
KETIMPANGAN DISTRIBUSI 
PENDAPATAN, KRISIS 
EKONOMI DAN KEMISKINAN 
Ekonomi Pembangunan 



Pendahuluan	  
•  Tujuan	   akhir	   program	   pembangunan	   adalah	   untuk	  
meningkatkan	   taraf	   hidup	   anggota	   masyarakat	   melalui	  
peningkatan	  pendapatan	  

•  Tingkat	   pendapatan	   kerap	   digunakan	   sebagai	   indikator	  
tingkat	   keberhasilan	   pembangunan	   ekonomi	   suatu	  
negara.	   Namun,	   bila	   dilihat	   lebih	   jauh	   peningkatan	  
pendapatan	   tersebut	   belum	   menjamin	   perbaikan	  
kesejahteraan	   anggota	   masyarakat	   luas	   karena	   tingkat	  
pendapatan	   yang	   bervariasi	   antar	   rumah	   tangga	   sesuai	  
dengan	   t ingkat	   penguasaan	   sumberdaya	   dan	  
kemampuan	  mengelolanya.	  	  

	  
	  



•  Tingkat pendapatan digunakan sebagai indikator tingkat 
keberhasilan pembangunan ekonomi suatu komunitas. 

•  Ukuran ketimpangan distribusi pendapatan antar rumah 
tangga digunakan angka Indeks Gini (Szal dan 
Robinson, 1977). 

•  H u b u n g a n a n t a r a t i n g k a t p e n d a p a t a n d a n 
ketidakmerataan distribusi pendapatan dihipotesakan 
berupa bentuk hubungan dengan pola U-terbalik 
(inverted U shaped pattern) atau lebih kenal dengan 
hipotesis Kuznetz. 

•  Ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat 
pendapatan tergantung pada tipe dan tingkat 
pembangunan ekonomi.  



• Distribusi pendapatan sangat penting untuk 
pembangunan, karena berdampak terhadap kohesi 
masyarakat, berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan 
untuk setiap rata-rata pendapatan per kapita rakyat 
miskin, dan bahkan mempengaruhi kesehatan 
masyarakat. 

• Hipotesis Kuznet menyatakan bahwa distribusi 
pendapatan memburuk sebagai akibat dari efek kenaikan 
pendapatan yang sama sekali tidak kuat, sehingga tingkat 
pertumbuhan pendapatan tidak secara sistematis linier 
dengan perubahan dalam distribusi pendapatan. 



KURVA LORENZ 



KOEFISIEN GINI 

Indeks Gini 0 = Pemerataan Sempurna  
Indeks Gini 1 = Ketidakmerataan Sempurna 



• Masalah utama dalam distribusi pendapatan adalah 
terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini bisa 
terjadi akibat perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh 
setiap individu dimana satu individu/kelompok mempunyai 
produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
individu/kelompok lain. 

• Masyarakat yang berbeda mempunyai persepsi yang 
berbeda pula tentang apa itu adil (merata) dan norma-
norma sosial budaya, sehingga kebijakan yang dilakukan 
untuk meningkatkan pemerataan tetap saja menimbulkan 
perdebatan bahwa terjadi ketidakmerataan yang cukup 
besar dalam hal distribusi pendapatan, kesehatan, dan 
kesempatan kerja. 



• Di Negara-negara miskin, perhatian utama terfokus pada 
dilema kompleks antara pertumbuhan versus distribusi 
pendapatan. Keduanya sama-sama penting, tapi sangat 
sulit diwujudkan secara bersamaan. 

• Keyakinan mengenai adanya efek menetes kebawah 
(trickle down effects) dalam pengambilan kebijakan 
pembangunan, yang meyakini bahwa strategi 
pembangunan yang dilakukan dapat lebih fokus pada 
bagaimana mencapai suatu laju pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi dalam suatu periode yang relatif singkat, tidak 
terbukti secara signifikan. 



Pemerataan(Equity), Ketimpangan 
(Inequality) dan Kemiskinan (Poverty) 
Isu pemerataan distribusi pendapatan adalah merupakan isu 
yang sangat kompleks karena terkait dengan nilai-nilai sosial 
budaya, sehingga pembuat kebijakan ekonomi harus 
mencurahkan perhatian yang besar terhadap masalah ini karena 
sejumlah alasan sebagai berikut: 
•  Sebagian masyarakat memandang pemerataan pendapatan 

sebagai tujuan yang layak dicapai karena menyangkut masalah 
keadilan sosial 

•  Kebijakan pemerataan pendapatan, secara langsung dan tidak 
langsung dijalankan untuk menurunkan kemiskinan. 

•  Adanya beberapa kebijakan yang dilakukan saat ini akan 
berdampak pada pengurangan kesejahteraan untuk generasi 
yang akan datang. 

•  Kebijakan pemerataan dalam semua bidang dapat 
meningkatkan kohesi sosial dan mengurangi konflik politik. 



Pemerataan versus Ketimpangan 
Distribusi Pendapatan 
• Untuk mengukur ketidakmerataan distribusi pendapatan 

menggunakan Koefisien Gini. 
• Menurut IMF, telah terjadi peningkatan ketimpangan 

distribusi pendapatan di kebanyakan negara di dunia 
terutama di negara transisi; yang rata-rata koefisien 
gininya 0,25 sampai akhir 1980-an, dan pada 
pertengahan tahun 1990-an telah meningkat lebih dari 
0,30.  

• Di beberapa negara  terjadinya pergeseran dari labor 
income menjadi capital income. Di negara transisi, 
pergeseran ini akan menyebabkan privatisasi dari 
kepemilikan asset. 



Globalisasi dan Ketimpangan 
Pendapatan? 
• Globalisasi menghubungkan tenaga kerja, produk, dan 

pasar modal dalam perekonomian dunia. Peningkatan 
perdagangan, pergerakan modal dan tenaga kerja, serta 
kemajuan teknologi telah melahirkan suatu spesialisasi 
dalam produksi dan penyebaran produksi ke berbagai 
wilayah geografi yang jauh 

• Dasar dari teori ini adalah adanya beberapa ekonom yang 
menyatakan bahwa globalisasi adalah penyebab 
munculnya ketimpangan pendapatan di negara-negara 
maju.  

• Pendapat lain menyatakan bahwa kesenjangan yang 
tinggi antara upah tenaga kerja ahli dan tenaga kerja tidak 
ahli di negara-negara maju seharusnya bisa 
menumbuhkan penyebaran skill-intensive technologies. 

 



Respon Kebijakan 
• Menurut IMF, beberapa kebijakan yang dilaksanakan 

adalah: distribusi pembagian perusahaan swasta, 
adaptasi instrumen kebijakan sosial untuk melindungi 
kelompok-kelompok lemah, dan pendirian Social Safety 
Nets (Jaring Pengaman Sosial) seperti: subsidi, 
kompensasi uang tunai sebagai pengganti subsidi, 
pelatihan tenaga kerja sektor publik, dan program kerja 
publik. Adanya keterbatasan dana, membuat 
implementasi kebijakan menjadi sulit. 



Tingkat	  pendapatan	  dan	  ketidakmerataan	  
distribusi	  pendapatan 

•  Pada	   tahun	   1955,	   Kuznets	   memperkenalkan	   pemikiran	   perihal	   hubungan	  
antara	   ketidakmerataan	   pendapatan	   dengan	   tingkat	   keberhasilan	  
pembangunan.	  Hubungan	   antara	   tingkat	   pendapatan	   dan	   ketidakmerataan	  
distribusi	  pendapatan	  dihipotesakan	  berupa	  bentuk	  hubungan	  dengan	  pola	  
U-‐terbalik	   (inverted	   U	   shaped	   pattern).	   Artinya,	   distribusi	   pendapatan	  
cenderung	  semakin	  timpang	  pada	  tahap	  awal	  pembangunan	  dan	  kemudian	  
cenderung	   lebih	   merata	   pada	   tahap	   selanjutnya	   sejalan	   dengan	   perbaikan	  
tingkat	  pendapatan.	  

•  Arthur Lewis (1954) dan Simon Kuznets (1955). Model Lewis 
pertumbuhan "dengan tenaga kerja tidak terbatas” berbeda secara 
fundamental dengan Kaldor (atau Solow), yang dalam hal ini didorong 
oleh pergerakan faktor produksi (tenaga kerja) dari sektor yang 
produktivitasnya rendah ke tinggi produktivitas seseorang. 	  



Dimensi Ketimpangan dan Implikasi 
• Distribusi pendapatan rumah tangga yang tidak merata 

(berdasarkan gender, usia) sangat berpengaruh terhadap 
ketidaksetaraan antara individu-individu. 

• Efek pajak progrresif terhadap distribusi pendapatan, dari 
sejumlah penelitian, berbeda kesimpulan, sebagian karena 
perbedaan metodologi 

•  Transfer pemerintah, termasuk pensiun dan tunjangan 
lainnya, seperti pengangguran atau tunjangan cacat, secara 
prinsip sangat besar pengaruhnya. 



   
Lanjutan ... 

•  Investasi sosial pemerintah dianggap cara yang 
lebih progresif dibandingkan dengan pajak 
pendapatan. 

• Menggunakan distribusi non-moneter sebagai 
indikator kesejahteraan yang ada dalam 
memperluas definisi dan ukuran kemajuan luar 
pendapatan moneter di tingkat nasional, seperti 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) UNDP. 



KETIMPANGAN 
• Ketimpangan horizontal, atau ketidaksetaraan 
antara kelompok juga penting untuk kesejahteraan 
sosial.  

• Ada banyak aspek yang relevan dari ketimpangan 
tersebut ket impangan pendapatan, aset, 
pekerjaan, akses ke pendapatan sosial dan 
sumber daya. 

• Ketimpangan juga saling melengkapi kesehatan 
yang memburuk  dan ketidaksetaraan dalam 
kesehatan dan pendidikan cenderung mengarah 
pada distribusi pendapatan yang lebih tidak 
merata. 



PENGARUH PERTUMBUHAN PADA 
DISTRIBUSI 
• Sampai saat ini, pandangan yang paling mapan di 

keterkaitan antara pertumbuhan dan pendapatan 
distribusi adalah hipotesis Kuznets. Pada tingkat 
pendapatan rendah terkait dengan masyarakat yang 
umumnya agraris,ketimpangan pendapatan akan 
cenderung meningkat, dan kemudian mengalami 
penurunan. Ini ditangkap diagram di ”Kurva Kuznets”. 



Tahap	  Pembangunan	  dan	  Distribusi	  Pendapatan	  
•  Pada	   	   pembangunan	   tahap	   awal,	   sektor	   pertanian	   lebih	  
dominan	   memberikan	   kontribusinya	   terhadap	   pendapatan	  
masyarakat.	  	  

•  Pada	   pembangunan	   tahap	   awal,	   tingkat	   pendapatan	   dan	  
ketidakmerataan	   distribusi	   pendapatan	   mempunyai	   bentuk	  
hubungan	   yang	   positif.	   Artinya,	   peningkatan	   pendapatan	  
perkapita	   d i ikut i	   o leh	   semakin	   t ingginya	   t ingkat	  
ketidakmerataan	  distribusi	  pendapatan	  yang	  ditunjukkan	  oleh	  
semakin	  tingginya	  nilai	  Indeks	  Gini.	  



Lanjutan….	  
•  Pada	   pembangunan	   tahap	   lanjutan,	   sektor	   tradisional	   tumbuh	   lebih	  
cepat	   dan	   melibatkan	   pelaku	   dalam	   jumlah	   yang	   lebih	   besar	  
(traditional	   sector	   enrichment	   growth).	   Dengan	   perkataan	   lain,	   sektor	  
tradisional	   yang	   dilakukan	   oleh	   banyak	   pelaku	   kegiatan	   mampu	  
memberikan	   kontribusi	   pendapatan	   yang	   lebih	   besar.	   Sementara	  
sektor	   modern	   juga	   berkembang	   dalam	   arti	   jumlah	   pelaku	   kegiatan	  
(modern	   sector	   enlargement	   growth),	   tapi	   menyumbang	   pendapatan	  
tidak	   lebih	  besar	  dari	  apa	  yang	  disumbangkan	  oleh	  sektor	  tradisional.	  
Sehingga	   secara	   keseluruhan	   pembangunan	   tahap	   lanjutan	   mampu	  
mengurangi	   tingkat	   ketidakmerataan	   distribusi	   pendapatan	   antar	  
anggota	  masyarakat.	  	  

•  Pada	   Pembangunan	   Tahap	   Lanjutan	   hubungan	   antara	   tingkat	  
pendapatan	   dan	   derajat	   ketidakmerataan	   distribusi	   pendapatan	  
mempunyai	   bentuk	   hubungan	   yang	   negatif.	   Artinya,	   peningkatan	  
pendapatan	   perkapita	   diikuti	   oleh	   semakin	   membaiknya	   distribusi	  
pendapatan	   yang	   ditunjukkan	   oleh	   semakin	   rendahnya	   nilai	   Indeks	  
Gini.	  	  



>>>…	  
•  proses	   pembanguan	   secara	   keseluruhan	   atau	   menggabungkan	   kedua	   tahap	  
pembangunan	  tersebut,	  yakni	  tahapan	  awal	  dan	  tahap	  lanjutan	  sehingga	   	  dapat	  
diketahui	  kontinuitas	  hubungan	  antara	  tingkat	  pendapatan	  dan	  ketidakmerataan	  
distribusi	  pendapatan.	  	  

•  Pada	   tahap	   awal	   kedua	   parameter	   memiliki	   hubungan	   yang	   positif	   dan	   pada	  
tahap	   lanjutan	   hubungannya	   justru	   sebaliknya.	   Hubungan	   tersebut	   dapat	  
dikatakan	   sebagai	   hubungan	   positif-‐negatif	   (positive-‐negative	   relationship).	  
Dengan	   perkataan	   lain,	   keberhasilan	   pembangunan	   yang	   diukur	   dengan	   tingkat	  
pendapatan	   dan	   ketidakmerataan	   hasil-‐hasil	   pembangunan	   yang	   diukur	   dengan	  
nilai	  Indeks	  Gini	  memiliki	  hubungan	  positif-‐negatif.	  	  

•  Bentuk	  hubungan	  yang	  demikian	  kiranya	  sejalan	  dengan	  bentuk	  hubungan	  yang	  
dihipotesakan	  Kuznets	   (Kuznets‘	  Hypothesis),	  dengan	  pola	  U-‐terbalik	   (inverted	  U	  
shapped	  pattern),	  setidak-‐tidaknya	  untuk	  data	  antar	  desa	  (cross-‐village	  data)	  dan	  
pendapatan	  rumah	  tangga	  petani.	  



PENGARUH DISTRIBUSI TERHADAP 
PERTUMBUHAN	  

• Alderman	  dan	  Morris	   (1974)	  menunjukkan	  bahwa	  peningkatan	  
GNP	   per	   kapita	   sejalan	   dengan	   memburuknya	   distribusi	  
pendapatan	   pada	   pembangunan	   tahap-‐tahap	   awal;	   hanya	   di	  
negara-‐negara	  yang	  memiliki	  pendapatan	  nasional	  sangat	  tinggi	  
memiliki	   hubungan	   positif	   antara	   GNP	   per	   kapita	   dengan	  
tingkat	  pemerataan	  distribusi	  pendapatan.	  

•  Field	   (1979)	   berpendapat	   bahwa	   distribusi	   pendapatan	  
cenderung	   membaik	   pada	   kasus	   pertumbuhan	   ekonomi	   yang	  
terjadi	   sebagai	   akibat	   peningkatan	   pendapatan	   secara	  
signifikan	  pada	  sektor	  tradisonal	  (traditonal	  sector	  enrichment).	  
Sebaliknya	   distribusi	   pendapatan	   semakin	   memburuk	   karena	  
peningkatan	  pendapatan	  sektor	  modern.	  



>>>…	  
•  Sementara	   itu,	   Fields	   (1987)	   juga	  berpendapat	  bahwa	  
pola	   hubungan	   dengan	   bentuk	   U-‐terbalik	   tidak	  
terbukti.	   Dia	   percaya	   bahwa	   pola	   ketidakmerataan	  
pendapatan	  justru	  berlawanan,	  yaitu	  mengikuti	  pola	  U	  
terutama	   pada	   saat	   pelebaran	   sektor	   pendapatan	  
tinggi	  

•  Sundrum	   (1990)	   berkesimpulan	   bahwa	   tidak	   ada	  
hubungan	  yang	  jelas	  antara	  ketidakmerataan	  distribusi	  
pendapatan	   dengan	   rata-‐rata	   pendapatan	   per	   kapita.	  
Dia	  percaya	  bahwa	  tingkat	  ketidakmerataan	  distribusi	  
pendapatan	  tidak	  berkorelasi	  dengan	  pendapatan	  per	  
kapita.	  



Hubungan	  Antara	  Distribusi	  Faktor-‐Faktor	  
Pendapatan	  dan	  Distribusi	  Pendapatan	  
	  •  Secara	  umum	  faktor-‐faktor	  yang	  berkaitan	  dan	  berpengaruh	  terhadap	  
distribusi	   pendapatan	   rumah	   tangga	   dikategorikan	   ke	   dalam	   faktor	  
internal	  dan	  faktor	  eksternal.	  

•  Khusus	   faktor	   internal	   adalah	   faktor	   yang	   berasal	   dari	   intern	   rumah	  
tangga	  itu	  sendiri.	  Faktor-‐faktor	  tersebut	  meliputi	  sumberdaya	  tenaga	  
kerja	   rumah	   tangga	   dan	   komponen	   pendapatan	   itu	   sendiri	   (Becker,	  
1993).	  

•  Faktor	   eksternal	   adalah	   faktor	   yang	   berasal	   dari	   ekstern	   rumah	  
tangga,	  misalnya:	  kondisi	  lingkungan	  kerja.	  

•  Faktor-‐faktor	   yang	   diduga	   memiliki	   keterkaitan	   erat	   dengan	  
ketidakmerataan	   distribusi	   pendapatan,	   khususnya	   faktor-‐faktor	  
internal	   rumah	   tangga	   adalah	   distribusi	   penguasaan	   lahan	  pertanian,	  
distribusi	   pendidikan	   angkatan	   kerja	   rumah	   tangga	   dan	   distribusi	  
pendapatan	  yang	  berasal	  dari	  kegiatan	  dan	  usaha	  di	  sektor	  pertanian.	  



Kesimpulan	  
•  Hubungan	   antara	   tingkat	   pendapatan	   yang	   diproksikan	   sebagai	  
pendapatan	   per	   kapita	   dengan	   ketidakmerataan	   distribusi	   pendapatan	  
antar	   rumah	   tangga	   memiliki	   bentuk	   yang	   bervariasi	   sesuai	   dengan	  
tahapan	  pembangunan	  yang	  dilaksanakan.	  	  

•  Hubungan	   antara	   tingkat	   pendapatan	   dan	   ketidakmerataan	   distribusi	  
pendapatan	  dapat	  dikatakan	   sebagai	   hubungan	  positif-‐negatif	   (positive-‐
negative	  relationship).	  

•  Kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan antar rumah tangga 
tersebut terjadi karena semakin menurunnya pendapatan relatif dan 
pen-dapatan riil oleh 40% kelompok masyarakat berpendapatan 
terendah akibat; (1) dari sisi penawaran antara lain terbatasnya 
kepemilikan dan kesempatan memperoleh modal, keterbatasan 
kesempatan berusaha dan bekerja, posisi tawar yang lemah; (2) dari 
sisi permintaan antara lain karena kondisi ekonomi yang kurang 
meng-untungkan bagi usaha mereka dan per-mintaan yang rendah 
akibat inflasi dan kenaikan harga BBM sejak 2005 sehingga terjadi 
penurunan daya beli konsumen sehingga tidak meningkatkan 
pendapatan relatif bagi usaha kecil dan rumah tangga, sektor 
informal, petani, buruh dan pekerja/pegawai kecil	  



•  Pengusaha besar memiliki kesempatan memperoleh 
penghasilan yang tinggi di tengah minimnya upah buruh 
atau peker ja. Sela in i tu ke lompok masyarakat 
berpendapatan tertinggi yang di dalamnya terdapat 
pengusaha, wiraswastawan, dan profesional serta profesi 
lainnya yang diuntungkan dengan adanya peningkatan 
sektor modern seperti sektor jasa, keuangan, bangunan, 
angkutan dan komunikasi terutama di kota sebagai pusat 
kegiatan ekonomi. 

•  Kesempatan kerja di sektor-sektor seperti industri besar, 
bangunan, per-dagangan dan keuangan memang memberi-
kan pendapatan dan nilai tambah yang tinggi namun 
ketersediaannya terbatas dan lebih banyak di perkotaan 
daripada di pedesaan yang didominasi oleh sektor primer, 
sehingga menimbulkan ketimpangan pen-dapatan terutama 
antara perkotaan dengan pedesaan. 



REKOMENDASI KEBIJAKAN  
• Kebijakan pembangunan yang pro kemiskinan (pro-poor) 

tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan dengan menitikberatkan pada 
pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan. 

• Promosi dan pengembangan sektor informal. 
• Pengembangan usaha kecil menengah (UKM) melalui 

sentra-sentra industri komoditi lokal. 
• Pengembangan agribisnis dan agroindustri untuk 

menciptakan keterkaitan sektoral untuk mengangkat 
sektor pertanian. 



• Pemerintah daerah juga perlu melakukan kebijakan 
peningkatan upah buruh dan pekerja dengan 
disesuaikan kembali dengan kebutuhan hidup layak 
minimum terkini akibat inflasi melalui kebijakan 
kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) untuk 
mengurangi kesenjangan pendapatan yang besar 
antara buruh dengan pengusaha yang terjadi terutama 
di sektor modern dan perkotaan.  



 
Penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan pada 
negara berkembang (Adelman Morris (1973) dan Arsyad 
(2004).  

1.  Pertambahan pen-duduk yang tinggi yang 
mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. 

2.  Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak 
diikuti secara proporsional dengan pertambahan 
produksi barang-barang. 

3.  Ketidakmerataan pembangunan antar daerah. 
4.  Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang 

padat modal (capital intensive), sehingga persen-tase 
pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar 
dibandingkan dengan persentase pendapatan yang 
berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah. 

5.  Rendahnya mobilitas sosial. 



6.  Pelaksanaan kebijak-sanaan industri substitusi 
impor yang meng-akibatkan kenaikan harga-harga 
barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha 
golongan kapitalis. 

7.  Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi 
negara-negara sedang berkembang dalam 
perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai 
akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara 
terhadap barang ekspor negara-negara sedang 
berkembang. 

8.  Hancurnya industri-industri kerjainan rakyat seperti 
pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. 



Kemiskinan dan Ketimpangan Distribusi 
(Kasus Indonesia) 
•  Pada tahun 1960-an, keadaan masyarakat indonesia 

pada saat orde baru secara efektif mulai berjalan pada 
Maret 1966 adalah berada sangat jauh dibawah garis 
kemiskinan.  

•  Pendapatan perkapita Indonesia berada dibawah 
perekonomian negara-negara Asia Tenggara. GDP rill 
per kapita Indonesia pada tahun 1983 adalah sama 
dengan GDP rill per kapita Indonesia pada tahun 
1965-1967.  



Pertumbuhan Pemerataan selama periode 1970-an 
• Periode tahun 1970-an adalah suatu periode dimana 

harga minyak dunia mengalami peningkatan yang sangat 
pesat, hal inidikenal dengan istilah oil boom yang sangat 
berdampak terhadap pertumbuhan ekoomi dan distribusi 
pendapatan di Indonesia.  

• Ketimpangan distribusi pendapatan meningkat antara 
tahun 1969-1970 dan 1976, baik di wilayah perkotaan 
maupun pedesaan. Hasil estimasi terhadap pengeluaran 
masyarakat kelompok atas di wilayah perkotaan jawa 
antara tahun 1970-1976 menunjukkan peningkatan 
sebesar 66%. Sedangkan masyarakat kelompok bawah, 
peningkatan pengeluarannya hanya sebesar 20% (Booth, 
1981). 



Kebijakan Penyesuaian Struktural dan Penurunan 
Kemiskinan pada periode 1981-1987 
 
• Antara tahun 1976-1981, pada periode oil boom, jumlah 

masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan 
mengalami penurunan sebesar 5,6%. 

• Setelah tahun 1981, pendapatan Indonesia dari ekspor 
minyak mulai mengalami penurunan sehingga pemerintah 
mulai mengadopsi kebijakan yang bertujuan untuk 
meningkatkan ekspor non migas, diversifikasi pajak 
domestik, menarik lebih banyak investasi luar negeri, 
deregulasi sektor keuangan, dan memperbaiki efisiensi 
sektor publik. 



Mengalami Laju pertumbuhan yang 
Cepat, Periode 1987-1996 
 

• Selama periode 1981-1987, Indonesia melakukan 
devaluasi yang diharapkan tidak menimbulkan resesi 
dosmetik. 

•  Intal (1992) menganggap bahwa hal tersebut sebagai 
suatu kebijakan penyesuaian tingkat bunga. Industri 
ekspor non migas tumbuh cepat sebagai dampak dari 
depresiasi rupiah.  

• Pada tahun 1988, pemerintah mendorong usaha ini 
melalui perubahan sistem pajak dan melakukan 
deregulasi terhadap sistem keuangan. 



Ketimpangan Pendapatan Regional 
•  Selama tahun 1980-an sampai 1990-an, sebelum terjadinya 

krisis ekonomi, rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan 
Indonesia adalah sebesar 7%,  sumbangan sektor manufaktur 
terhadap GDP meningkat dari 12% menjadi 21% antara tahun 
1985 sampai 1995. 

•  Sedangkan sumbangan sektor pertanian dan pertambangan 
terhadap GDP turun dari 46% menjadi 26%. Ketimpangan 
Pendapatan Regional telah menarik perhatian masyarakat 
Indonesia, terutama karena terjadi perubahan yang terus-
menerus terhadap indikator sosial ekonomi antar wilayah dan 
antar propinsi. 

•  Dalam analisisnya, Akita dan Alisjahbana menggunakan 
metode komposisi ketimpangan two-stage nested. Sebelum 
krisis ekonomi, ketimpangan pendapatan regional secara 
keseluruahan meningkat secara signifikan dari 0,262 pada 
tahun 1993 menjadi 0,287 pada tahun 1997. 



Dilema Antara Pertumbuhan dan 
Pemerataan di Indonesia (Trade-off) 
• Pertumbuhan yang tinggi pada tahun 1987 sampai 1996 

diikuti dengan peningkatan dalam ketimpangan 
pendapatan terutama di wilayah perkotaan (Booth, 2000).  

• Banyak negara di dunia yang menghadapi permasalahan 
seputar pertumbuhan versus pemerataan distribusi 
pendapatan. Keduanya merupakan hal yang sangat 
penting tapi hampir selalu sulit untuk diwujudkan secara 
bersamaan karena bila mengutamakan yang satu akan 
menuntut dikorbankannya yang lain. 



Dampak Krisis Ekonomi Terhadap 
Ketimpangan Pendapatan Regional 
• Dampak dari krisis ekonomi adalah munculnya 

ketidakmerataan di Jawa-Bali terutama di wilayah 
perkotaan. Di Jakarta, Jawa Barat dan wilayah-wilayah 
Jabotabek mengalami penurunan GDP per kapita lebih 
dari 20%. Sebagai akibatnya, ketimpangan di dalam 
propinsi mengalami penurunan di wilayah Jawa Barat, 
Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdasarkan hasil 
observasi, dapat dikatakan bahwa krisis ekonomi 
Indonesia adalah krisis yang menimpa masyarakat kota di 
pulau Jawa. 


