah penduduk miskin di 
masing-masing kategori 
daerah, maupun perbedaan 
antar kategori daerah). 
Kabupaten/Kota yang 
mempunyai karakter 
birokrasi kurang kondusif, 
h a n y a  m e n g a l a m i 
p e n u r u n a n  j u m l a h 
penduduk miskin 3%, se-
mentara daerah yang 
birokrasinya kondusif 
penurunannya mencapai 
7%, dan untuk daerah yang 
masuk kategori sangat kon-
dusif, angkanya lebih tinggi 
lagi, yakni mencapai 15%.   

Sementara itu, analisis bi-
variat pada Diagram 3 
menunjukkan bahwa Kabu-
paten/Kota yang masuk 

 

Peningkatan kasus 
KKN dapat 

mengakibatkan 
naiknya indeks Gini, 

dan menurunkan  
tingkat pendapatan 

penduduk termiskin.  
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kuartil I (mempunyai in-
deks biaya perizinan usaha 
terendah, yang berarti 
biaya perizinan usaha di 
daerah tersebut tergolong 
mahal), hanya mengalami 
p e n u r u n a n  j u m l a h 
penduduk miskin sebesar 
2,7%. Angka ini berada 
jauh di bawah daerah yang 
temasuk dalam kuartil II 
dan III, yang masing-
masing mencapai 5,9% dan 
13,9%. Hasil yang tidak 
diharapkan terjadi pada 
daerah dalam kuartil IV 

(indeks tertinggi, yang be-
rarti biaya perizinan usaha 
di daerah tersebut paling 
rendah bila dibandingkan 
dengan daerah yang masuk 
dalam kuartil lainnya) yang 
h a n y a  m e n g a l a m i 
p e n u r u n a n  j u m l a h 
penduduk miskin sebesar 
6, 3%. 

Analisis multivariat yang 
ditunjukkan dalam Tabel 1 
mengindikasikan bahwa 
bentuk tata kelola 
pemerintahan mempunyai 
pengaruh terhadap laju 

p e n u r u n a n  j u m l a h 
penduduk miskin. Daerah 
yang mempraktikkan bu-
daya birokrasi kondusif 
dan sangat kondusif, mas-
ing-masing mengalami  
p e n u r u n a n  j u m l a h 
penduduk miskin 6,5% dan 
4,4% lebih tinggi dari pada 
daerah yang mempraktik-
kan budaya birokrasi ku-
rang kondusif.  

Koef is ien variabel -
v a r i a b e l  l a i n n y a 
(walaupun secara statistik 
t i d a k  s i g n i f i k a n ) 
mengindikasikan bahwa 
pertumbuhan ekonomi 
cenderung mempercepat 
laju penurunan jumlah 
penduduk miskin. Di lain 
pihak, tanda positif 
k o e f i s i e n  b e l a n j a 
pemerintah (baik rutin 
maupun pembangunan) 
dan PAD, mengindikasi-
kan bahwa ketiga variabel 
ini bersifat kontraproduk-
tif terhadap upaya pen-
gentasan kemiskinan; 
atau setidaknya tidak 
memberikan kontribusi 
terhadap penurunan 
jumlah penduduk miskin.   

Meskipun masih bersifat 
indikatif, hasil perhitungan 
tersebut paralel dengan 
hasil studi yang dikemuka-
kan sebelumnya. Atas da-
sar ini, benang merah yang 
dapat ditarik setidaknya 
mencakup dua hal. Per-
tama, laju penurunan 
jumlah penduduk miskin 
dapat dipercepat jika 
pemerintah mempraktik-
kan prinsip-prinsip tata 
kelola pemerintahan yang 
baik. Kedua, tata kelola 
pemerintahan yang baik 
harus didukung oleh ke-
bijakan ekonomi yang ber-

Daerah yang 
mempraktikkan 
budaya birokrasi 

kondusif dan sangat 
kondusif, masing-

masing mengalami  
penurunan jumlah 

penduduk miskin 6,5% 
dan 4,4% lebih tinggi 

dari pada daerah yang 
mempraktikkan 
budaya birokrasi 
kurang kondusif  

 

Tabel 1.  Hasil Regresi Perubahan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/
Kota Sampel (KPPOD) atas Indikator Tata Kelola Pemerintahan 

  
Variabel bebas Koefisien Galat sisa 

Budaya birokrasi kondusif (dummy) -0,0652 0,0273 

Budaya birokrasi sangat kondusif (dummy) -0,0444 0,0347 

Log, GDRP per kapita -0,0128 0,0139 

Log,  belanja rutin per kapita 0,0049 0,0251 

Log belanja pembangunan per kapita 0,0176 0,0173 

Log, PAD per kapita 0,0075 0,0089 

Konstanta -0,3272 0,2163 

Jumlah pengamatan 87 

R kuadrat 0,0986 

F-test 1,46 
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sifat ramah pasar sehingga 
dapat mendorong pertum-
buhan ekonomi yang tinggi.  

 

Rekomendasi  

Tata kelola pemerintahan 
yang buruk merupakan 
masalah yang serius di In-
donesia. Sejak beberapa 
waktu lalu sampai dengan 
saat ini Indonesia masih 
menempati peringkat ting-
gi dalam daftar negara 
yang paling korup di dunia. 
Sejumlah inisiatif untuk 
membantu perwujudan 
tata kelola pemerintahan 
yang baik telah diusulkan 
dan dicoba. Namun, usaha-
usaha ini ternyata sulit 
dilakukan dan sangat elusif.  

Oleh karena itu, berbagai 
perbaikan kebijakan baik di 
bidang politik, hukum, 
maupun ekonomi, perlu 
terus dilakukan agar 
m a m p u  m e m a k s a 
pemerintah pusat maupun 
daerah melaksanakan 
prinsip-prinsip tata kelola 
pemerintahan yang baik 
dan serius menanggulangi 
ke mi s ki na n.  As pe k 
s u p r e m a s i  h u k u m , 
misalnya, sangat penting 
bagi terciptanya iklim 
investasi yang kondusif 
sehingga, pada gilirannya 
dapat menjadi faktor 
pendorong utama menuju 
prospek pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi. Di 
samping penegakan 
hukum, penghapusan 
korupsi merupakan kunci 
terciptanya tata kelola 
pemerintahan yang baik, 
karena korupsi merupakan 
faktor yang menghambat 
iklim investasi dan 
efektivitas pembangunan. 

Untuk menciptakan 
pertumbuhan ekonomi 
y a n g  m e m b e r i k a n 
kontribusi besar terhadap 
p e n a n g g u l a n g a n 
kemiskinan, kebijakan di 
b i d a n g  e k o n o m i 
seharusnya diarahkan pada 
sejumlah upaya berikut, 
a nta r a  l a i n :  ( i ) 
memperbaiki iklim usaha 
dalam negeri agar semakin 
kondusif; (ii) mendorong 
perkembangan industri 
yang menyerap banyak 
tenaga kerja; (iii) 
mendorong perkembangan 
usaha mikro, kecil, dan 
menengah; (iv) mendorong 
perkembangan ekspor; dan 
( v )  m e n d o r o n g 
p e n g e m b a n g a n 
perekonomian yang 
berbasis perdesaan dan 
pertanian.  

Berbagai  kebijakan 
tersebut perlu juga 
m e m p e r t i m b a n g k a n 
aplikasi  mekanisme 
insentif-disinsentif (reward 
and punishment) sebagai 
d a s a r  r e f o r m a s i 
kelembagaan, yang mana 
pada gilirannya diharapkan 
akan dapat memberikan 
pengaruh positif terhadap 
pelaksanaan tata kelola 
pemerintahan yang baik, 
baik di tingkat lokal 
maupun nasional. Pada 
saat yang sama elemen 
masyarakat madani perlu 
mencapai konsensus dan 
membentuk koalisi sebagai 
bagian dari kontrol sosial 
dalam menghadapi praktik-
praktik tata kelola 
pemerintahan yang buruk, 
m i s a l n y a  m e l a l u i 
kampanye di media publik, 
gugatan class action, dan 
publikasi hasil investigasi/
penelitian independen 
terkait praktik-praktik 
buruk tersebut. 
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Berbagai kebijakan 
penanggulangan 

kemiskinan perlu juga 
mempertimbangkan 
aplikasi mekanisme 
insentif-disinsentif 

(reward and 
punishment) sebagai 

dasar reformasi 
kelembagaan, yang 

mana pada gilirannya 
diharapkan akan dapat 
memberikan pengaruh 

positif terhadap 
pelaksanaan tata kelola 
pemerintahan yang baik, 

baik di tingkat lokal 
maupun nasional 
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Laju inflasi tidak hanya 
dipengaruhi oleh gejolak 
sisi permintaan seperti 
kenaikan pendapatan 
dalam negeri maupun luar 
negeri, kenaikan jumlah 
uang beredar, kenaikan 
pengeluaran bersih 
pemerintah, tetapi juga 
berbagai hambatan sisi 
pe na w a r a n s e pe r ti 
gangguan produksi, kurang 
lancarnya distribusi, 
kurang efisiennya tata-
niaga barang, kurang 
kompetitifnya struktur 
pasar. Selain itu, faktor 
ekspektasi inflasi dari 
pedagang, konsumen, 
pelaku pasar uang juga 
sudah mulai ikut berperan 
dalam menuntun realisasi 
inflasi ke depan.  

Menurut penelitian 
Bank Indonesia (2011) 
pedagang besar cabe 
merah, misalnya, sangat 
besar peranannya dalam 
membentuk harga sehingga 
disebut sebagai price 
maker. Adanya asimetri 
informasi yang antara 
produsen, pedagang dan 
konsumen juga telah 
mendorong besarnya peran 
pedagang besar dalam 
pembentukan harga. 
Penelitian Bank Indonesia 
( 2 0 1 1 )  j u g a 
mengungkapkan ciri inflasi 
Indonesia yakni distribusi 
tidak normal, inflasi inti 
cenderung moderat, inflasi 
volatile food cenderung 
tinggi, rentan terhadap 
kebijakan pemerintah, 
tinggi sewaktu hari raya, 
ekspektasi inflasi masih 
backward looking, rigiditas 
harga tinggi, pass through 
nilai tukar rendah, 
p e r s i s t e n s i  t i n g g i , 
dipengaruhi oleh upah dan 
jumlah uang beredar.  

Hal-hal di atas 
mengindikasikan bahwa 

sumber-sumber inflasi 
sangat banyak, bervariasi 
dan cenderung kompleks 
sehingga memerlukan 
bauran kebijakan (policy 
mixed) yang pas atau 
optimal antara kebijakan 
moneter, kebijakan fiskal, 
kebijakan sektoral seperti 
kebijakan perdagangan, 
kebijakan pertanian, 
kebijakan energi dan lain 
s e b a g a i n y a .  U n t u k 
membaurkan berbagai 
kebijakan pengendalian 
i n f l a s i  d i p e r l u k a n 
penguatan kelembagaan 
seperti tindakan bersama 
dari berbagai lembaga yang 
terkoodinir dan Dalam hal 
ini Bank Indonesia telah 
menginisiasi pembentukan 
Tim Pengendalian Inflasi 
baik di pusat (TPI) maupun 
di daerah (TPID) yang 
bertujuan meningkatkan 
sinergi bersama antar 
lembaga terkait untuk 
m n c a r i  f o r m u l a 
pengendalian inflasi yang 
efektif di masing-masing 
daerah. Sampai saat ini 
telah dibentuk 65 TPID di 
66 kota inflasi dengan 
b e r b a g a i  k e g i a t a n 
koordinasi baik di pusat 
maupun di daerah.  Untuk 
lebih mengefektifkan 
koordinasi tersebut juga 
telah ditandatangani 
M e m o r a n d u m  o f 

Understanding (MoU) antar 
Gubernur Bank Indonesia  
d e n g a n  M e n t e r i 
Koordinator Perekonomian 
dan Menteri Dalam Negeri 
pada awal tahun 2011. 
Untuk mengatasi asimetri 
informasi harga antar 
pelaku ekonomi terkait 
komoditas inflasi, Bank 
Indonesia sebagai anggota 
TPI/TPID juga telah 
menginisiasi pembentukan 
semacam pusat informasi 
harga komoditas strategis 
y a n g  b e r t u j u a n 
m e n y e b a r l u a s k a n 
informasi harga kepada 
seluruh pelaku ekonomi 
agar asimetri informasinya 
berkurang. Selain itu, untuk 
m e m p e n g a r u h i 
pembentukan ekspektasi 
harga para pedagang besar 
terutama agar sesuai 
dengan inflasi aktual, 
pembentukan semacam 
forum komunikasi dengan 
para tokoh price maker ada 
baiknya juga dilakukan. 

Realisasi inflasi tahun 
2011 (3,8%) lebih rendah 
dari sasaran inflasi sebesar 
5%+1% didukung oleh 
apresiasi nilai tukar yang 
lebih tinggi dari asumsi 
yang dapat meredam 
dampak kenaikan harga 
komoditas global yang 
lebih tinggi dari asumsi. 
Faktor lain yang 

Inflasi (Deflasi) 

menggambarkan  

kenaikan (penurunan)

harga-harga barang secara 

umum yang mencakup 66 

kota di seluruh Indonesia. 

Inflasi dan Bauran Kebijakan di Indonesia 
Oleh: Wijoyo Santoso 
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mendukung rendahnya 
inflasi adalah realisasi 
inflasi volatile foods yang 
jauh lebih rendah dari 
asumsi dan historisnya dan 
peran fiskal dalam 
menyerap tekanan inflasi 
dari harga minyak yang 
lebih tinggi dari asumsi.  

Inflasi volatile foods 
2011 yang rendah 
didukung oleh pasokan 
yang memadai  baik dari 
produksi dalam negeri 
maupun impor yang cukup 
besar, khususnya holtikul-
tura. Selain itu, upaya stabi-
lisasi beras ditempuh 
cukup intensif. Volume 
i m p o r  k o m o d i t a s 
hortikultura antara lain  
bawang merah meningkat 
tinggi terutama memasuki 
triwulan III-2011. Besarnya 
impor dilakukan untuk 
memenuhi produksi 
komoditas hortikultura 
yang berfluktuatif.  Operasi 
pasar pada 2011 
meningkat cukup signifikan 
dan dilakukan di hampir 
seluruh wilayah Indonesia, 
y a ng  d i l a k s a na ka n 
berdasarkan usulan Pemda 
dan atau berdasarkan 
keputusan langsung 
Kementrian Perdagangan. 
L a n g k a h  m e n j a g a 
ketersediaan pangan untuk 
rumah tangga miskin juga  
dilakukan lebih intensif 
dengan mempercepat 
penyaluran raskin dan 
raskin ke-13. Selain 
m e n d o r o n g 
dilaksanakannya operasi 
pasar untuk beras, 
beberapa Pemerintah 
Daerah juga melancarkan 
program pengendalian 
konsumsi beras, seperti 
program sosialisasi ‘one 
day no rice’. Untuk 
stabilisasi harga terutama 
saat panen, sejumlah 
Pemerintah daerah juga 

mengalokasikan sejumlah 
dana stabilisasi. Kebijakan 
impor beras dilakukan 
untuk mencapai target 
pengadaan beras dalam 
negeri oleh Bulog yang 
terhambat oleh tingginya 
harga dan produksi yang 
turun. baik dari produksi 
dalam negeri maupun im-
por yang cukup besar, khu-
susnya holtikultura. Selain 
itu, upaya stabilisasi beras 
ditempuh cukup intensif. 
Volume impor komoditas 
hortikultura antara lain  
bawang merah meningkat 
tinggi terutama memasuki 
triwulan III-2011. Besarnya 
impor dilakukan untuk 
memenuhi produksi 
komoditas hortikultura 
yang berfluktuatif.  Operasi 
pasar pada 2011 
meningkat cukup signifikan 
dan dilakukan di hampir 
seluruh wilayah Indonesia, 
y a ng  d i l a k s a na ka n 
berdasarkan usulan Pemda 
dan atau berdasarkan 
keputusan langsung 
Kementrian Perdagangan. 
L a n g k a h  m e n j a g a 
ketersediaan pangan untuk 
rumah tangga miskin juga  
dilakukan lebih intensif 
dengan mempercepat 
penyaluran raskin dan 
raskin ke-13. Selain 
m e n d o r o n g 
dilaksanakannya operasi 
pasar untuk beras, 
beberapa Pemerintah 
Daerah juga melancarkan 
program pengendalian 
konsumsi beras, seperti 
program sosialisasi ‘one 
day no rice’. Untuk 
stabilisasi harga terutama 
saat panen, sejumlah 
Pemerintah daerah juga 
mengalokasikan sejumlah 
dana stabilisasi. Kebijakan 
impor beras dilakukan 
untuk mencapai target 
pengadaan beras dalam 

negeri oleh Bulog yang 
terhambat oleh tingginya 
harga dan produksi yang 
turun.  

Kebijakan fiskal yang 
terkait pengendalian inflasi 
tercermin dari naiknya 
anggaran subsidi energi, 
cadangan stabilisasi 
pangan dan infrastruktur. 
Anggaran subsidi energi 
meningkat dari Rp139,9 
triliun (2010) menjadi 
Rp195,3 triliun (2011) 
antara lain untuk 
peningkatan kuota BBM 
bersubsidi dari 38,5 juta 
kilo liter pada APBN 2011 
menjadi 40,5 juta kilo liter 
pada APBNP 2011 senilai 
sekitar Rp33,8 triliun. 
Anggaran cadangan 
s t a b i l i s a s i  p a n g a n 
( C a d a n g a n  B e r a s 
Pemerintah dan Cadangan 
Stabilisasi Harga Pangan) 
meningkat dari sekitar 
Rp2,7 triliun (2010) 
menjadi Rp3,6 triliun 
(2011). Realisasi Belanja 
Modal dalam APBN 
mencapai Rp 107,9 triliun, 
naik sekitar 34% dari 
tahun lalu, namun dengan 
tingkat penyerapan lebih 
lambat dari tahun lalu 
(79% pada 2011 turun dari 
85% pada 2010). Kebijakan 
fiskal yang berdampak 
inflatoir minimal antara 
lain tercermin dari  
kenaikan cukai rokok 
sebesar 5% pada bulan 
Januari 2011, jauh lebih 
rendah dari tahun 
sebelumnya (15%). 
Kebijakan fiskal yg 
dilaksanakan secara 
p r u d e n t  m e l a l u i 
terkendalinya tingkat 
defisit dan rasio utang juga 
berpengaruh terhadap 
turunnya ekspektasi inflasi.  

 

 

 

Mencermati masih 
tingginya ekspektasi inflasi 
di awal tahun, respon BI 
rate dan strategi komu-
nikasi kebijakan moneter 
yang lebih baik mampu 
mengarahkan ekspektasi 
inflasi secara bertahap ke 
level yang lebih rendah. Di 
tengah tingginya 
ekspektasi inflasi, BI 
merespon dengan kenaikan 
BI rate 25 bps pada 
triwulan I.  Selanjutnya, 
langkah Bank Indonesia 
menahan BI rate pada level  
6,75% sampai dengan 
September serta 
menurunkan hingga 6% 
pada Oktober dan 
November yang dibarengi 
strategi komunikasi dengan 
memperjelas ‘stance’ dan 
arah kebijakan ke depan 
antara lain siaran pers dan 
berbagai forum mampu 
mengendalikan ekspektasi 
inflasi dan kembali 
mengarahkan ekspektasi 
ke level yang lebih rendah. 
Penguatan rupiah yang 
disertai dengan koreksi 
harga pangan mendorong 
penurunan inflasi inti ke-
lompok pangan dan 
sekaligus menjaga inflasi 
inti berada dalam level 
yang moderat. 

K e  d e p a n , 
pengendalian inflasi yang 
didukung oleh bauran 
kebijakan (moneter, fiskal, 
dan sektoral) yang optimal, 
penguatan kelembagaan 
yang memadai,  forum 
komunikasi yang efektif 
diharapkan mampu 
mengendalikan inflasi pada 
tingkat yang rendah setara 
dengan negara-negara 
tetangga.   
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mendapat perhatian. Se-
dangkan kemis-kinan juga 
menjadi indikator penting 
sejauh mana program 
pemerintah telah dirasakan 
o l e h  m a s y a r a k a t . 

Selain fokus terkait 
dengan penduduk dan 
ekonomi, edisi berikutnya 
akan coba mengulas ten-
tang rencana swasembada 
daging dan penyiapan data-
base rumahtangga by name 
by address bagi berbagai 
program yang ditujukan 
bagi pengentasan kemiski-
nan. 

Swasembada daging 
menjadi salah satu bagian 
dari program ketahanan 
pangan sehingga perlu 

Bagaimanapun kedua topik 
tersebut perlu dikritisi un-
tuk menyumbangkan 
pemikiran bagi kebijakan 
pemerintah ke depan. 
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