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Pendahuluan	  

§  Konsep	  pertumbuhan	  pro-‐kemiskinan	  telah	  menjadi	  sangat	  populer	  selama	  
dekade	  terakhir.	  Hal	  ini	  mencerminkan	  gagasan	  bahwa	  pertumbuhan	  ekonomi	  
harus	  mempengaruhi	  semua	  segmen	  masyarakat.	  

§  Pertumbuhan	  pro-‐kemiskinan	  adalah	  ketika	  pendapatan	  orang	  miskin	  
meningkat.	  Pendapat	  lain	  menganggap	  bahwa	  pertumbuhan	  yang	  dapat	  	  
meningkatkan	  pendapatan	  miskin	  secara	  proporsional	  lebih	  dari	  peningkatan	  
pendapatan	  rata-‐rata	  dalam	  masyarakat	  (Kakwani	  et	  al.	  2004,	  dan	  Ravallion,	  
2004).	  

§  Diskusi	  tentang	  apa	  yang	  seharusnya	  menjadi	  target	  dari	  kebijakan	  pro-‐rakyat	  
miskin	  merupakan	  topik	  penting,	  disamping	  perdebatan	  tentang	  apakah	  
pembangunan,	  harus	  secara	  mutlak	  atau	  relatif,	  pro-‐masyarakat	  miskin;	  	  

§  Studi	  tentang	  pertumbuhan	  pro-‐miskin	  umumnya	  memandang	  negara-‐negara	  
berkembang	  mengambil	  pendekatan	  secara	  mutlak	  untuk	  definisi	  garis	  
kemiskinan	  dalam	  arti	  bahwa	  mereka	  diasumsikan	  melewati	  garis	  kemiskinan	  
konstan	  secara	  riil.	  	  



Ê  Pertumbuhan	  yang	  baik	  adalah	  pertumbuhan	  yang	  mengurangi	  
kemiskinan	  atau	  berpihak	  pada	  rakyat	  miskin.	  Pertumbuhan	  dapat	  
dianggap	  sebagai	  kondisi	  yang	  tidak	  cukup	  untuk	  pengurangan	  
kemiskinan.	  

Ê  Kakwani	  dan	  Pernia	  (2000)	  mendefinisikan	  pro-‐kaum	  miskin	  
sebagai	  pertumbuhan	  yang	  "memungkinkan	  masyarakat	  miskin	  
secara	  aktif	  berpartisipasi	  dan	  memberikan	  manfaat	  dari	  kegiatan	  
ekonomi	  

Ê  Pro-‐poor	  growth	  adalah	  sebuah	  konsep	  yang	  berguna	  yang	  
memungkinkan	  untuk	  mengklasifikasikan	  pola	  pertumbuhan	  yang	  
mengarah	  pada	  pengurangan	  kemiskinan	  dan	  pertumbuhan	  	  
umumnya	  dianggap	  sebagai	  kondisi	  yang	  diperlukan	  untuk	  
pengurangan	  kemiskinan.	  



Ê  Cara	  tidak	  langsung	  menunjukkan	  bahwa	  pertumbuhan	  pro-‐miskin	  
jika	  keuntungan	  dari	  keseluruhan	  pertumbuhan	  ekonomi	  yang	  
didistribusikan	  kepada	  orang	  miskin	  melalui	  pajak	  progresif	  dan	  
pengeluaran	  pemerintah.	  Pengeluaran	  ini	  dapat	  	  berupa	  transfer	  
keuangan	  langsung	  atau	  investasi	  terhadap	  aktiva	  orang	  miskin	  
dengan	  menyediakan	  pelayanan	  sosial	  dasar.	  	  

Ê  Transfer	  keuangan	  	  akan	  meningkatkan	  disposable	  income	  
masyarakat	  miskin	  dan	  dengan	  demikian	  akan	  meningkatkan	  
kesejahteraan	  yang	  bersifat	  sementara.	  

Ê  Investasi	  aset	  	  adalah	  pilihan	  yang	  jelas	  lebih	  tahan	  lama	  karena	  hal	  
ini	  memungkinkan	  orang	  miskin	  untuk	  lebih	  baik	  berpartisipasi	  dan	  
mendapatkan	  keuntungan	  dari	  kegiatan	  ekonomi	  tanpa	  membuat	  
mereka	  tergantung	  pada	  kesejahteraan	  program	  



Persentase	  dari	  pendapatan	  standar	  
median	  atau	  rata-‐rata	  	  

Ø  Dalam	  kasus	  seperti	  ini	  isu	  pertumbuhan	  pro-‐kaum	  miskin	  
menjadi	  jelas	  sangat	  berbeda.	  

Ø  	  Ketika	  melihat	  kemiskinan	  suatu	  negara	  cenderung	  untuk	  
menentukan	  garis	  kemiskinan	  secara	  relatif,	  yaitu,	  asumsi	  
bahwa	  pendapatan	  kaum	  miskin	  itu	  sama	  dengan	  beberapa	  
persentase	  dari	  pendapatan	  standar	  median	  atau	  rata-‐rata.	  	  

Ø  Selama	  dekade	  terakhir	  ini	  telah	  terjadi	  berbagai	  saran	  
mengenai	  	  cara	  untuk	  memastikan	  apakah	  pertumbuhan	  
ekonomi	  telah	  berfihak	  kepada	  kaum	  miskin.	  



Lanjutan…	  

Ê  Penelitian	  (Baulch	  dan	  McCulloch,	  2002,	  atau	  Kakwani	  dan	  Pernia,	  
2000)	  mempertimbangkan	  pertumbuhan	  yang	  akan	  menjadi	  pro-‐
miskin	  jika	  kemiskinan	  semakin	  sedikit,	  	  dan	  semua	  masyarakat	  
miskin	  menikmati	  pertumbuhan	  pendapatan	  pada	  tingkat	  yang	  
sama.	  

Ê  Dalam	  pendekatan	  relatif,	  pertumbuhan	  pro-‐kemiskinan	  berarti	  
bahwa	  pendapatan	  kaum	  miskin	  tumbuh	  lebih	  tinggi	  dibandingkan	  	  
masyarakat	  yang	  tidak	  miskin.	  	  

Ê  Pendekatan	  yang	  lainnya	  (pendekata	  absolut)	  	  menjelaskan	  bahwa	  
jawaban	  untuk	  pertanyaan	  "adalah	  pertumbuhan	  “pro-‐miskin”	  
akan	  tergantung	  pada	  ukuran	  kemiskinan	  yang	  dipilih	  dan	  garis	  
kemiskinan	  yang	  diadopsi.	  
	  



Lanjutan…	  

Ê  Dalam	  pendekatan	  absolut,	  jika	  seseorang	  bekerja	  -‐dengan	  data	  yang	  
dikumpulkan	  pada	  tingkat	  rumah	  tangga-‐	  harus	  ada	  variabel	  standar	  
pendapatan	  atau	  tingkat	  konsumsi	  berdasarkan	  pada	  skala	  kesetaraan	  
yang	  dipilih.	  

Ê  Secara	  umum	  mungkin	  untuk	  menguraikan	  perubahan	  kemiskinan	  (dalam	  
indeks	  kemiskinan)	  laju	  pertumbuhan	  rata-‐rata	  (konsumsi)	  -‐yang	  
perubahannya	  dalam	  distribusi	  (variasi	  tingkat	  ketimpangan	  distribusi)-‐	  
akan	  menjadi	  alat	  ukur	  untuk	  melihat	  peningkatan	  laju	  pertumbuhan	  
pendapatan	  (Datt	  dan	  Ravallion,	  1992).	  	  
	  



Lanjutan…	  

Ø  Jika	  ada	  pertumbuhan	  negatif,	  pertumbuhan	  akan	  
didefinisikan	  sebagai	  pro-‐miskin	  secara	  relatif	  jika	  
hilangnya	  relatif	  dalam	  pendapatan	  dari	  pertumbuhan	  
negatif	  lebih	  kecil	  untuk	  orang	  miskin	  daripada	  untuk	  
tidak	  miskin.	  

Ø  Dengan	  kata	  lain	  Baulch	  dan	  McCulloch	  (2002)	  menyatakan	  	  
ukuran	  pertumbuhan	  yang	  pro-‐kemiskinan	  dengan	  
membandingkan	  distribusi	  aktual	  penghasilan	  dengan	  yang	  
akan	  diamati,	  seandainya	  tidak	  ada	  perubahan	  dalam	  
distribusi	  pendapatan	  (yaitu,	  telah	  menjadi	  pertumbuhan	  
"distribusi-‐netral").	  



Beberapa	  Hasil	  Penelitian	  

Ê  Pertumbuhan	  dapat	  juga	  dianalisis	  dari	  sudut	  yang	  berbeda,	  
yakni	  dengan	  data	  yang	  dikumpulkan	  di	  tingkat	  rumah	  
tangga,	  	  sehingga	  harus	  ada	  standar	  pendapatan	  atau	  tingkat	  
konsumsi	  sebagai	  normalisasi	  yang	  tergantung	  pada	  skala	  
kesetaraan	  yang	  dipilih.	  

Ê  Hilangnya	  pendapatan	  secara	  relatif	  akibat	  dari	  
pertumbuhan	  negatif	  lebih	  kecil	  untuk	  orang	  miskin	  dari	  pada	  
untuk	  tidak	  miskin.	  



Lanjutan…	  

q  	  Adanya	  pertumbuhan	  yang	  sebenarnyamenunjukkan	  bahwa	  
pertumbuhan	  disertai	  oleh	  peningkatan	  ketidaksetaraan	  
tetapi	  pengurangan	  kemiskinan	  masih	  diamati.	  

q  	  Dalam	  beberapa	  kasus	  dimana	  pertumbuhan	  ekonomi	  yang	  
positif	  menyebabkan	  peningkatan	  dalam	  kemiskinan.	  

q  	  Pendekatan	  mutlak	  berpihak	  pada	  pertumbuhan	  masyarakat	  
miskin,	  ketimpangan	  seharusnya	  tidak	  berbeda	  bila	  jumlah	  
yang	  sama	  ditambahkan	  ke	  semua	  pendapatan.	  
	  



Penutup	  

§  Asumsi	  yang	  dibuat	  tentang	  definisi	  kemiskinan	  dan	  pilihan	  antara	  
keluarga	  dan	  pendekatan	  mutlak	  untuk	  pertumbuhan	  pro-‐miskin	  
sangat	  mempengaruhi	  hasil.	  

§  Jika	  diasumsikan	  bahwa	  garis	  kemiskinan	  bervariasi	  dari	  waktu	  ke	  
waktu	  tetapi	  endogen	  dan	  jika	  menggunakan	  pendekatan	  relatif	  
terhadap	  pertumbuhan	  pro-‐miskin,	  ditemukan	  bahwa	  praktis	  tidak	  
ada	  efek	  dari	  “pertumbuhan	  yang	  murni”.	  	  

§  Agar	  pertumbuhan	  berpihak	  pada	  masyarakat	  miskin,	  maka	  
kegiatan	  perekonomian	  seharusnya	  diarahkan	  pada	  sektor-‐sektor	  
atau	  wilayah	  di	  mana	  orang	  miskin	  bekerja	  dan	  menggunakan	  
faktor-‐faktor	  produksi	  yang	  mereka	  miliki	  seperti	  di	  bidang	  
pertanian	  dan	  kegiatan	  non	  pertanian	  di	  pedesaan	  dan	  sektor	  
informal.	  



Rekomendasi	  

Ê  Apakah	  perubahan	  dalam	  pertumbuhan	  ini	  diakibatkan	  oleh	  
"pertumbuhan	  murni"	  atau	  apakah	  itu	  juga	  dipengaruhi	  oleh	  
perubahan	  dalam	  ketidaksetaraan.	  	  

Ê  Adanya	  konsep	  yang	  muncul	  baru-‐baru	  ini	  dalam	  literatur	  
tentang	  pertumbuhan	  pro-‐miskin,	  seperti	  pertumbuhan	  
ekonomi	  dan	  tingkat	  penurunan	  kemiskinan	  yang	  setara.	  	  

Ê  Garis	  kemiskinan	  yang	  bervariasi	  dari	  waktu	  ke	  waktu	  tetap	  
dianggap	  sebagai	  eksogen.	  


