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Kata Pengantar

xiii

Kita hidup di dunia yang ditandai dengan ketidakmerataan yang luar biasa dalam hal 
kesempatan, baik yang ada baik di dalam maupun antarnegara. Bahkan, kesempatan yang 
paling dasar, yakni kesempatan untuk hidup itu sendiri pun, terdistribusi secara tidak 
sama: sementara kurang dari 1 persen anak-anak yang dilahirkan di Swedia meninggal 
dunia sebelum ulang tahun mereka yang pertama, hampir 15 persen dari seluruh anak 
yang dilahirkan di Mozambik tidak mampu mencapai usia tersebut. Di El Salvador, tingkat 
kematian bayi adalah 2 persen untuk anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang terpelajar 
dan 10 persen untuk mereka yang ibunya tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Di 
Eritrea, jangkauan layanan imunisasi mendekati 100 persen untuk anak-anak dari kalangan 
lima persen penduduk terkaya di negara itu, tetapi hanya mencapai 50 persen untuk lima 
persen penduduknya yang termiskin.
  Anak-anak ini tidak dapat disalahkan untuk keadaan atau lingkungan tempat mereka 
dilahirkan, namun hidup mereka—dan kemampuan mereka untuk memberikan kontribusi 
untuk pembangunan bangsa mereka—sangat ditentukan oleh keadaan atau lingkungan 
tersebut. Karenanya, World Development Report—WDR 2006 (Laporan Pembangunan 
Dunia 2006), yang merupakan edisi ke-28 ini, memberikan perhatian utama keperan 
kemerataan dalam proses pembangunan. Kemerataan didefinisikan dalam dua prinsip 
dasar. Pertama adalah kesempatan yang sama: prestasi hidup seseorang seharusnya 
ditentukan pertama-tama dan terutama oleh talenta dan upaya-upayanya, dan bukan oleh 
berbagai keadaan yang menjadi kodratnya, seperti ras, jenis kelamin, latar belakang sosial 
dan keluarga, atau negara kelahiran. Prinsip kedua adalah terhindarnya hasil-hasil yang 
merugikan, terutama dalam tingkat kesehatan, pendidikan, dan konsumsi.
 Bagi banyak, bahkan sebagian besar, orang, kemerataan secara intrinsik merupakan 
hal yang penting sehingga layak untuk dijadikan tujuan pembangunan itu sendiri. Tetapi, 
Laporan ini menyingkap lebih dalam lagi, dan menghadirkan petunjuk yang cukup bahwa 
tindakan berbagi berbagai kesempatan ekonomi dan politik dalam arti yang luas juga 
mampu mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
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 Memperluas kesempatan, tentu saja, sejalan dengan pilar pertama dari strategi 
pembangunan Bank Dunia, yakni memperbaiki iklim investasi untuk semua orang. 
Kesalingtergantungan atau interdependensi dimensi-dimensi ekonomi dan politik 
dalam pembangunan juga semakin menegaskan pentingnya pilar strategis yang kedua, 
pemberdayaan. Laporan ini menunjukkan bahwa dua pilar tersebut tidak terpisah satu 
sama lain dalam mendukung pembangunan, tetapi, sebaliknya, keduanya justru saling 
memperkuat. Harapan saya adalah bahwa Laporan ini akan memberi pengaruh yang 
signifikan pada cara kita dan para rekan pembangunan Bank Dunia memahami, merancang, 
dan mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan.

  Paul D. Wolfowitz
  Presiden
  Bank Dunia
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Daftar singkatan 

Singkatan-singkatan berikut digunakan dalam Laporan ini:

AA Affirmative Action (Aksi Peneguhan)
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome
CCP  Chinese Communist Party (Partai Komunis 

Cina)
DAC  Development Assistance Committee 

(Komite Bantuan Pembangunan)
DHS Demographic and Health Survey (Survei 

Demografis dan Kesehatan)
ECD  Early Child Development (Perkembangan 

Masa Awal Kanak-kanak)
EPL  Employment Protection Legislation 

(Undang-undang Perlindungan Tenaga 
Kerja)

FDI  Foreign Direct Investment (Investasi Asing 
Langsung)

GDP  Gross Domestic Product (Produk Domestik 
Bruto)

GHG Greenhouse Gas (Gas Rumah Kaca)
GNI Gross National Income (Pendapatan 

Nasional Bruto)
HIPC  Heavily Indebted Poor Countries (Negara-

negara Miskin Berutang Banyak)
HIV  Human Immunodeficiency Virus
ICOR  Incremental Capital-Output Ratio (Rasio 

Modal-Output Inkremental)

ICRISAT International Crop Research Institute in the 
Semi-Arid Tropics (Institut Penelitian Panen 
Internasional di Daerah Tropis Semi-Tandus)

IDA International Development Association 
(Asosiasi Pembangunan Internasional)

ILO International Labour Organization 
(Organisasi Buruh Internasional)

IMF International Monetary Fund (Dana 
Moneter Internasional)

IMS Intercontinental Marketing Services 
(Layanan Pemasaran Antarbenua)

KDP Kecamatan Development Project (Proyek 
Pembangunan Kecamatan)

MDG Millennium Development Goals (Tujuan 
Pembangunan Milenium)

MMM Movement Militant Mauricien (Kelompok 
Militan di Mauritius)

MSF Médecins Sans Frontières
NAFTA North American Free Trade Agreement 

(Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika 
Utara)

NGO Nongovernmental Organization (Lembaga 
Swadaya Masyarakat)

ODA Official Development Assistance (Bantuan 
Pembangunan Resmi)
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OECD  Organization for Economic Co-operation 
and Development (Organisasi untuk Kerja 
Sama Ekonomi dan Pembangunan)

PPA Participatory Poverty Assessment (Penilaian 
Kemiskinan Partisipatoris)

PPP Purchasing-power Parity (Paritas Daya Beli)
PROMESA Promoción y Mejoramiento de la Salud
SME  Small and Medium Enterprises (Usaha Kecil 

dan Menengah)
TAC  Treatment Action Campaign (Kampanye 

Aksi Demo)
TIMSS Third International Mathematics and 

Science Study (Kajian Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Internasional yang Ketiga)

TRIP Trade-related aspects of Intellectual Property 
Rights (Aspek-aspek Hak Milik Intelektual 
yang Terkait dengan Perdagangan)

U.N. United Nations (Perserikatan Bangsa-
bangsa)

UNCTAD United Nations Conference on Trade 
and Development (Konferensi PBB 
untuk membahas perdagangan dan 
pembangunan)

UNAIDS  Program bersama PBB untuk menangani 
HIV/AIDS

UNICEF United Nations International Children’s 
Emergency Fund (badan PBB yang 
menangani anak-anak)

VAT Value Added Tax (Pajak Pertambahan Nilai)
WHO World Health Organization (Organisasi 

Kesehatan Dunia)
WTO World Trade Organization (Organisasi 

Perdagangan Dunia)
WWII World War II (Perang Dunia II)

Catatan data
Negara-negara yang dimasukkan ke dalam kelompok 
berdasarkan kawasan dan kelompok berdasarkan pendapatan 
di Laporan ini dicantumkan dalam tabel Klasifikasi 
Ekonomi di awal bagian Indikator-indikator Pembangunan 
Dunia Pilihan. Klasifikasi atas pendapatan didasarkan pada 
GNP per kapita; ambang batas klasifikasi pendapatan yang 
digunakan dalam edisi ini dapat ditemukan dalam bagian 
Pendahuluan hingga Indikator-indikator Pembangunan 
Dunia Pilihan. Rata-rata kelompok yang dituliskan dalam 
gambar dan tabel adalah rata-rata bersih negara dalam 
kelompok, kecuali bila dinyatakan sebaliknya.

 Pemakaian kata negara untuk menjelaskan konsep 
ekonomi tidak menyiratkan penilaian Bank Dunia mengenai 
status hukum atau status-status lain dari suatu wilayah. 
Istilah negara berkembang merujuk pada keadaan ekonomi 
dengan tingkat pendapatan atau pemasukan rendah sampai 
menengah, dan, dengan demikian, juga mencakup keadaan 
ekonomi di masa peralihan dari ekonomi perencanaan 
terpusat. Istilah negara maju merujuk pada keadaan ekonomi 
dengan tingkat pendapatan yang tinggi.
 Satuan dolar yang digunakan di sini adalah dolar 
Amerika Serikat, kecuali bila dinyatakan lain. Miliar berarti 
1.000 juta; triliun berarti 1.000 miliar.
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Bayangkan tentang dua anak Afrika Selatan 
yang dilahirkan pada waktu yang sama di 
tahun 2000. Nthabiseng adalah seorang 
anak kulit hitam, yang dilahirkan dari 
sebuah keluarga miskin di suatu wilayah 
terpencil di provinsi Eastern Cape, sekitar 
700 kilometer dari Cape Town. Ibunya tidak 
pernah mengenyam pendidikan formal. 
Sedangkan, Pieter adalah seorang anak kulit 
putih, dan dilahirkan di sebuah keluarga 
berada di kota Cape Town. Ibunya berhasil 
menyelesaikan pendidikan tingginya di 
Stellenbosch University yang prestisius.
 Ketika dilahirkan, Nthabiseng dan 
Pieter tidak dapat dianggap sebagai pihak 
yang bertanggung jawab atas keadaan atau 
latar belakang keluarga mereka: ras mereka, 
tingkat pendapatan dan pendidikan orang 
tua mereka, tempat tinggal mereka, atau 
bahkan jenis kelamin mereka. Namun 
demikian, statistik menunjukkan bahwa 
berbagai variabel latar belakang yang telah 
hadir pada waktu sebelumnya itu membuat 
perbedaan yang penting untuk hidup yang 
mereka jalani. Nthabiseng memiliki 7,2 
persen kesempatan untuk meninggal dunia 
pada tahun pertama kehidupannya, atau 
lebih dari dua kali lipat kesempatan yang 
dimiliki Pieter, yang besarnya adalah 3 
persen. Pieter dapat mengharapkan hidup 
selama 68 tahun, sementara Nthabiseng 

50 tahun. Pieter dapat berharap menjalani 
pendidikan formal selama 12 tahun, 
sedangkan Nthabiseng kurang dari 1 
tahun.1 Sepanjang hidupnya, Nthabiseng 
kemungkinan besar akan menjalani hidup 
yang jauh lebih miskin daripada Pieter.2 
Setelah dewasa, ia memiliki akses yang 
lebih kecil ke air bersih dan sanitasi, atau 
ke sekolah atau pendidikan yang baik. Jadi, 
kesempatan yang dimiliki oleh kedua anak 
ini untuk mencapai potensi kemanusiaan 
mereka yang penuh sejak semula sudah 
sangat berbeda, walaupun hal itu tidak 
mereka tentukan sendiri.
 Berbagai disparitas atau perbedaan 
yang besar dalam hal kesempatan semacam 
itu lalu terwujud dalam kemampuan yang 
berlainan untuk memberikan kontribusi 
untuk pembangunan Afrika Selatan. Kondisi 
kesehatan Nthabiseng pada saat kelahiran 
kiranya lebih buruk, karena nutrisi ibunya 
ketika mengandungnya pun tidak dapat 
dikatakan bagus. Karena sosialisasi gender, 
lokasi geografis, dan akses ke sekolah mereka, 
Pieter, yang laki-laki, memiliki kemungkinan 
yang jauh lebih besar untuk memperoleh 
pendidikan yang memungkinkannya 
mengembangkan dan memanfaatkan 
talenta-talenta bawaannya dengan penuh. 
Bahkan, jika pada usia 25 tahun, berkat 
keberhasilannya dalam mengatasi segala 
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rintangan yang menghalangi, Nthabiseng 
memiliki suatu gagasan bisnis yang 
amat baik (seperti inovasi yang dapat 
meningkatkan produksi pertanian), ia tetap 
akan menghadapi kesulitan yang lebih besar 
untuk mendapatkan dana pinjaman dari 
bank dengan tingkat bunga yang wajar. 
Pieter, yang juga memiliki gagasan yang 
sama bagusnya (misalnya, bagaimana 
merancang versi yang disempurnakan 
dari sebuah peranti lunak komputer), 
kemungkinan besar akan lebih mudah 
mendapatkan kredit dari bank, baik karena 
ijazah sarjananya maupun karena ia bisa 
mengajukan agunan yang meyakinkan. 
Pada masa ketika Afrika Selatan sedang 
mengalami peralihan ke demokrasi sekarang 
ini, Nthabiseng memiliki hak suara dan, 
karenanya, secara tidak langsung dapat 
ikut menentukan kebijakan pemerintahnya, 
sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang-
orang kulit hitam di bawah pemerintahan 
apartheid. Namun, warisan apartheid 
dalam hal ketidaksetaraan kesempatan dan 
kekuasaan politik masih akan tetap ada dan 
terasa sampai beberapa waktu ke depan. 
Dibutuhkan waktu dan perjuangan yang 
panjang dari perubahan politik (mendasar) 
seperti itu menjadi perubahan dalam 
kondisi-kondisi ekonomi dan sosial.
 Meskipun perbedaan-perbedaan 
dalam kesempatan hidup antara Pieter 
dan Nthabiseng di Afrika Selatan amat 
mencolok, hal tersebut tidak ada apa-apanya 
bila diperbandingkan dengan disparitas 
yang ada antara kebanyakan orang Afrika 
Selatan dengan masyarakat dari negara maju. 
Bayangkan tentang seorang anak bernama 
Sven—yang dilahirkan pada waktu yang 
sama dengan Nthabiseng dan Pieter, tetapi 
hidup dalam sebuah keluarga biasa di Swedia. 

Kemungkinannya untuk meninggal dunia 
pada tahun pertama kehidupannya sangat 
kecil (0,3 persen) dan ia dapat berharap 
untuk tetap hidup sampai usia 80 tahun, atau 
12 tahun lebih lama daripada Pieter dan 30 
tahun daripada Nthabiseng. Ia bisa menjalani 
pendidikan di sekolah selama 11,4 tahun—5 
tahun lebih panjang daripada kebanyakan 
anak yang hidup di Afrika Selatan. Perbedaan 
dalam kuantitas atau lamanya masa sekolah 
ini makin dipertegas dengan perbedaan 
dalam kualitas: di kelas delapan, misalnya, 
Sven dapat berharap memperoleh nilai 500 
pada ujian matematika taraf internasional, 
sementara kebanyakan siswa Afrika Selatan 
hanya akan memperoleh nilai 264—dengan 
deviasi lebih dari dua standar di bawah 
median yang ditetapkan oleh Organization 
for Economic Cooperation and Development 
(OECD). Nthabiseng kemungkinan besar 
tidak akan pernah sampai duduk di kelas 
delapan, sehingga ia pun tidak ikut dalam 
tes tersebut.3

 Perbedaan-perbedaan yang ada 
dalam kesempatan hidup yang sifatnya 
lintas bangsa, ras, jenis kelamin, dan 
kelompok sosial kiranya akan dipandang 
oleh banyak pembaca sebagai sesuatu 
yang secara fundamental tidak setara. 
Berbagai perbedaan tersebut juga akan 
menyebabkan terjadinya penyia-nyiaan 
potensi kemanusiaan dan hilangnya 
kesempatan pembangunan. Itulah yang 
mendorong WDR (World Development 
Report—Laporan Pembangunan Dunia) 
2006 ini untuk menganalisis relasi antara 
kesetaraan dan pembangunan.
 Yang kami maksud dengan kesetaraan 
di sini adalah bahwa orang memiliki 
kesempatan yang sama untuk mengejar 
kehidupan yang mereka pilih dan terhindar 
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dari hasil-hasil yang secara ekstrem 
merugikan. Pesan utamanya adalah bahwa 
kesetaraan itu bersifat komplementer, 
dalam pengertian yang fundamental, 
untuk pencapaian kesejahteraan jangka 
panjang. Berbagai institusi dan kebijakan 
yang mendorong terwujudnya satu ruang 
gerak yang setara—di mana semua anggota 
masyarakat memiliki kesempatan yang 
sama untuk menjadi aktif secara sosial, 
berpengaruh secara politik, dan produktif 
secara ekonomi—memberikan kontribusi 
untuk pertumbuhan dan pembangunan 
yang berkelanjutan. Kesetaraan yang lebih 
baik, karenanya, memiliki manfaat ganda 
dalam mengurangi kemiskinan: melalui 
pengaruh-pengaruh positif pembangunan 
jangka panjang dan melalui terbukanya 
kesempatan yang lebih luas untuk kelompok 
masyarakat yang lebih miskin.
  Sifat komplementer atau saling 
melengkapi  antara kesetaraan dan 
kesejahteraan muncul karena dua alasan 
dasar. Pertama, terjadi banyak kegagalan 
pasar di negara-negara yang sedang 
berkembang, khususnya dalam pasar 
kredit, asuransi, tanah, dan modal manusia. 
Akibatnya, sumber daya tidak mengalir ke 
tempat di mana tingkat imbal hasil tertinggi 
berada. Misalnya, anak-anak dengan 
potensi yang luar biasa, seperti Nthabiseng, 
mungkin saja tidak dapat menyelesaikan 
sekolah dasar, sementara anak-anak yang 
lain, yang potensinya lebih rendah, dapat 
menyelesaikan pendidikan di tingkat 
universitas. Para petani bekerja lebih keras 
di tanah milik mereka sendiri daripada di 
bidang-bidang yang mereka sewa dengan 
sistem untuk hasil. Para produsen komoditas 
pertanian dan tekstil yang efisien di negara 
berkembang menutup diri dari pasar OECD, 

dan para pekerja tak terlatih yang miskin 
memiliki kesempatan yang amat terbatas 
untuk bekerja di berbagai negara kaya.
 Ketika pasar tidak berkembang atau 
tidak sempurna, distribusi kekayaan dan 
kekuasaan memengaruhi alokasi kesempatan 
investasi. Memperbaiki berbagai kegagalan 
pasar merupakan respons yang ideal; tetapi, 
manakala hal itu tidak dimungkinkan, atau 
terlalu mahal, bentuk-bentuk redistribusi 
tertentu—akses ke pelayanan, aset, atau 
pengaruh politik—dapat diambil untuk 
meningkatkan efisiensi ekonomi.
 Alasan kedua mengapa kesetaraan 
dan kesejahteraan jangka panjang bersifat 
komplementer adalah fakta bahwa tingkat 
ketidaksetaraan ekonomi dan politik 
yang tinggi cenderung mendorong pada 
penciptaan berbagai institusi dan ancangan 
sosial yang secara sistematis memihak 
kepentingan kalangan yang memiliki 
pengaruh lebih besar. Institusi-institusi yang 
tidak setara semacam itu dapat menghasilkan 
pembiayaan ekonomi. Ketika hak-hak 
pribadi dan hak milik diterapkan hanya 
pada kalangan tertentu, ketika keuntungan 
alokasi anggaran diberikan terutama ke 
kalangan yang secara politik berpengaruh, 
dan ketika distribusi layanan-layanan 
publik lebih menguntungkan kaum kaya, 
baik kelompok atau kelas menengah dan 
bawah tidak pernah tersentuh potensinya. 
Masyarakat, secara keseluruhan, kemudian 
menjadi lebih tidak efisien dan kehilangan 
kesempatan untuk mendapatkan inovasi 
dan investasi. Pada tingkat global, ketika 
negara berkembang memiliki sedikit sekali 
atau malah tidak sama sekali, suara dalam 
perencanaan global, aturan-aturan tersebut 
bisa dipastikan tidak tepat dan tidak setara 
untuk negara-negara yang lebih miskin.
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 Berbagai pengaruh negatif yang 
dimunculkan oleh ketidaksetaraan dalam 
hal kesempatan dan kekuasaan politik atas 
pembangunan ini menjadi semakin terasa 
dan merusak karena baik ketidaksetaraan 
ekonomi, politik, maupun sosial cenderung 
mereproduksi diri bersama berjalannya 
waktu dan bergantinya generasi. Kami 
menyebut  fenomena s emacam ini 
“perangkap ketidaksetaraan.” Anak-
anak kurang beruntung yang berasal 
dari keluarga-keluarga yang ada di dasar 
atau papan bawah distribusi kekayaan 
tidak mempunyai kesempatan yang sama 
dengan anak-anak dari keluarga yang lebih 
kaya untuk mengenyam pendidikan yang 
berkualitas. Karenanya, anak-anak tidak 
beruntung ini kemungkinan besar juga akan 
menerima pendapatan yang lebih rendah 
ketika mereka sudah tumbuh dewasa. 
Karena suaranya kurang diperhitungkan 
dalam proses politik yang ada, kaum 
miskin—seperti halnya para orang tua 
mereka—memiliki kemampuan yang 
lebih kecil untuk memengaruhi berbagai 
pengambilan keputusan anggaran untuk 
meningkatkan kualitas sekolah umum 
untuk anak-anak mereka. Dan, lingkaran 
setan ketidaksetaraan pun terlestarikan.
 Distribusi kekayaan terkait erat dengan 
perbedaan sosial yang membagi-bagi 
orang, komunitas, dan bangsa ke dalam 
kelompok yang mendominasi dan kelompok 
yang didominasi. Pola dominasi ini terus 
ada dan berkembang karena berbagai 
ketimpangan ekonomi dan sosial justru 
semakin dipertegas dengan penggunaan 
kekuasaan, baik secara tersurat maupun 
tersirat. Kaum elit melindungi kepentingan 
mereka dengan cara-cara yang halus, 
melalui berbagai praktik “eksklusif,” seperti 

perkawinan dan sistem-sistem kekerabatan 
tertentu, dan dengan cara-cara yang lebih 
jelas, misalnya manipulasi politik yang 
agresif dan pemakaian kekerasan.
 Berbagai ketidaksetaraan politik, sosial, 
kultural, dan ekonomi yang saling tumpang-
tindih semacam itu melumpuhkan mobilitas. 
Mereka sangat sulit untuk dipatahkan karena 
terjalin secara sedemikian erat dengan 
persoalan-persoalan kehidupan keseharian 
yang serba biasa. Ketidaksetaraan tersebut 
dipelihara oleh kaum elit, dan sering kali 
juga malah diinternalisasi oleh kelompok-
kelompok yang terpinggirkan atau tertekan, 
sehingga mempersulit kaum miskin itu 
sendiri untuk menemukan jalan yang 
tepat guna keluar dari kemiskinan mereka. 
Demikianlah, perangkap ketidaksetaraan 
itu cenderung menjadi stabil dan tetap ada 
dari satu generasi ke generasi berikutnya.
 Laporan ini berusaha mendokumen-
tasikan persistensi atau terpeliharanya 
perangkap-perangkap ketidaksetaraan 
dengan cara menggarisbawahi interaksi 
yang  ada  antara  b erbagai  b entuk 
ketidaksetaraan. Ia menampilkan bukti 
yang menunjukkan bahwa ketidaksetaraan 
dalam hal kesempatan itu tidak berguna 
dan justru bertentangan dengan upaya-
upaya pembangunan dan pengurangan 
kemiskinan yang berkelanjutan. Ia juga 
mengusulkan implikasi kebijakan yang 
berpusat pada konsep yang luas untuk 
menyetarakan ruang gerak yang ada—baik 
secara politik maupun ekonomi dan baik 
di arena domestik maupun global. Jika 
kesempatan yang dimiliki oleh anak-anak 
seperti Nthabiseng jauh lebih terbatas 
daripada yang dipunyai oleh anak-anak 
seperti Pieter dan Sven, dan bila hal ini 
secara keseluruhan mengganggu jalannya 
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pembangunan, peran logis yang dituntut 
dari masyarakat adalah berusaha memberi 
kesempatan yang lebih luas ke anak-anak 
yang memiliki kesempatan serba terbatas 
tersebut.
 Ada tiga hal penting yang perlu 
dipertimbangkan di sini. Pertama, sementara 
ruang gerak yang lebih sebanding atau 
setara kemungkinan memang akan mampu 
memperkecil jurang ketidaksetaraan yang 
dapat diamati di bidang prestasi pendidikan, 
status kesehatan, dan tingkat pendapatan, 
tujuan kebijakan ini bukanlah kesamaan 
dalam hasil akhir yang diperoleh. Sungguh, 
bahkan dalam kesetaraan kesempatan 
yang sejati pun, orang akan selalu bisa 
mengamati adanya perbedaan dalam hasil 
akhir yang disebabkan oleh perbedaan 
dalam preferensi, talenta, usaha, dan 
keberuntungan.4 Ini sejalan dengan peran 
penting perbedaan pendapatan dalam 
menyediakan insentif untuk berinvestasi 
di bidang pendidikan dan fisik, untuk 
bekerja, dan untuk mengambil risiko. 
Tentu saja, hasil akhir itu penting, tetapi 
kita memerhatikannya pertama-tama 
dan terutama karena pengaruhnya dalam 
kemiskinan absolut dan perannya dalam 
membentuk kesempatan.
 Kedua, perhatian pada kesempatan 
yang setara mengimplikasikan bahwa aksi 
publik seharusnya lebih berfokus pada 
distribusi aset, kesempatan ekonomi, dan 
suara atau hak politik, daripada langsung 
pada ketidaksetaraan dalam hal pendapatan. 
Berbagai kebijakan yang dibuat seharusnya 
mendorong masyarakat untuk ke luar 
dari “perangkap ketidaksetaraan” dan 
masuk ke dalam lingkaran kesetaraan 
dan pertumbuhan yang sejati dengan 
memberikan ruang gerak yang sama—

melalui investasi terhadap sumber daya 
manusia yang miskin; akses yang lebih 
luas dan lebih setara ke layanan umum dan 
informasi; jaminan hak milik untuk semua 
orang; dan kesetaraan yang lebih besar di 
pasar. Tetapi, kebijakan-kebijakan yang 
dibuat untuk memberi ruang gerak ekonomi 
yang lebih setara menghadapi tantangan yang 
besar. Terdapat kapasitas atau kemampuan 
yang tidak sama untuk memengaruhi 
agenda kebijakan: kepentingan orang-
orang pinggiran biasanya tidak pernah 
tersuarakan atau terwakili. Dan ketika 
ada kebijakan yang dirasa bisa merugikan 
kepentingannya, kelompok yang berkuasa 
pasti akan mencari cara-cara untuk 
menghalangi terjadinya perubahan atau 
reformasi tersebut. Karenanya, berbagai 
kebijakan yang lebih setara tampaknya 
hanya akan berhasil sekiranya penyetaraan 
ruang gerak ekonomi itu disertai dengan 
upaya-upaya serupa untuk menyetarakan 
ruang gerak politik dalam negeri dan 
introduksi sistem pengaturan global yang 
lebih setara.
 Ketiga, mungkin terjadi berbagai 
kompromi jangka pendek di tingkat 
kebijakan antara kesetaraan dan efisiensi. 
Hal ini sangat disadari dan telah, dengan 
sangat ekstensif, terdokumentasikan. 
Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa 
kalkulus biaya-manfaat (yang sering kali 
bersifat implisit) yang dipakai oleh para 
pembuat kebijakan untuk menilai kebaikan 
atau manfaat dari berbagai kebijakan yang 
mereka buat sering tidak memperhitungkan 
keuntungan jangka panjang yang sulit 
untuk diukur tetapi riil untuk terbentuknya 
kesetaraan yang lebih besar. Kesetaraan yang 
lebih besar mengimplikasikan fungsi-fungsi 
ekonomi yang lebih efisien, konflik yang 
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berkurang, kepercayaan yang meningkat, 
dan institusi-institusi yang lebih baik, 
dengan manfaat dinamis untuk investasi 
dan pertumbuhan. Bila manfaat-manfaat 
jauh tersebut tidak dimasukkan dalam 
perhitungan, dapat dipastikan bahwa 
kebijakan tersebut tidak akan menghasilkan 
kesetaraan yang berkelanjutan.
 Namun demikian, pada saat yang sama, 
mereka yang tertarik untuk mewujudkan 
kesetaraan yang lebih besar harus juga 
mempertimbangkan kompromi jangka 
pendek. Jika insentif-insentif individual 
dilemahkan dengan berbagai skema 
redistribusi pendapatan yang membuat 
investasi  perpajakan dan produksi 
terlalu jauh perbedaannya, akibatnya 
adalah lebih sedikit inovasi, lebih sedikit 
investasi, dan lebih sedikit pertumbuhan. 
Sejarah abad ke-20 telah ternoda oleh 
banyak contoh kebijakan keliru yang 
mengatasnamakan kesetaraan tetapi 
justru membahayakan—dan bukannya 
memacu—proses pertumbuhan karena 
mengabaikan berbagai insentif individual. 
Suatu keseimbangan harus diupayakan, 
dengan mempertimbangkan baik biaya atau 
tanggungan langsung terhadap insentif-
insentif individual maupun manfaat jangka 
panjang untuk masyarakat yang kohesif, 
dengan berbagai institusinya yang inklusif 
dan kesempatannya yang luas.
  Sementara penilaian yang hati-hati 
atas rancangan kebijakan dalam konteks 
lokal senantiasa merupakan sesuatu yang 
penting, berbagai pertimbangan kesetaraan 
juga perlu diperhitungkan secara sungguh-
sungguh dalam diagnosis dan kebijakan. 
Ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah 
kerangka kerja yang baru. Ia hanya berarti 

mengintegrasikan dan memperluas kerangka 
kerja yang telah ada: kesetaraan itu sangat 
penting, baik untuk lingkungan investasi 
maupun untuk agenda pemberdayaan, dan 
diupayakan melalui dampak atas institusi 
dan rancangan kebijakan yang spesifik. 
Beberapa kalangan tertentu mungkin 
memandang kesetaraan sebagai entitas 
yang berdiri sendiri, sementara yang lain 
pertama-tama karena perannya dalam 
mengurangi angka kemiskinan absolut, misi 
Bank Dunia.
 Laporan ini mengakui nilai intrinsik 
yang terkandung dalam kesetaraan, tetapi 
ia pertama-tama dan utama hendak 
mendokumentasikan bagaimana fokus pada 
kesetaraan penting untuk pembangunan 
jangka panjang. Laporan ini terdiri atas tiga 
bagian.

• Bagian I membahas petunjuk mengenai 
ketidaksetaraan dalam hal kesempatan 
dalam dan lintas negara. Beberapa 
upaya untuk mengukur ketidaksetaraan 
kesempatan coba ditampilkan, tetapi, 
secara lebih umum, kami mengandalkan 
petunjuk mengenai hasil akhir yang 
sangat tidak setara di antara berbagai 
kelompok karena keadaan-keadaan 
yang telah terjadi atau “ditentukan” 
sebelumnya—seperti jenis kelamin, 
ras, latar belakang keluarga, atau 
negara kelahiran—sebagai penanda 
ketidaksetaraan dalam hal kesempatan.

• Bagian II mempertanyakan mengapa 
kesetaraan itu penting. Dalam bagian 
ini, dikemukakan dua saluran dampak 
(pengaruh dari kesempatan yang tidak 
setara ketika pasar tidak sempurna, 
dan konsekuensi dari ketidaksetaraan 
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untuk kualitas institusi-institusi yang 
dikembangkan oleh suatu masyarakat) 
dan motif-motif intrinsik.

• Bagian III mempertanyakan bagaimana 
tindakan publik dapat menciptakan 
ruang gerak politik dan ekonomi yang 
lebih setara. Di arena domestik, tindakan 
tersebut dapat mendorong investasi pada 
orang, perluasan akses ke penyetaraan, 
tanah,  dan inf rastruktur,  ser ta 
menggalakkan kesetaraan di pasar. Di 
arena internasional, ia memperjuangkan 
kesetaraan ruang gerak dalam fungsi 
pasar global dan berbagai aturan yang 
mengarahkannya—dan kesediaan untuk 
membantu negara-negara dan kaum 
miskin.

Bagian selanjutnya dari gambaran umum 
ini menampilkan ringkasan dari berbagai 
temuan yang paling penting.

Ketidaksetaraan di dalam 
dan lintas negara
Dari perspektif kesetaraan, distribusi 
kesempatan lebih penting daripada distribusi 
hasil akhir. Tetapi, kesempatan, yang lebih 
merupakan potensi daripada sesuatu yang 
aktual, lebih sulit untuk diamati dan diukur 
daripada hasil akhir.

Ketidaksetaraan dalam negeri 
memiliki banyak dimensi

Pengukuran langsung atas ketidaksetaraan 
dalam hal kesempatan itu sulit, tetapi 
sebuah analisis yang dikembangkan di 
Brasil menampilkan sebuah ilustrasi (Bab 
2). Ketidaksamaan dalam hal pendapatan 
pada tahun 1996 dibagi ke dalam sebuah 
bagian yang dikaitkan dengan empat 

keadaan bawaan yang ada di luar kendali 
manusia—yakni, ras, tempat kelahiran, 
pendidikan orang tua, dan pekerjaan sang 
ayah ketika ia dilahirkan—dan sebuah 
bagian residual. Keempat keadaan bawaan 
ini mengisi sekitar seperempat dari seluruh 
perbedaan dalam pendapatan antara 
pekerja. Variabel-variabel penentu atau 
determinan lain yang ada pada saat kelahiran 
tentu saja sangat berpengaruh, tetapi tidak 
dimasukkan di sini—faktor-faktor itu 
misalnya jenis kelamin, kekayaan keluarga, 
atau kualitas sekolah dasar. Karena berbagai 
variabel tersebut tidak dimasukkan dalam 
“dekomposisi” ketidaksetaraan, hasil yang 
ditampilkan di sini dapat dipandang sebagai 
perkiraan batas bawah dari ketidaksetaraan 
kesempatan yang terjadi di Brasil.
 Sayangnya, keadaan-keadaan bawaan 
(yang secara moral tidak relevan) ini 
menentukan lebih dari sekadar tingkat 
pendapatan di masa yang akan datang. 
Pendidikan dan kesehatan merupakan 
faktor-faktor intrinsik dan memengaruhi 
kapasitas individual untuk terlibat dalam 
kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. 
Namun demikian, anak-anak memiliki 
kesempatan yang sangat berbeda untuk 
belajar dan menjalani hidup yang sehat di 
hampir seluruh kelompok penduduk, yang 
antara lain bergantung pada kepemilikan 
aset, lokasi geografis, atau tingkat pendidikan 
orang tua. Bandingkan betapa akses ke 
layanan umum seperti imunisasi berbeda 
antara kaum kaya dan miskin di berbagai 
negara (Figur 1).
 Terdapat perbedaan yang substansial 
dalam akses ke layanan imunisasi antara, 
misalnya, Mesir, di mana hampir setiap 
anak terlayani (di sebelah kiri), dengan 
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Chad, di mana lebih dari 40 persen anak 
tidak mendapat layanan (di sebelah kanan). 
Namun demikian, disparitas tersebut dapat 
menjadi lebih jelas dalam beberapa negara. 
Di Eritrea, misalnya, nyaris semua anak-anak 
yang lahir dari seperlima warga yang paling 
kaya di negara itu terlayani, tetapi hampir 
separuh dari semua anak yang lahir dari 
seperlima penduduk yang paling miskin tidak 
terlayani.
 Perbedaan-perbedaan yang disebabkan 
oleh jenis kelamin juga muncul di banyak 
belahan dunia. Di beberapa wilayah di Asia 
Timur dan Selatan, terutama di daerah 
pedalaman Cina dan barat daya India, 

kesempatan seorang anak untuk hidup 
bisa tergantung pada satu karakteristik 
bawaan saja: seks atau jenis kelamin. Di 
berbagai daerah ini, jumlah bayi laki-laki 
jauh lebih banyak daripada bayi perempuan, 
sebagian karena pengguguran selektif 
yang didasarkan atas jenis kelamin dan 
sebagian lain karena perbedaan perawatan 
pascakelahiran. Dan, di banyak (meskipun 
tidak semua) bagian dunia, jumlah anak 
laki-laki yang bersekolah lebih banyak 
daripada anak perempuan. Ratusan juta 
anak-anak cacat yang hidup di seluruh 
negara yang sedang berkembang juga 
memiliki kesempatan-kesempatan yang 
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Figur 1 Kekayaan sangat memengaruhi kemampuan akses anak untuk mendapatkan layanan imunisasi

Persentase yang tidak terlayani

Paling miskin

Paling kaya

Sumber: Kalkulasi penyusun berdasar data dari Demographic Health Survey (DHS).
Catatan: * mengindikasikan bahwa kalangan yang paling miskin memiliki akses yang lebih luas ke layanan imunisasi anak daripada kalangan yang paling kaya, sementara tanda akhir di setiap batangan vertikal 
mengindikasikan persentase kuintil atas dan bawah dari distribusi kepemilikan aset.



9Gambaran Umum

amat berbeda dari para kawannya yang 
bertubuh sempurna.
 Berbagai ketidaksetaraan ini biasanya 
diasosiasikan dengan perbedaan dalam 
kemampuan seorang individu untuk 
menjadi “agen”—kemampuan sosioekonomi, 
kultural, dan politik untuk membentuk 
dunia di sekitarnya. Perbedaan-perbedaan 
tersebut menciptakan bias dalam institusi 
dan aturan yang, pada gilirannya, lebih 
menguntungkan mereka yang berasal dari 
kelompok yang berkuasa dan memiliki 
hak-hak khusus. Dalam realitas, ini 
terwujud dalam beragam manifestasi seperti 
rendahnya kesempatan untuk melakukan 
mobilitas di kalangan kasta-kasta atau kelas 
sosial tertentu di wilayah pedalaman India 
dan berbagai episode diskriminasi terhadap 
masyarakat Quichua di Ekuador. Perbedaan 
dalam kuasa dan status yang terus ada 
dan mewarnai berbagai kelompok dapat 
menjadi terinternalisasi ke dalam perilaku, 
aspirasi, dan preferensi yang, pada akhirnya, 
turut melanggengkan ketidaksetaraan itu 
sendiri.
 Ketidaksetaraan dalam hal kesempatan 
juga diwariskan lintas generasi. Anak-anak 
yang dilahirkan di keluarga miskin dan 
statusnya rendah mempunyai kesempatan 
yang lebih kecil dalam hal pendidikan, 
kesehatan, pendapatan, dan status. Hal ini 
telah tampak sejak si anak masih berusia dini. 
Di Ekuador, anak-anak berusia tiga tahun 
dari semua kelompok sosioekonomi diberi 
ujian yang sama untuk menilai penguasaan 
kosakata mereka, dan hasilnya tidak jauh 
dari standar rujukan internasional. Tetapi, 
ketika usia mereka mencapai lima tahun, 
semuanya gagal untuk mendapatkan 
hasil yang mendekati standar rujukan 
internasional lagi, kecuali mereka yang 

berasal dari kelompok warga yang kaya dan 
yang orang tuanya mengenyam pendidikan 
tinggi (Figur 2). Berbagai perbedaan yang 
amat jelas dalam penguasaan kosakata antara 
anak-anak yang orang tuanya mengenyam 
pendidikan sekolah selama 0 sampai 5 
tahun dan yang orang tuanya memperoleh 
pendidikan selama 12 tahun atau lebih 
kemungkinan akan turut menentukan 
kemampuan mereka ketika mereka masuk 
sekolah dasar, serta akan terus ada dan 
memberi warna di waktu-waktu berikutnya. 
Imobilitas antargenerasi juga dapat diamati 
di negara-negara kaya: bukti baru dari 
Amerika Serikat (di mana mitos kesempatan 
yang sama terasa sangat kuat) menunjukkan 
bagaimana status sosioekonomi terus 
bertahan antargenerasi: perkiraan mutakhir 
menyebutkan bahwa dibutuhkan lima 
generasi untuk sebuah keluarga yang 
menghasilkan separuh dari rata-rata 
pendapatan nasional untuk mencapai angka 
rata-rata tersebut.5 Imobilitas semacam 

carry over to their performance once they
enter primary school, and will likely persist
thereafter. Intergenerational immobility is
also observed in rich countries: new evi-
dence from the United States (where the
myth of equal opportunity is strong) finds
high levels of persistence of socioeconomic
status across generations: recent estimates
suggest that it would take five generations
for a family that earned half the national
average income to reach the average.5

Immobility is particularly pronounced for
low-income African Americans.
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Figur 2  Kesempatan ditentukan sejak usia dini

Perkembangan kognitif anak-anak berusia tiga sampai lima tahun di Ekuador sangat beragam berdasar pada 
latar belakang keluarga

Nilai median Nilai median

Paling kaya 25%

Paling miskin 25%

Usia (dalam bulan) Usia (dalam bulan)

Sumber: Paxson dan Schady (2005).
Catatan: Nilai rata-rata test of vocabulary recognition (TVIP) (suatu pengukuran atas penguasaan kosakata bahasa Spanyol, yang 
distandardisasi sesuai aturan internasional) diberikan ke anak usia tertentu (didasarkan pada bulan). 
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itu semakin jelas untuk kelompok Afro-
Amerika yang berpendapatan rendah.

Ketidaksetaraan global sangat 
besar

Jika di banyak negara angkanya sudah 
amat besar, ketidaksetaraan dalam hal 
kesempatan di tingkat global justru 
semakin menggila. Bab 3 menunjukkan 
bahwa perbedaan-perbedaan kesempatan 
lintas negara diawali dengan kesempatan 
untuk hidup itu sendiri: sementara 7 dari 
setiap 1.000 bayi Amerika meninggal 
dunia pada tahun pertama kehidupan 
mereka, 126 dari setiap 1.000 bayi di 
Mali mengalami nasib serupa. Bayi-bayi 
yang mampu bertahan hidup, tidak hanya 
di Mali tetapi juga di banyak bagian 
Afrika dan negara-negara miskin di Asia 
dan Amerika Latin, menghadapi risiko 
kekurangan gizi yang lebih buruk daripada 
bayi-bayi lain yang tinggal di berbagai 
negara kaya. Dan sekiranya mereka pergi ke 
sekolah—lebih dari 400 juta orang dewasa 
di negara-negara berkembang tidak pernah 
mengenyam bangku sekolah—sekolah-
sekolah mereka jauh lebih buruk daripada 
sekolah yang dimasuki oleh anak-anak di 
Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Karena 
kualitas sekolah yang rendah, masalah 
gizi buruk, dan uang yang bisa diperoleh 
dengan bekerja daripada dengan belajar, 
banyak anak memilih untuk meninggalkan 
sekolah lebih awal. Rata-rata orang yang 
dilahirkan antara tahun 1975 dan 1979 di 
negara-negara Afrika sub-Sahara hanya 
mengenyam 5,4 tahun pendidikan di 
sekolah. Di Asia Selatan, angka ini naik 
menjadi 6,3 tahun; dan di negara-negara 
OECD, ia menjadi 13,4 tahun.

 Dengan perbedaan di bidang pendidikan 
dan kesehatan semacam itu, ditambah 
dengan disparitas yang besar dalam akses 
ke infrastruktur dan berbagai layanan 
publik yang lain, tidaklah mengejutkan 
bila kesempatan untuk mengonsumsi 
barang-barang privat antara kaum kaya 
dengan kaum miskin sangat berlainan. 
Rata-rata pengeluaran untuk konsumsi 
tahunan berkisar dari Purchasing Power 
Parity (PPP) $279 di Nigeria sampai PPP 
$17.232 di Luksemburg. Ini berarti bahwa 
rata-rata warga Luksemburg menikmati 
sumber daya moneter 62 kali lebih tinggi 
daripada rata-rata orang Nigeria. Sementara 
rata-rata orang Nigeria kesulitan untuk 
membeli makanan bergizi setiap harinya, 
kebanyakan warga Luksemburg tidak perlu 
terlalu khawatir untuk membelanjakan 
uangnya demi mendapatkan generasi 
telepon seluler yang terbaru di pasaran. 
Karena banyaknya larangan yang membuat 
pergerakan orang antarnegara lebih terbatas 
daripada pergerakannya dalam negeri, 
ketidaksetaraan dalam penghasilan antara 
negara ini lebih diasosiasikan atau dikaitkan 
dengan ketidaksetaraan dalam kesempatan 
daripada ketidaksetaraan dalam negeri.
 Tren ketidaksetaraan global telah 
mengalami berbagai perubahan. Antara 
tahun 1960 dan 1980 harapan hidup orang 
di banyak negara mengalami peningkatan 
yang mencolok, yang disebabkan oleh 
pertumbuhan pesat di negara-negara 
miskin (Figur 3). Perkembangan yang 
menggembirakan ini dipicu oleh penyebaran 
global teknologi kesehatan dan upaya-upaya 
kesehatan umum yang besar di berbagai 
bagian dunia yang angka mortalitasnya 
tinggi. Namun demikian, sejak tahun 
1990, HIV/AIDS (terutama yang banyak 

carry over to their performance once they
enter primary school, and will likely persist
thereafter. Intergenerational immobility is
also observed in rich countries: new evi-
dence from the United States (where the
myth of equal opportunity is strong) finds
high levels of persistence of socioeconomic
status across generations: recent estimates
suggest that it would take five generations
for a family that earned half the national
average income to reach the average.5

Immobility is particularly pronounced for
low-income African Americans.
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setara—sampai terjadinya 
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Sumber: Schady (2005).
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ditemukan di negara-negara Afrika) dan 
meningkatnya angka kematian di negara-
negara dengan ekonomi transisi (sebagian 
besar di Eropa Timur dan Asia Tengah) 
seakan membatalkan apa yang telah 
dicapai pada masa sebelumnya. Karena 
krisis AIDS, angka harapan hidup pada 
waktu kelahiran mengalami penurunan 
yang drastis, terutama di negara-negara 
yang sangat miskin, sehingga semakin 
memperlebar jurang perbedaan antara 
mereka dengan negara-negara kaya.
 Secara global, baik dalam maupun 
antarnegara, ketidaksetaraan dalam hal 
akses ke pendidikan sekolah juga mengalami 
penurunan, sementara rata-rata tingkatan 
atau tingkat sekolah di sebagian besar 
negara naik. Ini pun merupakan sebuah 
perkembangan yang menggembirakan, 
walaupun keprihatinan terhadap kualitas 
sekolah yang ada menjadi alasan untuk tidak 
cepat berpuas diri.
  Meski keprihatinan kami yang paling 
utama adalah ketidaksetaraan dalam hal 
kesempatan, perbedaan yang besar dalam 
hal pendapatan atau konsumsi lintas negara 
tentu saja memengaruhi kesempatan hidup 
yang dimiliki oleh anak-anak yang dilahirkan 
di negara-negara tersebut. Tren harapan 
hidup pada waktu kelahiran dan masa-
masa sekolah merucut, setidak-tidaknya 
sampai tahun 1990, tetapi gambaran yang 
berbeda muncul untuk poin pendapatan 
dan konsumsi. Sementara tren-tren dewasa 
ini tergantung pada konsep spesifik yang 
dipilih (dibahas secara mendetail di Bab 3), 
ketidaksetaraan global dalam hal pendapatan 
terus mengalami peningkatan untuk 
kurun waktu yang lama hingga lahirnya 
pertumbuhan ekonomi yang pesat di Cina 
dan India pada tahun 1980-an (Figur 4). 

 Menjelaskan seluruh ketidaksetaraan 
lintas individu di dunia ini dengan 
perbedaan antarnegara dan dalam negara 
merupakan sesuatu yang mungkin. Pada 
awal abad ke-19, perbedaan-perbedaan 
antarnegara masih relatif kecil, tetapi terus 
membesar hingga akhir abad ke-20. Jika 
Cina dan India tidak diperhitungkan, 
ketidaksetaraan global terus membesar dan 
ini disebabkan oleh semakin melebarnya 
jurang pendapatan antara negara-negara 
miskin dengan negara-negara kaya.

Mengapa ketidaksetaraan 
penting untuk 
pembangunan?
Mengapa ketidaksetaraan yang terus ada 
dan mewarnai—baik dalam maupun 
lintas negara—penting? Alasan yang 
pertama adalah bahwa ketidaksetaraan 
ini mengimplikasikan adanya kelompok-
kelompok yang senantiasa duduk di 
posisi atau memiliki kesempatan yang 
lebih rendah—secara ekonomi, sosial, 
dan politik—daripada warga negara 
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Figur 4  Tren jangka panjang yang naik 
dalam hal ketidaksetaraan pendapatan mulai 
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yang lain. Sebagian besar orang setuju 
bahwa disparitas yang amat mencolok 
menyinggung atau tidak sesuai dengan rasa 
keadilan, terutama bila individu-individu 
yang terpengaruh olehnya tidak dapat 
berbuat banyak untuk memperbaikinya 
(Bab 4). Pendapat ini sejalan dengan 
pemikiran yang dikembangkan oleh 
banyak aliran filsafat politik dan sistem 
hak asasi manusia internasional. Ajaran 
moral dan etis agama-agama besar dunia 
juga membahas masalah kesetaraan 
ini, walaupun tidak dapat dipungkiri 
bahwa banyak di antaranya juga menjadi 
sumber ketidaksetaraan dan secara historis 
telah dikaitkan dengan struktur-struktur 
kuasa yang tidak adil. Terdapat pula 
petunjuk eksperimental yang menyebutkan 
bahwa banyak—tetapi tidak semua—
orang bertindak secara konsisten dengan 
semangat keadilan, selain bahwa mereka 
pun memerhatikan bagaimana mereka, 
secara individual, bersikap adil.
 Meskipun alasan-alasan intrinsik 
untuk memberi perhatian pada masalah 
ketidaksetaraan kesempatan dan proses 
yang tidak adil penting, fokus utama 
laporan ini adalah relasi instrumental antara 
kesetaraan dengan pembangunan, dengan 
penekanan pada dua saluran: pengaruh-
pengaruh kesempatan yang tidak setara 
ketika kondisi pasar tidak sempurna, dan 
berbagai konsekuensi ketidaksetaraan untuk 
kualitas institusi yang dikembangkan oleh 
suatu masyarakat.6

Bila pasar tidak sempurna, ketidaksetaraan 
d al am  k e ku a s a an  d an  k e k ay a an 
akan berubah atau terwujud menjadi 
kesempatan yang tidak setara, sehingga 
terjadilah penyia-nyiaan potensi produktif 

dan alokasi sumber daya yang tidak efisien. 
Pasar sering menjadi tidak sempurna, entah 
karena kesalahan-kesalahan intrinsik—
seperti kesalahan yang terkait dengan 
informasi asimetris—atau karena distorsi 
yang terkandung dalam kebijakan yang 
diterapkan. Studi-studi kasus ekonomi 
mikro menunjukkan bahwa alokasi sumber 
daya yang tidak efisien yang terjadi di 
antara alternatif-alternatif produktif sering 
dikaitkan dengan perbedaan dalam hal 
kekayaan atau status (Bab 5).
 Jika pasar modal berjalan dengan 
baik, tidak akan ada relasi antara investasi 
dan distribusi kekayaan: setiap orang 
yang memiliki kesempatan investasi 
yang menguntungkan mampu entah 
meminjam uang untuk mendanainya atau 
menjual ekuitas ke perusahaan yang akan 
menjalankannya. Tetapi, kondisi pasar 
modal di hampir semua negara (baik yang 
maju maupun sedang berkembang) sangat 
jauh dari sempurna: kredit didistribusikan 
di antara para klien yang prospektif, dan 
tingkat suku bunga antara satu peminjam 
dengan peminjam lain dan antara si pemberi 
pinjaman dan si peminjam sangat beragam, 
sedemikian rupa sehingga hal itu tidak terkait 
dengan risiko kegagalan atau berbagai faktor 
ekonomi lain yang memengaruhi imbal hasil 
yang diharapkan oleh si pemberi pinjaman. 
Misalnya, di Kerala dan Tamil Nadu di India 
serta di kalangan pelaku perdagangan di 
Kenya dan Zimbabwe, tingkat suku bunga 
turun sesuai besaran pinjaman dengan 
cara-cara yang tidak dapat dijelaskan dengan 
perbedaan risiko.7 Di Meksiko, tingkat imbal 
hasil modal perusahaan-perusahaan sektor 
informal yang kecil lebih tinggi daripada 
perusahaan-perusahaan yang besar dan 
mapan.
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 Pasar tanah juga tidak sempurna karena 
kurang jelasnya status kepemilikan tanah, 
terkonsentrasinya kepemilikan tanah pada 
kalangan tertentu, serta tidak sempurnanya 
pasar sewa tanah. Di Ghana, masa sewa 
tanah yang tidak jelas, khususnya di 
antara kaum perempuan, telah mendorong 
jarangnya tindak pembajakan sehingga 
menyebabkan penurunan progresif dalam 
produktivitas tanah.
 Pasar untuk modal manusia juga tidak 
sempurna, karena orang tua menjadi pihak 
yang membuat keputusan bagi anak-anaknya, 
dan karena hasil yang diharapkan dari suatu 
investasi dipengaruhi oleh lokasi, hubungan, 
dan diskriminasi—yang didasarkan atas 
jenis kelamin, kelas sosial, agama, atau 
ras. Diskriminasi dan stereotipisasi—
m e k a n i s m e  u nt u k  m e r e p r o d u k s i 
ketidaksetaraan antarkelompok—telah 
diketahui dapat menurunkan tingkat 
kepercayaan diri, usaha, dan kinerja dari 
kelompok yang mengalami diskriminasi. 
Hal ini mengurangi potensi mereka untuk 
mengalami pertumbuhan individual dan 
memberikan kontribusi untuk ekonomi.
 Petunjuk sangat gamblang mengenai 
dampak stereotipisasi atas kinerja datang 
dari sebuah penelitian mutakhir yang 
diadakan di India. Anak-anak yang berasal 
dari kasta yang berbeda-beda diminta 
untuk melakukan tugas sederhana, seperti 
menyelesaikan teka-teki, dengan imbalan 
uang yang besarnya sesuai dengan hasil 
yang mereka peroleh. Hasil terpenting 
dari uji coba ini adalah bahwa anak-anak 
dari kasta rendah memperoleh hasil yang 
sama tinggi dengan anak-anak dari kasta 
tinggi ketika fakta mengenai kasta mereka 
tidak diumumkan secara publik oleh pihak 
penguji, tetapi kemudian menjadi jauh lebih 

buruk manakala kasta mereka dinyatakan 
secara publik (Figur 5). Jika penghambat 
talenta serupa terdapat di dunia nyata, 
betapa banyaknya atau besarnya potensi 
hasil bagus yang hilang karena stereotipisasi 
sosial.

Ketidaksetaraan ekonomi dan politik 
terkait dengan pembangunan institusional 
yang tidak baik. Saluran kedua yang dipakai 
oleh ketidaksetaraan untuk memengaruhi 
proses pembangunan jangka panjang 
adalah pembentukan institusi ekonomi 
dan politik (Bab 6). Institusi menentukan 
insentif serta hambatan yang akan dimiliki 
atau dihadapi orang dan memberi konteks 
untuk pasar untuk menjalankan fungsinya. 
Institusi yang berbeda-beda merupakan 
hasil dari proses historis yang kompleks, 

8

6

4

2

0

Figur 5  Kemampuan anak menjadi 
berbeda tatkala kelas sosial atau kasta 
mereka dipaparkan

Rata-rata jumlah teka-teki yang berhasil dipecahkan, 
berdasarkan kasta, dalam lima kali uji coba

Sumber: Hoff dan Pandey (2004).
Catatan: Figur di atas menunjukkan jumlah teka-teki yang secara benar 
diselesaikan oleh anak-anak dari kasta rendah dan tinggi yang tinggal di 
beberapa desa di India dalam sejumlah uji coba yang berbeda. Perbedaan 
antara dua kolom pertama dan tiga kolom terakhir merujuk pada 
hadiah uang yang diterima: entah anak-anak diberi hadiah uang untuk 
setiap jawaban yang benar (jumlah teka-teki) atau hanya jika mereka 
menyelesaikan paling banyak teka-teki (perlombaan).
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yang merefleksikan berbagai kepentingan 
dan struktur pengaruh politik dari para 
individu dan kelompok yang ada dalam 
suatu masyarakat. Dari perspektif ini, 
ketidaksempurnaan pasar muncul bukan 
karena suatu kebetulan, melainkan karena 
mereka mendistribusikan pendapatan atau 
kuasa dengan cara-cara yang partikuler. 
Karenanya, yang akan terjadi adalah konflik 
sosial atas institusi masyarakat dan insentif 
yang diterima oleh orang yang memegang 
kekuasaan untuk mengarahkan institusi 
sedemikian rupa sehingga menguntungkan 
pihak mereka.
  Argumen sentralnya di sini adalah 
bahwa kekuasaan yang tidak adil tersebut akan 
menyebabkan terbentuknya berbagai institusi 
yang melanggengkan ketidaksetaraan dalam 
hal kekuasaan, status, dan kekayaan—dan 
hal itu pada umumnya tidak mendukung 
iklim investasi, inovasi, dan kesediaan-
mengambil-risiko yang baik, yang mendasari 
pertumbuhan jangka panjang. Institusi 
ekonomi yang baik itu secara fundamental 
setara: supaya dapat makmur atau sejahtera, 
suatu masyarakat harus menciptakan berbagai 
insentif untuk mayoritas terbesar warganya 
untuk berinvestasi dan berinovasi. Tetapi, 
institusi ekonomi yang lebih adil semacam 
itu hanya akan terbentuk bila distribusi 
kekuasaan tidak terlampaui tidak setara dan 
ketika terdapat hukum-hukum yang mengatur 
penggunaan kekuasaan oleh berbagai pihak 
yang memegangnya. Pola dasar yang ditemukan 
dalam data dan berbagai narasi historis lintas 
negara mendukung pandangan bahwa negara 
yang melangkah ke jalan-jalan institusional 
yang mendorong terwujudnya kesejahteraan 
yang berkelanjutan dapat melakukannya 
karena keseimbangan pengaruh dan kekuasaan 
politik yang lebih adil.

 Salah satu contoh mengenai hal ini 
adalah perbandingan atas berbagai institusi 
awal dan pembangunan jangka panjang 
dari koloni-koloni Eropa di Amerika 
Utara dan Amerika Selatan. Koloni-koloni 
di Amerika Selatan—di mana jumlah 
budak dari kalangan penduduk pribumi 
maupun dari Afrika sangat besar—penuh 
dengan kaum pekerja yang tidak terampil. 
Ditambah dengan teknologi pertambangan 
dan tanah pertanian atau perkebunan yang 
luas, hal tersebut menjadi landasan ekonomi 
untuk suatu masyarakat yang hierarkis dan 
ekstraktif, di mana kepemilikan tanah dan 
kekuasaan politik sangat terkonsentrasi. Di 
Amerika Utara, sebaliknya, upaya-upaya 
serupa untuk mengintroduksi struktur 
hierarkis tidak mendapatkan dukungan 
karena sedikitnya jumlah pekerja—kecuali 
di beberapa tempat di mana kondisi 
agro-klimatik memungkinkan adanya 
perbudakan, seperti di bagian selatan 
Amerika Serikat.  Persaingan untuk 
mendapatkan tenaga kerja murah di bagian 
utara Amerika Serikat telah mendorong 
perkembangan pola kepemilikan tanah 
yang lebih setara, ekspansi monopoli yang 
lebih cepat, dan peningkatan kemelekan 
huruf dan pendidikan yang sangat drastis. 
Institusi-institusi ekonomi dan politik 
yang dihasilkan terus bertahan dan 
memberikan konsekuensi yang positif 
terhadap pembangunan ekonomi jangka 
panjang.

Menyetarakan ruang gerak 
ekonomi dan politik
Demikianlah, sebagian dari ketidaksetaraan 
ekonomi dan politik yang kita saksikan 
di segenap penjuru dunia disebabkan 
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oleh kesempatan yang tidak setara. 
Ketidaksetaraan ini, entah yang didasarkan 
pada alasan-alasan intrinsik ataupun 
instrumental, tentu saja, tidak dapat 
dibenarkan. Ia menyebabkan terjadinya 
inefisiensi ekonomi, konflik politik, dan 
kelemahan institusional. Apa implikasi 
hal-hal tersebut untuk kebijakan, dan 
apakah mereka mendorong lahirnya agenda 
yang berbeda dari agenda pengurangan 
kemiskinan, yang telah dianut oleh Bank 
Dunia, berbagai institusi multilateral lain, 
dan banyak pemerintahan?
 Menurut kami, cara pandang atau 
lensa kesetaraan mampu menunjang agenda 
pengurangan kemiskinan. Kaum miskin 
umumnya memiliki lebih sedikit suara, 
lebih sedikit pendapatan, dan lebih sedikit 
akses kelayanan-layanan publik daripada 
kebanyakan orang. Ketika masyarakat 
menjadi semakin setara sehingga kesempatan 
yang setara terbuka untuk semua orang, 
kaum miskin akan memperoleh manfaat dari 
“dividen ganda.” Pertama, kesempatan yang 
semakin luas memberi keuntungan langsung 
ke kaum miskin, melalui partisipasi yang 
semakin besar dalam proses pembangunan. 
Kedua, proses pembangunan sendiri dapat 
menjadi lebih berhasil dan tahan lama 
karena kesetaraan yang lebih besar akan 
mendorong terbentuknya institusi yang lebih 
baik, manajemen konflik yang lebih efektif, 
dan pemakaian seluruh potensi sumber daya 
di masyarakat yang lebih penuh, termasuk 
yang dimiliki oleh kaum miskin. Peningkatan 
pertumbuhan ekonomi yang terjadi di 
negara-negara miskin pada gilirannya akan 
memberikan kontribusi pada penurunan 
tingkat ketidaksetaraan global.
 Salah satu manifestasi dari partisipasi 
kaum miskin yang lebih besar dalam 

pertumbuhan ekonomi adalah fakta bahwa 
elastisitas pertumbuhan pengurangan 
kemiskinan berbanding lurus dengan 
ket idaks et araan  p endapat an  yang 
lebih besar. Dengan kata lain, dampak 
pertumbuhan pengurangan kemiskinan 
(yang sama) akan menjadi jauh lebih besar 
bila ketidaksetaraan pendapatan awal lebih 
rendah. Rata-rata, untuk negara-negara 
dengan tingkat ketidaksetaraan pendapatan 
yang rendah, pertumbuhan sebesar 1 persen 
dalam ‘nilai tengah pendapatan’ (mean 
income) mendorong penurunan kemiskinan 
sebesar 4 persen. Kemampuan ini semakin 
mendekati angka nol di negara-negara 
dengan tingkat ketidaksetaraan pendapatan 
yang tinggi.8 Kebijakan-kebijakan yang 
mendorong tumbuhnya tingkat kesetaraan, 
dengan demikian, menurunkan tingkat 
kemiskinan—secara langsung dengan 
memperluas kesempatan untuk kaum 
miskin dan secara tidak langsung dengan 
pembangunan yang lebih bisa bertahan.
  L ensa  kesetaraan menambah 
tiga perspektif baru—yang sering kali 
diabaikan—di dalam pembuatan kebijakan 
pembangunan:

• Pertama, kebijakan yang paling baik 
untuk mengurangi kemiskinan harusnya 
melibatkan redistribusi pengaruh, 
keuntungan, dan subsidi sehingga tidak 
jatuh atau dikuasai oleh kelompok-
kelompok yang dominan. Kekayaan 
yang terdistribusi dengan sangat tidak 
setara serta terkait dengan kekuasaan 
politik yang terkonsentrasi pada suatu 
kelompok tertentu dapat menghambat 
institusi untuk menjalankan hak-hak 
personal dan hak-hak milik dalam 
arti yang luas. Hal itu juga mendorong 
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terjadinya ketidakadilan dalam hal akses 
ke layanan publik dan tidak berjalannya 
pasar dengan sempurna. Keadaan ini 
tidak akan berubah kecuali bila suara, 
kuasa, dan sumber daya ditata ulang dan 
dialihkan dari kelompok yang dominan 
ke kalangan yang memiliki kesempatan 
lebih sedikit.9

• Kedua ,  sementara upaya-upaya 
redistribusi (atas kekuasaan, atau 
akses ke anggaran pemerintah dan 
pasar) yang bisa meningkatkan 
kesetaraan sering kali juga dapat 
meningkatkan efisiensi, berbagai 
konsekuensi yang mungkin [muncul] 
pun perlu dipertimbangkan dalam 
rancangan kebijakan. Pada suatu titik 
tertentu, besaran pajak yang tinggi yang 
ditarik untuk membiayai pembangunan 
sekolah-sekolah untuk kaum miskin 
bisa menjadi disinsentif [kurang 
menguntungkan] buat iklim investasi 
(tergantung pada bagaimana pajak 
tersebut ditarik), sehingga kebijakan 
macam ini perlu dihentikan. Namun, 
jika pengambilan suatu kebijakan sudah 
ikut mempertimbangkan konsekuensi 
yang mungkin ditimbulkannya, seluruh 
manfaat tambahan dari percepatan 
penyetaraan itu juga perlu dihitung. 
Bila anggaran yang lebih besar untuk 
pendidikan anak-anak dari kelas sosial 
yang rendah berarti bahwa, dalam 
jangka panjang, proses stereotipisasi 
yang ada dalam masyarakat berkurang, 
dan kemampuan para peserta didiknya 
jauh lebih meningkat daripada saat 
sekarang, manfaat atau keuntungan ini 
tidak boleh dilewatkan.

• Ketiga, dikotomi antara kebijakan 
untuk pertumbuhan dengan kebijakan 

yang  s ecara  khu su s  be r tujuan 
membang un kesetaraan adalah 
keliru. Distribusi kesempatan dan 
proses pertumbuhan merupakan 
dua hal yang saling mengandaikan. 
Kebijakan yang memengaruhi yang 
satu akan memengaruhi pula yang 
lain. Ini tidak kemudian berarti bahwa 
setiap kebijakan perlu secara individual 
memperhitungkan soal kesetaraan: 
misalnya, cara terbaik untuk mengatasi 
pengaruh-pengaruh yang tidak setara 
tidak selalu dengan menyesuaikan atau 
mengubah kebijakan perdagangan 
itu sendiri (yang bukan perkara yang 
sulit), tetapi melalui berbagai kebijakan 
komplementer yang mendukung jaring 
pengaman sosial, mobilitas tenaga kerja, 
dan pendidikan. Paket yang menyeluruh 
dan keadilan yang mendasari setiap 
proses tersebutlah yang penting.

 Anal is is  terhadap pengalaman 
pembangunan yang kami miliki secara 
jelas menunjukkan sentralitas kondisi 
politik secara keseluruhan—ini menegaskan 
penekanan pada pemerintahan dan 
pemberdayaan yang telah ada dalam 
beberapa tahun belakangan. Namun 
demikian, bukan merupakan mandat 
ataupun keuntungan komparatif Bank 
Dunia untuk terlibat dalam berbagai isu 
desain atau perencanaan politik. Ketika 
mulai menyangkut implikasi politik, kami 
lebih berfokus pada wilayah inti kebijakan 
pembangunan, sembari menyadari bahwa 
desain atau perencanaan kebijakan perlu 
mempertimbangkan konteks sosial 
dan politik yang lebih luas, dan bahwa 
mekanisme akuntabilitas memengaruhi 
keefektifan pembangunan.
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 Karena berbagai kebijakan ekonomi 
dibangun dalam suatu realitas sosiopolitik 
tertentu, bagaimana kebijakan-kebijakan 
dirancang, diperkenalkan, atau direformasi 
sama pentingnya dengan kebijakan apa 
yang diusulkan itu. Reformasi kebijakan 
yang mengakibatkan kerugian pada suatu 
kelompok tertentu pasti akan ditentang 
oleh kelompok tersebut. Jika kebetulan 
kuat, kelompok tersebut akan memboikot 
jalannya reformasi. Kemampuan reformasi 
untuk bertahan, karenanya, tergantung pada 
bagaimana informasi mengenai konsekuensi-
konsekuensi distribusionalnya terserap oleh 
banyak pihak dan bagaimana kalangan 
menengah dan bawah (miskin) membentuk 
koalisi yang mampu, secara langsung maupun 
tidak, “memberdayakan” anggota masyarakat 
yang relatif kurang beruntung itu.
 Penerapan kebijakan juga mempunyai 
aspek teknis. Sebagaimana manfaat atau 
keuntungan jangka panjang dari proses 
redistribusi perlu dipertimbangkan ketika 
kita akan menyusun suatu kebijakan, 
demikian pulalah harusnya seluruh “biaya”-
nya. Perhatian pada kesetaraan tidak 
mengubah fakta bahwa penyerobotan 
atau pengambilan hak secara paksa aset—
bahkan yang terjadi pada masa “kelabu”—
mengandung berbagai konsekuensi yang 
merugikan untuk investasi pada masa 
berikutnya, bahwa tarif pajak marginal 
yang tinggi menciptakan disinsentif untuk 
kalangan kerja, atau bahwa pembiayaan 
inflasioner defisit anggaran cenderung 
menyebabkan terjadinya pajak implisit 
yang regresif, disorganisasi ekonomi, serta 
investasi dan pertumbuhan yang melambat. 
Singkatnya, fokus pada kesetaraan tidak 
boleh dijadikan alasan untuk membuat 
kebijakan ekonomi yang buruk.

 Laporan ini membahas peran aksi 
publik dalam menyetarakan ruang gerak 
ekonomi dan politik di bawah empat 
bagian utama. Tiga dari empat bagian 
utama tersebut berkaitan dengan kebijakan 
domestik atau dalam negeri: investasi pada 
kapasitas manusia; memperluas akses ke 
keadilan, tanah, dan infrastruktur; serta 
meningkatkan keadilan di pasar. Bagian 
keempat terkait dengan kebijakan untuk 
menciptakan kesetaraan global yang lebih 
baik, terutama dalam artian akses ke pasar, 
aliran sumber daya, dan pemerintahan.
Di sepanjang pembahasannya, laporan 
ini berusaha keras untuk menjadi spesifik 
dan praktis, yang berlawanan dengan fakta 
yang menyatakan bahwa paduan kebijakan 
spesifik yang terbaik adalah suatu fungsi 
konteks negara. Tantangan-tantangan di 
dunia pendidikan yang dihadapi oleh Sudan 
berbeda dengan yang dihadapi oleh Mesir. 
Rangkaian optimal dari reformasi dalam 
hal sektor publik di Latvia dan Bolivia tentu 
saja berbeda. Kapasitas untuk menerapkan 
reformasi pembiayaan kesehatan di Cina 
dan Lesotho juga tidak sama. Karenanya, 
advis kebijakan yang mendetail dan spesifik 
perlu selalu dikembangkan di tingkat 
negara—atau bahkan tingkat subnasional. 
Segala hal yang dipaparkan berikut, tentu 
saja, mengandung unsur-unsur generalisasi 
sehingga harus diinterpretasikan secara 
cerdas dan hati-hati.

Kapasitas manusia

Perkembangan masa kanak-kanak awal. 
Di banyak negara berkembang, tindakan 
negara dalam menyediakan layanan 
justru memperlebar—dan bukannya 
mempersempit—jurang ketidaksetaraan 
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yang ada pada waktu kelahiran. Prinsip yang 
harus dijalankan di sini adalah membentuk 
aksi publik sehingga tingkat kapasitas atau 
kemampuan manusia tidak ditentukan 
oleh keadaan yang melatarbelakangi 
kelahiran mereka, meski hal tersebut dapat 
merefleksikan pilihan, selera, dan talenta 
orang.
 Karena perbedaan-perbedaan dalam 
perkembangan kognitif mulai melebar 
sejak anak masih berusia sangat dini (lihat 
Figur 2), perkembangan masa kanak-
kanak awal sangatlah penting dalam 
upaya menyetarakan kesempatan. Terdapat 
bukti yang mendukung pandangan bahwa 
tindakan berinvestasi pada masa kanak-
kanak awal memiliki pengaruh yang besar 
atas kesehatan dan kesiapan anak untuk 
belajar serta dapat memberikan imbal hasil 
ekonomi yang baik di masa hidup yang 
selanjutnya—yang sering kali lebih baik 
daripada investasi di bidang pendidikan 
formal dan pelatihan. 

 Sebuah penelitian yang dilakukan 
terhadap anak-anak yang bertubuh sangat 
kecil di Jamaika (usia 9 sampai dengan 24 
bulan) menemukan bahwa mereka memiliki 
tingkat perkembangan kognitif yang lebih 
rendah daripada anak-anak yang ukuran 
tubuhnya normal. Suplemen gizi dan 
program pemaparan pada stimulasi mental 
yang teratur dapat membantu mengatasi 
perkembangan yang tidak wajar seperti 
ini. Setelah 24 bulan, anak-anak yang 
menerima baik nutrisi yang lebih memadai 
maupun stimulasi yang lebih banyak mampu 
mengejar ketertinggalan mereka dalam hal 
pertumbuhan ukuran tubuh dari anak-
anak yang normal (Figur 6). Penelitian ini 
menunjukkan betapa penting dan bagusnya 
aksi publik dalam mempersempit jurang 
kesempatan antara mereka yang paling tidak 
beruntung dengan mereka yang dianggap 
normal oleh masyarakat. Berinvestasi pada 
orang-orang yang paling membutuhkan 
ketika mereka masih berada pada usia yang 
sangat dini dapat membantu menyetarakan 
ruang gerak.

Masa sekolah. Proses ini berlanjut dalam 
sistem sekolah. Tindakan-tindakan yang 
diambil untuk menyetarakan kesempatan 
dalam pendidikan formal harus bisa 
memastikan bahwa semua anak menguasai 
setidak-tidaknya keterampilan tingkat dasar 
yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi 
dalam masyarakat dan ekonomi global 
dewasa ini. Bahkan di negara-negara dengan 
tingkat pendapatan menengah seperti 
Kolombia, Maroko, dan Filipina, sebagian 
besar anak yang menyelesaikan pendidikan 
dasar tidak mencapai prestasi yang memadai, 
seperti dapat diukur dengan ujian berstandar 
internasional (Bab 2 dan 7).
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Figur 6  Mengejar ketertinggalan melalui campur 
tangan sejak usia dini

Sumber: Grantham-McGregor dan lain-lain (1991).
Catatan: Kuosien perkembangan adalah indeks perkembangan empat indikator perilaku 
dan kognitif pada masa kanak-kanak. Angka bulan mengacu pada waktu setelah entri 
pada program—biasanya pada usia sembilan bulan.
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 Akses ke dalam sekolah itu penting—
terutama di negara-negara yang sangat 
miskin—tetapi, di banyak negara, hal ini 
hanya merupakan bagian kecil dari masalah. 
Akses yang lebih besar ke dalam sekolah 
perlu diimbangi dengan kebijakan-kebijakan 
di sisi persediaan (untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan) dan di sisi permintaan 
(untuk memperbaiki sikap orang tua yang 
kurang memerhatikan pendidikan anak-
anaknya karena satu dan lain hal). Tidak ada 
satu obat tunggal yang manjur di sini, namun 
meningkatkan insentif guru, memperbaiki 
kualitas dasar infrastruktur fisik sekolah, 
dan meneliti serta mengimplementasikan 
metode-metode pengajaran yang mampu 
meningkatkan kemampuan pembelajaran 
siswa yang tidak begitu pandai merupakan 
beberapa hal yang dapat ditempuh di sisi 
persediaan.
 Di sisi permintaan, terdapat sangat 
banyak bukti yang menunjukkan bahwa 
persyaratan beasiswa yang didasarkan atas 
jumlah kehadiran memiliki dampak yang 
signifikan. Transfer semacam itu berjalan 
dengan baik di banyak negara, mulai 
dari Bangladesh sampai Brasil, dengan 
pengaruh yang lebih besar dirasakan 
oleh kaum perempuan. Terdapat pula 
berbagai pendekatan yang menjanjikan 
untuk menggalakkan kelompok-kelompok 
yang terpinggir—seperti model Vidin 
dalam mendekati orang-orang Roma di 
Bulgaria—dan untuk mendidik mereka yang 
tertinggal melalui pendidikan tambahan—
seperti dalam program Balsakhi yang 
memanfaatkan kaum perempuan sebagai 
para guru di 20 kota di India. Seperti 
dibahas dalam WDR 2004, mengembangkan 
akuntabilitas sekolah dan para guru ke para 
siswa, orang tua, dan komunitas yang lebih 

luas dapat membantu menanamkan sikap 
melayani secara efektif.

Kesehatan. Terdapat dua area dalam 
upaya mengurangi ketidaksetaraan dan 
menangani distorsi ekonomi yang terkait 
dengan penyelenggaraan layanan kesehatan. 
Pertama, ada banyak kasus di mana manfaat 
suatu layanan justru diperoleh dari kalangan-
kalangan yang tidak menjadi tujuan 
langsung dari program itu: imunisasi, air 
dan sanitasi, serta informasi kesehatan dan 
perawatan anak. Jaminan publik mengenai 
penyelenggaraan layanan dibutuhkan 
di sini. Subsidi di sisi permintaan untuk 
menyediakan insentif untuk kesehatan 
ibu dan anak meningkatkan pemakaian, 
mengimbangi masalah-masalah informasi 
seperti dalam program Oportunidades yang 
dijalankan di Meksiko.
 Kedua, pasar asuransi untuk masalah 
kesehatan yang “katastropis” selalu 
dibayang-bayangi oleh kegagalan. (Di 
sini, istilah “katastropis” berkaitan dengan 
kapasitas rumah tangga untuk menangani 
masalah biaya langsung dan hilangnya 
penghasilan.) Model sisi-persediaan 
tradisional yang mengandalkan pada 
rumah sakit umum tidak dapat berjalan 
dengan baik, terutama untuk kaum miskin 
dan kelompok-kelompok yang tersingkir. 
Yang kiranya dapat berjalan dengan lebih 
baik adalah adanya aturan umum yang 
memberi kepastian ke semua orang. Contoh 
dari hal ini adalah tabungan kesehatan 
di Kolombia, kartu sehat di Indonesia 
dan Vietnam, dan skema jaminan sosial 
sebesar “30-baht” di Thailand. Sebagaimana 
halnya pada masalah kesehatan, campur 
tangan dalam hal ini perlu dikombinasikan 
dengan insentif ke pihak pemberi layanan 
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yang responsif terhadap kebutuhan semua 
kelompok masyarakat.

Manajemen risiko. Sistem perlindungan 
sosial membantu proses penyetaraan 
kesempatan dengan cara menyediakan jaring 
pengaman sosial untuk masyarakat. Selain 
masalah kesehatan, krisis ekonomi makro, 
proses restrukturisasi industrial, cuaca, dan 
bencana alam dapat menghambat investasi 
dan inovasi. Kaum miskin, dengan kapasitas 
untuk menghadapi syok yang sangat minim, 
umumnya merupakan kalangan yang paling 
tidak tersentuh oleh struktur manajemen 
risiko, meskipun sebagian besar negara 
di dunia ini banyak di antara kaum kaya 
juga memiliki risiko untuk jatuh miskin. 
Berbagai sistem perlindungan sosial yang 
lebih luas dapat membantu menghambat 
ketidaksetaraan yang ada dewasa ini—
yang kadang-kadang disebabkan oleh 
kemalangan—supaya tidak berakar kuat 
dan memicu terjadinya ketidakadilan di 
masa yang akan datang. Sebagaimana jaring 
pengaman sosial dapat mendorong rumah 
tangga untuk melakukan berbagai aktivitas 
yang berisiko tinggi namun menjanjikan 
keuntungan yang besar, ia pun dapat 
menjadi imbangan untuk reformasi yang 
menimbulkan kerugian.
 Umumnya, tujuan jaring pengaman 
sosial adalah tiga kelompok berikut: 
kaum pekerja miskin, orang-orang yang 
dianggap tidak mampu untuk bekerja atau 
yang menjalankan pekerjaan yang tidak 
menyenangkan, dan kelompok yang amat 
rentan. Jika jaring pengaman sosial dirancang 
secara tepat sesuai dengan realitas lokal yang 
ada di masing-masing negara, campur 
tangan terhadap tiga kelompok tujuan ini 
dapat dikombinasi sehingga menghasilkan 

suatu sistem jaminan publik universal 
yang efektif. Dalam sistem semacam ini, 
setiap rumah tangga yang mengalami syok 
negatif, dan turun melampaui ambang batas 
standar hidup yang ditetapkan, layak untuk 
memperoleh sokongan dari negara.

Pajak untuk kesetaraan. Agar berhasil, 
intervensi yang dimaksudkan untuk 
menyetarakan ruang gerak mensyaratkan 
berbagai sumber daya yang memadai. Tujuan 
utama dari kebijakan perpajakan yang baik 
adalah memobilisasi pengumpulan dana, 
dengan sesedikit mungkin mendistorsi 
insentif dan mengorbankan pertumbuhan. 
Karena pajak menentukan biaya efisiensi 
dengan cara mengubah pilihan individu 
antara tenaga kerja dan waktu luang serta 
konsumsi dan tabungan, kebanyakan negara 
berkembang tampaknya paling baik bila 
menghindari pajak marginal yang tinggi 
atas pendapatan dan menggantungkan diri 
pada pajak konsumsi dalam artian yang luas. 
Uang yang dibelanjakan oleh masyarakat 
umum seharusnya memainkan peranan 
yang utama dalam proses untuk mencapai 
kesetaraan. Namun demikian, terdapat 
ruang untuk menyusun sistem perpajakan 
total yang secara moderat bersifat progresif 
tanpa biaya efisiensi yang tinggi. Masyarakat 
yang menghendaki hasil semacam itu 
dapat membuat pengecualian untuk bahan 
makanan pokok, dan memperluas peranan 
pajak properti, misalnya.
 Sementara kapasitas administrasi 
pajak dan struktur ekonomi memengaruhi 
kemampuan untuk mendapatkan pajak, 
kualitas institusi dan struktur penyusun 
masyarakat juga penting. Bila merasa dapat 
memanfaatkan berbagai layanan yang 
secara aktual disediakan, warga tentunya 
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akan lebih terbuka dan bersedia bila 
diminta untuk membayar pajak. Sebaliknya, 
suatu [aparatur] negara yang korup atau 
kleptokratis menyebabkan hanya sedikit 
warga yang percaya pada otoritas, sehingga 
insentif untuk bekerja sama pun kecil. 
Aturan umumnya, negara yang lebih legitim 
dan representatif merupakan prasyarat 
untuk suatu sistem perpajakan yang baik, 
meskipun ukuran “baik” tersebut berbeda 
dari satu negara ke negara yang lain.

Keadilan, tanah, dan 
infrastruktur

Perkembangan kapasitas atau kemampuan 
manusia tidak akan dapat menyetarakan 
kesempatan sekiranya beberapa orang 
merasa tidak memperoleh imbal hasil yang 
adil atas kapasitasnya dan merasa hak-
haknya kurang dilindungi, serta memiliki 
akses yang tidak sama ke faktor-faktor 
produksi komplementer.

Membangun sistem keadilan yang setara. 
Sistem keadilan dapat banyak membantu 
dalam upaya menyetarakan ruang gerak di 
domain politik, ekonomi, dan sosiokultural, 
tetapi sistem yang sama juga dapat 
menebalkan ketidaksetaraan yang ada. 
Laporan ini menaruh perhatian baik pada 
hukum tertulis maupun cara-cara hukum 
tersebut dilaksanakan dalam praktik. 
Institusi legal dapat menegakkan hak-
hak politik warga negara dan membatasi 
kewenangan negara yang dipegang oleh 
kaum elit. Ia dapat membuka kesempatan-
kesempatan ekonomi yang sama luas 
dengan cara melindungi hak milik dari 
semua orang dan menjamin tidak adanya 
diskriminasi dalam pasar. Institusi legal 

menggarisbawahi dan mencerminkan 
aturan main yang ada dalam masyarakat 
dan, karenanya, memegang peranan yang 
sentral dalam proses keadilan—dan dalam 
hak milik secara luas, dan dalam mekanisme 
resolusi perselisihan yang tidak bias serta 
demikian pentingnya untuk investasi.
 Hukum juga dapat mempercepat 
pergeseran norma, sementara sistem 
keadilan dapat bertindak selaku kekuatan 
progresif yang menggerakkan perubahan 
dalam domain sosial dengan cara menentang 
berbagai praktik yang tidak setara. Misalnya, 
U.S. Civil Rights Act 1964 dan Medicare 
1965 menjamin pelaksanaan desegregasi 
rumah sakit sehingga terjadilah penurunan 
besar-besaran dalam angka kematian 
bayi di kalangan warga Afro-Amerika. 
Program-program aksi afirmatif juga 
berhasil mengurangi perbedaan penghasilan 
dan pendidikan antarkelompok. Tetapi, 
program-program tersebut secara politik 
tidak banyak membantu kalangan yang 
berpenghasilan lebih baik dari kaum yang 
tidak beruntung.
 Kesetaraan hukum dan keadilan 
dalam implementasinya membutuhkan 
keseimbangan yang tepat antara penguatan 
independensi sistem pengadilan dan 
peningkatan akuntabilitas—terutama 
untuk menghadapi risiko bahwa kalangan 
yang berkuasa dan kaya akan merusak, 
memengaruhi, atau mengabaikan hukum. 
Berbagai langkah yang dimaksudkan untuk 
membuat sistem legal lebih aksesibel—
pengadilan yang “mobile,” bantuan hukum, 
dan kerja sama dengan institusi adat—dapat 
mengurangi hambatan yang dihadapi oleh 
kelompok-kelompok yang tersingkirkan. 
Institusi adat memang memunculkan 
berbagai masalah yang kompleks dan 
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mungkin juga justru mendukung sistem 
yang tidak adil itu sendiri (misalnya, dalam 
kaitannya dengan persoalan gender), tetapi 
ia terlampau penting untuk diabaikan. 
Afrika Selatan adalah sebuah negara yang 
mencoba mengembangkan suatu kebijakan 
yang menyeimbangkan penghargaan 
atas praktik-praktik adat dengan hak dan 
tanggung jawab dalam hukum negara.

Memperjuangkan kesetaraan dalam 
akses ke tanah. Akses yang lebih luas 
ke tanah tidak harus selalu diupayakan 
melalui kepemilikan (Bab 8). Sebaliknya, 
memperbaiki fungsi pasar tanah dan 
menjamin rasa aman dalam menyewa tanah 
untuk kaum miskin kiranya merupakan 
kebijakan yang lebih tepat—seperti 
dijalankan di daerah pedalaman Thailand 
dan di daerah perkotaan Peru. Reformasi 
redistribusi tanah hanya dapat dijalankan 
dalam keadaan-keadaan tertentu di mana 
ketidaksetaraan dalam hal tersebut sudah 
mencapai tahap yang ekstrem dan konteks 
institusional memungkinkan desain atau 
rancangan yang dapat membuat proses 
redistribusi tanah ke dalam lahan-lahan 
yang lebih kecil berjalan dengan efektif, 
tanpa menuntut biaya transisional yang 
besar. Tetapi, reformasi semacam ini sulit 
untuk dijalankan, dan konsekuensinya 
besar, terutama bila legitimasi hak milik 
atas tanah kuat.
 Pengambilan hak secara paksa tanah 
(dengan kompensasi) mungkin merupakan 
instrumen redistribusi yang paling disruptif. 
Melakukan penggusuran dan pembersihan 
terhadap pemukiman-pemukiman yang 
ilegal, mungkin dengan ganti rugi berupa 
sepetak tanah lain yang bisa dijadikan 
tempat tinggal, merupakan dua alternatif 

yang tidak efektif. Pendekatan pasar atau 
yang didasarkan pada komunitas, yang 
memungkinkan anggota masyarakat 
memperoleh kredit subsidi guna menyewa 
atau membeli tanah berdasarkan prinsip 
yang disepakati oleh penjual dan pembeli 
seperti yang terjadi di Brasil dan Afrika 
Selatan, tampaknya cukup menjanjikan. 
Pajak tanah juga merupakan pelengkap yang 
bagus, karena menghasilkan pendapatan 
yang dapat dipakai membeli tanah untuk 
diredistribusi atau mendorong proses 
redistribusi dengan cara menetapkan pajak 
yang tinggi atas tanah yang luas atau tidak 
dimanfaatkan.

Menyediakan infrastruktur secara setara. 
Akses ke infrastruktur—jalan, listrik, air, 
sanitasi, telekom—yang dimiliki oleh setiap 
kelompok tidak sama. Untuk banyak orang 
di negara-negara berkembang, akses yang 
serba terbatas ke infrastruktur berarti 
hidup dalam isolasi atau keterasingan 
dari pasar dan layanan umum serta tidak 
memiliki ketersediaan tenaga atau air 
yang mencukupi untuk berbagai aktivitas 
produktif dan kebutuhan sehari-hari. Hal 
ini sering kali mengakibatkan hilang atau 
terbuangnya kesempatan-kesempatan 
ekonomi yang tidak dimanfaatkan.
 Sementara dalam banyak kasus sektor 
publik akan tetap menjadi sumber utama 
dana untuk investasi infrastruktur yang 
bertujuan untuk memperluas kesempatan 
untuk kalangan yang paling terpinggir, 
efisiensi sektor privat juga dapat dipacu. 
Meskipun privatisasi banyak dikecam 
karena memunculkan pengaruh-pengaruh 
yang tidak adil, petunjuk mengindikasikan 
adanya suatu realitas yang lebih kompleks. 
Privatisasi di Amerika Latin telah mendorong 
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ekspansi dalam akses ke layanan umum, 
terutama dalam masalah kelistrikan dan 
telekomunikasi. Namun demikian, dalam 
beberapa kasus, pascaprivatisasi mendorong 
kenaikan harga yang melambung lebih tinggi 
daripada manfaat yang dapat diperoleh 
sehingga memunculkan ketidakpuasan yang 
meluas di kalangan masyarakat.
 Privatisasi, karenanya, merupakan 
sebuah kasus kebijakan klasik yang 
mungkin masuk akal atau mungkin juga 
tidak, tergantung pada konteks lokal. Jika 
sistem publik sangat korup atau tidak 
efisien, dan orang mengharapkan kapasitas 
regulatif pascaprivatisasi yang memadai, ia 
dapat menjadi alat yang berguna. Namun 
demikian, privatisasi yang dirancang secara 
serampangan bisa merugikan karena menjadi 
sarana pengalihan aset-aset publik ke pihak 
swasta dengan harga yang sangat rendah.
 Pengalaman menunjukkan bahwa, 
untuk proses kesetaraan, entah layanan 
infrastruktur itu diberikan oleh operator 
swasta atau badan-badan publik tidaklah 
sepenting struktur insentif yang dimiliki pihak 
penyedia atau seberapa akuntabel mereka di 
mata publik. Kami berpendapat bahwa para 
pembuat kebijakan dapat memperbaiki 
tingkat kesetaraan layanan infrastruktur 
dengan cara menyediakan akses yang lebih 
luas dan terjangkau ke kaum miskin dan 
daerah-daerah ter-tinggal—yang sering kali 
berarti menjalin kerja sama dengan pihak 
penyedia layanan informal dan menargetkan 
subsidi—dan memperkuat pengaturan sektor 
tersebut melalui peningkatan akuntabilitas 
pihak penyedia layanan.

Pasar dan ekonomi makro

Pasar memainkan peranan yang sangat 

penting untuk orang untuk mewujudkan 
potensi aset mereka menjadi suatu hasil. 
Bila dipengaruhi oleh kekayaan atau status 
partisipannya, transaksi-transaksi pasar 
menjadi tidak setara dan tidak efisien—
dan hal itu juga dapat memengaruhi 
insentif kelompok-kelompok lain untuk 
mengembangkan dan memperluas aset 
mereka (Bab 9).

Pasar uang. Sistem perbankan yang tidak 
sehat yang ada dewasa ini: pasar dikuasai 
oleh beberapa bank besar, yang kemudian 
memberi pinjaman ke perusahaan-perusa-
haan tertentu, yang sebenarnya belum tentu 
memiliki imbal hasil yang terbaik. Hal ini 
mungkin disebabkan oleh asosiasi lintas 
negara antara kedalaman finansial yang 
besar dengan ketidaksetaraan pendapatan 
yang rendah. Mengupayakan akses yang 
lebih setara ke institusi keuangan dengan 
cara memperluas sistem-sistem finansial 
yang ada, karenanya, dapat membantu 
berbagai perusahaan produktif yang pada 
waktu sebelumnya tidak terjangkau oleh 
sistem pendanaan yang formal.
 Namun demikian, relasi-relasi ini 
hanya bersifat sugestif sehingga Laporan 
ini mengambil dari studi kasus di negara-
negara ekonomi menengah, seperti 
Republik Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, 
dan Federasi Rusia, serta negara-negara 
ekonomi lemah seperti Indonesia dan 
Pakistan, untuk mendapatkan petunjuk 
atau bukti yang lebih konkret. Kajian ini 
menampilkan suatu paradoks yang sangat 
jelas. Masyarakat yang ditandai dengan 
tingkat ketidaksetaraan dalam hal kekuasaan 
dan kekayaan yang ekstensif, institusi yang 
lemah, dan sistem keuangan terkontrol 
biasanya memiliki sektor finansial yang 
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sempit dan berorientasi pada kalangan yang 
kuat serta cenderung menyembunyikan 
kualitas aset yang buruk. Pembukaan sistem 
keuangan tampaknya merupakan sebuah 
solusi yang tak terhindarkan. Namun 
demikian, liberalisasi, di negara-negara 
seperti Meksiko (pada awal tahun 1990-
an) hingga negara-negara dengan ekonomi 
transisi seperti Republik Czech dan Rusia, 
sering kali juga ditumpangi dan digunakan 
oleh kalangan yang berkuasa atau kaya.
 Pendalaman dan perluasan yang 
bertahap, karenanya, perlu dipadukan 
dengan akuntabilitas horizontal yang lebih 
kuat (di dalam struktur regulatifnya), 
keterbukaan terhadap akuntabilitas 
kemasyarakatan yang lebih luas, dan, di 
mana dimungkinkan, alat-alat komitmen 
eksternal (seperti ketika negara-negara 
Eropa Tengah dan Baltik masuk ke dalam 
Uni Eropa). Program yang ditargetkan 
pada kaum miskin—seperti skema kredit 
mikro—dapat membantu tetapi tidak bisa 
menggantikan peran akses yang lebih luas 
untuk semua.

Pasar tenaga kerja. Menyetarakan ruang 
gerak dalam pasar tenaga kerja mencakup 
berbagai upaya yang ditujukan untuk 
mencapai keseimbangan yang tepat 
(negara-spesifik) antara fleksibilitas dengan 
perlindungan yang menyediakan akses yang 
lebih adil ke dalam kondisi ketenagakerjaan 
yang lebih setara untuk sebanyak mungkin 
pekerja. Banyak negara memiliki aturan 
dan undang-undang yang memadai untuk 
melindungi para pekerja sektor formal, tetapi 
hanya sedikit di antaranya yang memberi 
perlindungan yang sama besarnya ke para 
pekerja sektor informal. Biasanya, terdapat 
perbedaan yang besar di antara kedua sektor 

tersebut, dan juga keragaman yang luas 
dalam sektor informal itu sendiri, mulai 
dari pengusaha kecil dan wiraswasta yang 
penghasilannya lebih tinggi dari pekerja 
sektor formal sampai mereka yang kondisi 
kerjanya jauh lebih buruk. Keragaman 
macam ini menyebabkan perlindungan 
yang kurang memadai untuk para pekerja 
yang miskin, sementara berbagai peraturan 
yang diterapkan pada para pekerja formal 
dapat mengurangi fleksibilitas pekerjaan 
dan sering kali tidak banyak membantu 
para pekerja itu sendiri, seperti yang terjadi 
ketika berbagai sistem pengaman sosial 
tidak berjalan dengan efisien.
 Dua pendekatan terhadap pasar 
tenaga kerja berikut kiranya relevan 
untuk mencapai kesetaraan. Pertama, 
intervensi dalam pasar tenaga kerja harus 
memastikan terlaksananya standar-
standar ketenagakerjaan yang pokok, serta 
mengimplikasikan tidak adanya perbudakan 
atau kerja paksa, bentuk-bentuk pemakaian 
tenaga kerja anak, dan diskriminasi. Para 
pekerja harus bebas untuk berserikat dan 
berkumpul, dan perkumpulan mereka itu 
juga harus memiliki kebebasan yang cukup 
untuk berperan aktif dalam proses tawar-
menawar. Kedua, kebijakan perlu dibuat 
dengan mempertimbangkan keseimbangan 
antara perlindungan (kesetiap tenaga kerja) 
dengan upah yang dibutuhkan untuk 
proses restrukturisasi, yang sedemikian 
penting untuk pertumbuhan dinamis dan 
penciptaan lapangan pekerjaan.
 Rasa aman pekerja sering kali dijamin 
dengan berbagai bentuk peraturan atau 
undang-undang perlindungan tenaga 
kerja yang sangat ketat, yang, secara umum 
justru mempersulit [pengusaha] untuk 
mempekerjakan karyawan, khususnya 
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yang tidak terampil, belum berpengalaman, 
dan berjenis kelamin perempuan—yang 
sebenarnya merupakan kelompok pekerja 
yang coba dilindungi oleh peraturan-
peraturan tersebut. Di banyak negara, 
berbagai alternatif kebijakan yang tidak 
distortif  dan lebih inklusif mampu 
menciptakan kesetaraan yang lebih baik 
dalam pasar tenaga kerja. Alternatif-alternatif 
tersebut mencakup skema penjaminan masa 
menganggur (yang lebih cocok untuk 
diterapkan di negara-negara dengan tingkat 
pendapatan menengah) dan skema kerja 
berupah rendah (yang idealnya disertai 
dengan suatu jaminan ketenagakerjaan), 
yang juga bisa berhasil untuk diterapkan di 
negara-negara miskin.

Pasar produk. Ketika suatu negara membuka 
pasar produknya untuk perdagangan, 
muncullah berbagai pengaruh yang sangat 
beragam, setidak-tidaknya untuk jangka 
waktu yang pendek maupun menengah. 
Keragaman pengaruh semacam ini mungkin 
didorong oleh faktor lokasi geografis, seperti 
diilustrasikan dalam dampak liberalisasi 
perdagangan di Meksiko (Figur 7). Figur 
ini melukiskan betapa pentingnya interaksi 
antara pasar produk domestik dengan pola-
pola pengaturan infrastruktur. Di banyak 
negara, membuka diri pada perdagangan 
(yang sering kali dilakukan bersama-
sama dengan proses pembukaan diri pada 
investasi asing) diasosiasikan dengan 
meningkatnya ketidaksetaraan dalam hal 
pendapatan dalam dua dasawarsa terakhir. 
Ini terjadi terutama di negara-negara dengan 
tingkat pendapatan menengah, seperti di 
kawasan Amerika Latin. Pembukaan diri 
pada perdagangan sering “melambungkan” 
penghargaan atas keterampilan karena 

perusahaan-perusahaan berlomba-lomba 
memodernisasi proses produksi mereka 
(dalam jargon kalangan ekonom, perubahan 
teknis yang dibiaskan sebagai keterampilan). 
Bila konteks institusional membatasi 
kapasitas para pekerja untuk berganti 
lapangan kerja yang baru—atau membatasi 
akses generasi penerus ke pendidikan—
ketidaksetaraan dipastikan tidak akan 
terwujud.

Stabilitas ekonomi makro. Laporan ini 
memaparkan adanya relasi dua arah antara 
institusi-institusi yang tidak setara dengan 
krisis ekonomi makro, dengan memberi 
pengaruh buruk pada kesetaraan dan 
pertumbuhan jangka panjang. Institusi yang 
lemah dan tidak independen diasosiasikan 
dengan kemungkinan yang lebih besar 
dari suatu negara untuk mengalami krisis 
ekonomi makro. Ketika krisis melanda, 
kalangan yang paling menderita adalah 
rakyat miskin, yang memiliki instrumen 
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Figur 7  Dekat dengan kesempatan-kesempatan ekonomi itu lebih baik

Perubahan dalam kesejahteraan keluarga di Meksiko pascaliberalisasi perdagangan pada tahun 1990-an

Sumber: Nicita (2004).

Perubahan dalam 
kesejahteraan 

keluarga
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yang paling lemah guna menghadapi syok. 
Tambahan pula, resolusi atas krisis sering 
kali bersifat regresif, melalui berbagai 
mekanisme yang beragam (kebanyakan 
darinya tidak memberi manfaat langsung 
pada keluarga dalam pengertian tradisional): 
menurunnya upah pekerja, setidak-tidaknya 
di kalangan pekerja formal; keuntungan 
kapital untuk mereka yang menahan 
uangnya; dan masalah fiskal yang membuat 
kalangan berpengaruh menanggung banyak 
kerugian. Kerugian macam ini harus diganti 
dengan kombinasi antara pajak yang tinggi 
dengan pembelanjaan atau anggaran yang 
rendah. Karena pajak pada umumnya bersifat 
proporsional sementara anggaran biasanya 
bersifat progresif (terutama di kawasan 
Amerika Latin), beban kerugian yang harus 
ditanggung oleh kalangan yang lebih miskin 
sangat tidak adil. Inflasi yang tinggi juga 
berakibat buruk pada pertumbuhan dan 
regresif dalam dampaknya.
 Perhatian pada kesetaraan, secara 
umum, akan mendorong pada pencapaian 
posisi manajemen ekonomi makro dan 
regulasi keuangan yang sangat baik. 
Kebijakan ekonomi makro yang populis, 
cepat atau lambat, akan berakibat buruk 
bagi kesetaraan dan juga bagi pertumbuhan. 
Rancangan kebijakan dapat meningkatkan 
kesetaraan melalui penetapan kebijakan 
fiskal yang kontrasiklis, pembangunan 
jaring pengaman sosial sebelum krisis, 
pengurangan risiko pinjaman, dan 
pemberian dukungan hanya kepada 
depositor berskala kecil. Tetapi, seperti 
di bidang-bidang kebijakan yang lain, 
berbagai respons ini perlu diimbangi dengan 
rancangan institusional yang memadukan 
kebebasan institusional yang lebih besar 
dari pengaruh politik (seperti bank-bank 

sentral yang independen dan pengatur atau 
regulator keuangan yang otonom) dengan 
keterbukaan informasi dan hak tawar di 
dalam masyarakat.

Arena global

Salah satu keadaan bawaan yang paling 
menentukan besar kecilnya kesempatan 
seseorang untuk memiliki hidup yang 
sehat dan produktif adalah tempat atau 
negara kelahirannya. Ketidaksetaraan global 
sangatlah masif. Untuk menguranginya, 
dibutuhkan berbagai kebijakan domestik 
yang bisa memberikan pengaruh positif 
untuk pertumbuhan dan pembangunan 
di negara-negara miskin. Tetapi, aksi atau 
tindakan global juga diperlukan untuk 
mengubah berbagai kondisi eksternal 
dan meningkatkan keefektifan kebijakan-
kebijakan domestik tersebut. Dalam arti ini, 
aksi global dan domestik bertindak saling 
melengkapi.
  Kita hidup di dunia yang saling 
terhubung, di mana orang, barang, gagasan, 
dan modal mengalir melewati lintas batas 
negara. Karenanya, kebijakan yang paling 
sering dianjurkan ke negara-negara miskin 
dalam kurun waktu beberapa dasawarsa 
terakhir—juga oleh Bank Dunia—
menekankan pentingnya partisipasi dalam 
ekonomi global. Tetapi, pasar global masih 
jauh dari setara, dan berbagai aturan yang 
dipraktikkannya mempunyai pengaruh 
yang tidak baik untuk negara-negara 
berkembang (Bab 10). Aturan-aturan ini 
merupakan hasil dari proses negosiasi yang 
kompleks di mana negara berkembang 
hanya memiliki suara yang kecil. Lebih 
jauh lagi, bahkan sekiranya pasar global 
memang setara, posisi yang tidak adil 
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akan membatasi kemampuan negara-
negara miskin untuk mengambil manfaat 
dari kesempatan global tersebut. Upaya-
upaya untuk menyetarakan ruang gerak 
ekonomi dan politik global, karenanya, 
mensyaratkan aturan-aturan pasar global 
yang lebih adil, partisipasi yang lebih 
efektif dari negara-negara miskin dalam 
proses pembuatan kebijakan global, dan 
aksi yang lebih nyata untuk membantu 
negara-negara dan kaum miskin.
 Laporan ini mendokumentasikan 
banyak ketidaksetaraan tenaga kerja, barang, 
gagasan, dan modal dalam pasar global. Para 
pekerja yang tidak terampil dari negara-
negara miskin, yang bisa mendapatkan 
upah yang lebih baik di negara-negara kaya, 
menghadapi tantangan yang amat besar 
untuk dapat bermigrasi. Para produsen dari 
negara berkembang menghadapi berbagai 
hambatan untuk dapat menjual berbagai 
produk agrikultural, barang manufaktur, 
dan jasa layanan mereka di negara-negara 
maju. Perlindungan paten membatasi akses 
negara-negara miskin ke inovasi (khususnya 
dalam hal obat-obatan), sementara berbagai 
riset yang paling mutakhir secara jelas 
berorientasi pada penyakit-penyakit yang 
diderita oleh masyarakat yang lebih maju. 
Dalam krisis utang, para investor dari 
negara kaya sering kali memperoleh lebih 
banyak kemudahan. Dalam sebagian besar 
kasus, berbagai aturan yang lebih adil atau 
setara akan menguntungkan negara maju 
dan negara berkembang. Keuntungan 
yang diperoleh oleh masing-masing negara 
dan pasar tersebut beragam, dengan 
negara asal migran sebagai pemeroleh 
keuntungan terbesar (yang kuantitasnya 
makin membengkak untuk para migran itu 
sendiri).

 Laporan ini membahas berbagai opsi 
yang dapat ditempuh untuk mengurangi 
ketidaksetaraan di pasar global, termasuk: 
membuka kesempatan yang lebih besar 
untuk migrasi temporer ke negara-negara 
OECD, mencapai liberalisasi perdagangan 
berdasarkan Doha Round, mengizinkan 
negara-negara miskin untuk memakai obat 
generik, dan mengembangkan standar-
standar finansial yang lebih sesuai untuk 
negara berkembang.
 Hukum-hukum internasional yang 
mengatur pasar global merupakan produk 
dari negosiasi yang kompleks. Dalam arti 
tertentu, seperti dalam rumusan hak asasi 
manusia, proses penyusunan hukum-hukum 
tersebut dipandang cukup adil. Namun, 
dalam pengertian yang lain, proses dan hasil 
perumusan tersebut dianggap tidak adil, 
walaupun peraturan formalnya kedengaran 
adil. Dalam Organisasi Perdagangan Dunia 
(World Trade Organization—WTO), 
misalnya, setiap negara mempunyai 
satu suara dan masing-masing dapat 
menolak pendapat negara lain. Namun 
demikian, proses yang terjadi di WTO 
kadang-kadang dianggap tidak adil karena 
adanya ketidakseimbangan kekuatan yang 
tersembunyi antara kepentingan komersial 
yang kuat dengan kepentingan umum. 
Ketidakseimbangan itu tampak, misalnya, 
dalam jumlah staf yang dipekerjakan 
di Jenewa oleh negara-negara anggota 
WTO. Jumlah representasi atau perwakilan 
negara-negara miskin di berbagai institusi 
global yang lebih banyak akan memperbaiki 
proses tersebut dan mendorong lahirnya 
aturan-aturan yang lebih adil.
 Dampak perbaikan pasar global yang 
dirasakan oleh masing-masing negara 
tidak sama. Negara-negara berkembang 
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yang besar dan tumbuh dengan pesat 
memperoleh manfaat yang lebih banyak dari 
perdagangan global, migrasi, dan arus modal 
yang lebih bebas sehingga pertumbuhan 
mereka pun semakin tergenjot (sementara 
berbagai kebijakan dalam negeri yang baik 
membantu mendukung perkembangan 
jangka panjang dan kesetaraan internal). 
Negara-negara yang tertinggal dalam 
ekonomi global, dalam jangka pendek, akan 
mendapat manfaat yang jauh lebih sedikit 
dari pasar global sehingga harus terus 
bergantung pada bantuan. Bagi negara-
negara ini, aksi global untuk membantu 
mengurangi ketidaksetaraan sangatlah 
penting. Aksi untuk membangun kesetaraan 
pertama-tama merupakan tanggung jawab 
negara yang bersangkutan, melalui investasi 
publik dalam pembangunan manusia, 
infrastruktur, dan struktur-struktur 
pemerintahan. Tetapi, masyarakat global 
dapat mendukung upaya-upaya semacam 
itu melalui alih sumber daya dalam bentuk 
bantuan dan investasi dalam barang-barang 
umum.
 Sesuai  dengan komitmen yang 
disepakati oleh negara-negara kaya di 
Monterrey Conference 2002, jumlah bantuan 
perlu ditingkatkan. Rencana-rencana yang 
konkret juga perlu disusun untuk mencapai 
tujuan 0,7 persen dari pendapatan nasional 
bruto dihibahkan sebagai bantuan luar 
negeri. Namun demikian, bantuan yang 
lebih besar itu hanya akan membantu 
sekiranya ia efektif dalam menghapuskan 
berbagai hambatan sekaligus memacu 
pembangunan di negara-negara yang 
menerimanya. Tingkat keefektifan bantuan 
yang lebih besar dapat dicapai dengan cara 
memberi penekanan pada hasil, menjauhi 

kondisionalitas ex ante, dan secara progresif 
mengalihkan desain dan manajemen 
dari negara donor ke negara penerima. 
Bantuan tidak boleh dicampuradukkan 
atau diperhitungkan sebagai utang, 
karena reduksi utang yang tidak didanai 
oleh sumber-sumber tambahan dapat 
mengurangi tingkat keefektifan bantuan. 
Mekanisme inovatif untuk memperluas 
asistensi pembangunan perlu dieksplorasi, 
termasuk pajak global dan kontribusi 
privat.

Kesetaraan dan pembangunan

Upaya-upaya untuk mewujudkan kesetaraan 
dalam pembangunan mendasari dan 
mengintegrasikan penekanan-penekanan 
utama yang ada dalam gagasan atau 
pemikiran tentang pembangunan, yang 
berkembang selama 10 sampai 20 tahun 
terakhir—mengenai pasar, pembangunan 
manusia, pemerintahan, dan pemberdayaan. 
Patut dicatat bahwa, pada tahun ini, 
kesetaraan menjadi fokus utama baik 
bagi Laporan Pembangunan Dunia ini 
maupun bagi Human Development Report 
yang disusun oleh UNDP (United Nation 
Development Programme). Dambaan untuk 
memiliki ruang gerak yang lebih setara 
di bidang politik dan ekonomi di negara 
berkembang sejalan dengan dua pilar kembar 
tujuan Bank Dunia untuk membangun 
iklim institusional yang kondusif untuk 
investasi dan untuk memberdayakan 
kaum miskin. Dengan memastikan bahwa 
institusi-institusi tersebut menghargai hak-
hak pribadi, politik, dan hak milik semua 
orang, termasuk mereka yang selama ini 
tersingkir, negara akan dapat menarik lebih 
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banyak investor dan inovator sehingga ia 
bisa lebih efektif dalam melayani semua 
rakyatnya. Kesetaraan yang lebih baik, dalam 
jangka panjang, juga dapat mendukung 
pertumbuhan yang lebih pesat. Kesetaraan 
ini bisa dicapai bila ada keadilan di arena 

global, termasuk seperti yang diperjuangkan 
dalam Monterrey Conference. Pertumbuhan 
dan pembangunan manusia yang lebih cepat 
di negara-negara miskin sangatlah penting 
guna mengurangi ketidaksetaraan global dan 
mencapai Millennium Development Goals.
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b a b1 Nthabiseng dan Pieter—dua orang anak 
Afrika Selatan yang membuka bagian 
Gambaran Umum dari Laporan ini—
bukanlah contoh yang tidak lazim dari 
orang-orang yang menghadapi disparitas 
kesempatan yang sangat mencolok pada 
awal kehidupan mereka. Seorang anak 
perempuan yang dilahirkan di sebuah 
keluarga berkasta rendah dan beranak 
sembilan di daerah kumuh di kota Dhaka 
tentunya memiliki kesempatan yang sangat 
berbeda dari seorang anak laki-laki yang 
lahir dari orang tua yang terpelajar dan 
kaya di kompleks perumahan di dekatnya. 
Seorang anak yatim piatu yang terkena 
AIDS di daerah pedalaman Zimbabwe 
hampir bisa dipastikan mempunyai lebih 
sedikit pilihan dan kesempatan dalam 
hidup daripada teman seusianya yang 
dilahirkan dari sepasang orang tua yang 
sehat dan berpendidikan tinggi di kota 
Harare. Perbedaan-perbedaan semacam itu 
akan lebih besar dan terasa dalam konteks 
lintas atau antarnegara: seorang anak yang 
dilahirkan di Swiss, Amerika, atau Jepang 
pada waktu yang sama dengan Nthabiseng 
akan memiliki jauh lebih banyak kesempatan 
hidup daripada dirinya. 
 Ketidaksetaraan yang amat mencolok 
dalam hal kesempatan tersebut secara 

intrinsik tidak dapat dibenarkan, dan 
hampir set iap budaya,  agama, dan 
tradisi filosofi telah mengembangkan 
berbagai argumen dan keyakinan yang 
mengagungkan serta meluhurkan nilai 
kesetaraan. Sebagai tambahan, Bagian II 
dari Laporan ini akan membuktikan bahwa 
kini kita mempunyai cukup banyak petunjuk 
bahwa kesetaraan juga sangat penting untuk 
menggapai kesejahteraan jangka panjang 
dalam pengertian yang luas untuk seluruh 
masyarakat. Tetapi, sebelum orang dapat 
menggambarkan ketidaksetaraan, atau 
menilai dampaknya untuk pertumbuhan 
dan pembangunan, pendefinisian yang jelas 
atas istilah tersebut perlu diberikan. 
 Bab pendahuluan ini menampilkan 
definisi kami tentang kesetaraan dan, 
secara singkat, membahas komponen-
komponen pokoknya—kesetaraan dalam 
hal kesempatan. Dari konsep-konsep 
normatif sentral tersebut, Laporan ini 
kemudian membahas konsep positifnya 
yang terpenting: perangkap-perangkap 
ket idaksetaraan.  Suatu perangkap 
ketidaksetaraan terdiri atas berbagai 
ketidaksetaraan yang secara alamiah saling 
mendukung sehingga semakin menegaskan 
keberadaan dan peran mereka dalam 
membuat pembangunan lebih lambat.
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Kesetaraan dan 
ketidaksetaraan dalam 
kesempatan: konsep-
konsep dasar 
Apakah kesetaraan itu? Sebagaimana semua 
konsep normatif yang lain, kata “kesetaraan” 
memiliki arti yang berbeda untuk setiap 
orang. Konsep kesetaraan itu sulit, dengan 
sejarah interpretasi yang berbeda, beragam 
antara satu negara dengan negara lain 
dan antara satu disiplin akademis dengan 
disiplin akademis yang lain. Kalangan 
ekonom mengaitkan kesetaraan dengan 
persoalan distribusi. Tentang prinsip ini, 
para pengacara cenderung menganggapnya 
sebagai sarana untuk memperbaiki 
penerapan hukum yang kaku, yang mungkin 
menghasilkan keputusan yang dinilai tidak 
adil dalam keadaan-keadaan tertentu. Para 
filsuf, sementara itu, telah sampai pada 
pemikiran yang paling maju mengenai 
konsep kesetaraan ini. Sungguh, sifat-sifat 
yang mencirikan suatu masyarakat yang 
adil dan setara didasarkan pada filsafat 
politik Barat, dari Republic yang ditulis oleh 
Plato dan Politics yang merupakan hasil 
karya Aristoteles dan seterusnya. Konsep 
kesetaraan juga sentral dalam kebanyakan 
agama besar dunia, termasuk Budhisme, 
Kristiani, Hinduisme, Islam, dan Yudaisme, 
serta berbagai tradisi iman yang lain. Dan, 
yang paling mutakhir, teori pilihan sosial, 
dan domain ekonomi kesejahteraan yang 
terkait erat dengannya, telah memahami 
penumpukan preferensi dalam bentuk 
“sosial optimum” tertentu.
 Meringkas karakterisasi yang berumur 
tua dan penuh nuansa seperti itu berbahaya, 
tetapi satu denominator yang menyatukan 
berbagai pandangan yang berbeda ini 

adalah bahwa kesetaraan terkait dengan 
keadilan, entah secara lokal dalam keluarga 
dan komunitas, ataupun secara global 
antarnegara. Kami tidak hendak berpanjang-
panjang dengan berbagai pendekatan yang 
berbeda itu di sini, namun kami memang 
mengelaborasinya di Bab 4, yang merupakan 
gambaran terhadap berbagai kategori 
petunjuk yang mendukung signifikansi 
intrinsik dari kesetaraan. Di Laporan ini, 
kami mendefinisikan kesetaraan dalam 
pengertian dua prinsip dasar:

• Kesempatan  yang  s e tara .  Yang 
dihasilkan atau diperoleh seseorang 
di kehidupannya, dalam banyak 
dimensinya, seharusnya mencerminkan 
upaya dan talenta-talentanya, bukan 
latar belakangnya. Berbagai keadaan 
bawaan—jenis kelamin, ras, tempat 
kelahiran, asal usul keluarga—dan 
kelompok sosial di mana seseorang 
dilahirkan tidak seharusnya menjadi 
faktor yang menentukan apakah ia 
akan sukses secara ekonomi, sosial, dan 
politik.1

• Terhindarinya kemiskinan absolut. 
Penolakan terhadap kemiskinan yang 
ekstrem, atau bentuk ketidaksetaraan 
Rawlsian2 dalam hal pendapatan, 
menyiratkan bahwa masyarakat 
dapat memutuskan untuk melakukan 
intervensi guna melindungi kehidupan 
dari anggota-anggotanya yang paling 
membutuhkan (berada di bawah 
ambang batas kebutuhan minimal), 
bahkan bila prinsip kesetaraan dalam 
kesempatan telah ditegakkan. Jalan 
yang membentang dari kesempatan 
menuju hasil atau pendapatan bisa jadi 
tidak mulus. Hasil yang diperoleh bisa 
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jadi rendah karena nasib buruk, atau 
karena kesalahan orang itu sendiri. 
Masyarakat dapat memutuskan, atas 
dasar pertimbangan keamanan atau 
bela rasa, untuk tidak membiarkan salah 
seorang anggotanya kelaparan, juga bila 
mereka itu telah memperoleh bagian 
yang adil dalam kue kesempatan, tetapi 
kemudian sesuatu yang buruk menimpa 
mereka. 

 Prinsip kesetaraan dalam hal kesem-
patan sebenarnya secara konseptual 
sangat sederhana: keadaan yang ada pada 
waktu kelahiran seseorang seharusnya 
t idak menentukan kesempatannya 
dalam kehidupan. Tetapi, mengukur 
ketidaksetaraan kesempatan jauh lebih 
sulit. Secara singkat, Bab 2 membahas 
sebuah pendekatan yang menguraikan 
ketidaksetaraan dalam hal pendapatan yang 
dapat diamati ke dalam satu bagian yang, 
dalam pengertian statistik, dapat disebabkan 
atau dipengaruhi oleh keadaan-keadaan 
bawaan—seperti ras, tempat kelahiran, dan 
latar belakang orang tua—dan satu bagian 
lain yang tidak dapat. Komponen yang 
pertama menyatakan nilai batas bawah 
untuk tingkat kesempatan ketidaksetaraan 
dalam hal pendapatan atau pemasukan. 
Namun, mengukur secara tegas hal-hal 
seperti latar belakang keluarga umumnya 
sangat sulit: lamanya masa sekolah dan 
berbagai kategori okupasional yang luas 
merupakan proksi yang tidak sempurna 
untuk mengukur besarnya modal manusia, 
fisik, dan sosial.
 Pe n d e k at a n  y a n g  l e b i h  b a i k 
adalah dengan memahami “hakikat” 
ketidaksetaraan kesempatan yang secara 
inheren multidimensional dan tak dapat 

dilepascan dari kelompok. Bagaimana 
berbagai  faktor  yang menentukan 
kesempatan dalam hidup seseorang—akses 
ke dalam kesempatan kesehatan dan 
pendidikan, kemampuan untuk terhubung 
dengan manusia di belahan dunia yang 
lain, kualitas layanan yang tersedia, dan 
bagaimana institusi yang ada melihat dan 
memperlakukan mereka—terkait satu sama 
lain? Pendekatan semacam itu tidak cukup 
hanya berfokus pada penyebaran distribusi 
univariat (seperti ketidaksetaraan dalam hal 
pendapatan atau harapan hidup) tetapi juga 
pada korelasi yang terjadi di antara mereka 
(bagaimana akses ke layanan kesehatan 
tidak sama antara kelompok sosioekonomi 
yang satu dengan kelompok sosioekonomi 
yang lain?). Pendekatan ini dibahas secara 
mendalam di Bab 2, yang meringkas 
informasi seputar ketidaksetaraan (dalam 
pengertian jamak) dalam berbagai blok 
bangun kesempatan dan interrelasinya.
 Karenanya, Laporan ini menyadari 
bahwa keadaan-keadaan bawaan, atau 
keanggotaan seseorang dalam kelompok 
tertentu, memengaruhi kesempatan dengan 
dua cara berikut:

• Keadaan yang ada ketika seseorang 
lahir memengaruhi modal awalnya, 
termasuk segala jenis aset pribadi, 
seperti kekayaan fisik (tanah dan aset-
aset finansial), latar belakang keluarga 
(modal manusia, sosial, dan kultural 
yang dimiliki oleh orang tua), dan 
akses ke berbagai layanan publik dan 
infrastruktur (yang kadang kala disebut 
sebagai modal geografis).

• Keanggotaan dalam suatu kelompok 
dan keadaan awal seseorang juga ikut 
menentukan bagaimana ia dilihat dan 



34 Laporan Pembangunan Dunia 2006

diperlakukan oleh institusi-institusi yang 
dipastikan akan berinteraksi dengannya. 
Dua individu mungkin tinggal di 
wilayah yang sama, yang memiliki pasar 
tenaga kerja formal, sistem peradilan 
yang baik, dan polisi. Tetapi, jika kedua 
individu ini, karena jenis kelamin, 
ras, agama, orientasi seksual, aliran 
politik, alamat tinggal, atau alasan-
alasan lain yang secara moral tidak 
relevan, dihargai secara berbeda untuk 
pekerjaan yang sama di pasar tenaga 
kerja, didiskriminasikan di hadapan 
hukum, atau diperlakukan dengan bias 
tertentu oleh polisi, aturan-aturan yang 
dinyatakan ada tidak dijalankan secara 
adil. Karenanya, kedua orang tersebut 
tidak memiliki kesempatan yang sama. 
Dalam prosesnya, kesetaraan juga 
mensyaratkan keadilan.

 Modal yang lebih seimbang atau setara, 
proses yang lebih adil, dan perlindungan dari 
kemiskinan tidak selalu saling konsisten. 
Di tingkat kebijakan, mungkin terdapat 
berbagai kompromi di antara mereka. 
Sungguh, beberapa kebijakan atau institusi 
yang memperjuangkan prinsip yang satu 
bisa jadi mengompromikan prinsip yang 
lain.
 Misalnya, sebuah kebijakan afirmatif 
yang berupaya memperbaiki ketidak-
setaraan masa lalu dalam hal akses suatu 
kelompok ke kesempatan pendidikan—
untuk menyetarakan modal—mungkin 
mengimplikasikan bahwa individu yang 
memiliki jasa besar (tetapi berasal dari 
kelompok lain) tidak diperhitungkan, 
sehingga membuat proses tersebut 
tidak adil. Contoh yang lain, pajak yang 
ditarik oleh pemerintah untuk kemudian 

dialihkannya ke orang-orang miskin (supaya 
mereka terhindar dari kemiskinan absolut) 
“merampok” buah-buah usaha dan kerja 
keras orang lain. Ini kiranya bisa dilihat 
sebagai pelanggaran terhadap hak milik 
atau hak untuk menikmati hasil jerih payah 
sendiri sehingga, sekali lagi, membuat 
proses tersebut tidak adil.
 Ketika berbagai konsekuensi semacam 
itu muncul—yang memang sangat sering—
tidak ada rumus kebijakan yang siap pakai. 
Setiap masyarakat harus memutuskan prinsip 
kesetaraan mana yang menjadi prioritasnya. 
Laporan ini tidak akan menganjurkan apa 
yang adil dan setara untuk semua masyarakat. 
Kebijakan itu merupakan prerogatif anggota 
masyarakat, yang perlu diambil melalui 
proses pembuatan kebijakan yang mereka 
pandang adil.

Perangkap ketidaksetaraan
Jika orang peduli pada kesetaraan, dan jika 
sistem-sistem politik menyatukan berbagai 
pandangan mereka ke dalam preferensi 
sosial, mengapa distribusi yang kita amati 
tidak merepresentasikan pilihan yang 
optimal? Mengapakah ketidaksetaraan 
dalam hal kesempatan tetap ada, bila 
hal itu tidak adil sekaligus mengganggu 
proses pencapaian kesejahteraan jangka 
panjang? Dan, bagaimana hal tersebut 
mereproduksi diri? Jawaban pendeknya 
adalah bahwa sistem-sistem politik yang 
ada tidak selalu memberi ruang yang sama 
ke preferensi setiap orang. Kebijakan dan 
institusi tidak lahir dari seorang perencana 
sosial yang “lugas,” yang memiliki tujuan 
memaksimalkan tingkat kesejahteraan 
sosial yang ada dewasa ini. Kebijakan 
dan institusi merupakan hasil dari suatu 
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proses politik ekonomi di mana setiap 
kelompok yang berbeda berjuang untuk 
melindungi kepentingan masing-masing. 
Beberapa kelompok lebih kuat daripada 
kelompok yang lain, dan pendapat-pendapat 
mereka pun menang. Ketika kepentingan-
kepentingan kelompok yang dominan 
itu disatukan dengan berbagai tujuan 
kolektif lain yang lebih luas, keputusan ini 
diambil demi kebaikan bersama. Jika tidak 
demikian, hasilnya dipastikan tidak adil dan 
juga tidak efisien.
 Interaksi berbagai ketidaksetaraan 
politik, ekonomi, dan sosiokultural 
membentuk institusi dan aturan yang ada 
di semua masyarakat. Institusi-institusi 
ini kemudian memengaruhi kesempatan 
atau peluang dan kemampuan orang untuk 
berinvestasi dan mencapai kemakmuran. 
Kesempatan ekonomi yang tidak setara 
menyebabkan pendapatan yang tidak setara 
serta mengakibatkan kekuasaan politik 
yang juga tidak setara. Kekuasaan yang 
tidak setara menghasilkan berbagai institusi 
dan kebijakan yang cenderung menjaga 
dan mempertahankan kondisi yang ada 
sebelumnya (Figur 1.1).
 Coba Anda bayangkan status kaum 
perempuan dalam masyarakat yang 
patriarkis. Hak mereka atas kekayaan dan 
warisan sering kali diingkari. Kebebasan 
mereka untuk bergerak juga dibatasi dengan 
norma-norma sosial yang menciptakan 
bidang aktivitas “dalam” dan “luar” yang 
terpisah untuk kaum perempuan dan 
kaum laki-laki. Ketidaksetaraan sosial ini 
memiliki konsekuensi ekonomi: anak-anak 
perempuan memiliki kesempatan yang lebih 
kecil untuk mengenyam bangku sekolah; 
kaum perempuan memiliki kesempatan yang 
lebih sedikit untuk bekerja di luar rumah; 

mereka biasanya memperoleh upah atau 
penghasilan yang lebih kecil dibandingkan 
kaum laki-laki. Hal ini memperkecil opsi 
kaum perempuan di luar perkawinan dan 
memperbesar ketergantungan ekonomi 
mereka ke kaum laki-laki. Ketidaksetaraan 
tersebut juga membawa konsekuensi-
konsekuensi politik: kaum perempuan 
tidak dapat berpartisipasi penuh dalam 
pengambilan keputusan penting dalam 
maupun di luar rumah.
 Struktur-struktur sosial dan ekonomi 
yang tidak setara ini cenderung mudah 
direproduksi. Jika seorang perempuan 
tidak dibukakan pada wawasan luar dan 
tumbuh dalam keyakinan mengenai kaum 
perempuan yang “baik dan terhormat” 
sesuai norma sosial yang ada, ia dipastikan 
akan menularkan keyakinan tersebut 
pada anak-anak perempuannya dan 
menanamkannya pada para menantu 
perempuannya. Perangkap ketidaksetaraan, 
karenanya, membuat banyak generasi kaum 
perempuan tidak memperoleh pendidikan 
dan wawasan, membatasi partisipasi mereka 
dalam pasar tenaga kerja, dan mengurangi 
kemampuan mereka untuk membuat 
pilihan-pilihan yang bebas dan cerdas 
serta untuk menyadari potensi mereka 
sebagai individu. Perangkap ini menguatkan 
perbedaan gender dalam hal kekuasaan 
yang cenderung bertahan selama kurun 
waktu yang panjang.

Figur 1.1 Interaksi ketidaksetaraan politik, 
ekonomi, dan sosiokultural

Ketidak-
setaraan 
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Ketidaksetaraan 
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 Sama halnya, distribusi kekuasaan 
yang tidak seimbang atau setara antara 
kaum kaya dan kaum miskin—atau antara 
kelompok yang dominan dengan kelompok 
yang subordinat—membuat kaum kaya 
dapat mempertahankan kontrol mereka 
atas sumber daya. Bayangkan mengenai 
seorang buruh tani yang bekerja untuk tuan 
tanah. Kebodohan dan kekurangan gizi yang 
dialami buruh tani tersebut menghalanginya 
untuk memutuskan rantai kemiskinan yang 
membelenggunya. Tetapi, ia pun mungkin 
terlilit utang ketuan tanah tersebut sehingga 
ia berada di bawah kendalinya. Bahkan jika 
ada undang-undang yang memungkinkannya 
untuk menentang kekuasaan sang tuan 
tanah, karena bodoh, ia akan kesulitan untuk 
mengarahkan dan memanfaatkan berbagai 
institusi politik dan pengadilan yang mungkin 
dapat membantunya memperjuangkan hak-
haknya. Di banyak belahan dunia, jarak yang 
ada antara tuan tanah dengan para buruh 
diperdalam oleh struktur-struktur sosial: 
tuan tanah biasanya berasal dari kelompok 
ras atau kasta yang dominan, sementara 
para buruh tani dan penyewa lahan dari 
kelompok yang lebih rendah. Karena para 
anggota kelompok ini menghadapi tantangan 
yang keras dari berbagai norma sosial 
yang ada untuk melakukan kawin campur, 
ketidaksetaraan yang didasarkan pada 
kelompok tersebut tetap ada dan bertahan 
selama banyak generasi.
 Individu-individu yang miskin di 
wilayah geografis yang terpencil serta berasal 
dari ras dan etnis minoritas di banyak negara 
juga terpinggirkan secara politik. Hal ini 
memengaruhi kemampuan mereka untuk 
mengusulkan dan mengimplementasikan 
berbagai kebijakan yang dapat mengurangi 
ketertinggalan mereka, bahkan jika 

kebijakan-kebijakan tersebut sebenarnya 
juga bisa mempercepat pertumbuhan 
negara mereka.3 Korelasi antara distribusi 
aset, kesempatan, dan kekuasaan politik 
yang tidak setara melahirkan suatu alur 
sirkuler pola-pola ketidaksetaraan yang 
saling menguatkan. Alur semacam itu, 
berikut loop balik yang terkait dengannya, 
membuat ketidaksetaraan bertahan untuk 
kurun waktu yang lama—bahkan jika hal 
tersebut tidak efisien dan dipandang tidak 
adil oleh mayoritas warga.4 
 Berbagai ketidaksetaraan ekonomi dan 
politik sendiri melekat pada institusi sosial 
dan kultural yang tidak setara.5 Jaring sosial 
yang bisa diakses oleh kaum miskin sangat 
berbeda dari yang dapat diakses oleh kaum 
kaya. Misalnya, jaring sosial yang dimiliki 
oleh orang miskin terutama digerakkan 
untuk mempertahankan hidup. Mereka 
memiliki akses yang sangat terbatas ke jaring 
sosial yang akan menghubungkan mereka 
dengan pekerjaan atau kesempatan yang 
lebih baik. Orang kaya, sebaliknya, diwarisi 
jaring sosial yang secara ekonomi jauh lebih 
produktif untuk mempertahankan posisi 
ekonomi mereka. Para orang tua yang kaya 
dapat memanfaatkan koneksi sosial mereka 
untuk memastikan bahwa anak mereka 
masuk ke sekolah yang bermutu, atau dapat 
juga meminta tolong kawan-kawan baik 
mereka supaya anak mereka mendapat 
pekerjaan yang baik. Sebaliknya, para orang 
tua yang miskin lebih merupakan subjek 
dari kesempatan. Koneksi bermanfaat 
untuk membuka pintu dan menghilangkan 
berbagai hambatan.
 Jaring sosial terkait erat dengan 
budaya. (Di sini, istilah “budaya” kami 
maksudkan sebagai aspek-aspek kehidupan 
yang membahas relasi antarindividu dalam 
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kelompok, antarkelompok, dan antara 
gagasan dengan perspektif.) Kelompok 
subordinat kiranya dihadapkan pada 
“prasyarat penerimaan,” kerangka tempat 
mereka menegosiasikan interaksi mereka 
dengan kelompok-kelompok sosial lain 
yang negatif.6 Salah satu ekspresi yang paling 
jelas dari hal ini adalah diskriminasi yang 
mendorong pada pengingkaran kesempatan 
secara eksplisit dan pada pilihan rasional 
untuk tidak banyak berinvestasi di kalangan 
terpinggir.
 Tetapi, prosesnya mungkin juga tidak 
sejelas itu. Seseorang yang dilahirkan di 
kelas sosial yang rendah atau di suatu 
kelompok yang secara sosial terpinggir 
bisa saja mengadopsi sistem nilai yang 
dianut oleh kelompok yang dominan.7 
Keyakinan-keyakinan religius juga semakin 
menguatkan hal ini: kaum perempuan 
mengamini keyakinan mengenai peran 
ekonomi dan sosial mereka yang bias 
gender, dan masyarakat kelas bawah 
menyerap ser ta  menginterna l isas i 
pandangan masyarakat kelas atas mengenai 
status “inferior” mereka. Di sekolah, 
kelompok yang mengalami stigmatisasi 
mungkin menghadapi “ancaman stereotip,” 
mengadopsi pandangan kelompok yang 
dominan mengenai kemampuan mereka 
untuk mengerjakan tes kognitif atau 
menjalankan pekerjaan yang secara 
historis dikuasai oleh kelompok yang 
dominan.8 Hal ini, pada gilirannya, dapat 
memengaruhi “kapasitas kelompok yang 
terdiskriminasi untuk bermimpi.”9 Ini juga 
mengimplikasikan bahwa “suara,” kapasitas 
individu untuk mewarnai keputusan-
keputusan yang membentuk kehidupan 
mereka, terdistribusi secara tidak merata 
dan bahwa “upaya” dan “kemampuan” 

tidak serta-merta bersifat eksogenus (di-
tentukan terlebih dahulu).10

 Perangkap ketidaksetaraan ini—
dengan berbagai manifestasinya dalam 
domain ekonomi, politik, sosial, dan 
budaya yang saling memperkuat satu 
sama lain—memiliki dua implikasi yang 
besar untuk analisis ini. Implikasi yang 
pertama adalah bahwa, karena kegagalan 
pasar dan cara-cara institusi berkembang, 
perangkap ketidaksetaraan tidak hanya 
memengaruhi distribusi tetapi juga 
dinamika pertumbuhan dan pembangunan. 
Ini, pada gilirannya, berarti bahwa, dalam 
jangka panjang, kesetaraan dan efisiensi 
bersifat saling melengkapi, bukannya saling 
menggantikan.11

 Pasar modal, tanah, dan tenaga kerja 
di negara berkembang memang tidak 
sempurna. Berbagai asimetri informasional 
dan pelaksanaan kontrak mengimplikasikan 
bahwa beberapa orang yang memiliki 
gagasan proyek yang bagus tidak memiliki 
akses yang cukup luas ke modal. Sementara, 
pada saat yang sama, ada orang-orang yang 
memiliki modal (lebih besar) tetapi hanya 
menghasilkan sedikit. Di bidang pertanian, 
kegagalan pasar tanah berarti bahwa 
beberapa petani mengerahkan sedikit 
upaya untuk bidang-bidang tanah tertentu 
(yang mereka usahakan dengan sistem 
untuk hasil), dan terlalu banyak untuk 
bidang-bidang yang lain (yang mereka 
miliki sendiri).12 Investasi di bidang modal 
manusia juga dapat teralokasi dengan tidak 
efisien, karena persoalan keluarga, karena 
keluarga yang terjerat utang, tentu saja, tidak 
memiliki cukup sumber daya untuk menjaga 
kesehatan anak atau memasukkannya ke 
sekolah, atau karena diskriminasi dalam 
pasar tenaga kerja membuat sekolah dinilai 
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tidak memberikan banyak manfaat untuk 
kelompok-kelompok tertentu. Apa yang 
sama dari berbagai kesalahan pasar yang 
beragam tersebut? Kesalahan-kesalahan 
tersebut menyebabkan perbedaan dalam 
modal awal—seperti keadaan ekonomi 
keluarga, ras, atau jenis kelamin—sehingga 
membuat investasi kurang efektif.
 Terdapat pula alasan-alasan politik dan 
institusional yang menyebabkan kesetaraan 
dan efisiensi, dalam jangka panjang, saling 
melengkapi. Pasar bukan satu-satunya 
institusi yang ada dalam masyarakat. Fungsi 
negara, sistem hukum, dan peraturan—
lebih tepatnya, fungsi dari semua institusi 
yang mengatur dan menjamin hak serta 
memediasi konflik yang terjadi antarwarga 
negara—dipengaruhi oleh distribusi 
kekuasaan politik (atau pengaruh, atau 
suara) yang terdapat dalam masyarakat. 
Distribusi kontrol atas berbagai sumber 
daya dan pengaruh politik yang tidak adil 
atau setara melanggengkan institusi yang 
hanya melindungi kepentingan kalangan 
yang paling kuat atau berkuasa, dan tidak 
jarang melanggar hak pribadi dan hak milik 
orang lain.13

 Mereka yang hak-haknya tidak 
dilindungi hanya memiliki insentif yang kecil 
untuk berinvestasi, sehingga kemiskinan 
terus ada dan ketidaksetaraan terus 
berkembang. Sebaliknya, institusi-institusi 
yang baik, yang melindungi dan menjamin 
hak-hak pribadi dan hak-hak milik semua 
orang mendorong pertumbuhan ekonomi 
yang baik dan kesejahteraan untuk jangka 
panjang. Kesetaraan, sekali lagi, dapat 
membantu masyarakat untuk tumbuh dan 
membangun.
 Tentu saja, ini tidak berarti bahwa 
efisiensi-kesetaraan tidak membawa 

konsekuensinya sendiri. Dalam beberapa 
hal, upaya memperjuangkan kesetaraan 
memberi manfaat-manfaat yang sifatnya 
langsung—dan jangka panjang—terhadap 
efisiensi. Jika kita meninggalkan sikap 
diskriminatif terhadap kaum perempuan 
dalam salah satu segmen pasar tenaga 
kerja, seperti dalam bidang manajemen, 
dan bila hal ini membuat talenta yang 
ada dalam segmen tersebut berkembang, 
efisiensi akan meningkat, bahkan dalam 
jangka pendek.1 4 Namun demikian, 
dalam kasus-kasus yang lain, memperluas 
kesempatan untuk kalangan yang kurang 
beruntung kadang memerlukan proses 
redistribusi yang lebih berat dan mahal. 
Untuk membiayai pembangunan sekolah 
yang berkualitas untuk anak-anak yang 
orang tuanya berpendidikan rendah dan 
masuk ke sekolah yang buruk, mungkin 
perlu menarik pajak dari orang lain. Paham 
ekonomi paling dasar yang menyatakan 
bahwa pajak “mendistorsi” insentif 
tetap valid hingga sekarang. Kebijakan-
kebijakan tersebut, karenanya, hanya bisa 
diimplementasikan sejauh bahwa nilai 
keuntungan atau manfaat jangka panjang 
dari kesetaraan yang semakin baik itu 
melampaui besaran dana yang dikeluarkan 
untuk “menebusnya.”15

 Intinya di sini adalah bahwa be-
berapa manfaat jangka panjang dari 
upaya memperjuangkan kesetaraan ini 
diabaikan dalam kalkulus konseptual 
rancangan kebijakan. Fakta bahwa anak-
anak yang berpendidikan lebih baik, 
yang miskin dan berasal dari kelompok 
ras yang minoritas itu biasanya lebih 
produktif untuk diperhitungkan. Namun, 
fakta bahwa mereka lalu memiliki suara 
atau kekuasaan politik yang lebih besar 
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dan, dengan demikian, berpotensi untuk 
menjadikan institusi-institusi sosial lebih 
inklusif—yang, pada gilirannya, akan 
meningkatkan peran kelompok tersebut 
dalam masyarakat, sehingga mendorong 
timbulnya rasa percaya diri yang lebih 
besar, berkurangnya konflik, dan lebih 
banyak investasi—mungkin tidak. Sejauh 
bahwa manfaat-manfaat tidak langsung 
(tetapi penting) dari berbagai kebijakan 
yang memperjuangkan kesetaraan tersebut 
diabaikan, hanya sangat sedikitlah darinya 
yang benar-benar diupayakan—bahkan, 
oleh pemerintah yang amat murah hati 
sekalipun.
 Dengan menempatkan kesetaraan dan 
keadilan sebagai elemen sentral dari suatu 
strategi pembangunan yang efisien, negara 
berkembang akan lebih mampu untuk 
mencapai pertumbuhan dan pembangunan 
yang berkelanjutan. Pertumbuhan yang 
lebih adil semacam itu akan mempercepat 
penghapusan berbagai dimensi kemiskinan, 
sesuatu mengenai pembangunan yang 
ditentang di mana-mana.16 
 Implikasi kedua dari eksistensi 
perangkap ketidaksetaraan adalah tidak 
adanya kebijakan atau institusi yang 
sepenuhnya bersifat eksogenus: sejauh 
ini, tidak ada organisasi atau aplikasi 
kebijakan yang telah diimplementasikan 
di atas landasan teknokratis semata. 
Semua kebijakan atau institusi ada karena 
diciptakan atau dibiarkan hidup oleh 
sistem politik. Sistem politik sendiri 
mencerminkan distribusi kekuasaan dan 
suara yang ada pada masa dan tempat 
tertentu. Distribusi ini, pada gilirannya, 
dipengaruhi oleh distribusi kekayaan, 
pendapatan, serta aset dan hal-hal lain 
yang ada dalam masyarakat itu. “Kausalitas 

sirkuler” kekayaan, pendapatan, modal 
sosial dan kultural, serta kekuasaan 
semacam itu dimediasi melalui institusi dan 
berubah sepanjang waktu dan sejarah.
 Mengetahui sejarah dan institusi-
institusi sosial dan politik itu sangat penting 
untuk menghindari kesalahan dalam 
menyusun kebijakan. Pandangan akan dunia 
yang fatalistik tidak hanya tidak benar, tetapi 
juga kontraproduktif. Menyusun kebijakan 
tanpa memahami sejarah atau konteks 
spesifik yang melatari kebijakan-kebijakan 
ini sering kali menyeret kita pada kegagalan. 
Tetapi, pengetahuan ini tidak menjadi alasan 
untuk tidak menyusun suatu kebijakan 
sama sekali. Hal semacam itu berarti tidak 
mengakui bagaimana aksi sosial dan politik 
yang terarah dapat menghasilkan kebijakan 
dan perubahan-perubahan institusional 
yang signifikan—dan akan menghasilkan 
aksi yang tidak bersifat fatalistik.
 Sejarah bukanlah kisah yang berulang 
tanpa henti dan, seperti dicatat oleh 
Laporan ini, banyak negara telah menjawab 
tantangan untuk memutus rantai atau 
perangkap ketidaksetaraan untuk kemu-
dian meraih cukup keberhasilan. Banyak 
kelompok juga telah mengubah keadaan 
mereka atau mengubah institusi sosial 
dan polit ik.  Lihatlah gerakan yang 
menuntut hak-hak sipil di Amerika 
Serikat, penghancuran apartheid secara 
demokratis di Afrika Selatan, praktik-
praktik penyusunan anggaran belanja 
yang lebih partisipatoris di beberapa kota 
besar di Brasil, dan reformasi dalam akses 
ke tanah, pendidikan, dan pemerintahan 
lokal di negara bagian Kerala, India. 
Tantangan kebijakan adalah bertanya kapan 
dan bagaimana perubahan-perubahan 
semacam itu dapat didukung.
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Gambaran awal singkat 
mengenai Laporan ini

Bagian I  mengupas secara s ingkat 
petunjuk mengenai ketidaksetaraan yang 
ada dalam dan lintas negara. Bagian II 
mempertanyakan mengapa kesetaraan itu 
penting untuk pembangunan. Bagian III 
membahas implikasi-implikasi kebijakan. 
Bila kesempatan yang tidak setara dan 
kemiskinan absolut berlawanan dengan 
kesejahteraan jangka panjang—dan, 
secara intrinsik, tidak dapat dibenarkan—
dimungkinkan ada ruang untuk reformasi 
kebijakan dan institusional yang bertujuan 
menyeimbangkan ruang gerak ekonomi 
dan politik.
 Lensa kesetaraan dan fokus pada 
penyetaraan atau penyeimbangan ruang 
gerak memberi tiga poin penting tambahan. 
Pertama, redistribusi dari kelompok yang 
lebih kaya dan lebih berkuasa kekelompok 
yang lebih miskin, dengan kesempatan 

yang serba terbatas, kadang-kadang 
perlu dan harus diperjuangkan. Kedua, 
ketika mempertimbangkan berbagai 
konsekuensi kebijakan antara kesetaraan 
dengan efisiensi, manfaat kesetaraan 
jangka panjang—termasuk pengembangan 
institusi-institusi yang lebih baik dan lebih 
inklusif—perlu diikutsertakan. Ketiga, 
semua kategori kebijakan ekonomi—
makro dan mikro—memiliki pengaruh 
baik pada efisiensi (dan pertumbuhan) 
maupun kesetaraan (dan distribusi). Karena 
tujuan utama kami adalah pengurangan 
kemiskinan melalui upaya-upaya yang 
memperjuangkan kesejahteraan yang lebih 
merata, masukan kami konsisten dengan 
kebijakan pengurangan kemiskinan, yang 
telah dianjurkan oleh Bank Dunia semenjak, 
setidak-tidaknya, penerbitan WDR 1990.17 
Anjuran ini juga sejalan dengan ketiga 
pilar yang disebutkan dalam WDR 2000, 
yakni kesempatan, pemberdayaan, dan 
keamanan.18
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Perangkap ketidaksetaraan menghambat pertumbuhan ekonomi di sebuah desa di India 
utara

Setiap warga desa tidak memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan untuk 
menggunakan aset dan modal yang tersedia untuk mereka. Seperti tercermin dalam berbagai institusi ekonomi dan sosial 
desa—serta dalam proses politik untuk mengusahakan perubahan—ketidaksetaraan yang sudah mendarah daging ini telah 
menghambat pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi desa tersebut.

F o k u s  1  Palanpur

Desa Palanpur, yang terletak di 
wilayah utara negara bagian 
Uttar Pradesh, India, telah 

menjadi subjek kajian yang intensif 
dari sejumlah ekonom pembangunan 
dari akhir tahun 1950-an sampai awal 
tahun 1990-an.1 Para peneliti berulang 
kali mengunjungi desa tersebut dan 
mengumpulkan berbagai informasi 
mendetail yang sifatnya kualitatif dan 
kuantitatif. Meski kajian atau studi 
atas satu desa selama periode waktu 
tertentu tidak dapat dipakai untuk 
menggeneralisasi proses pembangunan 
yang berlangsung di seluruh daerah 
terpencil India, penelitian yang 
dijalankan di desa Palanpur sungguh 
memberikan kontribusi cara pandang 
yang unik terhadap proses yang 
memengaruhi pertumbuhan dan 
kesetaraan selama kurun waktu yang 
panjang.
 Studi tersebut mencatat kemajuan 
ekonomi yang tidak berarti, yang 
ditandai dengan pertumbuhan peng-
hasilan per kapita yang lambat dan 
penurunan dalam tingkat pendapatan 
kaum miskin.  Tetapi ,  bersama 
dengan pertumbuhan yang lambat 
ini, ditemukan petunjuk mengenai 

stagnasi dan bahkan kemunduran 
dalam dimensi-dimensi kesejahteraan 
hidup tertentu.
 Kelompok-kelompok warga yang 
lain, yang digolongkan berdasarkan 
berbagai karakteristik bawaan seperti 
kasta atau jenis kelamin, memiliki 
kesempatan yang amat berbeda 
dalam hal mobilitas ekonomi dan 
sosial. Modal ekonomi mereka sangat 
berbeda, demikian pula pendidikan, 
kesehatan, mobilitas okupasional, dan 
kapasitas mereka untuk memberikan 
pengaruh dalam berbagai institusi 
sosial dan politik yang ada di desa. 
Kekurangan dalam dimensi kesempatan 
biasanya diperkuat atau dipertegas 
oleh kekurangan dalam dimensi-
dimensi lain. Mereka, entah bagaimana, 
bergabung dan melanggengkan 
ketidaksetaraan yang mencolok mata 
selama banyak generasi.
 Berbagai ketidaksetaraan dalam 
hal kesempatan yang sudah berurat-
akar ini membentuk, dan dibentuk 
oleh, pasar yang tidak sempurna, 
yang lalu mengakibatkan investasi 
yang tidak optimal dan pertumbuhan 
yang tersendat. Ketidaksetaraan juga 
terlihat dalam institusi-institusi desa. 

Berbagai kebijakan pemerintah negara 
bagian dan pusat yang diperkenalkan 
di desa itu pasti disaring dengan 
distribusi kekuasaan dan pengaruh 
yang sangat tidak seimbang. Bukannya 
menstimulasi kemajuan ekonomi dan 
sosial dalam arti yang luas, kebijakan 
publik justru mereproduksi pola-pola 
ketidaksetaraan yang telah ada.

Kasta
Kasta di Palanpur menentukan kesem-
patan dan berbagai aktivitas yang 
dikerjakan oleh warga. Bahkan, kasta 
tidak tergantung pada pekerjaan, 
pendidikan, atau berbagai karakteristik 
keluarga standar yang lain. Tiga kasta 
terbesar di Palanpur adalah Thakur, 
Murao, dan Jatab.
 Kasta yang tertinggi, yang merupa-
kan kasta ksatria, adalah Thakur. 
Mereka menyusun sekitar seperempat 
dari seluruh warga desa Palanpur pada 
tahun 1993. Kebanyakan kaum Thakur 
bekerja sebagai tentara dan polisi, 
yang memang cocok dengan masa lalu 
mereka sebagai kaum ksatria. Mereka 
umumnya tidak senang melakukan 
pekerjaan upahan di desa karena hal 
tersebut akan menempatkan mereka 
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pada posisi yang subordinat. Sadar 
akan kesempatan untuk memperoleh 
pekerjaan nonpertanian di luar 
desa, mereka, berkat informasi dan 
jaringan sosial yang kuat, tahu cara 
memanfaatkannya dengan baik.
 Persis di bawah kasta Thakur 
adalah kaum Murao, yang merupakan 
kaum petani dengan populasi sekitar 
seperempat dari seluruh penduduk 
Palanpur.  Kaum Murao adalah 
kalangan petani tradisional yang terus 
berspesialisasi di bidang pertanian. 
Karena kerja keras, mereka mengalami 
peningkatan yang sangat pesat dalam hal 
kekayaan dan status ekonomi di desa. 
Meskipun masih belum menikmati 
status sosial yang sama dengan kaum 
Thakur, mereka telah menjadi lebih 
makmur dan kini semakin berani 
menentang dominasi kaum Thakur 
dalam hal politik dan ekonomi yang 
sebelumnya tak tergoyahkan.
 Kasta yang paling bawah adalah 
kasta Jatab, yang menyusun 12 persen 
dari seluruh penduduk desa Palanpur. 
Secara tradisional merupakan buruh 
penyamak kulit “yang tak tersentuh” 
(untouchable), yang sebagian besarnya 
kini beralih menjadi buruh tani, kaum 
Jatab tidak menikmati mobilitas sosial 
seperti yang dirasakan oleh kaum 
Murao. Mereka tetap menjadi kasta 
terpinggir, yang tidak memiliki lahan 
atau, kalau punya, hanya sempit, 
berpendidikan rendah, dan memiliki 
akses yang sangat terbatas ke pekerjaan 
nonpertanian di luar desa. Meskipun 
mengalami sedikit kemajuan dalam 
beberapa tahun belakangan, kaum 
Jatab masih mengalami banyak bentuk 

diskriminasi, termasuk dari pejabat 
pemerintah.

Jenis kelamin
Ketidaksetaraan gender sangat terasa 
di Palanpur. Pada tahun 1993, terdapat 
84 orang perempuan dalam setiap 
100 orang laki-laki, suatu rasio yang 
paling rendah di seluruh dunia (di 
mana rasionya biasanya lebih besar dari 
satu). Angka kematian atau mortalitas 
anak perempuan jauh lebih tinggi 
daripada anak laki-laki. Para peneliti 
sempat mencatat, “Kami menyaksikan 
kejadian-kejadian di mana bayi 
perempuan dibiarkan terlantar dan 
mati. Hal yang tidak akan terjadi bila 
bayi itu laki-laki.”2

 Para gadis muda akan mening-
galkan rumah mereka untuk bergabung 
dengan keluarga suaminya. Perkawinan 
adalah “hadiah dari anak perempuan.” 
Di rumah dan keluarga yang baru, 
gadis tersebut sangat lemah posisinya. 
Ia tidak memiliki kesempatan untuk 
memperoleh penghasilan, t idak 
memiliki hak milik, serta tidak 
mungkin kembali ke rumah asalnya 
secara permanen. Melahirkan seorang 
anak dapat sedikit meningkatkan 
statusnya—terutama bila anak tersebut 
berjenis kelamin laki-laki. Tetapi, 
program keluarga berencana jarang 
dipraktikkan di Palanpur, sehingga 
tingkat kelahiran di sana tinggi dan 
jarak antarkelahiran pendek. Kehamilan 
yang sering membuat kondisi kesehatan 
perempuan secara umum menurun. 
Mereka pun mempertaruhkan hidup 
mereka ketika melahirkan. Masa tua 

sering diasosiasikan dengan hidup 
menjanda, sebagian karena selisih umur 
yang sangat tajam antara para suami 
dan para istri mereka. Untuk dapat 
bertahan hidup, para janda tersebut 
sangat menggantungkan dirinya pada 
anak laki-lakinya yang telah dewasa.
 Partisipasi perempuan Palanpur 
dalam angkatan kerja sangat rendah. 
Dari 313 perempuan berusia 15 tahun 
atau lebih pada tahun 1993, hanya 14 
orang yang memiliki aktivitas luar 
rumah yang bisa dikategorikan sebagai 
pekerjaan utama atau sekunder mereka. 
Partisipasi kaum perempuan yang 
rendah dalam angkatan kerja dan, 
secara lebih umum, dalam kehidupan 
bermasyarakat ini membawa berbagai 
konsekuensi yang luas. Sebagai contoh, 
kemampuan kaum perempuan untuk 
bertahan hidup yang lebih rendah 
daripada kaum lelaki hanya akan 
meningkat ketika, sebagai perempuan 
dewasa, ia memiliki kesempatan 
yang lebih luas ke pekerjaan yang 
memberinya hasil banyak. Sama 
halnya, eksklusi kaum perempuan 
dari kebanyakan institusi representatif 
di Palanpur telah mempersempit fokus 
dan kualitas perpolitikan lokal dan aksi 
publik. 

Pendidikan formal
Di Palanpur, ketidaksetaraan dalam hal 
pendidikan luas, dan hanya membaik 
secara amat pelan. Pada akhir tahun 
1950-an, tidak lebih dari 20 persen 
anak laki-laki, dan hanya 1 persen anak 
perempuan, berusia di atas tujuh tahun 
yang melek huruf. Pada tahun 1993, 
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angka tersebut naik menjadi 37 persen 
untuk anak laki-laki dan di bawah 
10 persen untuk anak perempuan. 
Pendidikan, tak ayal lagi, merupakan 
sesuatu yang sangat berharga di 
Palanpur. Pendidikan di sekolah 
meningkatkan peluang seseorang 
untuk mendapatkan pekerjaan tetap 
yang baik di luar desa. Di kalangan 
petani pun, secara kasat mata dapat 
diamati bahwa para petani yang lebih 
terpelajar di Palanpur memiliki peran 
yang penting dalam inovasi dan difusi 
teknologi pertanian. 
 Pendidikan untuk anak perempuan 
dinilai sangat berbeda, karena mereka 
diharapkan untuk menghabiskan 
sebagian besar masa dewasanya 
dalam kehidupan rumah tangga. 
Meskipun terdapat bukti mengenai 
manfaat pendidikan untuk kehidupan 
rumah tangga, pengaruh-pengaruh 
pengetahuan sang ibu untuk kesehatan 
anaknya tetap belum disadari. Bahkan 
bila memang dipahami secara benar 
pun, berbagai manfaat tersebut tidak 
dianggap sebagai keuntungan langsung 
untuk para orang tua, karena anak 
perempuan akan “meninggalkan” 
mereka ketika kawin. Mereka yang 
menanggung banyak untuk membiayai 
p endid i kan  kaum p erempuan, 
karenanya, akan menikmati sedikit 
saja manfaatnya.
 Kasta tertinggi, Thakur, ber-
pandangan bahwa pendidikan itu tidak 
penting, apalagi cocok untuk kasta-
kasta yang lebih rendah. Pandangan 
ini diterima oleh banyak orang. 
Bentuk-bentuk diskriminasi yang nyata 
terhadap anak-anak dari kasta yang 

lebih rendah telah menghilang dari 
sistem pendidikan di sekolah, tetapi 
bentuk-bentuk diskriminasi yang lebih 
halus tetap saja ada—sebagai contoh, 
guru yang berasal dari kasta yang tinggi 
menganggap bahwa setiap kontak 
dengan anak-anak dari kasta Jatab 
sebagai tindakan yang “menjijikkan,” 
yang dapat memengaruhi penilaiannya 
ke siapa saja yang melanggarnya.

Kerja
Pembagian okupasional di Palanpur 
telah mengalami pergeseran seiring 
dengan perubahan ekonomi desa 
dari yang sangat agrikultural menjadi 
ekonomi di mana berbagai aktivitas 
nonagrikultural menghasilkan sekitar 
30 sampai 40 persen dari pendapatan 
desa. Pada tahun 1957-1958, sekitar 13 
orang (dari 528 warga desa) bekerja di 
lapangan nonpertanian secara reguler 
maupun semireguler. Pada tahun 1993, 
jumlah ini telah bertambah empat kali 
lipat menjadi 57  pekerjaan (jumlah 
penduduk sendiri hanya naik dua kali 
lipat).
 Pekerjaan di luar desa dianggap 
sebagai pekerjaan yang memberikan 
hasil yang lebih besar dan lebih stabil, 
dan pekerjaan semacam itu sering 
kali juga dipandang lebih ringan 
dan lebih enak daripada bekerja di 
ladang pertanian. Namun demikian, 
akses ke pekerjaan nonpertanian 
tidak setara. Mereka yang ingin 
mendapat suatu pekerjaan tetap 
biasanya harus menyuap dan, yang 
lebih penting,  harus mendapat 
rekomendasi dari atau diperkenalkan 

oleh seorang kawan atau kerabat. 
Penggunaan kontak dan pengaruh 
personal tersebut mengimplikasikan 
bahwa orang dengan status sosial 
yang rendah berada dalam posisi 
yang kurang menguntungkan untuk 
bersaing mendapatkan pekerjaan-
pekerjaan nonpertanian, bahkan bila 
mereka, misalnya, memiliki tingkat 
pendidikan, keterampilan, dan modal-
modal lain yang sama.
 Segmen angkatan kerja di Palanpur 
yang keadaannya paling menyedihkan 
direpresentasikan oleh tenaga bayaran 
atau upahan yang bekerja di sektor 
pertanian. Jenis pekerjaan ini dapat 
digambarkan sebagai pekerjaan “pilihan 
terakhir,” yang diambil oleh mereka yang 
tidak memiliki alternatif lain yang lebih 
baik. Upah yang diterima oleh seorang 
tenaga kerja bayaran semacam ini, 
walau lambat, telah meningkat. Tetapi, 
terdapat pula periode-periode tertentu 
di mana mereka harus menganggur 
karena tidak ada yang menyewa atau 
membutuhkan tenaga mereka.
 Analisis ekonometris mengin-
dikasikan bahwa—dengan memper-
hitungkan karakteristik-karakteristik 
keluarga (kasta, karakteristik demo-
graf is ,  pendidikan,  tanah,  dan 
semacamnya)—probabilitas keluarga-
keluarga yang telah terlibat dalam 
pekerjaan pertanian ini selama satu 
dasawarsa atau lebih untuk tetap 
terlibat di dalamnya adalah sebesar 
50 sampai 60 persen. Ketidaksetaraan 
okupasional, karenanya, mengakibatkan 
ketidaksetaraan dalam hal pendapatan 
yang akan bertahan untuk kurun waktu 
yang lama.
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Pendapatan, aset, dan 
utang
Pendapatan per kapita warga Palanpur 
telah meningkat rata-rata 2 persen 
setiap tahunnya antara tahun 1957-1958 
dan 1983-1984, sementara, pada kurun 
waktu yang sama, angka kemiskinannya 
menurun dari 47 menjadi 34 persen. 
Pendapatan di desa itu terdistribusi 
secara tidak merata, sama seperti di 
wilayah-wilayah lain di seluruh India. 
Selama ini, ketidaksetaraan dalam hal 
pendapatan juga relatif stabil.
 Ketidaksetaraan ekonomi yang 
dinilai berdasarkan kekayaan (wealth) 
memberikan gambaran yang berbeda. 
Kalangan yang memiliki barang-barang 
yang tahan lama semakin banyak, 
sementara harga tanah dan aset-aset 
produktif yang lain meningkat, sehingga 
mengimplikasikan pertumbuhan 
kekayaan kotor yang signifikan. Tetapi, 
pada saat yang sama, juga terdapat 
ekspansi utang yang dramatis dan 
tidak seimbang. Ketidaksetaraan dalam 
distribusi kekayaan bersih di Palanpur 
telah melebar dari sekitar 0,46 dalam 
koefisien Gini pada tahun 1962-1963 
menjadi sekitar 0,55 pada tahun 1990.
 Banyak dari utang tersebut 
berasal dari berbagai sumber kredit 
yang disediakan dan disubsidi secara 
publik, yang mengalami peningkatan 
dramatis namun, pada saat yang sama, 
juga diasosiasikan dengan korupsi 
yang merajalela. Kelompok-kelompok 
yang kurang beruntung, seperti kaum 
Jatab, merupakan target utama dari 

praktik akuntansi yang curang, yang 
mengakibatkan akumulasi utang 
setinggi gunung dan yang secara 
dramatis mempertinggi biaya untuk 
meminjam uang untuk orang-orang 
ini. Mereka yang tidak memiliki akses 
ke kredit resmi yang murah jatuh ke 
tangan para rentenir, yang menetapkan 
tingkat bunga tinggi.

Kepasifan kolektif
Penggolongan sosial yang tidak adil 
di Palanpur telah membangkitkan 
berbagai ungkapan solidaritas dan 
oposisi dari banyak kalangan. Warga 
desa sangat terfragmentasi. Beberapa 
dari mereka mendorong diambilnya 
berbagai upaya aksi kolektif, baik 
yang bersifat kooperatif maupun 
frontal. Jangkauan aksi kolektif yang 
amat terbatas ini, pada gilirannya, 
mengakibatkan beberapa kegagalan 
pembangunan yang paling serius. 
Sebagai contoh, dewan desa (panchayat) 
dipilih setiap beberapa tahun, tetapi 
mereka jarang sekali berkumpul. Pada 
tahun 1984, diwajibkan bahwa dalam 
panchayat terdapat setidak-tidaknya 
satu orang anggota perempuan. Tetapi, 
di Palanpur anggota perempuan tersebut 
tidak pernah diajak berbicara dan ia pun 
tidak pernah hadir dalam pertemuan. 
Segala keputusan dan tanggung jawab 
secara efektif dibuat dan dijalankan 
oleh seorang kepala desa, yang, tentu 
saja, adalah laki-laki. Kepala desa selalu 
berasal dari salah satu kelompok kasta 
yang tertinggi. Tersedia pula ruang yang 

cukup baginya untuk menjadi semacam 
“penguasa tunggal” di desa. Aturan-
aturan modern (pemilihan, kursi 
yang diperuntukkan untuk golongan 
kasta rendah dan kaum perempuan di 
panchayat) belum dapat menggantikan 
karakter elitis dan nonpartisipatoris 
yang kental dalam perpolitikan lokal 
desa Palanpur.
 Dominasi kelompok tertentu 
terhadap institusi kolektif memiliki 
berbagai konsekuensi yang jauh. Dari 
akhir tahun 1950-an sampai awal 
tahun 1990-an, telah diperkenalkan 
tidak kurang dari 18 program yang 
difasilitasi oleh pemerintah di desa ini: 
program kerja bakti untuk membangun 
jalan, sekolah gratis, pengobatan cuma-
cuma, jaminan masa tua, pasar murah, 
koperasi petani, dan semacamnya. 
Kebanyakan program tersebut tidak 
berjalan dengan baik, terutama bila 
terdapat komponen redistributif di 
dalamnya. Hanya program-program 
yang mendapat  dukungan dari 
kelompok yang secara politik kuat 
di desalah yang diizinkan untuk 
berhasil. Para peneliti yang disebut 
di awal menutup laporannya dengan 
menuliskan, “Prospek perubahan 
yang besar dalam orientasi dan hasil 
intervensi pemerintah kecil bila tidak 
disertai perubahan yang signifikan 
dalam keseimbangan kekuasaan politik, 
baik di tingkat negara maupun lokal.”3

Sumber: Drèze, Lanjouw, dan Sharma 

(1998).
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b a b2 Di segenap penjuru dunia, setiap individu 
dan kelompok memiliki kesempatan yang 
sangat berbeda untuk membuat kehidupan 
mereka lebih baik secara ekonomi dan 
sosial. Ketidaksetaraan, dengan demikian, 
tidak terkait dengan hasil akhir yang 
beragam yang terutama disebabkan oleh 
usaha-usaha individual. Tetapi, seperti 
diisyaratkan dalam Bab 1, di sini kita 
mengupas berbagai perbedaan sistematis 
dalam hal kesempatan yang dimiliki oleh 
para individu dan kelompok yang berbeda 
dalam warna kulit, kasta atau kelas sosial, 
jenis kelamin, tempat tinggal, dan karakter-
karakter bawaan lain yang dianggap 
“irelevan secara moral.” Sebagaimana 
diilustrasikan dalam Fokus 1 mengenai 
desa Palanpur di India, ketika berbagai 
ketidaksetaraan dalam hal kesempatan 
semacam itu sedemikian nyata, mereka 
sering kali bertahan untuk kurun waktu 
yang lama dan tidak hanya memengaruhi 
kesejahteraan secara langsung, tetapi juga 
menghambat pembangunan manusia dan 
pertumbuhan ekonomi.
 Atas dasar karakteristik bawaan 
apa kelompok-kelompok tersebut harus 
didefinisikan sehingga kita dapat melihat 
berbagai perbedaan sistematis dalam 
kesempatan mereka? Tentu saja, tidak 
tersedia jawaban tunggal di sini. Roemer 
(1998) menyatakan bahwa masyarakat 
harus membuat pilihan ini melalui semacam 

proses etis dan politik. Lingkungan itu bisa 
mencakup berbagai variabel asal-usul sosial 
yang berada di luar kendali individu, seperti 
jenis kelamin, ras, etnis, kasta, pendidikan 
dan pekerjaan orang tua, kekayaan, atau 
tempat kelahiran. Cogneau (2005) mencatat 
bahwa pilihan lingkungan suatu masyarakat 
membangun kaitan yang langsung antara 
kesetaraan dalam hal kesempatan dengan 
transmisi hasil antargenerasi. Di bab ini, 
kami terpaksa membiarkan data yang ada 
mendikte definisi kelompok yang kami 
pikirkan. Kami hanya dapat menampilkan 
gambaran yang parsial, dan sering kali kasar, 
mengenai seluruh ketidaksetaraan yang 
mungkin ada di suatu negara. Karena tidak 
hanya ingin melihat ketidaksetaraan yang 
terdapat dalam suatu negara tetapi juga yang 
ada di lintas negara, kami menggunakan 
definisi-definisi kelompok yang memiliki 
relevansi luas.
 Meskipun ketidaksetaraan ekonomi 
jelas-jelas merupakan bagian dari persoalan 
ini, bab ini membahas lebih dari sekadar 
persoalan pendapatan, untuk kemudian 
menekankan ket idaksetaraan yang 
terdapat dalam dimensi-dimensi lain dari 
kesempatan yang juga penting, seperti 
kesehatan, pendidikan, serta kebebasan 
dan kapasitas orang untuk berpartisipasi 
dan ikut membangun masyarakat. Terdapat 
satu hal khusus dalam ketidaksetaraan yang 
cenderung melanggengkan perbedaan-
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perbedaan antarindividu dan antarkelompok 
untuk kurun waktu yang lama, serta di 
dalam dan lintas generasi. Hasilnya adalah 
“perangkap ketidaksetaraan” yang terasa 
sangat jelas di banyak negara. Perangkap-
perangkap ketidaksetaraan itu memperkuat 
perhatian kami pada kesetaraan yang 
dilandaskan atas alasan-alasan intrinsik, 
tetapi juga dapat menjadi penghambat 
untuk proses pembangunan, sebab mereka 
membatasi dinamisme ekonomi.
 Salah satu tujuan yang paling penting 
di sini adalah menunjukkan bagaimana 
berbagai  ket idaksetaraan berpadu, 
berinteraksi, dan direproduksi melalui 
berbagai proses ekonomi, politik, dan 
sosiokultural yang saling terkait. Setiap 
individu dan kelompok memiliki kekuatan 
yang tidak sama untuk memengaruhi 
proses ini; bahkan, kapasitas mereka untuk 
menginginkan pengaruh semacam itu 
pun berbeda. Laporan ini menekankan 
bahwa para “pelaku” atau “agens” (agency) 
seperti itu merupakan sebuah dimensi 
dar i  kesempatan,  bersama dengan 
pendidikan, kesehatan, dan kekayaan. Dan 
ketidaksetaraan dalam agens penting untuk 
menjelaskan bagaimana ketidaksetaraan 
dalam hal kesempatan diwariskan dari satu 
generasi ke generasi selanjutnya (Kotak 
2.1).
 Bab ini menampilkan bukti-bukti 
mengenai  t ingkat  ket idaksetaraan 
kesempatan yang t inggi  di  banyak 
negara berkembang—ketidaksetaraan 
yang mewujudkan diri dalam beragam 
dimensinya, seperti kesehatan, pendidikan, 
dan pendapatan. Bab ini kemudian 
berfokus pada dimensi ketidaksetaraan 
yang spesifik, yakni dimensi kekuasaan, 

Sebagai pendahuluan untuk tema yang 
dibahas dalam bab ini, kami mencoba 
mendeskripsikan salah satu upaya yang 
dimaksudkan untuk mengukur tingkat dan 
persistensi ketidaksetaraan dalam hal 
kesempatan yang terjadi di Brasil, yang 
didasarkan atas data survei rumah tangga 
nasional negara tersebut. Brasil dipilih karena 
sebuah alasan. Dengan pendapatan per kapita 
di bawah poin 0,6 dalam koefisien Gini—dan 
ini telah berlangsung dalam kurun waktu 
yang lama—Brasil secara umum dipandang 
sebagai salah satu negara yang paling tidak 
adil di dunia.*
 Laporan survei rumah tangga yang 
terbesar di Brasil, Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicilios (PNAD), pada 
tahun 1996 menyertakan serangkaian 
pertanyaan tambahan mengenai orang 
tua respondennya. Pertanyaan-pertanyaan 
tersebut memungkinkan hadirnya analisis 
atas ketidaksetaraan antargenerasi. Dengan 
menggunakan empat variabel lingkungan 
(pendidikan orang tua, pekerjaan si ayah, 
ras, dan tempat kelahiran), Bourguignon, 
Ferreira, dan Menendez (2005) menyelidiki 
bagaimana berbagai ketidaksetaraan dalam 
kesempatan melahirkan ketidaksetaraan dalam 
hal pendapatan yang kini diperoleh berbagai 
kelompok orang dewasa. Dengan menerapkan 
suatu kerangka konseptual yang mirip dengan 
yang dipaparkan dalam Bab 1, mereka mengurai 
ketidaksetaraan pendapatan tersebut ke dalam 
sebuah komponen batas bawah yang didorong 
oleh ketidaksetaraan kesempatan—dengan 
empat variabel lingkungannya—dan suatu 
komponen residual, yang memengaruhi upaya, 
keberuntungan, kesalahan ukur, pendapatan 
sementara, dan berbagai karakteristik personal 
tak teramati yang lain. Mereka menemukan 
bahwa empat variabel tersebut bertanggung 
jawab atas lebih dari seperlima dari keseluruhan 

pendapatan yang tidak setara dalam kelompok 
gender. Dari keempatnya, latar belakang 
keluarga adalah yang terpenting.
 Distribusi beberapa kesempatan dan 
hasil akhir tertentu ini terus ada dari satu 
generasi ke generasi berikutnya. Ketika para 
penyusun Laporan ini secara ekonometris 
mengestimasi relasi antara pendidikan formal 
dan ras, daerah asal, pendidikan orang tua, 
dan pekerjaan sang ayah, koefisien pendidikan 
orang tua sajalah yang tampaknya berkurang 
dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, 
ras, daerah asal, dan pekerjaan ayah tetap 
menjadi tolok prediksi tingkat pendidikan 
seorang individu. Dan bahkan di bidang 
pendidikan pun, mekanisme yang sama tetap 
bekerja untuk mereproduksi tingkat pendidikan 
antargenerasi, terutama di ujung paling buncit 
dari distribusi.
 Brasil menggarisbawahi perlunya 
memerhatikan kisaran hasil (di mana 
pendapatan hanya salah satu faktornya; 
faktor-faktor yang lain adalah pendidikan, 
kesehatan, dan layanan). Ia juga menekankan 
perlunya memerhatikan kisaran proses—di 
mana pendapatan dan mekanisme-mekanisme 
ekonomi yang didasarkan pada kekayaan 
hanya merupakan bagian darinya, dan yang 
baginya interaksi kelompok sama pentingnya 
dengan rumah tangga dan kondisi, perilaku, 
serta karakteristik individual.

Sumber: Bourguignon, Ferreira, dan Menendez 

(2005).
* Persepsi mengenai tingkat ketidaksetaraan yang tinggi 

di Brasil hingga kadar tertentu mungkin disebabkan 

oleh cara pengukuran pendapatan di sana. Pendekatan 

alternatif untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan, yang 

didasarkan pada berbagai indikator kekayaan yang lain, 

menunjukkan bahwa Brasil lebih baik daripada negara-

negara lain di kawasan Amerika Latin. Lihat Kotak 2.5 

dan juga De Ferranti, dkk. (2004).

KOTAK 2.1  Kesempatan yang tidak setara di Brasil diwariskan 
dari satu generasi ke generasi berikutnya
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atau agens. Di sepanjang bab ini, kami 
tidak akan lupa untuk menekankan bahwa 
ketidaksetaraan dalam beragam dimensinya 
dapat berinteraksi dan menegaskan satu 
sama lain. Untuk menggarisbawahi kaitan 
ini, kami mengakhiri Bab 2 dengan kasus 
spesifik mengenai ketidaksetaraan gender.

Berbagai ketidaksetaraan 
dalam kesehatan
Bersama dengan pentingnya kesehatan 
sebagai salah satu dimensi kesejahteraan, 
kesehatan yang buruk dapat secara langsung 
memengaruhi kesempatan individu—
kapasitasnya untuk menghasilkan uang, 
proses belajarnya di sekolah, kemampuannya 
untuk merawat anak, partisipasinya dalam 
aktivitas komunitas, dan semacamnya. 
Fungsi instrumental kesehatan yang penting 
ini mengimplikasikan bahwa berbagai 
ketidaksetaraan dalam bidang kesehatan 
dapat terwujud dalam dimensi-dimensi 
lain kesejahteraan. Dan ketidaksetaraan 
ini direproduksi dari waktu ke waktu. Di 
sini, fokus kami adalah anak-anak, meski 
kami juga menyadari bahwa perbedaan-
perbedaan dalam status sosial, kekayaan, 
dan kesehatan juga memiliki pengaruh 
penting untuk orang dewasa.
 Data Demographic  and Health 
Survey (DHS) menunjukkan adanya 
keragaman yang tajam dalam kondisi 
kesehatan antarkelompok warga. Seberapa 
jauhkah keragaman tersebut ditentukan 
oleh berbagai karakteristik bawaan yang 
jelas-jelas irelevan secara moral? Kami 
meminjam data DHS dari 60 negara untuk 
meneliti bagaimana kondisi kesehatan 
anak yang berbeda antarkelompok tersebut 

dipengaruhi oleh pendidikan ibu, tempat 
mereka tinggal, dan status ekonomi orang 
tua, yang ditunjukkan melalui kepemilikan 
mereka atas barang-barang konsumsi 
yang durabel. (Kami membahas lebih jauh 
perbedaan kesehatan lintas negara ini dalam 
Bab 3.)

Angka kematian bayi. Keenam puluh 
negara tersebut, angka kematian bayi sangat 
beragam—dari yang rendah, yakni sekitar 
25 per 1.000 kelahiran hidup di Kolombia 
dan Yordania, sampai ke yang tinggi, lebih 
dari 125 di Mali, Nigeria, dan Mozambik 
(Figur 2.1). Tetapi, bahkan di tempat-
tempat yang angka kematian bayinya 
secara keseluruhan tinggi, angka kematian 
anak yang ibunya lulus pendidikan dasar 
dan menengah jauh lebih rendah. Risiko 
kematian di antara anak-anak yang memiliki 
ibu terpelajar di Mali, misalnya, hampir 
sama dengan risiko kematian rata-rata 
anak di Indonesia. Dan sementara angka 
kematian bayi secara keseluruhan di Brasil 
di bawah 50 (perkiraan dari tahun 1996), 
angka kematian anak-anak yang ibunya 
tidak pernah mengenyam bangku sekolah 
kira-kira dua kali lipat dari itu. Analisis 
lebih jauh, yang tidak dilaporkan di sini, 
mengindikasikan bahwa angka kematian 
bayi sangat berbeda dalam kelompok-
kelompok penduduk yang didefinisikan 
berdasarkan tempat tinggal (apakah di 
daerah perkotaan atau pedesaan) dan status 
ekonomi mereka, yang diwakilkan dalam 
kepemilikan atas aset.

Kekerdilan. Dimensi lain dari kesehatan, 
“kekerdilan yang ekstrem” (perbandingan 
tinggi badan dan umur, di bawah tiga 
deviasi standar dari populasi rujukan), juga 
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Figur 2.1  Angka kematian bayi tidak sama dari satu negara ke negara lain, tetapi angka itu juga dipengaruhi oleh pendidikan 
sang ibu

Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

Tidak berpendidikan

Berpendidikan tingkat menengah atau tinggi

Sumber: Kalkulasi penyusun berdasarkan data dari Demographic Health Survey (DHS).
Catatan: Garis hitam yang terus bersambung merepresentasikan rata-rata angka kematian bayi di masing-masing negara, sementara ujung dari setiap garis vertikal mengindikasikan angka kematian bayi yang 
beragam berdasarkan perbedaan tingkat pendidikan sang ibu.

sangat berbeda dari satu negara ke negara 
lain. Rata-ratanya sampai mencapai 30 
persen di Pakistan dan Republik Yaman, 
tetapi nyaris tak berarti di Trinidad dan 
Tobago serta sangat rendah di Yordania, 
Armenia, Brasil, dan Kazakhstan (Figur 
2.2). Perbedaan kekerdilan antara anak-
anak yang dilahirkan di daerah pedesaan 
dan perkotaan bisa sangat dramatis. Di 
Guatemala, angka atau tingkat kekerdilan 
anak-anak di daerah perkotaan adalah 
sekitar 10 persen, tetapi di daerah pedesaan 
angka tersebut dapat membengkak tiga kali 
lipat lebih tinggi. Anak-anak tersebut jelas 
tidak bisa memilih apakah mereka mau 
dilahirkan di daerah terpencil ataukah 

di kota, tetapi kesempatan mereka untuk 
memiliki kesehatan yang baik lebih tidak 
terjamin sekiranya mereka lahir di daerah 
yang disebut pertama. Sebagaimana dengan 
angka kematian bayi, kekerdilan anak juga 
sangat ditentukan oleh pendidikan sang ibu 
dan status ekonomi keluarga.

Akses ke imunisasi. Anak-anak yang 
dilahirkan di keluarga yang kepemilikan 
atas asetnya menempatkan mereka di 
puncak piramida distribusi status ekonomi 
memiliki probabilitas yang tinggi dalam 
akses ke pelayanan kesehatan, yang salah 
satunya adalah mendapat setidak-tidaknya 
satu dari tiga vaksinasi penting untuk masa 
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Figur 2.2 Tingkat kekerdilan anak yang dilahirkan di wilayah pedesaan sangat berbeda dari anak yang dilahirkan di wilayah 
perkotaan

Persentase anak-anak yang menderita kekerdilan yang parah (nilai z < 3)

Daerah pedesaan

Daerah perkotaan

Sumber: Kalkulasi penyusun berdasarkan data dari Demographic Health Survey (DHS).
Catatan: Garis hitam yang terus bersambung merepresentasikan rata-rata persentase anak yang mengalami kekerdilan, sementara ujung dari setiap garis vertikal mengindikasikan persentase angka kekerdilan 
berdasarkan tempat tinggal (di wilayah perkotaan atau pedesaan).
* Mengindikasikan bahwa tingkat kekerdilan di wilayah perkotaan lebih tinggi daripada di wilayah pedesaan.

kanak-kanak—basil Calmette-Guérin 
(BCG); difteri, pertussis, dan tetanus 
(DPT); atau campak (Figur 2.3). Hal ini juga 
berlaku di negara-negara yang keseluruhan 
persentase anak-anaknya tidak mendapat 
vaksinasi tersebut mencapai 40 persen atau 
lebih. Sebaliknya, anak-anak yang orang 
tuanya memiliki status ekonomi lemah 
tidak memiliki akses yang cukup ke layanan 
kesehatan yang sangat dasar seperti itu. Di 
Maroko, di mana terdapat sekitar 5 persen 
dari seluruh jumlah anak yang tidak pernah 
mendapat akses ke salah satu imunisasi 
tersebut, proporsi anak-anak dari kalangan 
ekonomi terbawah mencapai lebih dari 15 
persen.

Layanan kesehatan yang lebih kompleks. 
Bank Dunia (2003j), berdasarkan data dari 
DHS mengenai 30 negara berpendapatan 
rendah sampai menengah, menemukan 
bahwa kaum miskin memiliki akses yang 
jauh lebih kecil daripada kaum nonmiskin 
ke layanan kesehatan yang lebih kompleks, 
seperti  penanganan kelahiran yang 
baik, perawatan semasa kehamilan, dan 
pemberian makanan tambahan. Senada 
dengan temuan ini, Wodon (2005), dengan 
mendasarkan diri pada data survei keluarga 
dari 15 negara di benua Afrika menunjukkan 
bahwa, sementara hampir semua rumah di 
daerah perkotaan hanya berjarak kurang 
dari sejam dari pusat kesehatan, proporsi 
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Figur 2.3 Akses anak ke pelayanan imunisasi tergantung pada status ekonomi orang tua

Persentase yang belum terjangkau

Miskin

Kaya

Sumber: Kalkulasi penyusun berdasarkan data dari Demographic Health Survey (DHS).
Catatan: Garis hitam yang terus bersambung merepresentasikan persentase anak di setiap negara yang tidak terjangkau oleh pelayanan imunisasi pokok, sementara ujung dari setiap garis vertikal mengindikasikan 
persentase kelompok ekonomi atas dan bawah.
* Mengindikasikan bahwa kuintil kelompok masyarakat yang paling miskin memiliki akses yang lebih tinggi ke layanan imunisasi daripada kuintil kelompok masyarakat yang paling kaya.

penduduk luar perkotaan yang datang ke 
pusat-pusat semacam itu biasanya kurang 
dari separuh, dengan proporsi terendah 
di Nigeria dan Ethiopia yang berada pada 
kisaran 35-38 persen.

Cacat.  Data dari  beberapa negara 
menunjukkan bahwa orang cacat memiliki 
kecenderungan yang lebih besar untuk 
menjadi miskin. Hoogeveen (2003) 
melaporkan bahwa di Uganda probabilitas 
kemiskinan untuk rumah tangga di 
perkotaan yang kepala keluarganya cacat 
adalah 38 persen lebih tinggi daripada 
rumah tangga yang kepala keluarganya tidak 

cacat. Strategi Pengurangan Kemiskinan 
Serbia (Serbian Poverty Reduction Strategy) 
mencatat bahwa 70 persen orang cacat 
tidak memiliki pekerjaan atau menganggur. 
Dalam sebuah studi yang melibatkan survei 
terhadap 10 rumah tangga di delapan negara, 
keadaan cacat didapati memiliki korelasi 
yang lebih erat dengan ketidakhadiran di 
sekolah daripada karakteristik-karakteristik 
lain, termasuk jenis kelamin dan tempat 
tinggal yang jauh di pedesaan.1 Sen (2004) 
menekankan bahwa orang cacat tidak hanya 
dihadapkan pada “hambatan penghasilan,” 
terkait dengan probabilitasnya yang lebih 
rendah untuk mendapatkan pekerjaan dan 
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KOTAK 2.2  Aset yang tidak setara, kesempatan yang tidak setara: anak-anak yang menjadi yatim piatu 
karena AIDS di Afrika bagian selatan

Sulit untuk menemukan orang yang paling memiliki 
sedikit aset, walaupun itu bukan karena kesalahan 
mereka, daripada anak-anak yang menjadi yatim 
piatu karena AIDS. Harus menjaga diri mereka 
sendiri karena salah satu atau kedua orang tua 
mereka meninggal dunia akibat penyakit yang 
terus memakan korban, sangat menakutkan, 
dan membutuhkan biaya yang sangat besar 
untuk merawatnya, penderitaan mereka harus 
diperhatikan, bahkan bila jumlah mereka tidak 
banyak. Namun, di Afrika bagian selatan, pada 
tahun 2003 United Nations Children’s Fund 
(UNICEF) memperkirakan ada 12,3 juta anak 
yang menjadi yatim piatu karena AIDS, suatu 
jumlah yang secara demografis cukup signifikan. 
Pada tahun 2010, UNICEF memproyeksikan akan 
terdapat 1,5 juta anak-anak yang menjadi yatim 
piatu karena AIDS di Afrika Selatan; pada tahun 
2014, 1 juta di Zambia.
 Satu generasi utuh masyarakat Afrika 
akan dibesarkan dan diasuh, jika mereka cukup 
beruntung, oleh kakek-nenek atau keluarga 
besar mereka (yang kemungkinannya juga 
miskin, berbeban berat, dan menderita penyakit 
yang sama). Kemungkinan terburuknya adalah 
bahwa mereka akan tumbuh dalam “keluarga” 
yang dikepalai oleh anak atau dalam situasi di 
mana hak-hak pokok mereka untuk memperoleh 
makanan, pakaian, tempat berteduh, dan kasih 
sayang yang memadai tidak terpenuhi.

Hak waris dan sekolah
Mulai mengatasi nasib buruk luar biasa yang 
dihadapi oleh anak-anak yang menjadi yatim 
piatu karena AIDS saja sudah membutuhkan 
perhatian khusus pada beberapa hal (Kotak 7.11 
menampilkan beberapa opsi kebijakan yang dapat 
diambil). Dari sudut pandang legal, orang tua 
yang tahu bahwa kematian mereka sudah dekat 
dan memiliki anak-anak yang masih kecil perlu 
didorong (juga bila mereka buta huruf) untuk 
mempersiapkan surat waris yang mengikat, yang 
akan melindungi hak waris anak-anak mereka 
sehingga orang dewasa lain tidak dapat begitu 

saja mengambil alih tanah, tabungan, atau barang 
berharga lain secara paksa. Dari sudut pandang 
pendidikan, sangatlah penting untuk memberi 
mereka kesempatan belajar di sekolah di mana 
penguasaan atas berbagai pengetahuan dan 
keterampilan dasar sudah dapat memberi mereka 
prospek yang cukup untuk keluar dari kemiskinan. 
Namun demikian, bila anak menjadi kepala 
keluarga dan satu-satunya orang yang bekerja 
untuk menghasilkan uang, tekanan untuk ke luar 
dari sekolah jadi luar biasa besar. Banyak studi 
yang melaporkan bahwa tingkat dropout di antara 
anak-anak yang menjadi yatim piatu karena AIDS 
lebih tinggi. Di Kenya, sebuah studi menemukan 
bahwa “52 persen dari anak-anak yang menjadi 
yatim piatu karena AIDS tidak bersekolah, 
dibandingkan dengan 2 persen dari mereka yang 
tidak yatim piatu” (UNAIDS 2002, 135).
 Dari perspektif sipil, duduk di bangku sekolah 
juga penting: sekolah memperkenalkan anak-anak 
pada norma dan aturan masyarakat, dan memberi 
mereka rasa percaya diri dan kapasitas untuk 
berpartisipasi secara lebih penuh di dalamnya. 
Tanpa sosialisasi semacam itu, anak-anak muda 
yang lemah tersebut akan jadi tujuan yang empuk 
untuk mereka yang menawarkan rasa aman dan 
status melalui keanggotaan dalam gang jalanan, 
jaringan kriminal, atau gerakan milisi. Jika jumlah 
anak yang menjadi yatim piatu karena AIDS dan  
tidak sekolah terus meningkat, kita akan, seperti 
dikatakan oleh seorang pejabat senior PBB, “... 
memiliki masyarakat di mana anak-anaknya tidak 
pernah mengenyam bangku sekolah dan karenanya, 
tidak dapat melakukan pekerjaan yang paling dasar 
sekalipun ... suatu masyarakat yang sebagian 
besar anggotanya memiliki naluri antisosial sebab 
kehidupan mereka sedemikian berat. Kita [akan] 
mempunyai suatu generasi anak-anak yang mudah 
dieksploitasi dan rentan terhadap penyakit karena 
mereka tidak memiliki rasa harga diri yang sama” 
(dikutip dalam Fleshman 2001, 1). Anak-anak 
semacam itu menghadapi prospek masa depan yang 
suram karena beratnya beban yang menghimpit 
pada tahun-tahun formatif mereka dan karena 

terbatasnya kesempatan yang mereka miliki pada 
masa selanjutnya.

Menghindari infeksi
Terlepas dari semuanya itu, prioritas utamanya 
adalah memastikan bahwa anak-anak yang menjadi 
yatim piatu karena AIDS tersebut tidak tertular oleh 
penyakit yang sama, yang akan melanggengkan 
lingkaran setan yang ada. Namun demikian, mereka 
memang dihadapkan pada risiko semacam itu, karena 
stigma HIV/AIDS berarti orang sering berasumsi 
bahwa anak-anak yang orang tuanya meninggal 
karena AIDS pastilah ikut tertular. Orang lalu 
menjauhi, mempermalukan, atau mengeksploitasi 
mereka dengan cara yang sama. Beberapa anak 
yang menjadi yatim piatu karena AIDS tidak memiliki 
akses ke sekolah dan klinik kesehatan, semata-mata 
karena orang takut pada akibat yang mungkin timbul 
karena kehadiran mereka. Anak-anak yang berduka 
karena kehilangan orang tua juga rentan untuk 
menjadi mangsa seksual dari orang-orang yang 
berpura-pura menaruh simpati dan menawarkan kasih 
sayang. Sungguh, keputusasaan yang mendalam 
dan hilangnya harapan karena keadaan berat yang 
menindih—yang semakin sulit bila ditambah dengan 
bencana alam seperti kekeringan—bisa mendorong 
anak-anak yang menjadi yatim piatu karena AIDS 
itu agar terjerumus ke dunia pelacuran.
 Penderitaan yang dihadapi oleh anak-anak 
yang menjadi yatim piatu karena AIDS menyediakan 
ilustrasi tentang bagaimana lingkaran “nasib 
buruk” dapat melanggengkan dirinya sendiri, dan 
bagaimana isolasi dan pengucilan sosial (terutama 
pada usia muda) dapat menghambat upaya anak 
tersebut untuk memperoleh aset dan mengurangi 
kapasitasnya untuk ikut berpartisipasi dalam 
institusi-institusi yang menyediakan jalan terbaik 
untuk keluar dari kemiskinan.

Sumber: Avert.org (2004) http://www.avert.org/

aidsorphans.htm. Diakses pada tanggal 14 Desember 

2004. Fleshman (2001). Hargreaves dan Glynn (2002), 

Lewis (2003), UNAIDS (2002), UNICEF (2003), USAID, 

UNAIDS, dan UNICEF (2004).
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kompensasi yang juga lebih rendah atas 
pekerjaan yang mereka lakukan, tetapi juga 
pada “hambatan perubahan.” Dengan ini, ia 
hendak mengatakan bahwa seorang yang 
memiliki cacat fisik membutuhkan lebih 
banyak pendapatan daripada orang yang 
tidak cacat untuk mencapai standar hidup 
yang sama.

Ketidaksetaraan sosial mengganggu 
kesehatan .  Kesehatan t idak hanya 
berkolerasi dengan ketidaksetaraan dalam 
dimensi-dimensi lain, tetapi ketidaksetaraan 
sosial itu sendiri dapat dipahami sebagai 
hambatan bagi kesehatan individual.2 Dalam 
gambarannya yang komprehensif atas 
literatur mengenai hal ini, Deaton (2003) 
menyatakan bahwa, sementara memang 
masuk akal bila berbagai ketidaksetaraan 
(seperti dalam kekuasaan) menyebabkan 
kesehatan yang buruk, masih belum 

diakui secara luas bahwa ketidaksetaraan 
p e n d a p a t a n l a h  y a n g  m e r u p a k a n 
penyebab utamanya. Ia memaparkan 
bukti yang menunjukkan bahwa, setelah 
memperhitungkan pendapatan individual, 
ketidaksetaraan pendapatan di tingkat 
kelompok secara independen tidak lagi 
penting untuk kesehatan individual. 
Dengan demikian, ketidaksetaraan yang 
paling memengaruhi kesehatan bukanlah 
perbedaan pendapatan. Deaton mengutip 
contoh-contoh dimensi penting lain dari 
ketidaksetaraan: kepemilikan tanah, 
agens kaum perempuan (kesehatan dan 
tingkat kesuburan di India), dan hak-hak 
demokratis (di Inggris pada tahun 1870-
an dan di Amerika Serikat bagian Selatan 
pada tahun 1960-an). Secara umum, 
kedudukan seseorang dalam hierarki yang 
relevan dipandang penting untuk kesehatan. 
Stres berkelanjutan yang disebabkan 

nomic, and educational conditions. In the
1980s and 1990s, however, progress
slowed—a result of the worldwide HIV/
AIDS epidemic and rises in cardiovascular
mortality in Eastern Europe and former

How have inequalities in health evolved
countries? Data from DHS provide

some clues. For a subset of countries, mul-
tiple rounds of DHS data are available to
document changes in infant mortality over
time. Of some 36 “spells” of health change
that could be identified, roughly 25 corre-
sponded to improved health outcomes in
the form of lower infant mortality rates.
Although overall health improved in these
25 cases, the gaps between urban and rural
areas, between groups defined by mother’s
education, and between groups defined by
durable asset ownership did not univer-

2000 100 200

kilometer

Figur 2.4 Tingkat kekerdilan dan kekurangan berat badan di Kamboja

Sumber: Fujii (2005).

Kekerdilan dan kekurangan berat badan (jumlah komunitas)
Tingkat kekerdilan rendah/tingkat kekurangan berat badan rendah (260)
Tingkat kekerdilan rendah/tingkat kekurangan berat badan tinggi (189)
Tingkat kekerdilan tinggi/tingkat kekurangan berat badan rendah (365)
Tingkat kekerdilan tinggi/tingkat kekurangan berat badan tinggi (780)
Data tidak lengkap
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oleh ejekan atau hinaan dan kurangnya 
kontrol yang dimiliki oleh kalangan bawah 
mengembangkan basis biokimiawi yang 
dapat mengganggu kesehatan.3 
 B erbagai  konsekuensi  kondis i 
kesehatan yang buruk dapat dilihat dalam 
prestasi pendidikan, kemakmuran ekonomi, 
dan generasi yang akan datang. Bayangkan 
keadaan menyedihkan yang dialami oleh 
anak-anak yang menjadi yatim piatu 
karena AIDS di Afrika bagian selatan, 
ketidaksetaraan yang sangat mencolok yang 
mereka hadapi, dan peran aksi publik yang 
sebetulnya bisa diambil (Kotak 2.2).
 Data DHS (Figur 2.1–2.3) memberi 
pemahaman mendetail mengenai relasi 
antara ketidaksetaraan dalam bidang 
kesehatan dengan beberapa variabel 
lingkungan kunci. Tetapi, pemahaman 
tersebut tidak bisa menjelaskan dengan 
baik kontribusi dari beberapa faktor spasial, 
seperti tempat kelahiran, dalam keseluruhan 
ketidaksetaraan, sebab besarnya sampel 
yang terbatas. Dalam upaya untuk memberi 
ilustrasi mengenai persoalan ini, tinggi 
badan anak di Kamboja diperkirakan di 
tingkat komunitas yang didasarkan atas suatu 
prosedur statistik untuk mengombinasikan 
data DHS dengan data sensus penduduk.4 
Studi tersebut mencatat heterogenitas yang 
tinggi di antara lebih dari 1.600 komunitas 
di Kamboja dalam prevalensi kekerdilan dan 
kurangnya berat badan pada anak-anak di 
bawah usia lima tahun (Figur 2.4). Analisis 
itu secara jelas membuktikan bahwa di 
Kamboja kesempatan seorang anak untuk 
memiliki kesehatan yang prima memiliki 
dimensi spasial yang kuat. Namun, tentu 
saja, tidak ada seorang anak pun yang dapat 
memilih di mana ia ingin dilahirkan. 

Tren
Rata-rata taraf kesehatan di sebagian 
besar negara pada abad ke-20 mengalami 
peningkatan (Bab 3). Deaton (2004) mencatat 
bahwa perbaikan dalam taraf kesehatan 
cenderung mengikuti pertumbuhan ekonomi, 
tetapi ia juga menekankan globalisasi 
pengetahuan, yang difasilitasi oleh berbagai 
kondisi politik, ekonomi, dan pendidikan 
lokal. Namun demikian, pada tahun 1980-an 
dan 1990-an, perkembangan ini melambat—
sebagai akibat dari epidemi HIV/AIDS 
yang menyebar ke seluruh penjuru dunia 
dan meningkatnya angka kematian karena 
penyakit kardiovaskular di Eropa Timur dan 
negara-negara bekas Uni Soviet.
 Bagaimana berbagai ketidaksetaraan 
dalam kesehatan terjadi di dalam negara? Data 
DHS memberi beberapa petunjuk. Untuk 
beberapa subnegara, tersedia banyak data 
DHS yang mendokumentasikan perubahan 
angka kematian bayi dari tahun ke tahun. 
Dari 36 “mantra” perubahan kesehatan 
yang dapat diidentifikasi, sekitar 25 di 
antaranya terkait dengan kondisi kesehatan 
yang lebih baik dalam bentuk berkurangnya 
angka kematian bayi. Meskipun dalam 25 
kasus ini kondisi kesehatan secara umum 
membaik, jurang perbedaan antara daerah 
perkotaan dan pedesaan, antarkelompok 
yang dibedakan oleh tingkat pendidikan 
ibu, dan antarkelompok yang dibedakan 
atas dasar kepemilikan aset yang durabel 
secara universal tidak berkurang bersama 
menurunnya angka kematian bayi. 5 
Perbaikan kondisi kesehatan ini tidak 
selalu dinikmati oleh semua kelompok 
penduduk.
 Sebagaimana ditulis oleh Cornia dan 
Menchini (2005), diferensial kematian 



56 Laporan Pembangunan Dunia 2006

antarkelompok cenderung menyempit 
sejalan dengan perbaikan tingkat kesehatan 

rata-rata hanya jika kebijakan yang ada 
secara eksplisit berfokus pada kesetaraan. 
Tanpa fokus semacam itu, perbaikan tingkat 
kesehatan rata-rata tidak akan mendorong 
berkurangnya perbedaan antarkelompok. 
Sebagai contoh, di Amerika Serikat antara 
tahun 1950-an dan 1990-an, penurunan 
angka kematian bayi menjadi 7,9 pada 
tahun 1994 disertai peningkatan rasio angka 
kematian bayi antara orang kulit hitam dan 
kulit putih dari 1,6 pada tahun 1950 menjadi 
2,2 pada tahun 1991. Ketidaksetaraan dalam 
kesehatan tidak serta-merta hilang atau 
berkurang dengan membaiknya tingkat 
kesehatan pada umumnya. Tetapi, proses 
yang bagus seperti itu tetap dimungkinkan 
terjadi (Kotak 2.3).

Berbagai ketidaksetaraan 
dalam pendidikan
Ketika berpikir tentang ketidaksetaraan 
kesempatan, pendidikan menempati posisi 
yang sangat penting. Pendidikan juga 
merupakan salah satu faktor penentu 
untuk tingkat pendapatan, kesehatan 
(dan juga kesehatan anak-anak), dan 
kapasitas seseorang untuk berinteraksi 
dan berkomunikasi dengan orang lain. 
Karenanya,  ket idaksetaraan dalam 
pendidikan memberikan kontribusi pada 
ketidaksetaraan dalam dimensi-dimensi 
kesejahteraan yang lain.
 Mengukur ketidaksetaraan dalam 
pendidikan tidaklah mudah. Data sensus 
dan survei di kebanyakan negara biasanya 
menghasilkan statistik tentang, misalnya, 
lama masa pendidikan di sekolah. Tetapi, 
informasi semacam itu tidak dapat dengan 
baik menjelaskan kualitas pendidikan dan 
bagaimana hal itu berbeda dari satu orang ke 

KOTAK 2.3 Membaiknya tingkat kesehatan dan kesetaraan di 
Peru

Paxson dan Schady (2004), berdasarkan data 
DHS, mendokumentasikan menurunnya angka 
kematian bayi di Peru dari akhir tahun 1970-an 
hingga akhir tahun 1990-an. Kecenderungan 
penurunan umum itu menunjukkan kemunduran 
yang drastis selama krisis ekonomi yang 
melanda antara tahun 1988 dan 1992, 
tetapi kemudian pulih setelah krisis berakhir. 
Tren menurun ini tetap nyata bahkan setelah 
pengaturan baru tentang usia ibu, periode 
penarikan peraturan itu, pendidikan, dan 
status urban—mengindikasikan bahwa tren 
menurun dalam angka kematian bayi tersebut 
tidak hanya bergantung pada membaiknya 
tingkat kesehatan pada umumnya, usia ibu 
yang semakin tua, atau urbanisasi. Fakta 
bahwa angka kematian bayi meningkat dengan 
tajam pada sekitar tahun 1990 memperkuat 
pandangan yang menyatakan bahwa penurunan 
dalam tingkat pendapatan keluarga dan 
jatuhnya pembelanjaan publik atas barang-
barang dan jasa kesehatan sebagai akibat dari 
krisis yang melanda itu penting. 

 Angka kematian bayi di Peru pada 
akhir tahun 1970-an dan 1980-an sangat 
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ibu (lihat 
figur di bawah). Selama krisis ekonomi, 
peningkatan terbesar angka kematian bayi 
terjadi pada anak-anak yang dilahirkan oleh 
ibu yang tingkat pendidikannya rendah. 
Setelah krisis, jurang antara angka kematian 
bayi yang terkait dengan tingkat pendidikan 
ibu terus menyempit, menunjukkan bahwa 
penurunan tingkat ketidaksetaraan dalam 
kematian sejalan dengan penurunan tingkat 
angka kematian secara keseluruhan.
 Terdapat sementara bukti  yang 
memperkuat pandangan bahwa perubahan 
dalam jumlah dan komposisi pembelanjaan 
atau anggaran publik untuk berbagai program 
sosiallah yang mendorong perbaikan ini. Total 
anggaran publik untuk bidang kesehatan 
meningkat dua setengah kali lipat antara tahun 
1991 dan 2000, tetapi anggaran tersebut 
tidak menyentuh kaum miskin.

199819941990198619821978
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Sumber: Paxson dan Schady (2004).

Angka kematian bayi menurut tingkat pendidikan ibu

Probabilitas meninggal dunia pada tahun pertama

Lamanya pendidikan ibu 
(dalam tahun)
Persentil ke-10 atau 0 tahun
Persentil ke-25 atau 2 tahun 
Persentil ke-50 atau 5 tahun
Persentil ke-75 atau 10 tahun
Persentil ke-90 atau 11 tahun
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orang lain. Membandingkan lamanya masa 
sekolah antarnegara juga bukan soal yang 
mudah, karena rentang waktu semacam itu 
mungkin memiliki arti yang berbeda dari 
satu negara ke negara lain.

Hasil ujian. Meski mengukur ketidaksetaraan 
dalam pendidikan tidak mudah, terdapat 
sangat banyak petunjuk mengenai adanya 
ketidaksetaraan kesempatan dalam 
pendidikan di negara-negara berkembang. 
Perhatikan berbagai perbedaan hasil 
ujian yang diperoleh oleh anak-anak 
Ekuador berusia tiga hingga enam tahun di 
berbagai kelompok warga yang dibedakan 
berdasarkan tingkat pendidikan orang 
tua, daerah tempat tinggal, dan kekayaan 
(Kotak 2.4).
 Hasil ujian di antara anak-anak yang 
masih sangat kecil dengan sangat baik 
menunjukkan adanya ketidaksetaraan 
kesempatan dalam pendidikan, tetapi data 
semacam ini tidak dimiliki oleh banyak 
negara berkembang lain. Karenanya, 
kami lebih mengandalkan persentase 
kepala keluarga yang tidak berpendidikan 
berdasarkan jenis kelamin dan tempat 
tinggal (apakah di daerah perkotaan atau 
pedesaan).

Kepala keluarga yang berjenis kelamin 
laki-laki atau perempuan. Persentase 
keseluruhan kepala keluarga dalam 60 
negara yang kami ambil sebagai sampel 
penelitian kami yang sama sekali tidak 
memiliki latar belakang pendidikan sangat 
bervariasi (Figur 2.5). Di negara-negara 
yang tingkat pendapatannya tinggi, angka 
persentase tersebut dapat dikatakan tidak 
berarti. Tetapi di ekstrem yang lain, di 
Burkina Faso dan Mali, misalnya, persentase 

keseluruhannya mencapai lebih dari 80 
persen. Yang mengejutkan adalah bahwa, 
di sebagian besar negara itu, kemungkinan 
bahwa kepala keluarganya adalah orang 
yang tidak berpendidikan menjadi jauh 
lebih tinggi daripada rata-rata bila ia 
adalah seorang perempuan. Di Republik 
Demokratik Rakyat Laos, umpamanya, 
meskipun persentase keseluruhan kepala 

KOTAK 2.4  Hasil ujian anak di Ekuador: pengaruh kekayaan, 
tingkat pendidikan orang tua, dan tempat tinggal

Bahwa prestasi pendidikan sangat berbeda 
antara kelompok warga yang satu dengan 
kelompok warga yang lain—dan bahwa hal ini 
memiliki berbagai implikasi yang luas—secara 
amat jelas dipaparkan dalam studi paling 
mutakhir yang dijalankan oleh Paxson dan 
Schady (2005). Mereka menunjukkan bahwa 
perkembangan kognitif anak-anak Ekuador 
berusia tiga hingga enam tahun, sebagaimana 
diukur dengan ‘tes penguasaan kosakata’ 
(test of vocabulary recognition—TVIP), 
sangat berbeda satu sama lain tergantung 
pada tingkat kemakmuran keluarga, tempat 
tinggal, dan tingkat pendidikan ibu dan ayah 
mereka. Berbagai variabel lingkungan yang 
terkait dengan kemampuan anak mengerjakan 
tes kognitif ini biasanya semakin jelas pada 
anak-anak yang lebih tua.
 Berbagai karakteristik sosioekonomi 
ini sangat memengaruhi perkembangan 
kognitif anak, sebagaimana halnya dengan 
kesehatan dan lingkungan rumah si anak. 
Para peneliti tersebut menemukan bukti yang 
kuat bahwa, di Ekuador, anak-anak kecil 
tidak peduli bagaimana tingkat pendidikan 
orang tua mereka, bisa mengerjakan ujian 
sebaik kawan-kawan mereka yang lain. 
Tetapi, bersamaan dengan bertambahnya 
usia si anak, perkembangan kognitifnya, 
dibandingkan dengan standar ini, jauh lebih 
rendah. Hanya anak-anak yang berasal dari 
paruh atas piramida distribusi kekayaan dan 
yang orang tuanya berpendidikan tinggi yang 

relatif dapat menjaga kemampuannya untuk 
bersaing dengan para pesaing mereka. Ketika 
mencapai usia enam tahun, kebanyakan anak 
yang menjadi sampel penelitian tersebut jauh 
ketinggalan dalam perkembangan kognitifnya 
sehingga apakah mereka dapat dan bagaimana 
mereka akan mengejarnya tidak diketahui.
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keluarga yang sama sekali tidak memiliki 
latar belakang pendidikan adalah sekitar 20 
persen, angka tersebut mendekati 70 persen 
ketika yang menjadi kepala keluarga adalah 
perempuan.

Kepala keluarga yang tinggal di daerah 
perkotaan atau pedesaan. Pola yang sama 
dapat diamati pada kepala keluarga yang 
tinggal di daerah perkotaan atau pedesaan 
(Figur 2.6). Secara umum, kepala keluarga 
yang tinggal di daerah perkotaan memiliki 
kecenderungan yang lebih kecil untuk 

tidak memiliki latar belakang pendidikan 
daripada kepala keluarga yang tinggal 
di daerah pedesaan. Bahkan di negara-
negara yang persentase keseluruhan 
kepala keluarganya tidak berpendidikan 
adalah sangat tinggi, angka persentasenya 
jauh lebih rendah di daerah perkotaan. 
Di Burundi, misalnya, persentase kepala 
keluarga yang tidak berpendidikan serta 
tinggal di daerah perkotaan sebanding 
dengan persentase rata-rata secara nasional 
di Meksiko, Republik Dominika, dan 
Brasil.
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Persentase kepala keluarga yang tidak berpendidikan

Figur 2.5 Tingkat pendidikan berbeda dari satu negara ke negara lain, tetapi hal itu juga tergantung pada jenis kelamin kepala 
keluarga

Perempuan

Laki-laki

Sumber: Kalkulasi penyusun berdasarkan data dari survei rumah tangga.
Catatan: Garis hitam yang terus bersambung merepresentasikan persentase kepala keluarga yang tidak berpendidikan di setiap negara, sementara ujung dari setiap garis vertikal mengindikasikan persentase 
kepala keluarga laki-laki dan perempuan.
* Mengindikasikan bahwa kepala keluarga yang berjenis kelamin perempuan memiliki rata-rata tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki.
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Akses ke guru. Sebuah studi mutakhir 
mengenai sekolah dasar dan klinik kesehatan 
di Bangladesh, Ekuador, India, Indonesia, 
Peru, dan Uganda telah mengidentifikasi 
absenteisme atau ketidakhadiran guru 
sebagai masalah yang penting dan lazim. 
Studi tersebut menemukan bahwa wilayah-
wilayah yang tingkat pendapatannya lebih 
tinggi memiliki tingkat kemangkiran guru 
lebih rendah daripada wilayah-wilayah 
yang tingkat pendapatannya rendah.6 
Selain itu, ditemukan pula bahwa para 
guru yang gajinya lebih besar, biasanya 
karena pendidikannya lebih tinggi dan 

lebih berpengalaman, sama atau malah 
lebih sering mangkir dari tugasnya daripada 
para instruktur kontrak atau yang digaji 
lebih kecil, mungkin karena mereka merasa 
memiliki risiko yang lebih sedikit untuk 
dipecat bila berbuat demikian. Dan walaupun 
gaji guru di wilayah-wilayah pedesaan atau 
terpencil sering kali lebih tinggi daripada 
gaji guru di daerah perkotaan, tingkat 
kehadiran guru di wilayah tersebut tidak 
berarti lebih tinggi. Di negara-negara yang 
disurvei, kualitas infrastruktur dan frekuensi 
pengawasan tampaknya dapat menurunkan 
tingkat kemangkiran guru.
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Figur 2.6 Tingkat pendidikan berbeda dari satu negara ke negara lain dan antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan

Sumber: Kalkulasi penyusun berdasarkan data dari survei rumah tangga.
Catatan: Garis hitam yang terus bersambung merepresentasikan persentase kepala keluarga yang tidak berpendidikan di setiap negara, sementara ujung dari setiap garis vertikal mengindikasikan persentase 
kepala keluarga yang tinggal di daerah perkotaan dan daerah pedesaan.
* Mengindikasikan bahwa kepala keluarga yang tinggal di daerah pedesaan memiliki tingkat rata-rata pendidikan yang lebih tinggi daripada kepala keluarga yang tinggal di daerah perkotaan.
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Tren

Cara lain untuk mengukur ketidaksetaraan 
kesempatan dalam pendidikan adalah 
dengan menghitung indeks ketidaksetaraan 
lamanya masa pendidikan dan menilai 
seberapa bagian dari ketidaksetaraan 
dalam pendidikan tersebut dipicu oleh 
perbedaan-perbedaan antarkelompok “yang 
secara moral irelevan.” Araujo, Ferreira, 
dan Schady (2004) menemukan bahwa 
ketidaksetaraan dalam pendidikan kaum 
dewasa, yang diukur dengan lamanya masa 
sekolah dalam tahun di 124 negara, sangat 
jelas. Mereka juga menemukan bahwa hal 
ini terkait erat dengan rata-rata lamanya 
masa sekolah di setiap negara.7

 Data yang berhasil dikumpulkan 
oleh para penyusun Laporan ini juga 
mengindikasikan bahwa ketidaksetaraan 
pendidikan dalam berbagai subkelompok 
tertentu dapat mengalami perubahan. 
Sementara di kalangan yang lebih tua, 
terutama di Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, 
dan dalam kadar yang kecil di Timur Tengah 

dan Afrika Utara, prestasi akademis kaum 
perempuan jauh di bawah prestasi akademis 
kaum laki-laki, disparitas semacam ini 
jelas-jelas semakin mengabur di kalangan 
yang lebih muda, khususnya di Afrika 
Sub-Sahara (Figur 2.7). Tambahan pula, di 
beberapa daerah, disparitas lamanya masa 
sekolah antara wilayah perkotaan dengan 
pedesaan telah mengalami penurunan, 
dengan yang paling mencolok terjadi di 
kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa 
Timur, dan Asia Tengah. Tetapi, di Afrika 
Sub-Sahara, jika memang ada perubahan 
yang terjadi, kecil saja. Di wilayah ini, 
kontribusi antarkelompok (perkotaan-
pedesaan) terhadap ketidaksetaraan adalah 
sekitar 30 persen untuk semua kalangan 
yang diamati.

Berbagai ketidaksetaraan 
dalam ekonomi
Konsumsi, pendapatan, atau kekayaan 
seseorang merupakan indikator pengua-
saannya atas berbagai barang dan layanan 
yang dapat dibeli di pasar dan yang dapat 
secara langsung memberikan kontribusi 
pada kesejahteraan. Juga merupakan 
hal yang jelas bahwa status ekonomi 
individu dengan berbagai cara dapat 
menentukan dan membentuk kesempatan 
yang mereka miliki untuk memperbaiki 
situasi hidup. Kesejahteraan ekonomi 
juga dapat memberikan kontribusi 
pada perbaikan tingkat pendidikan dan 
pelayanan kesehatan. Pada gilirannya, 
kondisi kesehatan dan tingkat pendidikan 
yang baik akan menjadi faktor penentu 
status ekonomi.
 Ukuran kesejahteraan ekonomi 
yang ideal untuk menilai ketidaksetaraan 
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Figur 2.7 Ketidaksetaraan dalam lamanya masa sekolah yang 
disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin mengalami penurunan 

Kontribusi antarkelompok terhadap total 
ketidaksetaraan (proporsi)

Tahun kelahiran
Sumber: Araujo, Ferreira, dan Schady (2004).
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KOTAK 2.5  Waspadai perbandingan-perbandingan ketidaksetaraan antarnegara! 

Karena sistem pengumpulan data di setiap 
negara berbeda, data lintas negara mengenai 
ketidaksetaraan ekonomi umumnya memakai 
beragam ind ikator  yang  dapat  sa l ing 
dipertukarkan. Tiadanya landasan yang seragam 
untuk mengukur ketidaksetaraan antarnegara 
tersebut memiliki implikasi yang serius pada 
upaya pembandingan.
 Salah satu hal terpenting yang membuat 
upaya membandingkan ketidaksetaraan tidak 
dimungkinkan adalah fakta bahwa beberapa 
negara memakai tingkat pendapatan sebagai 
indikator kesejahteraan, sementara yang lain 
menggunakan anggaran konsumsi (Atkinson 
dan Brandolini 2001). Kedua indikator ini 
membahas aspek-aspek kesejahteraan ekonomi 
yang berbeda, di mana indikator yang pertama 
dianggap lebih baik untuk mengukur kesempatan 
menjadi sejahtera sementara yang terakhir 
untuk mengukur pencapaian kesejahteraan. Di 
kebanyakan negara, tingkat ketidaksetaraan yang 
diukur dengan pendapatan lebih tinggi daripada 
yang diukur berdasarkan konsumsi. Tetapi, hal 
semacam ini tidak selalu terjadi, dan kadar yang 
membedakan keduanya berbeda dari satu negara 
ke negara lain (lihat tabel di bawah).
 Upaya pembandingan tingkat ketidak-
setaraan tidak hanya tidak dimungkinkan oleh 
pilihan indikator kesejahteraan yang dipakai. 
Isu tambahan yang juga penting tetapi sering 
kali kurang diperhatikan, bahkan bila indikator 
yang dipilih sama, adalah bahwa definisi 
ketidaksetaraan itu sangat berbeda dari satu 
negara ke negara lain dan bahkan tidak sama 

di satu negara yang sama dari waktu ke waktu. 
Ketidaksetaraan konsumsi yang didasarkan atas 
berbagai definisi konsumsi yang tidak sama dapat 
sangat beragam, dan tergantung pada banyak 
faktor, termasuk:

• Panjangnya periode penarikan kembali atas 
konsumsi yang tercatat.

• Dera jat  d isagregas i  barang-barang 
konsumsi.

• Metode imputasi perumahan dan barang-
barang konsumsi yang durabel.

Sama halnya, ketidaksetaraan pendapatan amat 
beragam bergantung pada apakah ia—

• Dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan 
pra atau pascapajak,

• Mencakup transfer aktual dan implisit, 
serta,

• Hanya merujuk pada pendapatan atau 
penghasilan yang utuh.

 Faktor-faktor lain yang ikut tidak memung-
kinkan upaya pembandingan ketidaksetaraan 
antara lain adalah perbedaan dalam tingkat 
nonrespons survei di berbagai negara (yang 
kemungkinan besar akan memengaruhi hasil 
pengukuran ketidaksetaraan—lihat Korinek, 
Mistiaen, dan Ravallion). Perbedaan antarnegara 
dalam ketersediaan indeks harga spasial juga 
bisa turut memengaruhi hasil akhirnya. Thomas 
(1987) menunjukkan bahwa tindakan mengubah 
variasi harga spasial dapat memengaruhi hasil 

akhir hingga kadar yang kurang lebih sama dengan 
ketidaksetaraan pendapatan atau konsumsi. Di 
antara berbagai negara yang berbeda tersebut, 
cenderung hanya terdapat sedikit uniformitas 
atau keseragaman dalam apakah, dan bagaimana, 
variasi harga spasial diakomodasi.
 Dataset lintas negara mengenai ketidak-
setaraan ekonomi umumnya menginkorporasi 
berbagai upaya untuk memperbaiki perbandingan, 
tetapi hasilnya jauh dari memuaskan. Tanpa usaha 
yang padu untuk mengharmoniskan metode 
pengumpulan data yang ada di berbagai negara, 
kecil kemungkinannya bahwa basis data global 
tersebut bisa diandalkan untuk menyediakan 
lebih dari sekadar gambaran tentatif mengenai 
perbedaan dalam ketidaksetaraan lintas negara. 

Ketidaksetaraan: ringkasan pengukuran 
di beberapa negara: konsumsi versus 
pendapatan

Tahun
Koefisien Gini

Konsumsi Pendapatan 
Panama
Brasil
Thailand
Nikaragua
Peru
Maroko
Vietnam
Nepal
Albania
Bulgaria
Federasi 
Rusia
Bangladesh 

1997
1996
2000
1998
1994
1998
1998
1996
1996
1995
1997

2000

0,468
0,497
0,428
0,417
0,446
0,390
0,362
0,366
0,252
0,274
0,474

0,334

0,621
0,596
0,523
0,534
0,523
0,586
0,489
0,513
0,392
0,392
0,478

0,392

Sumber: Disusun oleh penyusun.

akan menentukan status ekonomi jangka 
panjang seseorang. Tetapi, menghasilkan 
indikator yang komprehensif semacam 
itu secara akurat bukanlah perkara yang 
mudah. Dalam praktiknya, bekerja dengan 
ukuran-ukuran pendapatan atau konsumsi 
yang dihimpun dari data survei rumah 
tangga merupakan sesuatu yang lazim. 

Sementara ketidaksetaraan konsumsi dan 
pendapatan diharapkan berkolerasi baik 
dengan kesejahteraan jangka panjang, 
masih belum benar-benar jelas bagaimana 
hal tersebut terjadi. Berbagai ukuran 
kesejahteraan ekonomi yang berbeda—yang 
didasarkan pada pendapatan, konsumsi, 
atau kekayaan—akan menghasilkan 
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penilaian yang sangat berbeda mengenai 
ketidaksetaraan (lihat juga Kotak 2.5).
 Sebagai contoh, Sudjana dan Mishra 
(2004), dengan mendasarkan diri pada 
berbagai petunjuk yang dihasilkan oleh 
Claessens, Djankov, dan Lang (2000), 
berpendapat bahwa ketidaksetaraan 
kekayaan di  Indonesia  jauh lebih 
terkonsentrasi daripada yang bisa dilukiskan 
dengan perbandingan berbagai figur yang 
didasarkan pada (tingkat) konsumsi (Figur 
2.8). Pada tahun 1996, lebih dari 57 persen 
kapitalisasi pasar saham di Indonesia 
dikuasai oleh 10 keluarga. Persentase 
ini sangat jauh berbeda dengan negara-
negara tetangganya, seperti Malaysia 
dan Singapura, tetapi hanya sedikit di 
atas persentase Filipina. Secara lebih 
umum, Davies dan Shorrocks (2005) 
melaporkan perkiraan yang dipublikasikan 
oleh Merrill Lynch dan Forbes bahwa 
sekitar 20 persen dari kaum jutawan dunia 
berasal dari negara-negara berkembang. 
Sama halnya, Morck, Stangeland, dan 
Yeung (2000) menemukan bahwa rasio 
atau perbandingan antara kekayaan kaum 
miliuner dengan produk domestik bruto 
(gross domestic product—GDP) yang lebih 
tinggi terdapat di Amerika Latin dan 
kawasan Karibia, serta Asia Timur, tetapi 
tidak di India dan Afrika Selatan (untuk 
pembahasan lebih lanjut, lihat Bab 6 dan 
Bab 9). Angka-angka ini mengimplikasikan 
bahwa distribusi kekayaan, secara rata-
rata, lebih terkonsentrasi di berbagai 
negara berkembang daripada di negara 
maju. Ketika kekayaan diasosiasikan 
dengan pengaruh atau kekuasaan politik, 
berbagai ketidaksetaraan tersebut juga 
terwujud dalam domain politik sehingga 
bertambahlah dimensi kesempatan.

 S emb ar i  te t ap  meng ind a h kan 
peringatan yang disampaikan dalam Kotak 
2.5, Figur 2.9 menampilkan ilustrasi kasar 
bagaimana ketidaksetaraan ekonomi 
terdistribusi di berbagai negara. Tingkat 
ketidaksetaraan yang tertinggi terjadi di 
Afrika, menyusul kemudian di Amerika 
Latin. Tetapi, pengukuran ketidaksetaraan di 
Amerika Latin dihasilkan terutama dari data 
pendapatan, sementara pengukuran di Asia 
Selatan dari data konsumsi. Sebagaimana 
diilustrasikan dalam Kotak 2.5, data 
pendapatan cenderung menghasilkan 
tingkat ketidaksetaraan terukur yang lebih 
tinggi. Di masing-masing kawasan tersebut, 
data menyajikan tingkat ketidaksetaraan 
yang dapat sangat beragam dari satu negara 
ke negara lain: ketidaksetaraan konsumsi 
di Afrika Selatan sangat tinggi, sementara 
di Mauritius angka tersebut lebih rendah, 
bahkan dari negara-negara OECD.
 Seberapa jauhkah ketidaksetaraan yang 
terdapat dalam negara didorong oleh berbagai 
perbedaan antara kelompok-kelompok 
penduduk? Tidak seperti ketidaksetaraan 
dalam kesehatan dan pendidikan, penguraian 
atau dekomposisi ketidaksetaraan pendapatan 
di berbagai kelompok penduduk sudah lama 
menjadi subjek analisis dalam literatur 
ekonomi. Upaya dekomposisi ini berusaha 
untuk memahami bagian ketidaksetaraan 
mana yang disebabkan oleh perbedaan 
antarkelompok dan apa yang disebabkan 
oleh ketidaksetaraan dalam kelompok. 
Mempelajari kelompok-kelompok penduduk 
tertentu dengan cara ini dan membandingkan 
berbagai temuan yang diperoleh dari satu 
negara ke negara lain sungguh menarik.
 Yang kami lakukan di sini adalah 
mendefinisikan kelompok berdasarkan 
lingkungan-lingkungan yang kami anggap 

Indonesia
Philippines

Thailand
Hong Kong, China
Republic of Korea

Singapore
Malaysia

Taiwan, China
Japan

57,7%

46,2%

26,8%

24,8%

2,4%
18,4%

26,6%

32,1%

52,5%

Figur 2.8 Kapitalisasi 
pasar yang dikuasai oleh 10 
keluarga terkaya di beberapa 
negara

Sumber: Claessens, Djankov, dan Lang (2000).
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Pendapatan dan pengeluaran koefisien Gini

Berdasarkan konsumsi

Berdasarkan pendapatan

Berdasarkan konsumsi

Berdasarkan pendapatan

Afrika Sub-Sahara Eropa dan Asia Tengah

Amerika Latin dan Kawasan Karibia

Negara-negara Berpendapatan Tinggi

Asia Timur dan Pasifik

Timur Tengah dan Afrika Utara

Asia Selatan

Sumber: Kalkulasi penyusun berdasarkan data dari survei rumah tangga.

Figur 2.9 Afrika dan Amerika Latin memiliki tingkat ketidaksetaraan tertinggi di dunia
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Figur 2.10  Dekomposisi ketidaksetaraan antarkelompok: kelas sosial kepala 
keluarga

Afrika Sub-Sahara

Eropa dan Asia Tengah

Amerika Latin dan Kawasan Karibia

Negara-negara Berpendapatan Tinggi

Asia Timur dan Pasifik

Timur Tengah dan Afrika Utara

Asia Selatan

Konvensional
Feasible

Sumber: Kalkulasi penyusun berdasarkan data dari survei rumah tangga.

Proporsi

“secara moral irelevan,” sehingga kami 
memperoleh titik pijak untuk mengetahui 
pentingnya ketidaksetaraan kesempatan di 
dunia ekonomi. Tambahan pula, hasil-hasil 
dekomposisi itu biasanya jauh lebih tidak 
sensitif terhadap perbedaan-perbedaan 
dalam definisi yang mendasari berbagai 
indikator kesejahteraan daripada tingkat 
ketidaksetaraan yang terukur. Dalam artian 
tersebut, beberapa kesulitan yang terkait 
dengan upaya pembandingan seperti yang 

dideskripsikan dalam Kotak 2.5 dihilangkan 
oleh dekomposisi subkelompok ini.

Ketidaksetaraan total 
antarkelompok

Sementara ketidaksetaraan “antarkelompok” 
merupakan sebuah indikator menarik 
untuk berbagai perbedaan penilaian 
ketidaksetaraan lintas kelompok, terdapat 
masalah dalam interpretasinya.8 Secara 
khusus, ukuran empiris dari ketidaksetaraan 
antarkelompok biasanya sangat rendah 
(lihat Figur 2.10 dan 2.11).9 Presentasi 
konvensional  dari  ket idaksetaraan 
antarkelompok bersifat relatif terhadap 
ketidaksetaraan total. Namun demikian, 
Elbers, dkk. (2005) mencatat bahwa 
ketidaksetaraan total dapat dilihat sebagai 
ketidaksetaraan antarkelompok yang akan 
teramati sekiranya setiap rumah tangga 
dalam populasi terdiri atas kelompok yang 
berbeda. Demikianlah, bertentangan dengan 
standar tersebut, orang jarang menemui 
tingkat ketidaksetaraan antarkelompok 
yang tinggi.
 Elbers dan rekan-rekannya mengajukan 
sebuah alternatif, membandingkan antara 
ketidaksetaraan antarkelompok yang 
aktual dengan kemungkinan maksimal 
ketidaksetaraan yang diperoleh dengan 
membuat jumlah dan ukuran kelompok 
pada tingkatnya yang aktual. Sebagai 
contoh, nilai kontribusi perbedaan gender 
terhadap ketidaksetaraan membandingkan 
ketidaksetaraan antargender yang aktual 
dengan ketidaksetaraan antargender 
hipotetis yang akan diperoleh dengan 
memisah-misahkan distribusi pendapatan 
sehingga semua kaum laki-laki muncul 
di ujung distribusi yang satu dan semua 
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kaum perempuan di ujung distribusi yang 
lain. Rasio ini menjadi ukuran seberapa 
jauh ketidaksetaraan antarkelompok yang 
aktual berada di bawah ketidaksetaraan 
antarkelompok maksimum yang mungkin 

dengan mempertimbangkan konfigurasi 
kelompok yang ada.
 Ketidaksetaraan ekonomi di sebagian 
besar negara yang dijadikan sampel dapat 
didekomposisi berdasarkan beberapa 
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Figur 2.11  Dekomposisi ketidaksetaraan antarkelompok: pendidikan kepala keluarga
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variabel populasi. Dua di antaranya 
ditampilkan dalam Figur 2.10 dan 2.11: 
kelompok sosial dan tingkat pendidikan 
kepala keluarga atau rumah tangga. 
Dekomposisi semacam itu dapat dilakukan 
dengan menggunakan metodolog i 
dekomposisi yang konvensional, oleh Elbers 
dkk. (2005) disempurnakan dengan ukuran 
dekomposisi kelompok yang mungkin 
(feasible).
 Variabel populasi yang berbeda 
menghasilkan tampilan tingkat ketidak-
setaraan yang juga tidak sama. Secara 
umum, metode kalkulasi antarkelompok 
konvensional menghasilkan tampilan tingkat 
ketidaksetaraan yang cukup rendah. Tetapi di 
beberapa negara tampilan yang dihasilkannya 
tetap saja tinggi. Sebagai contoh, di Paraguay, 
ketika ketidaksetaraan diuraikan atau 
didekomposisi dengan bahasa yang 
dipakai di rumah, tingkat ketidaksetaraan 
konvensionalnya mencapai kira-kira 30 
persen (Figur 2.10). Dan di Guatemala, ketika 
ketidaksetaraan didekomposisi untuk lima 
kelompok pendidikan yang besar, kontribusi 
antarkelompoknya di atas 40 persen (Figur 
2.11).
 Di kebanyakan negara, peran antar-
kelompok untuk ketidaksetaraan jelas-
jelas lebih tinggi bila didekomposisi 
berdasarkan kalkulasi alternatif, yang 
“feasible.” Karenanya, di banyak negara, 
perbedaan antarkelompok yang teramati 
sungguh substansial—untuk mendefinisikan 
kelompok. Sejauh bahwa keadaan-keadaan 
ini dinilai “irelevan secara moral,” berbagai 
temuan ini menyatakan bahwa dalam 
kehidupan ekonomi, sebagaimana dalam 
kesehatan dan pendidikan, ketidaksetaraan di 
banyak negara berkembang dapat dikaitkan 
dengan ketidaksetaraan kesempatan.

Perbedaan-perbedaan spasial

Sebagaimana dengan berbagai ketidak-
setaraan dalam kesehatan, data survei yang 
konvensional tidak dapat bicara banyak 
mengenai kontribusi heterogenitas spasial 
yang mendetail terhadap ketidaksetaraan 
pada umumnya—karena terbatasnya jumlah 
sampel. Dalam suatu upaya yang analog 
dengan yang dilakukan untuk memperkirakan 
ketidaksetaraan di bidang kesehatan di 
Kamboja (Figur 2.4), berbagai studi telah 
mengaplikasikan teknik statistik yang 
mengombinasikan data survei dengan data 
sensus penduduk untuk menghasilkan 
perkiraan ketidaksetaraan tentatif di tingkat 
komunitas dan distrik. Elbers, dkk. (2004) 
mendokumentasikan kontribusi perbedaan 
rata-rata konsumsi di berbagai subdistrik 
di Ekuador, Madagaskar, dan Mozambik 
terhadap tingkat ketidaksetaraan secara 
keseluruhan. Mereka menemukan bahwa 
kontribusi antar-subdistrik terhadap 
ketidaksetaraan total berkisar dari 22 persen 
di Mozambik sampai lebih dari 40 persen 
di Ekuador (Tabel 2.1). Dengan pendekatan 
yang sama, Bank Dunia (2004e) melaporkan 
bahwa perbedaan antarkomunitas di Maroko 
memberikan kontribusi 40 persen terhadap 
seluruh ketidaksetaraan konsumsi. Kesan 
umumnya adalah bahwa perbedaan spasial 
lintas lokalitas semakin memengaruhi tingkat 
ketidaksetaraan secara keseluruhan ketika 
jumlah lokalitas tersebut bertambah. Analisis 
itu menegaskan bahwa untuk beberapa negara 
dimensi spasial dari ketidaksetaraan memiliki 
peran yang sangat penting. Kesimpulan ini 
semakin terasa kebenarannya di tingkat 
global, di mana kontribusi antarnegara 
terhadap ketidaksetaraan global sungguh 
dramatis (Bab 3).
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 Berbagai studi dan metodologi yang 
lain mendukung temuan yang menyatakan 
bahwa perbedaan spasial dalam negara 
itu penting. Dengan memanfaatkan data 
keluarga petani di daerah pedesaan Cina, 
Jalan dan Ravallion (1997) menemukan 
“perangkap kemiskinan spasial,” di mana 
wilayah-wilayah yang lebih miskin memiliki 
provisi barang-barang publik esensial 
(seperti jalan) yang lebih sedikit sehingga 
mereka mengalami produktivitas yang lebih 
rendah atas investasi yang mereka tanamkan. 
Berbagai studi menemukan pengaruh 
spasial terhadap standar hidup, bahkan 
setelah mempertimbangkan karakteristik-
karakteristik nongeografisnya. Ravallion 
dan Wodon (1999) membuktikan bahwa, 
di Bangladesh, tempat tinggal merupakan 
salah satu faktor penentu kemiskinan 
yang penting. Mereka juga mencatat 
bahwa perbedaan-perbedaan spasial yang 
penting dapat dijumpai bahkan di daerah 
perkotaan—keluarga yang tinggal di distrik 
Dhaka jauh lebih mapan secara finansial 
daripada keluarga-keluarga lain yang tinggal 
di berbagai distrik perkotaan yang lain.
 Banyak studi menyatakan bahwa 
perbedaan spasial dalam pendapatan 
disebabkan oleh kebijakan negara. Di Cina, 
Kanbur dan Zhang (2001) menemukan 
polarisasi yang amat besar antara daerah 
daratan dan daerah pesisir di mana berbagai 
faktor yang tidak ada kaitannya dengan 
geografi fisik—perkembangan industri berat 
di provinsi-provinsi tertentu, keterbukaan 
dalam perdagangan,  dan investasi 
pemerintah di daerah pesisir—terkait 
dengan melebarnya jurang ketidaksetaraan 
antarregional. Escobal dan Torero (2003) 
membandingkan daerah pesisir Peru 
dengan daerah dataran tingginya dan 

menemukan bahwa anggaran per kapita 
rata-rata warga di kedua daerah itu sangat 
berbeda dan bahwa perbedaan ini terkait 
dengan lebih sedikit dan lebih buruknya 
layanan infrastruktur di daerah dataran 
tinggi.
 Dengan demikian, peran infrastruktur 
sangat penting. Meskipun tidak dapat 
disangkal bahwa kondisi geografis fisik dapat 
juga secara langsung mendorong terciptanya 
kemiskinan, asosiasi antara variasi geografis 
dalam kemiskinan dengan variasi geografis 
dalam akses infrastruktur umumnya kuat. 
Karenanya, pengaruh lokasi geografis 
regional atas ketidaksetaraan diyakini akan 
berkurang ketika akses ke transportasi 
dan layanan komunikasi membaik; 
terisolasi secara geografis tidak akan terlalu 
bermasalah sebab perbaikan infrastruktur 
akan membantu mengompensasi jarak yang 
ada.10

Relasi antara perbedaan 
kelompok dengan 
ketidaksetaraan
Sebagaimana jelas dalam diskusi di sini, 
ketertarikan kami ke kontribusi perbedaan 
kelompok terhadap ketidaksetaraan melebihi 
pertimbangan keadilan yang normatif. 
Perbedaan antarkelompok juga dianggap 
bisa menjelaskan seluruh ketidaksetaraan 

Tabel 2.1 Dekomposisi ketidaksetaraan antara dan dalam komunitas

Tingkat 
dekomposisi

Jumlah 
komunitas

Ketidaksetaraan 
dalam-kelompok 

(persen)

Ketidaksetaraan 
antarkelompok 

(persen)

Ekuador 
Madagaskar
Mozambik 

1.579
1.248

424

58,8
74,6
78,0

41,2
25,4
22,0

Sumber: Elbers, dkk. (2004).
Catatan: Komunitas di Ekuador terdiri atas daerah perkotaan dan paroki di daerah pedesaan. Komunitas di Madagaskar 
berupa firiasana (komun) dan di Mozambik, ia berupa pos-pos administratif. Dekomposisi ini dijalankan dengan menggunakan 
metodologi konvensional.
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pendapatan, terutama dalam reproduksi 
ketidaksetaraan dari waktu ke waktu. 
Gagasan dasarnya adalah bahwa perbedaan 
antarkelompok dalam ketidaksetaraan 
pendapatan, misalnya, juga akan cenderung 
tercermin pada perbedaan antarkelompok 
dalam ketidaksetaraan kesehatan dan 
pendidikan—dan dalam agens kelompok 
untuk memengaruhi lingkungan mereka 
(lihat bawah). Perbedaan-perbedaan antar-
kelompok ini lalu akan memperkuat satu 
sama lain. Berbagai perbedaan di bidang 
pendidikan, misalnya, akan terwujud 
dalam perbedaan pendapatan serta suara 
dan partisipasi politik. Ketidaksetaraan 
ini, pada gilirannya, akan mendorong 
munculnya ketidaksetaraan kesehatan 
antarkelompok, yang kemudian akan 

berlanjut pada ketidaksetaraan pendidikan, 
dan seterusnya. Hasil akhirnya berupa 
“perangkap ketidaksetaraan,” sementara 
konsekuensi logisnya adalah bahwa upaya-
upaya untuk memoderatkan tingkat 
ketidaksetaraan berarti mengurangi 
tajamnya perbedaan antarkelompok.
 Mendokumentasikan secara sistematis 
peran instrumental perbedaan kelompok 
bukanlah perkara yang mudah. Salah 
satu upaya untuk itu diilustrasikan 
dalam Figur 2.12. Di negara-negara 
yang dijadikan sampel pada Figur 2.10 
dan 2.11, ketidaksetaraan berkolerasi 
dengan perbedaan antarkelompok, dengan 
mempertimbangkan daerah dan apakah 
indikator kesejahteraan yang dipakai adalah 
pendapatan atau konsumsi. Tidak ada 
sesuatu dalam mekanisme kalkulasi itu yang 
memaksa ketidaksetaraan supaya berkolerasi 
dengan perbedaan antarkelompok. 
Namun demikian, di beberapa negara 
sampel tersebut, ketidaksetaraan secara 
keseluruhan terkait erat dengan perbedaan 
antarkelompok, yang antara lain berupa 
perbedaan daerah tempat tinggal (di daerah 
perkotaan atau pedesaan), perbedaan 
lintas kelompok sosial, perbedaan tingkat 
pendidikan, dan (secara tak begitu kuat) 
perbedaan dalam jenis pekerjaan kepala 
keluarga.11

 Temuan-temuan ini dapat diinter-
pretasikan bahwa berbagai perbedaan 
antarkelompok merupakan porsi dalam 
ketidaksetaraan yang tidak boleh diabaikan. 
Ini sejalan dengan tema besar laporan ini: 
bahwa perbedaan-perbedaan kelompok 
memperkuat satu sama lain dan, dengan 
cara ini, memberikan kontribusi pada proses 
replikasi ketidaksetaraan dari waktu ke waktu. 

Figur 2.12 Lokasi, pendidikan, dan kelompok sosial dapat membuat 
perbedaan: regresi ketidaksetaraan total atas ketidaksetaraan antarkelompok 
yang memiliki karakteristik rumah tangga yang berbeda

Sumber: Kalkulasi penyusun berdasarkan data dari survei rumah tangga.
Catatan: Regresi menggunakan kontrol dummy area regional (X) dan dummy ukuran kesejahteraan (Y/C). Peran komponen 
ketidaksetaraan lintas gender dan usia kepala keluarga, dan daerah dalam negara tidaklah signifikan.

Perbedaan antarkelompok

Perbedaan antarkelompok

Perbedaan antarkelompok

Perbedaan antarkelompok

Ketidaksetaraan total Ketidaksetaraan total

Ketidaksetaraan total Ketidaksetaraan total

Perkotaan-pedesaan Kelompok sosial kepala keluarga

Pekerjaan kepala keluarga Tingkat pendidikan kepala keluarga
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KOTAK 2.6  Gambaran ulang atas hipotesis Kuznets mengenai pertumbuhan ekonomi dan ketidaksetaraan

Literatur perintis yang mencoba mengaitkan 
pembangunan ekonomi dengan ketidaksetaraan 
pendapatan adalah karya yang amat terkenal 
dari dua pemenang Nobel, W. Arthur Lewis 
(1954) dan Simon Kuznets (1955). Lewis, dalam 
artikel klasiknya yang ditulis pada tahun 1954, 
“Economic Development with Unlimited Supplies 
of Labor,” telah mengembangkan suatu model 
teoretis bagaimana pertumbuhan dan akumulasi 
ekonomi ganda atau dual economy akan mulai 
berkembang dalam sektor industri modern, di 
mana kaum kapitalis akan membayarkan sejumlah 
besar upah [kepara buruh] dan mereinvestasikan 
keuntungan mereka. Jumlah tenaga kerja 
sektor pertanian tradisional yang mau beralih 
ke sektor berproduktivitas dan berupah tinggi 
ini diasumsikan tidak terbatas. Dalam proses 
pembangunan ini, dan sejauh asumsi-asumsi 
tersebut terbukti benar, ketidaksetaraan dalam 
distribusi pendapatan akan meningkat bersama 
dengan meningkatnya pendapatan rata-rata. 
Lalu, muncullah titik balik yang disusul dengan 
menurunnya kembali tingkat ketidaksetaraan 
karena berakhirnya fase surplus tenaga kerja. 
Ekonomi dualistik, sementara itu berubah menjadi 
ekonomi sektor tunggal yang telah sepenuhnya 
terindustrialisasi.
  Meski tidak secara eksplisit menyatakan 
peralihan antarsektoral populasi sebagai bagian 
dari proses pembangunan, Kuznets menggunakan 
hal itu sebagai landasan untuk gagasan dasarnya 
mengenai relasi U-terbalik antara pertumbuhan 
ekonomi dengan ketidaksetaraan pendapatan 
(“kurva Kuznets”). Dalam sambutannya selaku 
presiden pada Annual Meeting of the American 
Economic Association tahun 1954, ia mengajukan 
hipotesis bahwa dalam proses pertumbuhan dan 
industrialisasi, ketidaksetaraan pada awalnya 
akan meningkat karena terjadinya peralihan 
dari pertanian dan pedesaan menjadi industri 
dan perkotaan, untuk kemudian menurun ketika 
imbal hasil lintas sektoral kembali menjadi lebih 

setara atau seimbang. Data yang digunakan oleh 
Kuznets untuk membuat kesimpulan ini berasal 
dari berbagai indikator ketidaksetaraan jangka 
panjang di Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat, 
serta dari observasi tunggal di tiga negara 
berkembang—India, Ceylon (kini Sri Lanka), dan 
Puerto Riko. Hanya data-data inilah yang tersedia 
pada masa itu, dan Kuznets sangat sadar pada 
lemahnya bukti empiris argumennya, mengatakan, 
“5 persen saja yang merupakan informasi empiris, 
sementara 95 persen sisanya adalah spekulasi, 
beberapa bahkan merupakan khayalan.”
 Kuznets terutama mendasarkan spekulasinya 
pada data longitudinal dan menyerukan studi kasus 
yang in-depth (komprehensif dan mendetail) 
terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa-bangsa. 
Tetapi, banyak studi dari masa berikutnya begitu 
saja memakai data lintas negara agregat (yang 
kualitasnya sering kali diragukan) dan model-
model “reduksionis” untuk mengeksplorasi dan 
mendukung hipotesis tentang konsekuensi yang 
tak terhindarkan antara pembangunan dengan  
kesetaraan. Selama hampir empat dasawarsa, 
kurva Kuznets telah menjadi satu sumber yang 
paling banyak dikutip dalam studi distribusi 
pendapatan.

Data lintas negara bisa salah dalam 
menjelaskan dinamika proses 
Dengan berkembangnya set data yang lebih 
banyak [dan canggih], seperti basis data 
ketidaksetaraan internasional (yang mulai 
dikembangkan oleh Fields 1989) Deininger dan 
Squire (1996), “uji” empiris atas kurva Kuznets 
dijalankan secara luas. Tetapi, disadari bahwa 
pemakaian data lintas negara untuk menganalisis 
apa yang pada dasarnya merupakan proses 
yang dinamis dapat sangat menyesatkan. Lagi 
pula, berbagai studi menunjukkan bahwa bukti 
yang mendukung kevalidan kurva Kuznets 
tidak mampu bertahan terhadap spesifikasi 
ekonometris, komposisi sampel, dan periode 

observasi. Lihat, misalnya, karya-karya yang 
dibuat oleh Bourguignon dan Morrisson (1989), 
Fields dan Jakubson (1994), Deininger dan 
Squire (1998), dan Bruno, Ravallion, dan Squire 
(1998). Bruno, Ravallion, dan Squire (1998), 
meski dalam beberapa hal masih mendasarkan diri 
pada data lintas negara, juga menganalisis satu 
negara—India—yang memiliki data yang relatif 
lengkap, dan sekali lagi, menemukan tiadanya 
tanda yang membuktikan bahwa pertumbuhan 
itu meningkatkan ketidaksetaraan.
 Yang menyebabkan kurva Kuznets 
dalam praktiknya tidak jalan mungkin adalah 
fakta bahwa negara-negara berkembang tidak 
memenuhi asumsi mengenai proses migrasi dan 
perkembangan sektoral yang mendasari hipotesis 
Kuznets. Untuk menjelaskan berbagai perbedaan 
internasional dalam ketidaksetaraan pendapatan, 
kaitan antara ketidaksetaraan ekonomi dengan 
faktor-faktor lain, seperti dualisme ekonomi, 
tanah, pendidikan, dan keragaman regional harus 
dianalisis secara lebih cermat. 

Tidak ada relasi langsung antara pendapatan 
dengan ketidaksetaraan
Sebagai kesimpulan, dewasa ini ada semacam 
konsensus bahwa tidak ada relasi yang 
sifatnya langsung antara pendapatan dengan 
ketidaksetaraan. Kanbur (2000), dalam 
gambarannya yang panjang lebar atas kurva 
Kuznets, Handbook of Income Distribution, 
menyatakan “adalah jauh lebih baik untuk 
kita untuk mengarahkan perhatian langsung 
kekebijakan, atau paduan kebijakan, yang akan 
menghasilkan pertumbuhan tanpa pengaruh-
pengaruh distribusional yang merugikan, daripada 
memperdebatkan ada tidaknya bentuk relasi 
agregatif dan reduksionis antara pendapatan per 
kapita dengan ketidaksetaraan.” 

Sumber: Disusun oleh penyusun.

Tetapi korelasi yang sederhana ini, meski 
sugestif, juga menunjuk pada proses-proses 

lain dan dalam dirinya sendiri tidak bisa 
mengabaikan berbagai penjelasan yang lain. 
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Ketidaksetaraan dan 
pertumbuhan, struktur ekonomi, 
dan perdagangan

Eksplorasi yang sistematis atas dampak 
perbedaan antarkelompok terhadap 
ketidaksetaraan, hingga dewasa ini, belum 
pernah menjadi topik investigasi empiris 
yang mendalam. Sebuah pertanyaan di 
bidang ekonomi yang lama tak terjawab 
adalah bagaimana ketidaksetaraan terkait 
dalam pertumbuhan ekonomi secara lebih 
umum. Karya rintisan yang dijalankan 
oleh Kuznets  pada tahun 1950-an 
menghasilkan sejumlah besar karya empiris 
yang berusaha menjawab pertanyaan itu, 
sekaligus membangkitkan perdebatan yang 
hangat. Tidak ada konsensus mengenai 
relasi sistematis antara proses pertumbuhan 
industrialisasi dengan urbanisasi jangka 
panjang—dan ketidaksetaraan (Kotak 2.6).
 Studi  l intas  negara juga telah 
menganalisis relasi antara ketidaksetaraan 
dengan struktur ekonomi. Bourguignon dan 
Morrisson (1990), misalnya, berpendapat 
bahwa “negara-negara berkembang 
yang secara komparatif memiliki lebih 
banyak sumber daya mineral dan tanah 
(iklim) cenderung lebih tidak egalitarian 
daripada negara-negara lain, walaupun 
pengaruh keuntungan komparatif pertanian 
mengimbanginya dengan distribusi tanah 
[yang lebih baik].” Mereka juga menemukan 
bahwa perbedaan produktivitas tenaga 
kerja antara negara yang memiliki landasan 
ekonomi pertanian dengan negara-negara 
lain merupakan faktor penjelas yang 
penting untuk perbedaan-perbedaan dalam 
ketidaksetaraan pendapatan di sejumlah 
negara berkembang pada tahun 1970-an 
dan 1980-an.12

 Banyak literatur juga telah meng-
eksplorasi relasi antara keterbukaan 
perdagangan dengan ketidaksetaraan, tetapi 
belum mencapai suatu konsensus. Dollar dan 
Kraay (2002) serta Dollar dan Kraay (2004), 
misalnya, tidak menemukan pengaruh 
perdagangan yang terbuka terhadap 
ketidaksetaraan, sementara Lundberg dan 
Squire (2003) menemukannya. Ravallion 
(2001) dan Milanovic (2002) mencatat 
bahwa [di negara-negara] yang tingkat 
pendapatannya rendah, keterbukaan 
perdagangan menyebabkan meningkatnya 
ketidaksetaraan, tetapi hal sebaliknya 
terjadi di negara-negara dengan tingkat 
pendapatan yang tinggi.

Tren

Diskusi di atas menggarisbawahi berbagai 
mekanisme dalam membuat hipotesis 
t e nt ang  b ag a i mana  p e r tu mbu han 
ekonomi agregat, dan evolusi sektor-
sektor ekonomi yang berbeda, dapat 
memengaruhi ketidaksetaraan ekonomi. 
Garis argumen yang populer menekankan 
proses jenis Lewis-Kuznets, perlombaan 
antara penawaran dengan permintaan 
yang relatif akan keterampilan bersamaan 
dengan penyesuaian keluarga terhadap 
partisipasi, pendidikan, dan kesuburan atau 
fertilitas; peralihan dari ekonomi terkontrol 
ke ekonomi yang berorientasi pasar; serta 
berbagai bentuk kekuasaan dan pandangan 
yang terkait dengan tawar-menawar. Pada 
akhirnya, dan ini mungkin tidak terlalu 
mengejutkan, menemukan penjelasan 
tunggal yang dapat mengatasi segalanya 
menjadi amat sulit. Hingga baru-baru ini, 
hal ini tampaknya tidak terlalu jadi masalah 
sebab adanya persepsi umum bahwa 
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ketidaksetaraan tidak terlalu mencolok 
dalam periode waktu yang pendek.13 
dalam studi-studi sebelumnya, beberapa 
negara yang memiliki data mengenai 
ketidaksetaraan dari periode waktu yang 
panjang mengindikasikan adanya berbagai 
perubahan yang tajam.

Berbagai negara dan kawasan. Penyelidikan 
empiris atas bagaimana ketidaksetaraan 
berlangsung di sebuah negara merupakan 
sebuah subjek perhatian yang mirip dengan 
penyelidikan empiris untuk mengetahui 
tingkat-tingkat perbandingan (lihat Kotak 
2.5). Tetapi, ada kesan yang semakin kuat 
bahwa ketidaksetaraan pendapatan yang 
stabil bisa jadi menyesatkan. Beberapa 
contoh mutakhir tentang ketidaksetaraan 
yang berubah layak untuk disebutkan 
di sini. Pertama, karya yang sangat 
cermat yang dikerjakan oleh Atkinson 
(2003) telah mendokumentasikan evolusi 
ketidaksetaraan di negara-negara OECD 
selama paruh kedua abad ke-20. Ia 
menemukan bahwa ketidaksetaraan di 
Amerika Serikat terus meningkat semenjak 
awal tahun 1970-an (setelah mengalami 
sedikit perubahan, dan mungkin penurunan, 
pada dasawarsa sebelumnya), sementara 
di Inggris ia mengalami peningkatan 
yang dramatis sejak tahun 1980. Antara 
tahun 1984 dan 1990, koefisien Gini di 
Inggris meningkat sebesar 10 persen 
(tetapi kemudian berhenti di situ)—suatu 
peningkatan yang tidak diperkirakan 
sebelumnya akan terjadi dalam kurun waktu 
yang sesingkat itu. Di negara-negara OECD 
yang lain, perubahan ketidaksetaraan terjadi 
dalam tingkat yang lebih moderat. Tetapi, 
sementara di berbagai negara ini dasawarsa-
dasawarsa awal dan pertengahan abad ke-20 

diasosiasikan dengan penurunan tingkat 
ketidaksetaraan, tren ini terhenti pada 
beberapa dasawarsa menjelang berakhirnya 
abad.
 Kedua, tingkat ketidaksetaraan di 
Cina pada akhir tahun 1990-an jauh 
lebih tinggi daripada pada awal tahun 
1980-an. Secara umum, bukti terakhir 
dari Asia Timur menunjukkan bahwa 
ketidaksetaraan meningkat lebih cepat 
di negara-negara Asia yang ekonominya 
tumbuh pesat pada putaran kedua—seperti 
Cina dan Vietnam—daripada pada putaran 
pertama—Hong Kong (Cina), Republik 
Korea, Malaysia, Singapura, dan Taiwan 
(Cina). Faktor apa yang ada di belakang 
proses ini masih belum jelas. Meskipun 
ada kemungkinan bahwa setidak-tidaknya 
sebagian dari persoalan ini terkait dengan 
peralihan antarsektoral, seperti ditekankan 
oleh Lewis (Kotak 2.6), Ravallion dan 
Chen (2004) mengindikasikan bahwa 
ketidaksetaraan di Cina meningkat dengan 
paling cepat selama periode-periode ketika 
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan 
kemiskinan lambat. Mereka menyatakan 
bahwa Cina tidak mendukung pandangan 
yang menyatakan bahwa peningkatan 
ketidaksetaraan tak terhindarkan dengan 
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan 
kemiskinan yang pesat.
 Ket iga ,  kawasan Asia  S e latan 
umumnya dianggap sebagai kawasan 
yang tingkat ketidaksetaraannya relatif 
rendah. Ini, setidaknya sebagian, mungkin 
disebabkan oleh fakta bahwa tingkat 
ketidaksetaraan di sana diukur dengan 
konsumsi. Di kawasan ini pun, pandangan 
yang mengemuka adalah bahwa perubahan 
tingkat ketidaksetaraan dari waktu ke waktu 
kecil saja. Tetapi, fakta yang didandani 
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mengenai ketidaksetaraan yang rendah dan 
stabil di Asia Selatan ini juga terus-menerus 
ditentang dan diperdebatkan. Di India, yang 
merupakan negara terbesar di kawasan 
tersebut, terdapat sebentuk ketidakpastian 
mengenai bagaimana ketidaksetaraan 
berubah, karena tersebar luasnya isu-isu 
yang berkenaan dengan komparabilitas 
data dari waktu ke waktu.14 Estimasi 
paling baik yang tersedia menyatakan 
bahwa ketidaksetaraan di India mengalami 
peningkatan, tetapi tanpa menyertakan 
penjelasan yang tegas mengenai seberapa 
besar peningkatannya.15

 Di Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka, 
data termutakhir yang dapat dipercaya 
menunjukkan peningkatan ketidaksetaraan 
signifikan yang terjadi pada akhir tahun 
1980-an dan 1990-an. Antara tahun 1991 dan 
2000, di Bangladesh, tingkat ketidaksetaraan 
pendapatan (diperlawankan dengan 
ketidaksetaraan konsumsi) mengalami 
peningkatan dari 0,30 menjadi 0,41 dalam 
koefisien Gini.16 Di Sri Lanka, antara tahun 
1990 dan 2002, peningkatan ketidaksetaraan 
konsumsi nyaris tidak ada bedanya, dari 
0,32 menjadi 0,40.17 dan di Nepal, Komisi 
Perencanaan membuat estimasi yang 
menyatakan bahwa ketidaksetaraan 
konsumsi mengalami peningkatan dari 0,34 
menjadi 0,39 antara tahun 1995-1996 dan 
2003-2004.18 Hanya di Pakistanlah evolusi 
ketidaksetaraan tidak jelas, karena kesulitan 
dengan komparabilitas data.
 Di kawasan-kawasan lain di dunia, 
gambaran paling mutakhir mengenai 
tren ketidaksetaraan lebih sulit untuk 
dipaparkan. Untuk kawasan Amerika Latin, 
De Ferranti, dkk. (2004) menemukan bahwa 
di sebagian besar negara, ketidaksetaraan 
mengalami peningkatan dalam margin 

yang cukup besar selama “dasawarsa yang 
hilang,” tahun 1980-an. Tetapi, selama 
tahun 1990-an, ketidaksetaraan hanya 
meningkat di separuh dari negara-negara 
yang terdapat di kawasan tersebut, dan 
itu pun dalam tempo yang tidak terlalu 
cepat. Para penyusun tersebut mencatat 
bahwa, di Argentina, ketidaksetaraan telah 
meningkat dengan tajam pada periode 
pertumbuhan dan selama tahun-tahun 
krisis. Di Brasil dan Meksiko, pada tahun 
1990-an tingkat ketidaksetaraan mengalami 
sedikit penurunan. Sementara itu, menurut 
Bank Dunia (2000c), perubahan-perubahan 
tingkat ketidaksetaraan di Eropa Timur 
dan Asia Tengah selama periode awal 
tahun 1990-an, yang dikaitkan dengan 
peralihan ke ekonomi pasar, sulit untuk 
didokumentasikan secara sistematis karena 
persoalan data. Antara tahun 1998 dan 
2003, tingkat ketidaksetaraan konsumsi di 
negara-negara bekas Uni Soviet (dengan 
pengecualian Georgia dan Tajikistan) 
mengalami penurunan. Sedangkan, di 
negara-negara Eropa timur dan selatan 
tidak ditemukan adanya tren yang jelas 
(Bank Dunia, 2005a). Di Afrika dan Timur 
Tengah, menemukan tren yang jelas juga 
sama tidak mudahnya, terutama karena 
masalah komparabilitas data yang terus-
menerus mendera.
 Sejauh manakah penyelidikan kita 
atas berbagai tingkatan dan tren yang 
ada dalam ketidaksetaraan pendapatan 
relevan dengan tema yang coba diulas 
oleh Laporan ini? Laporan ini terutama 
membahas perubahan-perubahan dalam 
ketidaksetaraan pendapatan, dan berbagai 
dimensi spesifik yang lain, sekiranya 
dimensi-dimensi ini terkait dengan 
berbagai perubahan dalam ketidaksetaraan 
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kesempatan yang mendasarinya. Mening-
katnya ketidaksetaraan pendapatan di Rusia 
selama tahun 1990-an, misalnya, menarik 
karena asosiasinya yang kuat dengan 
meningkatnya suhu politik dan dominansi 
negara.
 Tetapi keadaannya tidak selalu seperti 
ini. Sebuah studi yang mutakhir mengenai 
dinamika distribusi pendapatan pada 
enam negara di Asia Timur dan Amerika 
Latin yang dijalankan oleh Bourguignon, 
Ferreira, dan Lustig (2005) berusaha 
mendekomposisi atau menguraikan 
berbagai  dinamika distr ibusi  yang 
ada ke dalam kekuatan-kekuatan yang 
mendorongnya. Mereka menunjukkan 
bahwa interaksi yang kompleks dan 
spesif ik antara berbagai  fenomena 
sosial dan ekonomi yang mendasarinya 
mengimplikasikan bahwa pengalaman 
distribusional harus dinilai negara per 
negara. Sebagai contoh, kemajuan di 
bidang pendidikan (kesempatan yang 
semakin setara) di negara-negara tertentu, 
mungkin terkait dengan menurunnya 
ketidaksetaraan pendapatan—Brasil 
atau Taiwan, Cina—tetapi di negara-
negara yang lain dengan meningkatnya 
ketidaksetaraan—Indonesia atau Meksiko. 
Peni laian kita  mengenai  implikasi 
kesetaraan dari perubahan-perubahan 
dalam ketidaksetaraan pendapatan, 
karenanya, akan berbeda dari satu negara 
ke negara lain. 

Antargenerasi. Penilaian kita juga akan 
bergantung pada seberapa besarkah tingkat 
ketidaksetaraan yang diteruskan dari 
satu generasi ke generasi berikutnya. 
Kajian mengenai transmisi kesejahteraan 
antargenerasi tidak bersifat langsung, sebab 

sangat terbatasnya data informatif mengenai 
generasi orang dewasa di keluarga yang 
sama. Data dari panel yang panjang adalah 
langka, dan pertanyaan-pertanyaan tentang 
latar belakang individual keluarga tidak 
selalu diajukan dalam survei (data tentang 
Brasil sebagaimana dideskripsikan pada 
Kotak 2.1 merupakan sebuah pengecualian 
yang langka). Informasi mengenai tingkat 
pendidikan atau pekerjaan relatif lebih 
mudah untuk ditanyakan dan dijawab 
melalui kuesioner. Namun, informasi 
mengenai berbagai dimensi yang lain, seperti 
pendapatan, gaji, atau bahkan keadaan 
kesehatan generasi sebelumnya, tidak selalu 
diingat oleh setiap individu (belum lagi bila 
mengingat bahwa dimensi-dimensi tersebut 
sering kali berubah sepanjang hidup). 
Kelangkaan data antargenerasi terutama 
terjadi di negara-negara berkembang. 
Meskipun ketidaksetaraan lintas generasi 
yang terdapat di negara-negara berkembang 
sering kali lebih parah, kajian mengenai 
mobilitas antargenerasi di bagian dunia 
yang satu ini sangat sedikit dan jauh dari 
memadai.
 Bahkan bi la  data semacam itu 
ternyata ada, perbedaan-perbedaan dalam 
metodologi dan data tak jarang membatasi 
kemungkinan untuk membandingkannya 
secara lintas negara. Cara yang paling 
banyak dipakai untuk mengukur mobilitas 
antargenerasi dalam berbagai literatur 
ekonomi adalah elastisitas penghasilan 
antargenerasi, atau elastisitas penghasilan 
anak terhadap penghasilan orang tuanya. 
Cara pengukuran ini biasanya didasarkan 
pada regresi log-linear penghasilan anak 
(meskipun pendapatan dan tingkat 
pendidikan juga dapat dipakai di sini) 
terhadap penghasilan ayah yang teramati 
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(atau nilai prediktifnya berdasarkan 
informasi-informasi lain, seperti pen-
didikan atau peker jaan) .  Semakin 
elastisitas itu mendekati angka nol, semakin 
dinamislah suatu masyarakat. Elastisitas 
macam ini telah dipakai secara luas di 
Amerika Serikat, di mana tersedia data 
longitudinal yang relatif berlimpah. Dan 
untuk komparabilitas, di sebagian besar 
kajian mengenai negara-negara yang lain, 
ia juga sudah dihitung.19

 Menurut penghitungan yang terakhir, 
estimasi elastisitas penghasilan antargenerasi 
di Amerika Serikat adalah sekitar 0,4, dan 
ini mengisyaratkan suatu masyarakat yang 
cukup dinamis dalam hal pendapatan.20 
Namun, pada waktu yang lebih belakangan, 
Mazumder (2005) menggunakan data baru 
dan berbagai teknik ekonometris mutakhir 
untuk mengoreksi fluktuasi penghasilan 
sementara tersebut—ia menunjukkan bahwa 
estimasi antargenerasi itu bias lebih rendah 
sekitar 30 persen. Ia menyatakan bahwa 
estimasi elastisitas antargenerasi di Amerika 
Serikat yang sebenarnya adalah sekitar 0,6. 

 Elastisitas antargenerasi sebesar 0,6 bila 
dibandingkan dengan 0,4, menghasilkan 
suatu gambaran mobilitas masyarakat 
Amerika yang sangat berbeda. Sebagai 
contoh, hal ini mengimplikasikan bahwa 
sebuah keluarga yang penghasilannya 
separuh dari rata-rata nasional akan 
membutuhkan lima generasi, dan 
bukannya tiga, sebelum bisa menutup 
jurang atau ketidaksetaraan penghasilan 
tersebut. Perbedaan dua generasi, 
atau kurun waktu lima puluh tahun, 
itu tentunya sangat substansial dan 
mendorong dilakukannya peninjauan 
kembali atas berbagai kebijakan yang 

dapat meningkatkan mobilitas yang 
lebih besar.21

 Dalam analisis yang sama, estimasi 
mobilitas antargenerasi di Kanada, Finlandia, 
dan Swedia menghasilkan tingkat elastisitas 
mendekati 0,2 atau lebih rendah, sehingga 
untuk sementara, dapat disimpulkan bahwa 
masyarakat di negara-negara tersebut jauh 
lebih dinamis daripada masyarakat Amerika 
Serikat. Kajian tentang mobilitas masyarakat 
Inggris (yang diadakan pada tahun 1983 
oleh Atkinson, Maynard, dan Trinder) 
menunjukkan tingkat elastisitas sebesar 
0,43, sementara studi yang lebih mutakhir 
yang dijalankan oleh Dearden, Machin, 
dan Reed (1997) memberikan estimasi 
elastisitas sebesar 0,57. Kedua kajian 
ini mengindikasikan bahwa masyarakat 
Inggris memiliki mobilitas yang hampir 
sama dengan masyarakat Amerika Serikat. 
Karena keterbatasan data, baru sedikit kajian 
elastisitas penghasilan antargenerasi yang 
dijalankan di negara-negara berkembang. 
Kajian-kajian itu menghasilkan bukti 
mengenai relatif rendahnya mobilitas 
masyarakat di negara-negara tersebut.22

 Di dalam gambaran literatur lain 
mengenai perbedaan-perbedaan mobilitas 
penghasilan antargenerasi antarnegara, 
Solon (2002) mempertanyakan bilakah 
ada kaitan tertentu antara ketidaksetaraan 
antarseksional dalam suatu generasi dengan 
transmisi atau pewarisan ketidaksetaraan 
antargenerasi. Walaupun ketidaksetaraan 
antarseksional di Amerika Serikat dan 
Inggris lebih besar daripada di Finlandia 
atau Swedia, Kanada juga memiliki tingkat 
ketidaksetaraan yang tinggi. Petunjuk 
yang ada untuk menjelaskan persoalan 
ini secara tuntas, dengan demikian masih 
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sepotong-sepotong, dan hanya “riset 
yang berkelanjutan (mengenai petunjuk 
mobilitas antargenerasi internasional) yang 
dapat memberi kita pemahaman yang lebih 
baik mengapa transmisi status ekonomi 
antargenerasi kuat di beberapa negara, 
namun lemah di beberapa negara yang 
lain.”23

 Mekanisme transmisi ketidaksetaraan 
antargenerasi berbeda, baik pada tingkat 
antarnegara maupun tingkat antarkelompok 
dalam satu negara .  Seper t i  sudah 
disinggung di atas, Mazumder (2005) 
menunjukkan relatif rendahnya tingkat 
mobilitas masyarakat Amerika Serikat. Ia 
juga menggarisbawahi dimensi rasial yang 
penting untuk rendahnya tingkat mobilitas 
ini dan menemukan petunjuk mengenai 
imobilitas yang substansial di ujung akhir 
distribusi. Ia menunjukkan bahwa di antara 
mereka yang ayahnya berada di bagian 
dasar piramida distribusi, 50 persennya 
akan berada di bawah persentil ke-30 dan 
80 persennya di bawah persentil ke-60. 
Ia mendapati bahwa petunjuk tersebut 
sejalan atau konsisten dengan hipotesis yang 
menyatakan bahwa imobilitas semacam itu 
“mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan 
keluarga untuk berinvestasi modal manusia 
pada diri anak-anaknya karena kurangnya 
sumber daya yang ada pada mereka.” 
Sebaliknya, lebih dari 50 persen dari mereka 
yang orang tuanya berada di bagian puncak 
piramida distribusi akan tetap berada di atas 
persentil ke-80, sementara dua pertiganya 
berada di atas median.
 Dalam sebuah kajian lain mengenai 
tingkat mobilitas masyarakat Amerika 
Serikat, Hertz (2005) mendukung temuan-
temuan Mazumder (dan para peneliti 

yang lain). Lebih jauh, ia mengajukan 
bukti yang menjelaskan bahwa rendahnya 
elastisitas antargenerasi tersebut terutama 
disebabkan oleh demikian rendahnya 
tingkat mobilitas keluarga-keluarga orang 
kulit hitam untuk naik dari dasar piramida 
distribusi pendapatan. Sementara hanya 17 
persen orang kulit putih yang dilahirkan di 
bagian dasar piramida distribusi akan tetap 
berada di sana ketika dewasa, untuk orang 
kulit hitam persentasenya adalah 42. Ia juga 
menemukan bahwa kemungkinan orang 
kulit hitam untuk naik “dari kaum dhuafa 
menjadi kaum kaya” tidak ada setengahnya 
dari kemungkinan orang kulit putih untuk 
melakukan hal yang sama. Lebih lanjut, ia 
memberikan bukti bahwa ketidaksetaraan 
mobilitas yang ada antara orang kulit hitam 
dan kulit putih tidak dapat “berubah dengan 
mempertimbangkan tingkat pendidikan 
orang tua.” Terakhir, ia juga memberikan 
bukti bahwa pendapatan anak-anak kulit 
hitam tidak berbeda jauh dari pendapatan 
orang tua mereka yang berada di dasar 
piramida distribusi.
 Kesimpulannya, bahkan di negara-
negara yang sudah maju seperti Amerika 
Serikat dan Inggris pun, mobilitas 
antargenerasi tetap saja terbatas. Riset 
yang dijalankan di negara-negara ini telah 
menggarisbawahi heterogenitas pola-pola 
reproduksi ketidaksetaraan antarkelompok 
dalam populasi. Mobilitas antargenerasi 
di negara-negara berkembang sedikit saja 
yang diketahui. Tetapi, mempertimbangkan 
ketidaksetaraan yang sudah demikian 
parah dalam kelompok-kelompok yang 
ada di berbagai negara itu, masuk akallah 
untuk mengasumsikan bahwa mobilitas 
antargenerasinya pun amat rendah.
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Agens & kesetaraan: 
berbagai ketidaksetaraan 
kekuasaan 
Pembahasan yang sebelumnya telah secara 
eksplisit memunculkan pertanyaan tentang 
bagaimana ketidaksetaraan dibentuk dan 
direproduksi. Untuk sementara, jawaban 
yang mengemuka adalah bahwa proses 
ini disebabkan atau dipicu oleh perbedaan 
kelompok. Fokus pada proses dan faktor-
faktor yang bertanggung jawab muncul 
dan kuatnya ketidaksetaraan dari masa ke 
masa itu membuat orang mengarahkan 
perhatiannya pada seberapa dalamkah 
ketidaksetaraan tersebut berakar di berbagai 
institusi yang ada dalam masyarakat—
lembaga-lembaga pemerintah, akses ke 
tanah, penguasaan tenaga kerja, peraturan 
pasar. Bab 6 membahas kemunculan dan 
pengaruh-pengaruh institusi semacam 
itu secara lebih mendetail. Di sini, kita 
menggunakan berbagai bukti—dan tradisi 
analisis—yang berbeda untuk membahas 
kapasitas orang yang tidak sama untuk 
memengaruhi bentuk yang diambil 
oleh institusi-institusi ini dan berbagai 
konsekuensi institusi yang tidak setara 
untuk keberlanjutan ketidaksetaraan itu. 
Untuk kemiskinan, ketidaksetaraan dalam 
kapasitas orang untuk membentuk institusi 
atau masyarakat bisa sama pentingnya 
dengan ket idaksetaraan di  bidang 
kesehatan, pendapatan, dan pendidikan.24

 Sebuah studi mutakhir mengenai 
ketidaksetaran di empat pemukiman kumuh 
di kota Delhi menunjukkan bahwa akses yang 
lebih besar ke pemerintah formal dimiliki 
oleh mereka yang berada dan yang memiliki 
jaring kontak yang baik.25 Para pemimpin 
pemukiman memfasilitasi akses terutama 

bagi anggota kasta mereka, sementara 
para warga cenderung mewakilkan urusan 
mereka ke para pemimpin komunitas yang 
biasanya lebih terpelajar. Studi ini sampai 
pada kesimpulan bahwa, karena akses ke 
birokrasi dan representasi politik para 
warga pemukiman kumuh di Delhi hanya 
dijalankan oleh kalangan berada dan yang 
memiliki jaringan sosial yang baik, berbagai 
keputusan para pembuat kebijakan formal 
tidak bisa disebut sebagai upaya untuk 
merepresentasikan kepentingan komunitas 
secara keseluruhan. Kebijakan-kebijakan 
yang mereka keluarkan justru merupakan 
intervensi yang tidak ditargetkan bagi 
kepentingan orang-orang yang paling 
membutuhkan. Kurang terdistribusinya 
“suara” secara adil ini kemudian berimbas 
pada pola-pola alokasi sumber daya dan 
pendapatan yang juga tidak adil. Semuanya 
itu jauh dari prinsip egalitarianisme.
 Hakikat kapasitas yang tidak sama atau 
setara ini dapat dimengerti melalui konsep 
sosiologis agens. Agens merujuk ke kapasitas 
atau kemampuan orang untuk mengubah 
atau mereproduksi berbagai institusi 
kemasyarakatan. Beberapa dari kapasitas ini 
sifatnya sadar—misalnya, ketika pihak-pihak 
yang berkepentingan melobi diadakannya 
perubahan dalam peraturan sewa tanah, 
atau manakala kaum perempuan menolak 
undang-undang perkawinan yang secara 
sistematis merugikan mereka. Beberapa 
yang lain bersifat tidak sadar—misalnya, 
ketika orang terlibat dalam transaksi jual 
beli tanah tanpa mempertanyakan atau 
mengkritisinya, mereka mereproduksi 
institusi agraria dan pasar tanah. Bila suatu 
kelompok orang yang dirugikan menerima 
ketidakadilan yang menimpanya “sebagai 
sesuatu yang memang seharusnya begitu,” 
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itu artinya mereka menyetujui adanya relasi 
yang menciptakan ketidakadilan semacam 
itu.
  Internalisasi ketidakadilan mendorong 
pada penciptaan bentuk-bentuk agens jahat 
yang melanggengkan ketidaksetaraan. Dari 
ketidaksetaraan dalam agens ini, lahirlah 
ketidaksetaraan dalam kekuasaan, suara 
politik, dan kepercayaan diri—salah satu 
bagian terpenting dari kisah kami (Kotak 
2.7). Ketidaksetaraan agens merupakan 
produk institusi yang dominan sekaligus 
sumber legitimasi institusionalnya. 
Me m p e r t a h a n k a n  l e g i t i m a s i  i n i 
merefleksikan serta, pada saat yang sama, 
menghasilkan distribusi kekuasaan di antara 
orang. Di bidang kesehatan, pendidikan, 
dan pendapatan, distribusi semacam ini 
dapat—dan telah—mengalami perubahan. 
Perubahan dalam institusi pun sering 
kali berubah dalam kaitannya dengan 
perubahan dalam distribusi-distribusi yang 
lain.

Internalisasi ketidakadilan dan 
ketidaksetaraan agens

Studi mutakhir mengenai orang-orang yang 
tinggal di berbagai pemukiman kumuh 
di India26 (dan di tempat-tempat lain)27 
menunjukkan bahwa salah satu bentuk 
ketidakberdayaan kaum miskin melibatkan 
hidup dengan “syarat-syarat memperoleh 
pengakuan yang negatif ” (negative terms of 
recognition). Konsep ini menyoroti berbagai 
kondisi dan hambatan yang dihadapi 
oleh kaum miskin ketika menegosiasikan 
norma-norma yang mengatur kehidupan 
sosial mereka. Karena senantiasa mendapat 
perlakuan yang kurang baik dari para 
pejabat pemerintah, majikan, dan sesama 

warga yang lain—dan karena menghadapi 
hambatan-hambatan yang amat besar 
untuk mencapai kemajuan—kelompok 
yang tersingkir itu, dari waktu ke waktu, 
dijejali dengan norma-norma mengenai 
diri dan situasi “yang memiliki pengaruh 
sosial yang merendahkan martabat mereka, 
memperparah kondisi ketidaksetaraan yang 
mereka alami, dan mempersempit akses 
mereka ke barang-barang material dan 
layanan [publik].”28 

KOTAK 2.7 Agens dan institusi yang tidak setara di Pakistan 

Human Development Report Pakistan yang 
belum lama ini selesai disusun menyediakan 
dokumentasi yang amat bagus mengenai 
dampak distribusional dari korupsi yang 
asimetris (United Nations Development 
Programme 2003). Laporan tersebut mencatat 
bahwa korupsi meningkatkan biaya yang orang 
keluarkan untuk mengurus sesuatu—mulai 
dari membuka bisnis baru, melintas batas 
negara, sampai mencari surat izin mengemudi. 
Di Pakistan, yang paling terbebani oleh 
membengkaknya biaya ini adalah mereka 
yang paling tidak mampu: orang-orang miskin. 
Menurut Human Development Report, 16,7 
persen dari orang-orang yang sangat miskin di 
Pakistan dilaporkan telah menyuap rata-rata 
sebesar 6.800 rupee untuk dapat menjalankan 
usaha bisnis mereka. Sementara itu, hanya 6,7 
persen dari orang-orang yang nonmiskin yang 
menyuap sebesar 9.300 rupee. Di berbagai 
wilayah pedesaan, perbedaan itu semakin 
mencolok: 20 persen dari kalangan yang 
sangat miskin membayar suap, sedangkan 
hanya 4,3 persen dari kalangan yang nonmiskin 
yang juga melakukannya. Di wilayah perkotaan, 
kalangan yang sangat miskin membayar suap 
rata-rata sebesar 8.700 rupee, sementara 
kalangan nonmiskin hanya membayar sebesar 
1.200 rupee.
 Pola yang sama muncul dalam proses 
mediasi perkara. Untuk memperoleh resolusi, 
kalangan yang sangat miskin tidak hanya 

harus merogoh kocek mereka lebih dalam 
daripada kalangan yang nonmiskin, tetapi 
kemungkinan mereka untuk memperoleh 
putusan yang memuaskan pun lebih kecil (38,5 
persen versus 80,8 persen). Biaya atau biaya 
yang harus mereka keluarkan sering kali lebih 
tinggi daripada pendapatan tahunan mereka, 
sehingga banyak dari mereka yang memilih 
menanggung konsekuensi dari perkara itu 
walau mereka jelas-jelas berada di pihak 
yang benar. Tambahan pula, bantuan polisi 
(representasi yang paling langsung dari sistem 
peradilan formal) untuk kalangan yang sangat 
miskin amatlah sedikit. Keterlibatan mereka 
dalam perkara kaum miskin hanya sebesar 
1 persen (bandingkan ini dengan 5 persen 
ketika yang memiliki perkara adalah kalangan 
nonmiskin). Kaum miskin menganggap polisi 
lambat dan tidak efisien dalam menangani 
kasus mereka, dan mereka pun sering 
mengalami pelecehan dan intimidasi dari 
“pengayom masyarakat” tersebut. Bahkan, 
untuk melaporkan kasus penculikan ke polisi, 
mereka harus membayar sejumlah uang suap. 
Karena situasi inilah, tidak mengejutkan bila 
kaum miskin menjalankan hukum mereka 
sendiri, sehingga di banyak wilayah perkotaan 
muncul berbagai persoalan baru terkait dengan 
gang kekerasan dan vigilantisme.

Sumber: United Nations Development Programme 

(2003).
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KOTAK 2.8  Warisan diskriminasi dan reproduksi 
ketidaksetaraan dan kemiskinan di antara kaum 
Batwa di Uganda

Orang Batwa, yang di banyak belahan dunia 
digambarkan sebagai orang kerdil (pigmi), 
tinggal di Uganda Timur, bagian timur 
Republik Demokrasi Kongo, dan Rwanda. 
Kaum ini telah menjadi subjek stereotip 
negatif sejak setidak-tidaknya tahun 1751, 
ketika Edward Tyson menyatakan bahwa 
orang pigmi bukanlah manusia, melainkan 
sejenis monyet atau kera. Mereka mengalami 
pengambilan hak secara paksa aset dan 
berbagai bentuk diskriminasi, sebuah situasi 
yang kadang-kadang semakin diperburuk oleh 
aksi publik. Meskipun sudah lama menjadi 
penghuni hutan, orang-orang Inggris telah 
memaksa mereka ke luar dari sana pada tahun 
1930-an dengan dalih untuk membangun 
hutan lindung. Pada tahun 1991, otoritas 
Uganda National Park meningkatkan upaya-
upaya pengusiran macam ini. Walaupun Bank 
Dunia—yang turut mendanai beberapa proyek 
taman nasional tersebut—telah mendesak 
pemerintah untuk mempertimbangkan dampak 
proyek itu untuk komunitas setempat serta 
menjalankan prosedur-prosedur kompensasi 
yang ditetapkan, hal tersebut dilakukan tanpa 
perhitungan yang cukup atas perbedaan 
kekuasaan antara orang Batwa dengan 
kelompok-kelompok lain yang juga terkena 
dampaknya, apalagi mempertimbangkan 
preferensi orang Batwa. Semua komunitas 
dianggap sama, sebuah praktik yang di waktu 
kemudian disadari oleh pihak pemegang otoritas 
“tidak mempertimbangkan realitas kaum Batwa 
dan membuat mereka tidak memiliki apa-apa 
lagi” (Zaninka (2003), 170).
 Kalangan masyarakat lokal non-Batwa 
menolak upaya untuk memberi lebih banyak 
kompensasi untuk orang Batwa. Sebuah 
Participatory Poverty Assessment (PPA) 

menyoroti adanya diskriminasi yang amat 
jelas, yang menggambarkan kaum Batwa 
sebagai “kelompok orang yang hina” dan yang 
“tidak memiliki sarana produksi seperti tanah, 
kredit, dan keterampilan. Oleh kelompok-
kelompok etnis lain di Kisoro, mereka 
dipandang sebagai orang-orang yang tidak 
memiliki hak.” Hal ini mendorong terjadinya 
eksklusi yang terinstitusionalisasi sehingga 
kaum Batwa mengalami diskriminasi dalam 
akses baik ke ruang maupun layanan publik. 
Meski sementara orang Batwa merespons 
sikap ini dengan cara mengorganisasikan 
diri, yang lain meresponsnya dengan cara-
cara yang—bagaimana pun rasional dan 
merupakan tindak pembelaan diri—justru 
mereproduksi pengeksklusian diri mereka. 
Laporan PPA yang sama mencatat bahwa 
beberapa anak Batwa tidak mau bersekolah 
karena sekolah tidak menyenangkan untuk 
mereka. Ketika salah seorang dari mereka 
ditanya apa yang ia inginkan melebihi lulus 
sekolah, ia menjawab bahwa ia ingin menjadi 
“lebih bersih.” Diskriminasi dan prasangka 
mengurangi kemampuan orang Batwa untuk 
bercita-cita dan membayangkan suatu masa 
depan yang lain. 
 Penolakan dan diskriminasi juga dapat 
menyebabkan orang Batwa mengeksklusi 
diri mereka sendiri dari dunia publik. PPA 
mencatat bahwa tidak ada orang Batwa yang 
pernah mengikuti pelatihan PPA. Menanggapi 
kenyataan ini, para penduduk lokal non-Batwa 
berkata, “Batwa tidak akan pernah datang 
ke pertemuan semacam ini, jadi tidak ada 
gunanya memobilisasi mereka.”

Sumber: Moncrieffe (2005), mengutip laporan 
Participatory Poverty Assessment.

 Di dalam situasi semacam ini, kaum 
miskin tidak hanya terus-menerus dan 
dengan amat jelas didiskriminasi. Persoalan 

mereka ditambah dan diperparah oleh 
komplisitas atau keterlibatan mereka yang 
amat gamblang di dalamnya. “Preferensi 
adaptif ” mereka29 terhadap kerja rendahan 
dan kasar, “kepatuhan buta” mereka 
terhadap norma yang ada, dan perilaku 
tunduk mereka hanya melegitimasi dan 
melanggengkan ketidakberdayaan mereka. 
Kondisi material yang menakutkan, 
ekspektasi rasional mengenai keterbatasan 
prospek mereka untuk melakukan mobilitas 
sosial ke atas, dan keyakinan yang kuat 
mengenai legitimasi dan imutabilitas situasi 
mereka bersekongkol untuk menciptakan 
lingkaran setan yang sangat sulit diputus 
oleh kaum miskin (lihat Kotak 2.8).30

 Perangkap-perangkap ketidaksetaraan 
dapat memunculkan kejahatan dan kekerasan. 
Pertama, orang yang menganggap kemiskinan 
mereka sebagai sesuatu yang permanen 
biasanya lebih didorong oleh naluri-naluri 
permusuhan daripada oleh upaya rasional 
untuk memenuhi kepentingan mereka. 
Kedua, sensitivitas pada ketidaksetaraan, 
terutama yang dirasakan oleh mereka 
yang terjebak di bawah, bisa mendorong 
dipakainya taktik-taktik yang lebih berbahaya, 
seperti kejahatan, bila hasil yang diharapkan 
dari berbagai aktivitas yang secara sosial sah 
sangat sedikit. Ketiga, orang mungkin sangat 
sensitif pada ketidaksetaraan yang didasarkan 
atas kelompok. Jika, misalnya, heterogenitas 
rasial dan ketidaksetaraan pendapatan saling 
terkait dan mengokohkan perbedaan status 
dalam masyarakat, ini bisa menjadi pemicu 
meletusnya tindak kekerasan. Terakhir, 
seperti dengan elegan dikatakan oleh Merton 
(1938):

 ... ketika suatu sistem budaya, di atas 
segalanya, menekankan simbol kesuk-
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sesan yang berlaku untuk masyarakat 
secara keseluruhan, sementara struktur 
sosialnya secara tegas membatasi atau 
secara utuh menghapus akses sebagian 
besar masyarakatnya ke cara-cara yang 
layak untuk meraih berbagai simbol 
tersebut, ... perilaku antisosial akan 
meluas dalam skala yang amat besar. 
(kata yang dicetak miring menunjukkan 
penekanan yang asli).

Tiadanya mobilitas ke atas dalam suatu 
masyarakat, ditambah dengan lebarnya 
jurang kekayaan ekonomi, mengakibatkan 
terjadinya anomie—runtuhnya standar dan 
nilai-nilai yang ada.31 

Perubahan-perubahan 
dalam ketidaksetaraan agens 
antarkelompok dan kekuasaan 
institusional

Ketidaksetaraan agens ser ing ka l i 
mendorong institusi untuk mereproduksi 
ketidaksetaraan semacam itu. Tetapi, 
relasi ini tidak bersifat tetap. Ada cukup 
banyak contoh di mana intervensi atau 
campur tangan—oleh masyarakat sipil, 
pejabat publik yang reformis, para aktor 
eksternal, institusi keagamaan, dan 
semacamnya—berhasil membangkitkan 
rasa percaya diri dan martabat kaum 
yang terpinggir, menghambat proses 
internalisasi ketidakadilan, dan menciptakan 
berbagai saluran baru untuk kelompok-
kelompok yang tersingkir untuk bersuara 
dan membuat perubahan yang berarti. 
Perubahan ini memberi kaum yang tak 
berdaya konsep baru mengenai terms of 
recognition: keberadaan mereka diakui oleh 
kelompok-kelompok lain yang lebih kuat, 

sehingga mereka lebih terberdayakan secara 
ekonomi, sosial, dan politik.
 Pemberdayaan dapat terjadi dengan 
banyak cara.32 Perubahan biasanya terjadi 
berkat interaksi antara kesempatan untuk 
bertindak yang diciptakan oleh struktur-
struktur politik yang dominan dan kapasitas 
kelompok miskin atau menengah untuk 
terlibat. “Struktur kesempatan politik”—
yang memunculkan kesempatan untuk 
bertindak—itu sendiri adalah fungsi 
keterbukaan institusi politik, koherensi 
dan posisi kaum elit, serta keefektifan 
pemerintah dalam mengimplementasikan 
berbagai cara yang dipandang tepat. 
Kapasitas kelompok subordinat, sementara 
itu, dipengaruhi oleh modal “ekonomi” 
mereka—pendidikan dan berbagai sumber 
daya ekonomi mereka—“kemampuan 
mereka untuk bercita-cita,” dan tentu saja 
kapasitas mereka untuk berorganisasi.33

 Di Indonesia, Proyek Pembangunan 
Kecamatan (PPK) mengilustrasikan 
perubahan yang terjadi berkat aksi dari 
atas ke bawah: proyek ini bertujuan untuk 
memperbaiki terms of recognition dan agens 
politik kelompok yang terpinggir, dan untuk 
menciptakan institusi-institusi baru dengan 
tingkat agens yang lebih besar yang akan 
mendorong perubahan material dalam pola-
pola investasi publik. Sejalan dengan proses 
demokratisasi yang sedang berlangsung 
di Indonesia, penggerak perubahan ini 
adalah kebijakan publik, dan bukannya 
aksi swadaya masyarakat, sehingga proyek 
berjalan dalam skala yang besar (lihat pula 
Fokus 4 untuk contoh perubahan yang 
terjadi pada tingkat lokal).
 Sebuah studi mutakhir34 mengenai 
keefektifan PPK dalam menantang atau 
mengubah terms of recognition para 
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partisipannya menunjukkan bahwa proyek 
ini benar-benar menyediakan seperangkat 
prosedur deliberatif untuk mengelola 
konflik yang pasti timbul secara lebih adil.35 
Prosedur-prosedur ini memperkenalkan 
para aktor marginal ke ruang keterlibatan 
yang lebih setara dengan aktor-aktor 
lain yang lebih terorganisasi dan lebih 
berpengaruh.  Tetapi ,  membangun 
kapasitas pengelolaan konflik di kalangan 
kaum marginal membutuhkan lebih dari 
sekadar penciptaan prosedur-prosedur 
yang kolaboratif. Ia juga mensyaratkan 
seperangkat aturan—yang dibuat oleh 
PPK—yang akan membatasi penggunaan 
kekuasaan secara tidak adil oleh kelompok-
kelompok yang dominan. Karena PPK 
mengelola kolaborasi dan poin-poin 
kekuasaan politik yang nyata dari kalangan 
yang terpinggir, hasilnya berupa berfungsi 
baiknya sekolah atau klinik medis, dan yang 
juga sama pentingnya adalah (re)definisi 
dan pertahanan kelompok.
 Perubahan agens dalam masyarakat asli 
Ekuador yang terjadi semenjak tahun 1960-
an menawarkan sebuah contoh lain yang 
menunjukkan bagaimana mobilisasi dari 
bawah dapat mengubah struktur-struktur 
nasional dan lokal. Perubahan-perubahan 
ini sangat jelas baik di tingkat lokal maupun 
nasional. Pada tahun 1960-an, provinsi 
Chimborazo di daerah Andean, penduduk 
asli Quichua mengalami kemiskinan ganda. 
Dalam interaksi keseharian mereka dengan 
kelompok-kelompok etnis lain dan dengan 
otoritas pemerintah, mereka menjadi subjek 
kekerasan, dominasi, dan rasisme.36 Kekuasaan 
terpusat pada tritunggal tuan tanah, imam, 
dan otoritas pemerintah lokal. Banyak 
pekerja pribumi yang bekerja di tanah-tanah 
pertanian yang luas dengan relasi kerja yang 

tak jarang keras dan tingkat imbal hasil yang 
tidak adil. Angka harapan hidup pendek, 
alkoholisme parah, dan akses anak-anak ke 
pendidikan dan kesehatan amat buruk.
 Pada awal abad ke-21 satu ini, orang-
orang asli atau pribumi tersebut berhasil 
menduduki posisi walikota di beberapa 
kota, dan banyak posisi lain di dewan 
perwakilan daerah. Prpengaruh provinsi 
adalah juga seorang Quichua. Di tingkat 
nasional pun, keadaannya sama—para 
mantan pemimpin organisasi warga asli 
kini menjadi menteri. Dan Confederation 
of Indigenous Nationalities of Ecuador kini 
mengendalikan direktorat pendidikan 
dwibahasa, dewan pembangunan penduduk 
asli, dan kantor kesehatan penduduk asli. 
Organisasi ini juga memainkan peranan 
yang penting dalam menegosiasikan dan 
menjalankan program kerja nasional yang 
didukung oleh Bank Dunia dan International 
Fund for Agricultural Development untuk 
Program for the Development of Indigenous 
and Afro-Ecuadorian Peoples. Dilihat dari 
sisi mana pun, relasi kuasa di Ekuador telah 
mengalami perubahan, menjadi lebih setara, 
dengan penduduk asli bisa berpartisipasi 
secara lebih utuh (dan lebih adil) dalam 
masyarakatnya.

Perangkap ketidaksetaraan 
untuk kaum perempuan
Kesempatan yang tidak setara dalam 
kesehatan, pendidikan, kesejahteraan 
ekonomi, dan agens politik dapat dengan 
mudah diamati di kebanyakan negara 
berkembang. Bagian-bagian sebelumnya 
telah menekankan bahwa berbagai 
manifestasi ketidaksetaraan yang berbeda 
ini biasanya tidak independen satu sama 



81Ketidaksetaraan di Dalam Negara: Individu dan Kelompok

KOTAK 2.9  Rasio seks dan “raibnya kaum perempuan”

Ketidaksetaraan gender menyebabkan banyak 
masyarakat menunjukkan preferensi untuk 
mendapatkan anak laki-laki. Tetapi, “preferensi 
ke anak laki-laki” itu demikian kuatnya sehingga 
mengakibatkan tingginya angka kematian di 
kalangan anak perempuan di sebagian daerah Asia 
Timur dan Selatan—dan mendorong munculnya 
fenomena yang oleh Amartya Sen disebut “raibnya 
kaum perempuan.” (Sen, 1990). Di Cina dan India, 
praktik pembunuhan terhadap anak perempuan 
telah dicatat setidak-tidaknya sejak seabad yang 
lalu, sementara di Republik Korea dan India rasio 
seks anak-anak yang tinggi (proporsi anak laki-
laki dan perempuan di bawah usia 4 tahun) telah 
terdokumentasikan semenjak sensus modern 
pertama digelar. Sebaliknya, preferensi ke anak 
laki-laki di kawasan Asia Tenggara dan kebanyakan 
negara berkembang lain tidaklah tinggi.
 Alasan yang mendasari preferensi ini 
tampaknya adalah sistem warisan patrilineal 
yang rigid. Meski sebagian besar masyarakat 
tidak mengakui bahwa kaum perempuan memiliki 
hak waris, di bagian-bagian dunia yang lain aturan 
itu tampaknya memiliki fleksibilitas hingga kadar 
tertentu. Di kalangan petani Eropa dan Jepang, 
misalnya, kaum perempuan bisa mewarisi tanah 
bila orang tua mereka tidak mempunyai anak 
laki-laki. Walaupun ada hukum-hukum yang cukup 
egaliter, praktik adat di Cina, Republik Korea, 
dan India barat laut memperbolehkan seorang 
lelaki, jika ia tidak memiliki anak laki-laki, untuk 
mengadopsi dari kerabat dekatnya. Pada masa 
lalu, laki-laki tersebut juga dimungkinkan untuk 

mengambil istri lain. Motivasi penggeraknya 
adalah menggunakan segala cara yang mungkin 
untuk melanjutkan garis keluarga laki-laki. Dengan 
demikian, anak perempuan kurang dihargai.
 Selama masa kehamilan, seleksi jenis 
kelamin bisa mendorong dilakukannya praktik 
aborsi terhadap janin anak perempuan, 
sebagaimana tercermin dalam rasio seks pada 
waktu kelahiran yang lebih besar anak laki-
lakinya (105 anak laki-laki untuk setiap 100 anak 
perempuan). Seleksi jenis kelamin juga dapat 
dilakukan melalui praktik pembunuhan anak-anak, 
walaupun data yang ada sulit untuk mengungkap 
atau membedakan mana yang merupakan aborsi 
selektif dan mana yang pembunuhan. Mekanisme 
yang ketiga dan yang paling lazim adalah praktik 
pengabaian anak perempuan dan praktik-praktik 
lain yang menyebabkan angka kematian anak 
perempuan lebih tinggi daripada angka kematian 
anak laki-laki.37

 Di Cina, berbagai upaya intens yang 
ditempuh oleh pemerintah berhasil sedikit 
memperbaiki rasio seks selama tahun 1953–1964 
(lihat figur di samping kanan). Namun, semenjak 
tahun 1980-an, rasio ini kembali mengalami 
peningkatan. Di Republik Korea, penurunan yang 
dramatis baru terjadi pada akhir dasawarsa yang 
lalu—mungkin karena membaiknya kesempatan di 
dunia kerja untuk kaum perempuan. India, secara 
keseluruhan, tidak memiliki rasio seks anak yang 
jauh beda dari kebanyakan negara lain di dunia. 
Tetapi, India bagian barat laut menunjukkan tren 
yang mengkhawatirkan, dengan rasio seks yang 
meningkat tajam antara tahun 1981 dan 2001, 

yang terutama disebabkan oleh terjadinya seleksi 
jenis kelamin dalam praktik aborsinya. Daerah-
daerah lain di India, khususnya bagian selatan, 
memiliki pasar tenaga kerja yang lebih setara dan 
hambatan yang lebih sedikit untuk mobilitas dan 
hak waris kaum perempuan.

Sumber: Das Gupta, dkk. (2003).
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lain dan bahwa interdependensi ini dapat 
mereproduksi ketidaksetaraan dari waktu 
ke waktu. Interelasi ini dapat diilustrasikan 
secara amat gamblang dalam hakikat 
dan implikasi ketidaksetaraan yang 
memerangkap banyak kaum perempuan di 
negara berkembang.
 Kaum laki-laki dan perempuan di 
seluruh dunia memiliki akses ke aset 

dan kesempatan yang sangat berbeda, 
yang dikukuhkan oleh berbagai norma 
dan struktur sosial yang tidak setara, 
sehingga melestarikan ketimpangan gender 
yang sudah ada selama berabad-abad. 
Ketidaksetaraan gender secara langsung 
memengaruhi  kesejahteraan kaum 
perempuan dan keputusan dalam rumah, 
memberi dampak yang tidak kecil pada 
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investasi anak dan kesejahteraan rumah 
tangga (Kotak 2.9).
 Ketidaksetaraan gender merupakan 
“perangkap ketidaksetaraan” yang paling 
t ipikal.  Sebagian besar masyarakat 
mempunyai norma-norma yang dimak-
sudkan untuk melestarikan tatanan sosial 
yang kini ada, sembari menggariskan atau 
memerinci peran dan bidang pengaruh 
yang berbeda untuk kaum laki-laki 
dan perempuan. Dunia kaum laki-laki 
umumnya adalah dunia luar rumah, di 
pasar, dan dalam interaksi sosial yang 
dapat meningkatkan status dan pengaruh 
keluarga. Dunia kaum perempun biasanya 
berada dalam rumah—mengerjakan 
tugas-tugas rumah tangga, merawat anak, 
dan menjaga stabilitas keluarga. Jadi, 
fungsi kaum perempuan terutama adalah 
memberi input untuk kebaikan bersama 
rumah tangga, sementara kaum laki-laki 
seakan berada di pusatnya—pencari 
nafkah dan penghubung dengan dunia 
luar di mana status ekonomi dan sosial 
ditentukan.
 Perkawinan dan sistem kekerabatan 
berusaha melestarikan struktur-struktur 
patriarkal ini. Sebagian besar masyarakat 
merupakan “patrilokal,” karena kaum 
perempuan, setelah menikah, meninggalkan 
rumah orang tuanya untuk pergi ke rumah 
suaminya. Perkawinan, karenanya, dapat 
dilihat sebagai kerangka yang mewadahi 
pertukaran perempuan antarkeluarga, 
dan keputusan perkawinan dibuat dengan 
harapan bahwa pertukaran ini memberikan 
keuntungan yang terbesar untuk kedua 
keluarga. Keluarga kaum laki-laki menjadi 
titik rujukan atau anutan—sementara kaum 
perempuan sekadar input ke dalam proses 
untuk membangun rumah tangga yang 

dikendalikan oleh kaum laki-laki, dengan 
tujuan untuk memperoleh imbalan ekonomi 
dan sosial.38 
 Sistem pewarisan cenderung mengikuti 
pola ini. Sebagian besar masyarakat tidak 
hanya bersifat patrilokal, tetapi juga 
patrilineal, sehingga warisan dan hak milik 
pertama-tama jatuh ke tangan kaum laki-
laki. Mayoritas negara, di luar kawasan 
Eropa, Asia Tengah, Amerika Latin, dan 
Karibia, tidak mengakui bahwa kaum 
perempuan memiliki hak waris.39 Beberapa 
negara memiliki undang-undang yang 
menjamin kesetaraan dalam pelaksanaan 
hak waris. Namun, undang-undang tersebut 
sering kali tidak dijalankan, dan otoritas 
yang riil berkaitan dengan keputusan 
waris ada di tangan para tetua dan kepala 
desa, yang mempraktikkan adat yang 
mendiskriminasi kaum perempuan.
 Kebanyakan negara yang memiliki 
hukum waris  yang t idak adi l  juga 
mempunyai rezim hak milik yang tidak 
setara.40 Sungguh, mayoritas terbesar 
pemilik tanah adalah kaum laki-laki.41 
Banyak masyarakat justru memperparah 
“ketidakadilan” ini dengan mengingkari 
hak kaum perempuan untuk mengajukan 
gugatan cerai. Ketidaksetaraan dalam rezim 
hak milik ini terjadi bahkan di berbagai 
negara yang produksi agrikulturalnya 
terutama bergantung pada tenaga kerja 
perempuan, seperti banyak di Afrika Sub-
Sahara. Di Kamerun, kaum perempuan 
menyusun lebih dari 51 persen dari seluruh 
penduduk dan mengerjakan lebih dari 75 
persen pekerjaan di bidang pertanian, tetapi 
mereka diperkirakan hanya memegang 
sertifikat kepemilikan tanah kurang dari 
10 persen.42 Jadi, bila kaum perempuan 
tersebut bekerja di ladang pertanian, mereka 
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biasanya bekerja di bidang-bidang milik 
kaum laki-laki.
 Selain tidak memiliki hak waris dan 
hak milik, kaum perempuan di banyak 
kelompok masyarakat mengalami hambatan 
mobilitas. Sebagai contoh, di negara bagian 
Uttar Pradesh di India bagian utara, hampir 
80 persen kaum perempuan harus minta 
izin dari suaminya sebelum pergi ke pusat 
kesehatan, dan 60 persennya bahkan harus 
minta izin untuk bisa melangkah ke luar 
dari rumah mereka sendiri.43 Hambatan-
hambatan mobilitas ini mungkin telah 
dipaksakan secara sosial, seperti praktik 
gunghat di kalangan umat Hindu—atau 
diembel-embeli dengan sanksi religius, 
seperti praktik purdah di kalangan kaum 
Muslim. Praktik-praktik semacam itu 
tidak hanya ditegakkan secara sosial, 
tetapi juga diinternalisasi oleh kaum 
perempuan sendiri yang menganggapnya 
sebagai simbol perilaku yang santun atau 
terhormat. Berbagai norma ini diwariskan 
dari orang tua ke anak-anak mereka, 
sehingga kelanjutannya dari generasi ke 
generasi terjamin; di banyak masyarakat, 
norma-norma itu diajarkan oleh perempuan 
yang dianggap paling tua dan terhormat.44

  Hambatan atas mobilitas dan aturan-
aturan kekerabatan dan hak waris turut 
membentuk persepsi sosial tentang peran 
kaum perempuan. Jika kaum perempuan 
secara sosial dan ekonomi diarahkan 
untuk memfokuskan perhatian dan energi 
mereka untuk berbagai aktivitas dalam 
rumah, ini bukan hanya harapan kaum 
laki-laki—tetapi juga kaum perempuan 
yang lain. Di banyak negara berkembang, 
partisipasi kaum perempuan dalam dunia 
kerja lebih merupakan akibat kemiskinan 
daripada pilihan yang aktif—karena para 

suami tidak mendapat penghasilan yang 
cukup atau karena peristiwa-peristiwa 
darurat lain, seperti anak yang jatuh 
sakit. Mengenai hal ini, kaum perempuan 
Bangladesh berkata, “Para lelaki bekerja 
untuk menghidupi keluarga mereka, 
sedangkan para perempuan bekerja karena 
didesak kebutuhan.”45 Kaum perempuan di 
seluruh dunia terlibat dalam dunia kerja 
yang sama kerasnya untuk mendapatkan 
upah, tetapi mereka juga diharuskan untuk 
tetap menjalankan tugas-tugas rumah 
tangga (Figur 2.13). Mereka, karenanya, 
menghadapi tekanan ganda, menghabiskan 
lebih banyak waktu untuk bekerja baik 
dalam maupun di luar rumah daripada 
kaum laki-laki.
 Karena berbagai faktor sosial dan 
ekonomi yang menentukan kesempatan 
hidup kaum perempuan lebih berada 
dalam lingkup perkawinan daripada di 
dunia kerja, orang tua menginvestasikan 
lebih sedikit untuk memberi mereka 
modal keterampilan. Di hampir semua 
negara berkembang, kemungkinan dan 
kesempatan kaum perempuan untuk 
mengenyam pendidikan menengah dan 
tinggi jauh lebih kecil daripada kaum laki-
laki.46 Karenanya, mereka biasanya bekerja 
di sektor yang lebih “kering.” Tambahan 
pula, dunia kerja tampaknya masih saja 
diskriminatif, membayar kaum perempuan 
lebih rendah daripada kaum laki-laki untuk 
tugas pekerjaan yang sama. Karena alasan-
alasan ini, bahkan bila terlibat dalam dunia 
kerja pun, kaum perempuan memperoleh 
pendapatan lebih kecil daripada kaum laki-
laki. Hal itu menjadi disinsentif lebih lanjut 
untuk mereka untuk terjun ke dunia kerja, 
sehingga peran sosial tradisional mereka 
terlestarikan.
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Ketidaksetaraan di rumah

Untuk kurun waktu yang lama, para 
ekonom tampak enggan untuk mengakui 
bahwa ketidaksetaraan gender memiliki 
dampak dalam rumah, dan model-model 
rumah tangga mengasumsikan bahwa 
keputusan diambil oleh satu orang—dengan 
tidak memberi ruang untuk pasangan untuk 
mempunyai pilihan yang beda. Konsekuensi 
pandangan dunia macam ini tidak sebatas 
akademis. Itu, misalnya, berarti bahwa 
berbagai intervensi kebijakan yang berupaya 
untuk menghapuskan kemiskinan tidak 
boleh ragu untuk terjun pada masalah-
masalah gender—atau bahwa pajak rumah 

tangga tidak akan memengaruhi alokasi 
sumber daya yang ada di dalamnya.
 Kalangan ekonom kini memper-
tanyakan pandangan ini, mengembangkan 
model-model pengambilan keputusan rumah 
tangga yang memungkinkan terungkapnya 
ketidaksetaraan antarpasangan. Model-
model baru tersebut mulai dengan asumsi 
bahwa rumah tangga itu efisien, dalam 
artian bahwa mereka mengambil keputusan 
yang dapat memaksimalkan berbagai 
sumber daya yang dimiliki rumah tangga. 
Dengan asumsi ini, model-model tersebut 
menunjukkan bahwa bagian seorang 
pasangan dalam sumber daya keluarga 
ditentukan oleh dua faktor. Pertama adalah 
pilihan alternatif untuk pasangan ketika 
mereka bercerai—hukum waris, kepemilikan 
aset, dan perkawinan penting di sini. 
Kedua adalah besarnya kontribusi relatif 
pasangan terhadap pendapatan keluarga, 
yang ditentukan oleh kesempatan mereka di 
dunia kerja.47 Jika suami dan istri memiliki 
preferensi yang berbeda, peningkatan dalam 
opsi luar rumah atau kesempatan di dunia 
kerja yang dimiliki sang istri mencerminkan 
pilihan konsumsi yang lebih sejalan dengan 
preferensi-preferensinya.
 Penghitungan ekonometris menegaskan 
bahwa relatif meningkatnya harga diri kaum 
perempuan dan membaiknya pilihan-pilihan 
alternatif yang dimilikinya memengaruhi 
pola konsumsi.4 8 Tingkat kesehatan 
anak-anak di Brasil meningkat ketika 
kaum perempuan memperoleh tambahan 
pendapatan.49 Di Inggris, ketika hukum 
memerintahkan bahwa biaya pendidikan 
anak diserahkan langsung keibu, anggaran 
anak untuk pakaian cenderung naik.50 
Di Bangladesh dan Afrika Selatan, kaum 
perempuan yang membawa lebih banyak 
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Sumber: United Nations Development Programme (1995).
Catatan: Data merujuk pada daerah pedesaan Bangladesh 1990, perkotaan Kolombia 1983, pedesaan Guatemala 1977, perkotaan 
Indonesia 1992, pedesaan Kenya 1988, perkotaan Kenya 1986, pedesaan Nepal 1978, perkotaan Nepal 1978, pedesaan Filipina 
1975-1977, perkotaan Venezuela 1983, Australia 1992, Austria 1992, Kanada 1992, Denmark 1987, Finlandia 1987-1988, 
Prancis 1985-1986, Jerman 1991-1992, Israel 1991-1992, Italia 1988-1989, Belanda 1987, Norwegia 1990-1991, Inggris 
1985, dan Amerika Serikat 1985.
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aset ke dalam perkawinan meningkatkan 
anggaran rumah tangga untuk pendidikan 
anak.51 Pola-pola itu menunjukkan bahwa 
anak-anak lebih diuntungkan ketika kaum 
perempuan memiliki sumber daya lebih 
banyak daripada ketika kaum laki-laki 
memilikinya. Cara yang paling mudah 
untuk menjelaskan hal ini adalah dengan 
mengasumsikan bahwa kaum perempuan, 
secara intrinsik, lebih peduli ke anak-anak 
daripada kaum laki-laki. Namun, asumsi ini 
bisa jadi tautologis.
 Penjelasan yang lebih baik kiranya 
ada la h  dengan mema hami  b a hwa 
perbedaan-perbedaan sosial dan ekonomi 
di luar rumah tangga turut menentukan, 
tidak hanya posisi tawar, tetapi juga persepsi 
sosial mengenai apa yang dipandang 
penting oleh kaum perempuan dan laki-
laki. Jika kaum laki-laki dan perempuan 
menempati bidang pengaruh “luar” dan 
“dalam” rumah yang berbeda, rasanya 
masuk akal bila peningkatan pendapatan 
kaum perempuan akan memberi dampak 
yang lebih besar pada investasi dalam 
rumah tangga. Peningkatan pendapatan 
kaum laki-laki, sebaliknya, akan lebih 
cenderung berdampak pada kehidupan 
sosial di luar rumah dan dalam berbagai 
tindak pembelian yang mencerminkan 
status sosial.
 Konsekuensi lain dari separasi antara 
peran dalam dan luar rumah ini adalah 
bahwa ketidaksetaraan di rumah juga 
termanifestasikan dalam perbedaan akses 
ke informasi, yang pada gilirannya, dapat 
dipakai untuk memanipulasi proses tawar-
menawar dalam keluarga. Dalam studi 
etnografis terhadap para buruh pabrik 
garmen di Bangladesh, Kabeer (1997) 
menemukan bahwa bila kaum laki-laki dan 

perempuan berusaha untuk mengontrol 
[atau menyembunyikan] informasi seputar 
pendapatan mereka dari pasangan mereka, 
mereka bisa melakukan pembelian tanpa 
berkonsultasi terlebih dulu dengan pasangan 
itu. Kaum perempuan mungkin juga ragu-
ragu untuk berbagi informasi dengan suami 
mereka, atau bekerja sama secara efisien 
untuk mengolah bidang garapan mereka, 
supaya tetap bisa memegang kendali atas 
hak milik mereka tersebut. Dalam studi 
mengenai tanah pertanian yang dimiliki 
oleh kaum laki-laki dan perempuan di 
Ghana, Udry (1996) menemukan bahwa, 
dengan mengandaikan bahwa hal-hal 
lain bersifat konstan, tanah pertanian 
yang dimiliki kaum perempuan kalah 
produktif bila dibandingkan dengan tanah 
pertanian milik kaum laki-laki. Ketika 
suami dan istri tidak mau berbagi informasi, 
atau ketika mereka memanipulasi alur 
informasi tersebut, mereka jelas tidak dapat 
memanfaatkan sumber daya yang ada pada 
mereka secara optimal. Dengan kata lain, 
perilaku intrarumah mereka tidak efisien—
bertentangan dengan asumsi penting yang 
terdapat dalam model-model ekonomi.
 Merebaknya kekerasan domestik atau 
dalam rumah tangga adalah jenis lain dari 
inefisiensi. Data mutakhir yang disusun 
oleh World Health Organization (WHO) 
menunjukkan bahwa baik kekerasan 
fisik maupun pelecehan seksual terjadi 
di berbagai belahan dunia (Tabel 2.2). 
Salah satu motif penting yang mendasari 
terjadinya kekerasan domestik adalah 
karena hal itu memungkinkan sang suami 
untuk mendirikan suatu rezim teror yang 
mengendalikan perilaku istrinya. Di India, 
Bloch dan Rao (2002) menemukan bahwa 
para suami secara sistematis menggunakan 
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kekerasan sebagai sarana untuk memperoleh 
mahar yang lebih besar dari para istri mereka. 
Penggunaan “instrumental” kekerasan ini 
diterima secara luas baik oleh kaum laki-
laki maupun perempuan. Berbagai survei 
menemukan bahwa mayoritas responden di 
negara-negara berkembang mengakui hak 
kaum laki-laki untuk memukul istri mereka 
bila istrinya menyanggah atau tidak patuh 
kepada suami.52

 Ketidaksetaraan gender, karenanya, 
merupakan akibat dari ketidaksetaraan 
ekonomi, sosial, kultural, dan politik yang 
tumpang-tindih dan menegaskan satu sama 
lain. Berbagai ketidaksetaraan tersebut 
membuat perempuan memiliki akses 
yang lebih kecil ke hak milik, kekayaan, 
dan pendidikan—serta membatasi akses 
mereka ke dunia kerja dan bidang aktivitas 
luar rumah. Hal ini, pada gilirannya, 
menghambat kemampuan mereka untuk 
memengaruhi keputusan rumah tangga. 
Yang juga membatasi kemampuan ini adalah 
asimetri informasi di rumah tangga dan 
penggunaan kekerasan untuk mengontrol 

perilaku kaum perempuan. Semua faktor 
tersebut memelihara garis batas yang tegas 
antara peran kaum perempuan dengan 
kaum laki-laki, yang telah direproduksi dari 
generasi ke generasi.
 Terdapat sementara tanda yang me-
nunjukkan bahwa perubahan di dunia 
kerja dan intervensi pemerintah dapat 
memutus lingkaran atau perangkap 
ketidaksetaraan ini. Perkembangan industri 
garmen di Bangladesh telah mengakibatkan 
peningkatan yang tajam dan amat jelas dalam 
akses kaum perempuan ke bidang pekerjaan 
yang “basah,” sehingga kemampuan mereka 
untuk memengaruhi keputusan-keputusan 
rumah tangga pun semakin besar.53 Upah 
yang lebih tinggi yang diterima oleh kaum 
perempuan memberi kompensasi untuk 
praktik-praktik yang restriktif, seperti 
purdah, dengan cara menghapus berbagai 
pembatasan atas mobilitas fisik kaum 
perempuan, dan memberi mereka suara yang 
lebih besar dalam pengambilan keputusan di 
rumah tangga.54 Di Mumbai, globalisasi telah 
memperluas kesempatan kaum perempuan 
dan memperbesar akses mereka ke sekolah.55 
Sebuah studi komparatif atas Filipina, 
Sumatra, dan Ghana menemukan bahwa 
pola-pola pewarisan tanah dan akses ke 
sekolah telah menjadi semakin egaliter berkat 
perubahan dalam dunia tenaga kerja yang 
semakin menguntungkan kaum perempuan.56 
dan walaupun Cina, Republik Korea, dan 
India mulai dengan struktur-struktur sosial 
yang sama diskriminatifnya, intervensi oleh 
negara di Cina telah memperbaiki tingkat 
kesetaraan gender melebihi di Republik 
Korea dan India.57

Tabel 2.2  Persentase perempuan yang pernah mengalami kekerasan fisik atau 
pelecehan seksual dari pasangannya 

Kekerasan fisik Pelecehan seksual

Bangladesh, pedesaan
Brasil, perkotaan
Ethiopia, pedesaan
Namibia, perkotaan
Peru, pedesaan
Samoa
Serbia dan Montenegro 
Tanzania, perkotaan
Thailand, pedesaan

42
27
49
31
62
41
23
33
34

10
59
17
47
20
6

23
29

Sumber: Data dari WHO Multi-Country Study on Women’s Health and Domestic Violence Against Women yang tidak dipublikasikan 
dan yang diperoleh dari presentasi Claudia Garcia-Moreno di World Bank’s Conference on Gender-Based Violence. Laporan 
komparatif finalnya baru akan terbit.
Catatan: Data merujuk pada periode waktu yang berbeda-beda. Data Brasil, Peru, dan Thailand berasal dari tahun 2000. Sementara 
periode rujukan untuk Bangladesh, Ethiopia, Namibia, Samoa, Serbia-Montenegro, dan Tanzania tidak diketahui.
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b a b3 Di dalam membahas ketidaksetaraan 
kesempatan yang terdapat dalam lingkup 
negara, bab sebelumnya menekankan 
“keadaan bawaan” yang dimiliki orang, 
atau kesempatan-kesempatan hidup 
yang ada di luar kendali mereka, dalam 
perbandingannya dengan “upaya” dan 
“talenta” mereka sebagai individu. Salah 
satu dari keadaan bawaan ini adalah 
tempat kelahiran. Di banyak negara, akses 
ke layanan kesehatan yang paling dasar di 
daerah pedesaan lebih terbatas daripada di 
daerah perkotaan. Itu bisa berarti banyak 
untuk kemungkinan untuk bisa bertahan 
hidup pada tahun pertama—pada tahun 
1996, angka kematian bayi di Rio de Janeiro 
adalah 3,3 persen, kurang dari separuh 7,4 
persen di timur laut Brasil.
 Tetapi, seperti dilahirkan di sebuah desa 
atau kota adalah salah satu contoh keadaan 
bawaan yang seharusnya irelevan untuk 
kesempatan hidup seseorang, dilahirkan di 
suatu negara tertentu juga merupakan contoh 
yang lain. Mengapa kita bisa mengatakan, 
misalnya, bahwa kaum perempuan Turki 
memiliki lebih sedikit kesempatan daripada 
kaum laki-laki sebangsanya, tetapi amat 
jarang membandingkan kesempatan yang 
dimiliki oleh kaum laki-laki Turki dengan 
kaum perempuan Inggris? Lagi pula, dalam 
banyak dimensi kesejahteraan, perbedaan 
kesempatan dan pendapatan yang terjadi 

antara warga dari negara yang berbeda lebih 
besar daripada antarkelompok yang berbeda 
dalam lingkup negara yang sama.
 Bab ini berusaha menjawab dua 
pertanyaan. Pertama, seberapa besarkah 
pengaruh negara kelahiran seseorang untuk 
kesempatan hidupnya? Kedua, apakah 
negara kelahiran seseorang pada masa 
sekarang memiliki arti yang lebih kecil 
untuk kesempatan hidupnya daripada di 
masa lalu (yang dekat dan yang telah jauh)? 
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
ini, kita akan membahas ketidaksetaraan 
dalam kesehatan, pendidikan, pendapatan, 
dan kekuasaan yang terdapat di arena 
global. Kami akan menunjukkan keAnda 
bahwa ketidaksetaraan antarnegara sangat 
mencolok, meski dari waktu ke waktu 
terjadi beberapa perbaikan. 

Contoh dan konsep
Tidak diragukan bahwa kita hidup di suatu 
dunia yang ditandai dengan ketidaksetaraan 
yang masif dalam kesempatan untuk hidup 
bebas, sehat, dan penuh. Tentang ini, Angus 
Deaton menulis,

 Kita hidup di tengah kondisi ketidak-
setaraan yang amat memilukan, di 
mana orang miskin mati karena AIDS, 
dan, secara lebih umum, di mana orang 
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miskin di segenap penjuru dunia mati 
karena berbagai penyakit yang, di 
tempat-tempat lain, termasuk di rumah-
rumah sakit dan klinik kesehatan 
kelas satu yang melayani orang kaya 
di negara-negara miskin, sudah dapat 
ditangani.1 

Pada tahun 2000, rata-rata usia harapan 
hidup anak yang dilahirkan di Sierra Leone 
(37 tahun) atau Botswana (39 tahun) kurang 
dari setengah rata-rata usia harapan hidup 
anak yang dilahirkan di Amerika Serikat (77 
tahun).2 Rata-rata lamanya masa pendidikan 
sekolah (terlepas dari kualitasnya) seorang 
individu yang dilahirkan di negara-negara 
Sub-Sahara antara tahun 1975 dan 1979 
adalah kurang dari 6 tahun, sementara di 
berbagai negara OECD lebih dari 12 tahun. 
Ketidaksetaraan pendapatan juga tinggi di 
antara berbagai individu yang tinggal di 
bagian-bagian dunia yang berbeda.3

 Bagaimana kita memahami kemajuan 
yang cukup pesat yang terjadi di dunia ini, 
dihadapkan pada gambaran ketidaksetaraan 
antarnegara yang amat mencolok tersebut? 
Sen (2001), sembari menyerukan distribusi 
yang lebih adil terhadap hasil-hasil globalisasi, 
mendeskripsikan keadaan dunia dewasa ini, 
“Walaupun jauh lebih kaya daripada masa-
masa sebelumnya, dunia kita juga ditandai 
dengan kemiskinan yang luar biasa dan 
ketidaksetaraan yang amat menyesakkan.” Ia 
menyatakan bahwa kemajuan yang dicapai 
dunia tersebut tidak sepenting distribusi yang 
lebih adil atas hasil-hasil itu. Ketidaksetaraan 
kemakmuran—dan kekuasaan politik, 
ekonomi, dan sosial yang ada di antara 
berbagai negara—merupakan bagian yang 
sentral dalam perdebatan seputar globalisasi. 
Selama pembagian hasil-hasil globalisasi 

dipandang tidak adil oleh banyak orang, 
ketidaksetaraan yang dideskripsikan dalam 
bab ini akan tetap dimengerti sebagai sesuatu 
yang tidak dapat diterima. Ini akan terjadi, 
terlepas dari fakta bahwa kemiskinan absolut 
telah berkurang dalam dua dasawarsa 
terakhir—meski, dalam tingkat yang tidak 
seragam.
 Untuk menempatkan ketidaksetaraan 
kesejahteraan dalam perspektif [yang 
benar], meneliti dua negara yang berada 
pada dua ujung spektrum yang berlawanan 
akan membantu—Mali, salah satu negara 
termiskin di dunia, dan Amerika Serikat, 
salah satu negara terkaya. Seorang bayi 
yang dilahirkan di Mali pada tahun 2001 
memiliki peluang rata-rata sebesar 13 
persen untuk meninggal dunia sebelum 
genap berusia satu tahun, dan peluang ini 
hanya sedikit turun (menjadi 9 persen) 
bila sang bayi dilahirkan di keluarga yang 
menempati puncak piramida distribusi 
aset. Sebaliknya, peluang seorang bayi yang 
dilahirkan di Amerika Serikat pada tahun 
yang sama untuk meninggal dunia sebelum 
berusia satu tahun kurang dari 1 persen. 
Gambaran mengenai angka kematian anak 
balita lebih mengejutkan: 24 persen anak 
Mali tidak akan pernah mencapai usia lima 
tahun, sementara untuk “kategori” yang 
sama di Amerika Serikat, persentasenya 
kurang dari 1 persen. Seorang anak yang 
dilahirkan di keluarga terkaya di Mali pun 
memiliki peluang 16 kali lebih besar untuk 
meninggal dunia sebelum genap berusia 
lima tahun daripada kebanyakan anak yang 
dilahirkan di Amerika Serikat.
 Gambarannya tidak lebih baik untuk 
bidang pendidikan. Kebanyakan anak 
Amerika Serikat yang dilahirkan antara 
tahun 1975 dan 1979 bersekolah selama 
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14 tahun (kurang lebih sama baik untuk 
anak laki-laki maupun perempuan, dan 
antara yang tinggal di perkotaan dengan 
yang hidup di pedesaan), sementara rata-
rata lamanya masa sekolah anak-anak Mali 
dari kurun waktu yang sama kurang dari 
dua tahun, di mana masa sekolah anak 
perempuan kurang dari separuh anak 
laki-laki, dan hampir mendekati nol untuk 
mereka yang tinggal di daerah pedesaan. 
Jika kualitas pendidikan yang diperoleh 
turut diperhitungkan, ketidaksetaraan 
prestasi belajar mungkin lebih besar lagi.
 Tidaklah mengherankan bila kemu-
dian banyak warga Mali, setelah mengalami 
berbagai penderitaan yang besar selama masa 
kanak-kanak dan juga tidak berpendidikan 
pun, tidak dapat hidup enak pada masa 
dewasanya, dengan penghasilan harian 
kurang dari $2 ($54 per bulan) pada tahun 
1994. Sebagai perbandingan, rata-rata 
warga Amerika Serikat berpenghasilan 
$1.185 per bulan, atau lebih dari 20 kali lipat 
pendapatan kebanyakan warga Mali.
 Sementara mungkin terdapat kon-
sensus bahwa ketidaksetaraan dalam 
kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan 
“suara” memiliki dimensi global, ada lebih 
sedikit kesepahaman bilakah keadaan 
sekarang ini lebih baik atau lebih buruk 
daripada di masa lalu. Apakah negara 
asal seseorang sanggup meningkatkan 
angka harapan hidup daripada 20, 50, 
atau 200 tahun yang lalu? Perdebatan 
m e nge n ai  ke t i d a k s e t ar a an  d a l am 
berbagai dimensi kesejahteraan hidup 
dan kaitannya dengan globalisasi akan 
semakin menarik bagi Anda ketika Anda 
membaca Laporan ini.4  Sungguh tidak 
mudah untuk menilai apakah, dari waktu 
ke waktu, ketidaksetaraan itu bertambah 

atau berkurang. Beberapa pertanyaan perlu 
dijawab terlebih dahulu: ketidaksetaraan 
dalam hal apa, pada kurun waktu kapan, 
dengan konsep ketidaksetaraan yang mana? 
Sementara memang terdapat petunjuk 
mengenai konvergensi kesempatan dalam 
kesehatan dan pendidikan serta divergensi 
(atau setidak-tidaknya bukan konvergensi) 
dalam pendapatan, jawaban-jawaban 
atas berbagai pertanyaan tersebut tidak 
bisa dinyatakan tanpa banyak kualifikasi 
dan keberatan. Kotak 3.1 menampilkan 
beberapa konsep kunci yang perlu 
diklarifikasi.

Berbagai ketidaksetaraan 
global dalam kesehatan
Distribusi internasional harapan hidup pada 
waktu kelahiran, baik yang tak-tertimbang 
atau tidak diberi bobot (unweighted) 
maupun yang tertimbang atau diberi bobot 
(weighted), dengan mengabaikan distribusi 
angka kelahiran dalam lingkup negara, di 
tahun 1960 menunjukkan tanda yang jelas 
mengenai adanya “puncak kembar.”7 Data 
menunjukkan bahwa 50 negara memiliki 
harapan hidup antara 35 dan 45 tahun, 41 
negara mempunyai harapan hidup antara 
65 dan 75 tahun, dan terdapat relatif sedikit 
massa di tengah distribusi tersebut.
 Pada tahun 1980, mode distribusi 
kiri mengalami penurunan yang berarti. 
Distribusinya mulai condong ke kanan dan 
‘bermode tunggal’ (unimodal), khususnya 
dalam distribusi internasional tertimbang: 73 
negara memiliki harapan hidup antara 65 dan 
75 tahun, 31 negara antara 55 dan 65 tahun, 
serta 35 negara antara 45 dan 55 tahun. Tetapi, 
pada tahun 2000, dua mode tersebut menjadi 
nyata kembali, terutama dalam distribusi tak-
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KOTAK 3.1  Tiga konsep ketidaksetaraan yang saling bersaing: global, internasional, dan antarnegara

Meskipun menggunakan data yang sama, 
mengenai tingkat kesejahteraan yang dihasilkan 
oleh globalisasi, kedua belah pihak yang 
terlibat dalam perdebatan sering kali membuat 
pernyataan-pernyataan yang secara diametris 
saling bertentangan. Walau data-data yang 
dipakai tersebut mungkin mengandung beberapa 
perbedaan dan persoalan, diskrepansi yang lebar 
dalam memahami topik yang sama itu tampaknya 
berakar pada fakta bahwa kedua pihak tidak 
memeluk nilai yang sama tentang apa yang 
dimaksud dengan distribusi manfaat globalisasi 
yang adil.
 Salah satu hal untuk dipertimbangkan di 
sini adalah tiga konsep ketidaksetaraan yang 
berbeda, yang disarikan dari pendapat Milanovic 
(2005) dan Ravallion (2004a). Kedua penyusun 
tersebut, dan perdebatan seputar globalisasi 
pada umumnya, membahas “konsep-konsep yang 
saling bersaing” ini dalam domain pendapatan. 
Namun, konsep-konsep itu dapat diperluas ke 
berbagai dimensi yang lain, seperti kesehatan 
dan pendidikan (terutama untuk ketidaksetaraan 
antarnegara). Kesimpulan yang akan diperoleh dari 
dimensi-dimensi kehidupan ini bergantung pada 
konsep ketidaksetaraan mana yang dipakai atau 
diadopsi. Rasanya tidak mungkin untuk kedua 
belah pihak untuk berkomunikasi tanpa terlebih 
dahulu membuat konsep-konsep ini jelas.
 Apakah tingkat ketidaksetaraan global 
naik atau turun? Sebelum dapat menjawab 
pertanyaan ini, kita harus mendefinisikan apa 
yang kita maksud dengan ketidaksetaraan global 
dan bagaimana ia berbeda dari apa yang kita 
sebut sebagai ketidaksetaraan internasional dan 
ketidaksetaraan antarnegara.

Ketidaksetaraan global: lupakan batas-batas 
negara, setiap orang memiliki pendapatan 
riilnya sendiri
Ketidaksetaraan global tidak sulit untuk didefinisikan: 
lupakan saja batas-batas negara, daftar semua 
warga dunia, dan hitung ketidaksetaraan dalam 
distribusi pendapatan riil mereka, serta sesuaikan 
dengan paritas daya beli.5 Ukuran-ukuran 

ketidaksetaraan global yang berasal dari kelas 
entropi umum, seperti deviasi log rata-rata atau 
indeks Theil, dapat diuraikan dengan baik ke 
dalam ketidaksetaraan yang disebabkan berbagai 
ketidaksetaraan antarpribadi dalam negara masing-
masing maupun rata-rata perbedaan pendapatan 
antarnegara (Shorrocks 1980).
 Ketidaksetaraan dalam negara adalah 
tingkat ketidaksetaraan dunia jika tidak ada 
perbedaan dalam konsumsi rata-rata dari satu 
negara ke negara lain, tetapi setiap negara 
memiliki tingkat ketidaksetaraannya yang aktual. 
Ketidaksetaraan antarnegara dapat diinterpretasi 
sebagai tingkat ketidaksetaraan dunia sekiranya 
setiap orang di setiap negara memiliki tingkat 
konsumsi yang sama. Ketidaksetaraan dunia 
total adalah jumlah dari dua ketidaksetaraan 
tersebut, sementara rasio dari masing-masing 
ketidaksetaraan terhadap ketidaksetaraan 
dunia total menjadi persentase mereka terhadap 
ketidaksetaraan total.

Ketidaksetaraan internasional: setiap orang 
memiliki pendapatan rata-rata negaranya
Di sepanjang Laporan ini, kami akan merujuk 
ketidaksetaraan antarnegara ini sebagai 
ketidaksetaraan internasional, ketidaksetaraan 
distribusi semua warga dunia, tetapi dengan 
mengaitkan setiap orang dengan pendapatan rata-
rata negaranya, dan bukan dengan pendapatannya 
sendiri. Ketidaksetaraan global diperoleh 
melalui ketidaksetaraan internasional dengan 
ketidaksetaraan dalam negara.

Ketidaksetaraan antarnegara: setiap negara 
memiliki representatif dalam pendapatan 
rata-ratanya
Dua konsep tersebut belumlah cukup untuk 
menyelesaikan perdebatan. Pikirkan pernyataan 
berikut yang pada intinya mendukung argumen 
bahwa ketidaksetaraan di dunia telah mengalami 
peningkatan: “GDP per kapita negara kaya di dunia 
pada sekitar tahun 1870 adalah 9 kali lipat dari 
negara miskin, tetapi pada tahun 1990, angka 
tersebut melonjak menjadi 45 kali lipat.”6 Perhatikan 

bahwa meski pernyataan ini kelihatannya merujuk 
pada sesuatu yang terkait dengan ketidaksetaraan 
internasional, terdapat suatu perbedaan yang subtil 
namun penting: besarnya negara yang kaya atau 
miskin tersebut tidak memainkan peran apa pun di 
dalamnya. Pernyataan tersebut tetap sama apakah 
negara yang kaya itu adalah Palau dan negara yang 
miskin Jamaika, atau apakah mereka adalah Cina 
dan India.
 Inilah sebabnya diperlukan konsep ketiga. 
Dalam konsep ini, semua negara di dunia (tidak 
hanya warganya) diurutkan, dan masing-masing 
darinya diakui memiliki pendapatan rata-ratanya 
sendiri. Kita menyebut ketidaksetaraan distribusi 
(dari kurang lebih 200 negara di seluruh dunia) ini 
sampai ketidaksetaraan antarnegara. Milanovic 
(2005) berturut-turut menyebut konsep 
ketidaksetaraan antarnegara, internasional, dan 
global kami sebagai Konsep 1, Konsep 2, dan 
Konsep 3 (lihat figur di bawah).

Mengapa menggunakan ketidaksetaraan 
antarnegara
Dasar penilaian implisit untuk menggunakan 
ketidaksetaran antarnegara, dan bukannya 
ketidaksetaraan internasional, adalah karena 
negara, dan bukannya orang, yang harusnya 
mendapat bobot yang setara dalam konsep 
keadilan distribusi hasil globalisasi. Ukuran-ukuran 
yang paling banyak dikutip oleh para kritikus 
globalisasi memandang setiap negara sebagai 
sebuah observasi, sementara dekomposisi atau 
penguraian ketidaksetaraan dunia ke dalam 
komponen-komponen ketidaksetaraan antarnegara 
dan dalam negara seperti digambarkan di atas 
memberi orang bobot yang sama, entah mereka 
tinggal di Cina atau Chad. 
 Harus dicatat bahwa, dalam perdebatan 
globalisasi, pilihan ukuran ketidaksetaraan juga 
bisa bergantung pada pertanyaan mana yang 
coba dijawab seseorang. Jika tertarik pada 
dampak kebijakan pembangunan atau distribusi 
penghasilan di tingkat negara yang “mengglobal,” 
ia mungkin akan memakai ukuran ketidaksetaraan 
antarnegara.
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Lanjutan

Mengapa menggunakan ketidaksetaraan 
internasional—seperti yang kami lakukan 
dalam Laporan ini?
Sebaliknya, bila kita berusaha untuk mencari 
tahu apakah kemiskinan atau ketidaksetaraan 
dunia berkurang akibat kebijakan-kebijakan yang 
“mengglobal,” kita mungkin lebih cenderung 
untuk menggunakan ukuran ketidaksetaraan 
internasional.

Tidak ada pilihan yang benar atau salah
Ketika sedang mengukur tren ketidaksetaraan 
antarnegara, masing-masing dari kedua konsep 
tersebut dapat mengajukan berbagai argumen 
yang mendukungnya. Pilihan terhadap ukuran 
mana yang hendak dipakai bukanlah persoalan 
benar atau salah. Ketika harus menilai tingkat 
ketidaksetaraan, para cendekiawan dapat berbeda 
pendapat mengenai apakah negara-negara atau 
orang harus diberi bobot yang sama—sesuatu 
yang dipaparkan secara panjang-lebar oleh 
Ravallion (2004a). Poinnya: penilaian (questions 

of interest) yang memengaruhi pilihan konsep 
ketidaksetaraan yang dipakai dalam karya empiris 
sangat penting untuk menilai tentang keadilan 
distributif dari proses globalisasi dewasa ini.

Sumber: Milanovic (2005) dan Ravallion (2004a).

Tiga konsep ketidaksetaraan dalam ilustrasi

Ketidaksetaraan antarnegara: Tiga negara 
dan tiga representatif dengan pendapatan 
rata-rata (tinggi)

Ketidaksetaraan internasional: Seluruh 
penduduk diperhitungkan, tetapi dengan 
pendapatan rata-rata

Ketidaksetaraan global: Semua individu 
dengan pendapatan aktual mereka

tertimbang, meskipun mayoritas massa tetap 
condong ke sisi kanan.
 Pada tahun 1980, rata-rata harapan 
hidup orang di empat kawasan—Timur 
Tengah dan Afrika Utara, Asia Timur 
(kecuali Cina dan Jepang), Asia Selatan, 
dan Afrika Sub-Sahara—berada di bawah 
rata-rata dunia.8 Antara tahun 1980 dan 
2000, peningkatan yang pesat dalam harapan 
hidup di tiga kawasan yang disebut pertama 
secara global mampu menurunkan tingkat 
ketidaksetaraan, sementara penurunan 
dalam harapan hidup di kawasan Afrika Sub-
Sahara pada tahun 1990-an melonjakkan 
ketidaksetaraan dengan cara memperpanjang 
ujung ekor distribusi. Pada tahun 2000, 
hanya kawasan Asia Selatan dan Afrika 

Sub-Sahara yang memiliki harapan hidup 
di bawah rata-rata dunia, dengan perbedaan 
yang meningkat dari 5,8 menjadi 15,6 
tahun. Tingkat ketidaksetaraan antarnegara 
mengalami penurunan hingga awal tahun 
1990-an untuk kemudian di tahun 2000 
kembali ke tingkat yang sama dengan tingkat 
tahun 1980. Penurunan yang tajam dalam 
angka harapan hidup di kawasan Afrika 
Sub-Sahara lebih dari sekadar penyeimbang 
pengaruh pertumbuhan yang mengurangi 
tingkat ketidaksetaraan di kawasan Asia 
Selatan pada tahun 1990-an.
 Selama periode waktu yang lebih 
panjang (1820-1992), Bourguignon, Levin, 
dan Rosenblatt (2004a) menunjukkan 
peningkatan yang luar biasa dalam harapan 
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hidup pada waktu kelahiran (naik dari rata-
rata 27 menjadi 61 tahun), di mana angka itu, 
pada awalnya, terdistribusi secara tidak sama, 
tetapi kemudian menjadi lebih setara melalui 
tiga gelombang yang berlangsung antara 
akhir abad ke-19 dan tahun 1990. Tahun-
tahun dengan perbaikan yang konsisten 
dalam angka harapan hidup itu, berhenti 
mendadak pada tahun 1990-an (Tabel 3.1). 
Ketidaksetaraan antarnegara di berbagai 
negara berkembang mencapai tingkat 
tertinggi semenjak tahun 1960.

 Demikianlah, selama kurun waktu 
yang panjang, terjadi semacam konvergensi 
dalam harapan hidup, walaupun pada tahun 
1990-an muncul pula penurunan yang 
signifikan di kawasan Afrika Sub-Sahara, 
yang terutama disebabkan oleh AIDS, dan di 
beberapa negara di Eropa dan Asia Tengah.9 
Ketika negara-negara maju mencapai batas 
biologis di puncak distribusi dan banyak 
kawasan lain mencoba mengejarnya, 
ketidaksetaraan dalam harapan hidup di 
dunia ini akan lebih merupakan fungsi 
perubahan kesehatan dan pertumbuhan 
populasi di Afrika Sub-Sahara—jika bukan 
karena persoalan kesehatan yang besar di 
kawasan-kawasan lain di dunia. (Kami akan 
mengupas isu ini di bagian akhir bab ini.) 
Tetapi, untuk sekarang, terdapat dua dunia 
dengan angka harapan hidup yang berbeda 
amat mencolok: ketidaksetaraan harapan 
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Figur 3.1 Menghilangnya puncak kembar angka harapan hidup

Tingkat kepadatan yang diperkirakan, tak-tertimbang

Tingkat kepadatan yang diperkirakan, tertimbang

Sumber: Schady (2005).

Tabel 3.1 Peningkatan harapan hidup berhenti secara dramatis pada tahun 
1990-an

1960 1970 1980 1990 2000

Rata-rata
Koefisien variasi 
Theil-T
Theil-L

53,4
0,233
0,027
0,028

57,4
0,203
0,021
0,022

61,0
0,183
0,017
0,018

64,0
0,173
0,016
1,017

64,8
0,194
0,020
0,021

Sumber: Schady (2005).
Catatan: Theil-T dan Theil-L adalah dua ukuran ketidaksetaraan yang berasal dari kelas entropi umum, dengan parameter, 
berturut-turut adalah, 0 dan 1 (tak-tertimbang).
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hidup antara kawasan Afrika Sub-Sahara 
dan Eropa serta Amerika Utara pada tahun 
2000 jauh lebih lebar daripada pada tahun 
1950.10

 Bahkan, kondisi kesehatan orang-
orang kaya di negara yang miskin pun 
masih tetap berada di bawah kondisi rata-
rata warga negara OECD. Sebagai contoh, 
di semua negara dengan pendapatan per 
kapita kurang dari ambang batas bawah 
$2 per hari, angka kematian anak berusia 
di bawah enam tahun dalam 20 persen 
penduduknya yang paling kaya lebih dari 10 
kali lipat rata-rata di negara-negara OECD.11 
Sementara mungkin keadaan semacam ini 
berlaku pula untuk indikator-indikator 
yang lain, menyatakan seberapa besar 
perbedaan-perbedaan antarnegara dalam 
perbandingannya dengan ketidaksetaraan 
dalam negara tidaklah mudah. Tidak seperti 
literatur ketidaksetaraan pendapatan, tidak 
ada praktik penguraian ketidaksetaraan 
kesehatan ke dalam komponen-komponen 
dalam negara dan antarnegara yang diterima 
luas.12

 Pikirkan eksperimen sederhana berikut. 
Di 45 negara berkembang yang pada tahun 
2000 didata oleh Demographic Health 
Survey, 4,9 juta kematian bayi dapat dicegah 
dengan cara membawa tingkat kematian 
bayi tersebut ke tingkat rata-rata negara 
OECD. Tetapi, bila orang menghapuskan 
ketidaksetaraan angka kematian bayi antara 
kaum miskin dengan kaum kaya di satu 
negara yang sama dengan cara menurunkan 
angka kematian bayi pada setiap orang yang 
berasal dari kelompok desil yang tertinggi, 
angka kematian bayi yang dapat dicegah 
adalah sebesar 3,1 juta.13 Sementara angka 
kematian bayi rata-rata di kalangan orang 
kaya di negara-negara miskin hampir lima 

kali lipat dari rata-rata di berbagai negara 
OECD, upaya menghapuskan perbedaan 
antara orang kaya dengan orang miskin 
dalam negara (dengan cara memperbaiki 
kondisi kesehatan orang miskin), setidak-
tidaknya dalam kasus yang partikuler, 
tampaknya sudah merupakan dua pertiga 
jalan untuk menekan angka kematian bayi.
 Jadi, sementara perbedaan-perbedaan 
yang besar dalam kondisi kesehatan tetap 
ada dalam konteks antarnegara dan dalam 
negara, tidaklah mungkin untuk membuat 
pernyataan yang definitif mengenai bobot 
relatif dari berbagai komponen tersebut 
dalam ketidaksetaraan kesehatan global. 
Namun demikian, orang bisa mengatakan 
tidak ada presumsi bahwa ketidaksetaraan 
antarnegara mengerdilkan mereka yang 
ada di dalamnya. Temuan ini, seperti 
akan kita lihat kemudian di bab ini, 
berkebalikan dengan presumsi yang ada 
dalam ketidaksetaraan pendapatan, tetapi 
sama dan sebangun dengan ketidaksetaraan 
dalam pendidikan.
 Me s k i  p e r k e m b a n g a n  d a l a m 
pengetahuan seputar kesehatan pribadi dan 
umum kiranya penting untuk peningkatan 
kondisi kesehatan pada umumnya,1 4 
pendapatan pun, di negara-negara miskin, 
kiranya juga merupakan faktor yang tak 
kalah pentingnya, karena hal itu memberi 
dampak juga pada adopsi berbagai teknik 
yang murah, nutrisi yang seimbang, dan 
infrastruktur air serta sanitasi. Di negara-
negara miskin, harapan hidup meningkat 
tajam seiring meningkatnya pendapatan 
(Figur 3.2).15

 Tetapi, peran faktor peningkatan 
pendapatan yang tidak sama tidak sampai 
seperenam dalam menentukan keseluruhan 
variasi peningkatan angka harapan hidup 
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pada waktu kelahiran. Faktor-faktor penentu 
yang lebih penting adalah air bersih, sistem 
kesehatan, tuntutan akan sistem kesehatan 
yang dioperasikan dan dilengkapi secara 
memadai, serta pengetahuan kesehatan yang 
mendasar, dengan dua faktor yang terakhir 
terkait erat dengan pendidikan, khususnya 
pendidikan kaum perempuan.16

 Sementara angka harapan hidup pada 
waktu kelahiran terus meningkat dan angka 
kematian bayi dan anak cenderung menurun, 
dasawarsa terakhir abad ke-20 telah menjadi 
saksi dari divergensi antara negara-negara 
kaya dan miskin.17 Berbagai kesulitan yang 
dihadapi oleh negara-negara di Eropa dan 
Asia Tengah selama masa transisi, dan 
menyebarnya HIV/AIDS, serta meletusnya 
perang-perang sipil adalah faktor utama 
yang menyebabkan hal ini, meski bukan 
satu-satunya.18 Cornia dan Menchini (2005) 
menyebut berbagai perubahan anggaran 
kesehatan, program kesehatan umum, 

dan struktur serta stabilitas rumah tangga 
sebagai faktor yang mungkin memperlambat 
laju perbaikan kondisi kesehatan di negara-
negara berkembang.

Berbagai ketidaksetaraan 
global dalam pendidikan
Pada tahun 1960, distribusi tak-tertimbang 
atas pendidikan sekolah di kalangan 
orang dewasa jelas-jelas condong ke kiri 
(Figur 3.3). Keadaan ini mencerminkan 
fakta bahwa banyak negara, khususnya 
di Afrika dan Asia, yang rata-rata masa 
sekolah warganya mendekati nol. Distribusi 
tertimbang, seperti distribusi harapan hidup 
pada waktu kelahiran, ‘bermode ganda’ 
(bimodal) dengan puncak rata-rata masa 
sekolah pertama sekitar dua tahun dan 
puncak kedua sekitar delapan tahun.
 Pada tahun 1960-an, 1970-an, dan 
1980-an, generasi muda dari negara-negara 
ini berbondong-bondong masuk sekolah. 
Ketika kelompok warga tersebut bertambah 
dewasa, rata-rata lamanya masa sekolah di 
negara mereka meningkat, dan asimetri 
yang ada dalam distribusi internasional 
tak-tertimbang atas pendidikan sekolah 
pun menghilang. Catat bahwa distribusi 
pendidikan sekolah bimodal antar-individu 
(tertimbang menurut populasi) tetap ada 
hingga tahun 1990-an dan baru digantikan 
oleh distribusi unimodal pada tahun 2000.
 Dilihat dengan ukuran mana pun, 
antara tahun 1960 dan 2000, distribusi 
masa sekolah internasional telah mengalami 
perkembangan yang dramatis. Bersamaan 
dengan meningkatnya tingkat rata-rata, 
ketidaksetaraan pun menurun, dasawarsa 
demi dasawarsa (Figur 3.4). Rata-rata 
masa sekolah di dunia telah mengalami 
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Figur 3.2 Harapan hidup memiliki korelasi yang erat dengan pendapatan, 
khususnya di negara-negara miskin

Harapan hidup, tahun 2000
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Sumber: Deaton (2004).
Catatan: Kurva di atas digambar secara nonparametris, tertimbang oleh populasi. Figur tersebut melukiskan angka harapan hidup 
dalam negara (lingkaran yang dipakai bersifat proporsional terhadap banyaknya populasi) terhadap GDP per kapita dalam paritas 
daya beli (purchasing power parity—PPP) dolar pada pergantian abad ke-21.
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peningkatan dua kali lipat, dari 3,4 
menjadi 6,3 (Tabel 3.2). Kawasan Afrika 
Sub-Sahara, Timur Tengah dan Afrika 
Utara, serta Asia Selatan mulai dengan 
tingkat ketidaksetaraan yang tinggi (tidak 
ditunjukkan di sini) dan dari waktu ke 
waktu tingkat itu berkurang—kawasan 
Timur Tengah dan Afrika Utara adalah yang 
paling berhasil. Kawasan Amerika Latin 
dan Karibia juga memiliki ketidaksetaraan, 
yang dengan pelan-pelan mereka hapus 
dari generasi muda mereka. Terlepas dari 
kemajuan yang diperoleh, tingkat rata-rata 
pendidikan sekolah di kawasan Afrika Sub-
Sahara dan Asia Selatan tetap rendah, juga 
untuk generasi mudanya.
 Meski disparitas tingkat pendidikan 
lintas negara tetap signifikan, terlepas dari 
berbagai upaya yang dilakukan oleh negara-
negara yang lebih miskin untuk mengejar 
ketertinggalannya selama separuh abad 

terakhir, terdapat pula perbedaan atau 
variasi yang amat besar dalam lingkup 
negara (Bab 2). Pada kenyataannya, tidak 
lebih dari 20 persen ketidaksetaraan tingkat 
pendidikan antara orang dewasa yang 
dilahirkan antara tahun 1935 dan 1979 

that many countries, particularly in Africa
and Asia, had mean years of schooling close
to zero. The weighted distribution, like that
for life expectancy at birth, was bimodal,

unweighted international distribution of
schooling disappeared. Note that the bi-
modal distribution of schooling across per-
sons (weighted by population) persisted
until the 1990s and then gave way to a uni-

ribution only by 2000.
e the international distri-

ears of schooling has undergone
hanges between 1960 and 2000.

vels have risen, inequality has
er decade (figure 3.4). The

educational attainment for
om 3.4 to 6.3

Sub-Saharan Africa, the Middle
orth Africa, and South Asia

h inequalities (not shown
educed them over time—the

orth Africa region was
cessful. Latin America and

Asia also had some
which they essentially elimi-

oungest cohorts. Despite the
vels of educational attain-

0 1 3 5 7 9 11 13

0 1 3 5 7 9 11 13

0 1 3 5 7 9 11 13

0 1 3 5 7 9 11 13

0 1 3 5 7 9 11 13

0 1 3 5

1960

1960

1980

1980

2000

2000

7 9 11 13

9

8

7

6

5

4
1975–91970–41965–91960–41955–91950–41945–91940–41935–9

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

µ = 4,6 µ = 6,3µ = 3,3

µ = 4,4 µ = 5,6 µ = 6,6

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

Figur 3.3 Distribusi masa sekolah mengalami peningkatan yang berarti selama paruh kedua 
abad ke-20
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Sumber: Schady (2005).
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Figur 3.4 Rata-rata masa pendidikan di sekolah meningkat, sementara 
ketidaksetaraan dari generasi ke generasi menurun

Sumber: Araujo, Ferreira, dan Schady (2004).
Catatan: Ketidaksetaraan masa pendidikan sekolah diukur dengan GE (0,5), yakni ukuran ketidaksetaraan kelas entropi umum 
dengan parameter aversi ketidaksetaraan sebesar 0,5.
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yang disebabkan oleh ketidaksetaraan 
antarnegara, sebuah proporsi yang dari 
waktu ke waktu terus mengalami penurunan. 
Sementara baik ketidaksetaraan di dalam 
maupun antarnegara menurun, tingkat 
konvergensi rata-rata pendidikan sekolah 
dalam negara juga makin cepat.
 Keadaannya sama bila kita mencoba 
menguraikan ketidaksetaraan tingkat 
pendidikan ke dalam ketidaksetaraan 
antara kaum laki-laki dengan kaum 
perempuan. Kurang lebih seperempat bagian 

dari ketidaksetaraan global dalam tingkat 
pendidikan disebabkan oleh perbedaan antara 
kaum laki-laki dengan kaum perempuan. 
Namun, ketidaksetaraan ini dari waktu ke 
waktu makin menyempit, dari 31 persen 
dalam generasi tertua pada sampel kami 
menjadi 16 persen dalam generasi yang 
paling muda. Tetapi, dalam konvergensi 
yang didasarkan atas kawasan ini, terdapat 
berbagai perbedaan yang besar (Figur 
3.5). Sementara kawasan Amerika Latin 
dan Karibia, Asia Timur, dan Eropa serta 
Asia Tengah tampaknya mencapai paritas 
gender yang lebih baik di bidang pendidikan, 
perkembangan di kawasan Asia Selatan, 
Afrika Sub-Sahara, dan Timur Tengah serta 
Afrika Utara lebih lambat. Dalam tingkat 
pendidikan, kaum perempuan masih jauh 
tertinggal di belakang kaum laki-laki.
 Jangan diasumsikan bahwa tingkat 
pendidikan yang tinggi serta-merta 
mengimplikasikan prestasi pendidikan 
yang juga tinggi, dan sebaliknya. Sebuah 
analisis terhadap relasi antara tingkat 
pendidikan (yang diukur dengan persentase 
orang berusia 25 sampai dengan 34 tahun 
yang berpendidikan sekolah menengah dan 
lebih tinggi) dengan prestasi pendidikan 
(yang diukur dengan tingkat kecakapan 
membaca dari anak berusia 15 tahun) di 27 
negara OECD (plus Brasil) menunjukkan 
koefisien korelasi peringkat sebesar 0,57. 
Pemeringkatan negara-negara menurut 
dua indikator ini jelas tidak sama. 
Republik Korea dan Jepang (dua negara 
yang berada di puncak distribusi OECD) 
serta Meksiko, Portugal, dan Turki (yang 
berada di peringkat terbawah) memiliki 
peringkat yang sama baik dalam tingkat 
maupun prestasi pendidikan. Tetapi, 
prestasi pendidikan di Republik Ceko, 

Tabel 3.2 Rata-rata masa pendidikan di sekolah meningkat, sementara 
ketidaksetaraan menurun

1960 1970 1980 1990 2000

Rata-rata
Koefisien variasi
Theil-T
Theil-L

3,38
0,739
0,281
0,392

3,82
0,705
0,259
0,365

4,67
0,612
0,195
0,250

5,55
0,518
0,143
0,179

6,30
0,461
0,115
0,144

Sumber: Schady (2005).
Catatan: Theil-L dan Theil-T adalah dua ukuran ketidaksetaraan yang berasal dari kelas entropi umum, dengan parameter, 
berturut-turut, 0 dan 1 (tak-tertimbang).
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Figur 3.5 Disparitas gender dalam masa pendidikan 
di sekolah menurun, tetapi di beberapa kawasan 
tetap signifikan

Rasio kaum laki-laki dan perempuan yang bersekolah

Tahun kelahiran

Sumber: Araujo, Ferreira, dan Schady (2004).
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Norwegia, dan Amerika Serikat lebih buruk 
daripada tingkat pendidikannya. Dan, 
peringkat prestasi pendidikan Australia, 
Finlandia, dan Irlandia sama tingginya 
dengan peringkat tingkat pendidikannya.
 Perbedaan prestasi pendidikan antara 
negara-negara berkembang dengan negara-
negara OECD tetap amat mencolok. 
Dengan menggunakan penilaian berstandar 
internasional dalam kecakapan membaca, 
matematika, dan ilmu pengetahuan, Pritchett 
(2004b) menunjukkan bahwa negara-negara 
berkembang tidak hanya berada di ekor 
distribusi pembelajaran, tetapi juga kebanyakan 
dari siswanya memperoleh hasil yang jauh lebih 
buruk daripada hasil terburuk yang diperoleh 
siswa-siswa dari negara OECD. Sebagai contoh, 
anak-anak di Argentina, Meksiko, dan Cile 
memperoleh hasil dua di bawah standar 
deviasi (OECD) Yunani—salah satu negara 
OECD yang prestasi pendidikannya paling 
buruk. Dalam bidang kompetensi membaca 
(didasarkan atas PISA 2001), rata-rata siswa 
Indonesia memperoleh hasil yang sama dengan 
persentil ketujuh pelajar Prancis. Dengan 
mempertimbangkan anak-anak yang tidak 
pernah mengenyam bangku sekolah, yang 
pernah bersekolah tetapi kemudian keluar, 
dan yang sampai kelas sembilan tetapi hasil 
ujiannya tetap lebih dari satu di bawah standar 
deviasi rata-rata OECD dalam bidang studi 
matematika, Pritchett menemukan bahwa 
96 persen dari anak-anak Maroko berusia 15 
sampai 19 tahun tidak memiliki kapasitas untuk 
“belajar yang memadai.”19

Berbagai ketidaksetaraan 
global dalam pendapatan 
dan pengeluaran
Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan 

dasar—seperti apakah ketidaksetaraan itu 
meningkat atau menurun—tergantung, 
antara lain, pada konsep ketidaksetaraan 
mana yang dicermati: ketidaksetaraan 
antarnegara (di dalam distribusi rata-rata 
negara tak-tertimbang), ketidaksetaraan 
internasional (di dalam distribusi rata-
rata negara yang tertimbang menurut 
ukuran penduduk), atau ketidaksetaraan 
global (di dalam distribusi pendapatan 
individual).
 Kami mengawali pembahasan dengan 
menampilkan pendapatan median dan 
rata-rata dari beberapa negara berdasarkan 
kawasannya selama kurun waktu antara 
tahun 1997 dan 2002, dan juga dispersi 
pendapatan tersebut di masing-masing 
negara (Figur 3.6). Perbedaan yang ada 
antarnegara dan antarpribadi dalam negara 
sangat besar dan mencolok. Sebagai contoh, 
seorang individu dari persentil distribusi 
yang ke sepuluh di Amerika Serikat 
menikmati tingkat pendapatan yang lebih 
tinggi daripada orang yang memperoleh 
tingkat pendapatan rata-rata di Brasil atau 
Argentina.20 Sementara seorang warga Cina 
yang tinggal di wilayah pedesaan memiliki 
rata-rata pendapatan yang sama dengan 
kebanyakan orang Kamboja, seorang Cina 
lain yang tinggal di perkotaan menikmati 
pendapatan yang sama tinggi dengan 
rata-rata orang Brasil.21 Seorang warga 
Afrika Selatan yang di negaranya berada 
di dasar distribusi pendapatan memperoleh 
penghasilan yang sama besar dengan 
kebanyakan orang Mali, sementara warga 
negara yang sama yang berada di persentil 
distribusi pendapatan ke-19 menikmati 
standar hidup (pendapatan) yang kurang 
lebih sama dengan rata-rata pendapatan 
orang Irlandia.
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 Perbedaan dalam evolusi ketidak-
setaraan antarnegara (tak-tertimbang) dan 
internasional (tertimbang) antara tahun 
1950 dan 2000—meminjam dari Milanovic 
(2005), yang menyebutnya sebagai “ibu dari 
segala perdebatan seputar ketidaksetaraan”—
sangat dramatis (Figur 3.7). Ketika negara 
menjadi unit observasi, ketidaksetaraan 
(antarnegara) niscaya meningkat, terutama 
sejak tahun 1980-an. Namun, ketidaksetaraan 
internasional terus mengalami penurunan, 
terutama berkat pertumbuhan pendapatan di 
beberapa negara yang jumlah penduduknya 
banyak, seperti Cina dan India. Catat 
bahwa ketidaksetaraan antarnegara dan 
ketidaksetaraan internasional tanpa Cina dan 
India sejak tahun 1980-an dan seterusnya 
saling berdekatan, bersamaan dengan 
periode pertumbuhan yang pesat di kedua 
negara tersebut, pertumbuhan rata-rata di 
berbagai negara berkembang lain yang lebih 

lambat, dan penurunan output terukur di 
Eropa Timur dan negara-negara bekas Uni 
Soviet.
 J i k a  p e n d a p a t a n  p e r  k a p i t a 
Luksemburg dan Nikaragua, yang berada 
di dua ujung distribusi pendapatan dunia 
yang bertolak belakang selama 25 tahun 
ke depan tumbuh sebesar 2 persen per 
tahun, pendapatan per kapita Luksemburg 
setiap tahunnya akan meningkat dari 
$17.228 (PPP-terkoreksi) menjadi $28.264, 
sebuah peningkatan sebesar lebih dari 
$10.000. Pada kurun waktu yang sama, 
pendapatan per kapita per tahun Nikaragua 
hanya meningkat sebesar $375, dari $573 
menjadi $940. Atkinson dan Brandolini 
(2004) menyatakan bahwa “dengan tingkat 
pertumbuhan per kapita per tahun sebesar 
5 persen di Cina dan 2 persen di Amerika 
Serikat, kesenjangan pendapatan mutlak 
antara kedua negara itu akan terus melebar 
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Sumber: Kalkulasi penyusun.
Catatan: Jangkauan tahun dari 1997 sampai dengan 2002 dengan pendapatan per kapita (kotak bergaris) atau konsumsi (kotak abu-abu) yang 
disesuaikan tiap bulannya (1993 PPP $). Poin terendah dari setiap garis merepresentasikan tingkat pendapatan pada persentil kesepuluh, diikuti oleh 
tingkat pendapatan pada kelompok median, rata-rata, dan persentil kesembilan belas (ujung teratas dari setiap baris).
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selama 41 tahun ke depan, sebelum 
kemudian mulai menyempit, dan akhirnya 
menghilang dalam 72 tahun.”
  Penilaian evaluatif yang dapat ditarik 
dari berbagai perubahan distribusional yang 
terkait dengan globalisasi kiranya sangat 
tergantung pada apakah orang berpikir 
mengenai ketidaksetaraan dalam pengertian 
yang absolut ataukah yang relatif. Tidak 
ada teori ekonomi yang memberitahu kita 
bahwa ketidaksetaraan itu relatif, tidak 
absolut. Sekali lagi, sebagaimana halnya 
dalam ketidaksetaraan antarnegara dan 
internasional, masalahnya bukanlah apakah 
konsep seseorang itu benar dan konsep 
orang lain yang salah. Sebaliknya, keduanya 
adalah konsep yang berbeda. Preferensi 
yang nyata terhadap satu konsep melebihi 
konsep yang lain mencerminkan sistem nilai 
tertentu yang mendasari apa yang orang 
anggap sebagai keadilan dalam pembagian 
hasil-hasil pembangunan. Penilaian tersebut 
perlu disampaikan secara terbuka dan 
dicermati secara kritis sebelum orang bisa 
mengambil posisi yang mantap dalam 
perdebatan seputar hal ini.

 Pengamatan terhadap ketidaksetaraan 
internasional dengan menggunakan ukuran-
ukuran yang absolut, bukan yang relatif, 
menunjukkan adanya kecenderungan 
meningkatnya ketidaksetaraan selama 
kurun waktu yang panjang, juga selama 
beberapa dasawarsa terakhir—temuan 
yang disebut kemudian ini bertentangan 
dengan tren ketidaksetaraan internasional 
yang relatif. Atkinson dan Brandolini 
(2004) menemukan bahwa indeks-indeks 
ketidaksetaraan absolut, seperti Indeks 
Absolut Gini dan Indeks Kolm22 (dengan 
berbagai parameter aversi ketidaksetaraan), 
terus mengalami peningkatan sejak tahun 
1970 (Figur 3.8).23

 Apa yang terjadi terhadap ketidak-
setaraan global dalam kurun waktu 20 tahun 
terakhir telah menjadi subjek perdebatan 
yang panas dalam konteks globalisasi dan 
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Figure 3.7 Since 1950, intercountry inequality
increased, while international inequality declined 
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Figur 3.7 Semenjak tahun 1950, 
ketidaksetaraan antarnegara meningkat, 
sementara ketidaksetaraan internasional 
menurun
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Sumber: Milanovic (2005).
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Figur 3.8 Tidak seperti ketidaksetaraan 
relatif, ketidaksetaraan absolut terus 
meningkat
Indeks, 1970 = 100

Sumber: Atkinson dan Brandolini (2004).
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mungkin merupakan pertanyaan yang 
paling sulit untuk dijawab. Beberapa 
penulis24 mengklaim bahwa ketidaksetaraan 
global mengalami peningkatan sedikit, 
sementara yang lain25 menyatakan bahwa 
ketidaksetaraan ini menurun.
 Untuk mengamati ketidaksetaraan 
glo-bal, dibutuhkan pemahaman dan 
p enget a huan mengenai  d i s t r ibus i 
ketidaksetaraan dalam setiap negara. 
Berbagai survei rumah tangga yang 
mengumpulkan data semacam ini masih 
merupakan suatu fenomena baru, yang 
menjadi makin lazim sejak tahun 1980-an, 
juga di negara-negara berkembang. Jadi, jika 
ingin tahu mengenai distribusi pendapatan 
setiap orang di dunia, kita “terikat” pada 
kurun waktu yang jauh lebih singkat. Kami 
telah memilih tiga “gelombang,” yang 
mirip dengan yang dipakai oleh Milanovic 
(2005): 1986-1990; 1991-1996; dan 1997-
sekarang.
 Selama periode ini, ketidaksetaraan 
global (yang diukur dengan deviasi log 
rata-rata) tidak mengalami perubahan yang 

berarti, walaupun memang terjadi sedikit 
penurunan antara tahun 1993 dan 2000 
(Figur 3.9). Deviasi log rata-rata dunia 
akan meningkat tanpa Cina dan India, 
sejalan dengan konsensus dalam literatur 
yang mengatakan bahwa ketidaksetaraan 
internasional pada kurun waktu ini menurun, 
terutama berkat dua negara tersebut. Tetapi, 
bila ketidaksetaraan global tetap berada 
pada tingkat yang sama sementara tingkat 
ketidaksetaraan internasional menurun, 
ketidaksetaraan dalam negara dipastikan 
mengalami peningkatan dalam kadar yang 
kurang lebih sama—sebuah subjek yang akan 
kita bahas di bawah.
 Sebagian besar ketidaksetaraan di 
tingkat dunia dapat dijelaskan dengan 
perbedaan rata-rata dalam pendapatan 
negara—yakni, dengan ketidaksetaraan 
internasional (atau antarnegara). Estimasi 
kami menunjukkan bahwa ‘proporsi’ (share) 
ketidakadilan global, yang dipicu oleh 
ketidakadilan antarnegara, terus mengalami 
penurunan dari 78 persen pada sekitar 
tahun 1988 menjadi 74 persen pada sekitar 
tahun 1993 dan 67 persen pada sekitar tahun 
2000. Dengan tingkat ketidaksetaraan global 
berada pada tingkat yang kurang lebih 
sama selama periode ini, ketidaksetaran 
dalam kelompok meningkat dengan laju 
yang kurang lebih sama (Figur 3.9). Hasil-
hasil ini sesuai dengan petunjuk (di Bab 2) 
mengenai meningkatnya ketidaksetaraan 
dalam negara di berbagai belahan dunia, 
termasuk Bangladesh, Cina, Inggris, dan 
Amerika Serikat.
 Proporsi ketidaksetaraan global 
antarnegara itu juga sesuai dengan yang 
dipaparkan dalam Milanovic (2005), yang 
memperkirakan tingkatnya sebesar 71 
persen pada tahun 1998. Gambaran yang 
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dibuat oleh Milanovic tersebut mungkin 
merupakan taksiran yang terlampau tinggi 
untuk ketidaksetaraan antarnegara, sebab 
ia menganggap semua rumah tangga ada 
dalam desil pendapatan yang sama, dan 
bukannya mengestimasi kurva Lorenz 
(untuk persentil). Hasil yang kami peroleh 
menggunakan data Milanovic yang diubah 
sedikit dalam tiga aspek. Pertama, kami 
menghitung tingkat kesejahteraan banyak 
negara dengan menggunakan data mentah 
di tingkat rumah tangga, sementara 
Milanovic (dan banyak peneliti yang lain) 
memakai data kelompok. Kedua, kami 
memasukkan data-data yang lebih mutakhir 
dari periode terkini, yang kualitasnya 
lebih baik, terutama untuk negara-negara 
Eropa Timur. Ketiga, untuk negara-
negara yang memiliki data kelompok, 
kami mengestimasi kurva Lorenz-nya, 
dan bukannya menganggap bahwa setiap 
orang dalam kelompok memiliki tingkat 
pendapatan yang sama.26 Bahwa sebagian 
besar ketidaksetaraan global dalam tingkat 
pendapatan dapat dijelaskan dengan 
ketidaksetaraan antarnegara tampaknya 
merupakan sebuah temuan yang besar 
dalam literatur, yang sangat berkebalikan 
dengan ketidaksetaraan dalam kesehatan 
dan pendidikan.
 Untuk periode yang lebih lama (1820–
1992), Bourguignon dan Morrisson (2002) 
mengestimasi bahwa ketidaksetaraan 
global telah mengalami peningkatan yang 
konstan, karena pesatnya ketidaksetaraan 
internasional sampai Perang Dunia II, 
yang kemudian, antara tahun 1970 dan 
1992, tingkat ketidaksetaraan baik di 
dalam negara maupun internasionalnya 
meningkat secara lebih pelan (Figur 
3.10).27 Mereka juga menyatakan bahwa 

tingkat ketidaksetaraan internasional pada 
peralihan abad ke-19 pada dasarnya sangat 
kecil dan dapat diabaikan (hanya menyusun 
sekitar 12 persen dari ketidaksetaraan 
global), tetapi meningkat dengan sangat 
pesat sampai meletusnya Perang Dunia 
II, dan kemudian terus meningkat, tetapi 
dengan laju yang jelas-jelas lebih lambat. 
Namun, ketidaksetaraan dalam negara 
mencapai puncak tertingginya pada sekitar 
tahun 1910 dan kemudian anjlok secara 
dramatis pada periode antara dua perang 
dunia (terutama karena menjadi setaranya 
kekuatan-kekuatan yang ada dalam berbagai 
negara yang kini menjadi negara maju), dan 
mulai merangkak naik kembali semenjak 
tahun 1970-an. Pengaruh kombinasi 
dari perubahan-perubahan ini adalah 
meningkatnya proporsi ketidaksetaraan 
internasional dari sekitar 10 persen pada 
tahun 1820 menjadi lebih dari 60 persen 
pada tahun 1992.
 Singkatnya, sementara dunia menjadi 
semakin kaya, ketidaksetaraan pendapatan—
relatif dan absolut, internasional maupun 
global—juga meningkat secara luar biasa 
selama kurun waktu yang panjang (1820-
1992). Tetapi, keadaan yang lebih mutakhir 
t idak semenggemparkan gambaran 
tersebut. Pada era pasca-Perang Dunia 
II, ketidaksetaraan antarnegara (tak-
tertimbang) terus meningkat sementara 
ketidaksetaraan internasional (tertimbang 
menurut populasi)  menurun. Pada 
beberapa dasawarsa akhir abad ke-20, 
tingkat ketidaksetaraan internasional 
menurun, terutama karena pengaruh 
pertumbuhan pendapatan di Cina dan 
Asia Selatan lebih besar daripada pengaruh 
pertumbuhan pendapatan yang terus 
berlangsung di negara-negara maju dan 



102 Laporan Pembangunan Dunia 2006

menurunnya pendapatan di kawasan Afrika 
Sub-Sahara.
 Pritchett (1997), yang meneliti 
kurun waktu antara tahun 1870 dan 1990, 
menyatakan bahwa sementara terdapat 
konvergensi pendapatan di berbagai 
negara maju (yang oleh Maddison (1995) 
disebut sebagai negara-negara “kapitalis 
yang maju”), tingkat pertumbuhan antara 
negara maju dan negara berkembang 
menunjukkan tanda divergensi yang luar 
biasa. Ia menunjukkan bukti-bukti yang 
menyebutkan bahwa “tingkat pertumbuhan 
di negara-negara maju hanya terbatas pada 
kelompok yang kecil, sementara mereka 
yang ada di negara-negara yang kurang 
maju mengalami tingkat pertumbuhan 
yang eksplosif dan/atau kemerosotan yang 
implosif.”28 
 Petunjuk lebih lanjut mengenai 
konvergensi antarnegara kaya dan divergensi 
antara negara kaya dan negara miskin datang 
dari Schultz (1998), yang menyatakan bahwa, 
antara tahun 1960 dan 1990, ketidaksetaraan 
internasional menyusun sekitar dua per tiga 
dari ketidaksetaraan total (yang diukur 

dengan varians log); namun demikian, 
juga ditemukan perbedaan antarkawasan 
yang besar. Selama kurun waktu ini, tingkat 
ketidaksetaraan antara negara-negara 
OECD (dan seluruh Eropa, termasuk 
Turki) menurun sebesar 50 persen, atau 
hanya sekitar sepertiga dari ketidaksetaraan 
total. Dan, selama periode yang sama, 
tingkat ketidaksetaraan internasional di 
kawasan Afrika Sub-Sahara hampir berlipat 
dua, sehingga proporsi yang dimilikinya 
terhadap ketidaksetaraan total naik dari 
20 persen menjadi 36 persen. Baik di 
kawasan Amerika Latin dan Karibia maupun 
Afrika Sub-Sahara tingkat ketidaksetaraan 
keseluruhannya tetap tinggi, sementara 
negara-negara berpendapatan tinggi 
menunjukkan berbagai tanda konvergensi.
 Orang  juga  dap at  mengamat i 
tren ketidaksetaraan ini dengan cara 
memfokuskan perhatiannya pada mobilitas 
negara, dan bukannya dengan malah 
menerapkan pendekatan-pendekatan 
anonim untuk membuat perbandingan 
ketidaksetaraan. Dalam kurun waktu 25 
tahun terakhir, mobilitas negara-negara 
miskin dari dasar [distribusi pendapatan] 
sangat terbatas. Dengan mengecualikan 
Cina, enam negara yang pada tahun 1980 
menduduki desil terbawah (tertimbang-
populasi)—semuanya berada di kawasan 
Afrika Sub-Sahara—tidak mengalami 
pertumbuhan yang berarti.29 
 Sementara terjadi mobilitas ke atas yang 
signifikan antara tahun 1980 dan 2002—
97,08 persen entri di baris pertama Tabel 
3.3 adalah Cina—terdapat pula stagnasi dan 
mobilitas ke bawah yang mengkhawatirkan. 
Perhatikan bahwa, selama dua dasawarsa 
ini, sekitar 8 persen dari setiap lingkup 
pendapatan tingkat kedua dan ketiga turun 

1

0
19921980197019601950192919101890187018501820

0,8

0,6

0,4

0,2
0,33

0,36

0,69

0,83

0,50

0,330,37

0,42

0,05

Sumber: Manipulasi data dari Bourguignon dan Morrisson (2002) oleh 
penyusun.

Figur 3.10 Ketidaksetaraan antarnegara 
menjadi makin penting dalam jangka 
panjang
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ke lingkup terbawah. “Jelas bahwa antara 
tahun 1980 dan 2002 tidak terjadi perbaikan 
Pareto di dunia ini, yang memberi ruang 
untuk munculnya penilaian yang berbeda 
mengenai evolusi kesejahteraan dunia, 
ketidaksetaraan, dan kemiskinan relatif.”30 
Milanovic (2005) juga mengingatkan 
mengenai “mobilitas menurun” yang 
dialami oleh banyak negara selama kurun 
waktu 40 tahun terakhir ini. Mereka yang 
tidak sependapat dengan pandangan 
yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan 
antarnegara dalam waktu 20 sampai 25 
tahun terakhir ini mengalami penurunan—
yakni, orang-orang yang memandang 
dunia ini secara “tak-tertimbang”—silakan 
berpikir mengenai mobilitas macam ini.
 Dalam 20 tahun terakhir, tingkat 
kemiskinan absolut telah mengalami 
penurunan dan tren ini ditegaskan oleh 
berbagai studi atau kajian yang dilakukan 
(Figur 3.11).31 Secara keseluruhan, meskipun 
jumlah orang yang berpenghasilan kurang 
dari $1 per hari pada tahun 2001 berkurang 
sebanyak 400 juta jiwa daripada pada 
tahun 1981, jumlah penduduk miskin di 
kawasan Afrika Sub-Sahara nyaris berlipat 
dua, dari sekitar 160 juta menjadi 313 
juta jiwa. Sementara negara-negara yang 
paling banyak jumlah penduduknya, yang 
hampir seluruhnya berada di Asia, seperti 
Bangladesh, Cina, India, dan Pakistan, 
membuat langkah maju yang signifikan 
untuk meninggalkan kemiskinan ekstrem, 
hampir semua peningkatan kemiskinan 
ekstrem—terutama di negara-negara 
dengan jumlah warga awal yang tinggi—
terjadi di kawasan Afrika Sub-Sahara.32 
Negara-negara besar yang jumlah warganya 
terus bertambah antara lain adalah Nigeria, 
Afrika Selatan, dan Tanzania.

 Jika tren kemiskinan yang dibahas di 
sini berlanjut, salah satu tujuan Millennium 
Development Goals untuk mengurangi 
separuh dari penduduk yang hidup dengan 
$1 per hari akan tercapai. Tetapi, hanya 
mereka yang tinggal di kawasan Asia Timur 
dan Asia Selatan yang akan mencapainya. 
Kita, tentu saja, tidak puas dengan hasil ini. 
Kita lebih senang bila angka kemiskinan 
tersebut turun dengan laju yang sama di 
semua negara. Dewasa ini, ratusan juta 
penduduk di berbagai negara berkembang 
tidak mempunyai cukup kesempatan 
untuk menghindar dari kelaparan, kondisi 

Tabel 3.3 Matriks mobilitas pendapatan per kapita negara absolut, tahun 1980 
hingga 2002

Pendapatan pada 
tahun 1980

Pendapatan pada tahun 2002

<710 711–1.100 1.101–2.890 2.891–10.000 >10.001

<710
711–1.100
1.101–2.890
2.891–10.000
>10.001

1,28%
8,23%
8,09%
0,00%
0,00%

1,64%
3,89%
0,56%
0,00%
0,00%

0,00%
87,88%
59,08%

0,98%
0,00%

97,08%
0,00%

32,28%
90,84%

3,99%

0,00%
0,00%
0,00%
8,17%

96,01%

Sumber: Bourguignon, Levin, dan Rosenblatt (2004a).
Catatan: Pendapatan diukur secara per kapita (PPP dolar konstan).
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Figur 3.11 Secara global, kemiskinan absolut berkurang, tetapi tidak di setiap 
kawasan
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Sumber: PovcalNet (http://www.iresearch.worldbank.org/PovcalNet/jsp/index.jsp).
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kesehatan yang buruk, akses yang rendah 
ke layanan umum, seperti pendidikan dan 
air bersih.33

Berbagai ketidaksetaraan 
global dalam kekuasaan
Salah satu argumen utama dalam bab penutup 
Laporan ini adalah bahwa berbagai aturan 
dan proses yang terdapat dalam pasar global 
bisa jadi tidak adil untuk negara-negara 
berkembang. Kekuasaan atau kekuatan 
suatu negara dalam pengambilan keputusan 
di bank-bank multilateral biasanya terkait 
dengan kekuatan ekonominya. Meskipun 
setiap negara mempunyai representasi yang 
setara dalam suatu badan internasional, 
seperti United Nations (UN) atau World 
Trade Organization (WTO), negara-negara 
yang kuat dapat saja menyusup dan ikut 
campur dalam kepentingan negara-negara 
berkembang (melalui berbagai kesepakatan 
bilateral, misalnya). Dan, kapasitas negara-
negara berkembang untuk membuat 
keputusan yang informed dapat terbatasi. 

 Negara-negara miskin tidak memiliki 
sumber daya keuangan dan manusia 
yang memungkinkan mereka menjadi 
partisipan yang setara dalam berbagai 
badan internasional di mana keputusan-
keputusan yang diambil memengaruhi 
mereka dan, lebih dari itu, dalam 
menyusun berbagai aturan yang 
dengannya sistem internasional tersebut 
beroperasi.34

 Dalam International Bank for Recons-
truction and Development (IBRD)—lembaga 
Bank Dunia yang memberi pinjaman 
ke pasar—kekuatan voting suatu negara 

tergantung pada persentase saham IBRD 
yang dimilikinya. Pemegang saham yang 
terbesar adalah Amerika Serikat dengan 
persentase sebesar 16,4 persen; disusul 
Jepang dengan 7,9 persen; Jerman 4,5 
persen; serta Prancis dan Inggris masing-
masing dengan 4,3 persen. Setiap negara 
tersebut mempunyai seorang representasi 
dalam Dewan Direktur bank. Sebaliknya, 
semua negara Afrika Sub-Sahara memiliki 
dua representasi dan 5,2 persen saham. 
Baik Cina maupun India memiliki suara 
sebesar 2,8 persen.35 Pengaruh negara 
dalam penyusunan agenda institusi tidak 
terbatas pada keanggotaan dalam dewan 
[direktur]. Sebuah studi yang dijalankan 
oleh Filmer, dkk. (1998) pada tahun 
tersebut menunjukkan bahwa kurang 
lebih dua pertiga posisi setingkat manajer 
senior diduduki oleh orang-orang dari 
negara-negara Bagian I (terutama OECD), 
meskipun negara-negara ini menyusun 
kurang dari seperlima populasi dunia dan 
merupakan bagian yang lebih kecil dalam 
jumlah negara anggota.
 Di dalam WTO, setiap negara anggota 
memiliki satu suara. Tambahan pula, karena 
keputusan diambil melalui konsensus, 
setiap negara secara efektif mempunyai hak 
veto. Karenanya, WTO, setidak-tidaknya 
di atas kertas, merupakan organisasi 
internasional yang paling demokratis. 
Dalam praktiknya, kemampuan suatu negara 
untuk memengaruhi agenda dan keputusan 
organisasi sangat tergantung pada kapasitas 
mereka untuk hadir, mengikuti negosiasi, 
memperoleh pemahaman, dan secara 
menyeluruh mengerti dampak dari berbagai 
isu kompleks yang sedang dibahas. Salah 
satu indikator kasar kapasitas suatu negara 
tercermin dalam besarnya representasinya 



105Kesetaraan dari Perspektif Global

di Jenewa. Sebuah studi yang dijalankan oleh 
Blackhurst, Lyakurwa, dan Oyejide (2000) 
menemukan bahwa hanya 8 dari 38 negara 
Afrika Sub-Sahara yang memiliki hampir 
lima (rata-rata WTO) delegasi tinggal di 
direktori WTO. Yang lebih buruk, 19 dari 
38 negara—separuh dari jumlah negara 
Afrika Sub-Sahara yang menjadi anggota 
WTO—tidak mempunyai delegasi tinggal 
di Jenewa. Hanya Nigeria yang memiliki 
delegasi yang tugas tunggalnya berurusan 
dengan WTO.36 
 Bahkan, ketika representasi negara 
dalam arena internasional dipandang 
mencukupi, masih bisa diperdebatkan 
sejauh mana representasi itu benar-benar 
akuntabel untuk kepentingan warga negara. 
Di antara berbagai negara itu, terdapat 
perbedaan yang besar mengenai sejauh 
mana institusi-institusi politik dan legal 
mampu menyediakan lingkungan yang adil, 
transparan, dan inklusif untuk warganya 
untuk memajukan dan memperbesar akses 
mereka keaset. Meski terdapat sejumlah 
persoalan dengan upaya untuk mengukur 
hal-hal seperti itu, Kaufmann, Kraay, 
dan Mastruzzi (2004), dalam penelitian 
komparatifnya yang paling komprehensif, 
m e ny at u k a n  b e r b a g a i  d at a  y a n g 
dikumpulkan dari 25 sumber yang berbeda 
yang disusun oleh 18 organisasi (komersial 
dan advokasi). Mereka menggunakan data 
itu untuk dijadikan landasan empiris guna 
menilai perbedaan-perbedaan kualitas 
“pemerintahan” yang ada di berbagai 
negara.
 Figur 3.12 menyajikan secara ringkas 
informasi seputar “suara dan akuntabilitas,” 
yang secara luas merujuk pada sejauh 
mana warga negara mempunyai kebebasan 
untuk berekspresi, pers yang bebas, dan 

akses ke pemilihan umum yang terbuka, 
dengan ukuran yang distandardisasi untuk 
negara-negara terpilih (sama dengan 
yang ditampilkan dalam Figur 3.6). 
Batang atas dari masing-masing negara 
merepresentasikan peringkat persentil 
negara itu dalam distribusi “suara dan 
akuntabilitas,” sementara garis hitam 
yang memotongnya merepresentasikan 
interval kepercayaan. Batang bawah 
adalah tingkat persentil rata-rata untuk 
kategori pendapatan negara tersebut.37 
Peringkat “suara” atas dari representasi 
ini diisi oleh negara-negara kaya, seperti 
Denmark, Amerika Serikat, Irlandia, dan 
Israel. Peringkat suara yang dipunyai oleh 
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Figur 3.12 Tidak terdapat relasi satu-satu 
antara suara dengan pendapatan

Suara dan 
akuntabilitas 
Kategori pendapatan

Sumber: Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi (2004).
Catatan: “Suara dan akuntabilitas” secara luas merujuk pada sejauh mana 
warga negara memiliki kebebasan ekspresi, pers bebas, dan pemilihan 
umum yang terbuka, berdasarkan kompilasi statistik atas respons 
mengenai kualitas tata pemerintahan yang diberikan oleh sejumlah besar 
pengusaha, warga negara, dan responden survei yang ahli di negara 
industri dan negara berkembang, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai 
institusi survei, kelompok think tank, lembaga swadaya masyarakat, dan 
organisasi internasional. Posisi relatif negara dalam indikator ini memiliki 
margins of error yang diindikasikan secara jelas. Karenanya, data ini 
tidak bisa digunakan sebagai patokan untuk menentukan peringkat suatu 
negara secara persis.
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negara-negara seperti Afrika Selatan, 
Polandia, dan khususnya Mali dan India 
melampaui peringkat pendapatan mereka. 
Keadaan sebaliknya terjadi pada Cina, 
Ethiopia, Pakistan, dan Federasi Rusia. 
Kamboja dan Republik Yaman sangat 
buruk dan berperingkat rendah dalam 
hal kebebasan berekspresi. Jelaslah bahwa 
tidak ada relasi satu-satu antara suara 
warga negara dengan tingkat pendapatan 
rata-rata negaranya.

Masa depan, sekilas 
pandang

Terlepas dari kemajuan yang berhasil 
dicapai dari waktu ke waktu, tingkat 
ketidaksetaraan antara satu negara dengan 
negara yang lain masih tetap tinggi. Setiap 
tahun 10,5 juta kematian anak sebenarnya 
dapat dicegah, dalam pengertian bahwa 
anak-anak itu tidak akan mati sekiranya 
mereka dilahirkan di negara-negara yang 
kaya.38 Rata-rata tingkat pendidikan orang 
dewasa yang dilahirkan pada kurun waktu 
1975-1979 di kawasan Afrika Sub-Sahara 
tetap 5,4 tahun, sementara di kawasan 
Amerika Latin dan Karibia sudah mencapai 
10,1 tahun dan di negara-negara maju 13,4 
tahun. Negara-negara berkembang juga 
menghadapi berbagai tantangan masif untuk 
memengaruhi aturan dan proses global yang 
menentukan hasil yang diperoleh, yang 
sangat penting untuk kesejahteraan warga 
negara mereka. 
 Ketidaksetaraan internasional dalam 
tingkat pendidikan juga terus menurun. 
Hal ini juga terjadi di bidang kesehatan—50 
tahun yang lalu, kemungkinan untuk 
bertahan hidup di suatu negara lebih 
kecil daripada sekarang. Dalam artian 

ini, kesempatan-kesempatan lintas negara 
mengalami proses penyetaraan. Namun, 
meningkatnya harapan hidup pada waktu 
kelahiran berhenti sejak awal tahun 1990-an, 
karena dampak HIV/AIDS yang mengerikan 
dan keadaan sulit yang dihadapi oleh 
negara-negara yang ekonominya berada 
dalam masa peralihan atau transisi. Dari 
awal abad ke-19 sampai sekitar akhir 
Perang Dunia II, distribusi pendapatan 
dunia, sebaliknya, menjadi semakin tidak 
setara. Semenjak perang, ketidaksetaraan 
internasional antara satu negara dengan 
negara lain mengalami penurunan yang 
signifikan, terutama karena pertumbuhan 
Cina dan India yang cepat dalam kurun 
waktu tersebut. Ketidaksetaraan global 
pun ikut menurun. Karena Cina dan 
India hanya dua negara, ketidaksetaraan 
antarnegara dalam hal pendapatan tetap 
terus meningkat.
 Apa yang mendorong terjadinya 
konvergensi di bidang kesehatan dan 
pendidikan, dan mengapa hal itu tidak 
terjadi dalam pendapatan? Deaton (2004) 
menunjukkan bahwa, meski pertumbuhan 
dalam pendapatan memang penting 
untuk perbaikan nutrisi dan pertambahan 
anggaran untuk air bersih dan sanitasi 
yang lebih baik, beberapa negara mampu 
mengurangi angka kematian bayinya, 
walau tanpa pertumbuhan ekonomi. 
Kemajuan ini tercapai berkat globalisasi 
pengetahuan, yang difasilitasi oleh kondisi-
kondisi politik, ekonomi, dan pendidikan 
lokal. Salah satu penjelasan yang mungkin 
untuk diskoneksi antara konvergensi di 
bidang pendidikan dan divergensi dalam 
pendapatan adalah bahwa pendidikan 
tidak terwujud dalam modal manusia dan 
peningkatan dalam tingkat pendidikan 
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pekerja hanya sedikit saja memengaruhi 
hasil yang diperolehnya.39 
 Kita  telah menyaksikan cer ita 
ketidaksetaraan pendapatan sebagai 
kisah turunnya tingkat ketidaksetaraan 
internasional dan tumbuhnya tingkat 
ketidaksetaraan di dalam negara. Untuk 
ketidaksetaraan global, dua pengaruh 
ini saling mengimbangi, dan kesimpulan 
yang ditarik tergantung pada pengetahuan 
mengenai pengaruh mana yang dominan. 
Penurunan dalam tingkat ketidaksetaraan 
internasional terutama disebabkan oleh 
pertumbuhan yang pesat di Cina dan 
Asia Selatan.40 Tetapi, ketika Cina dan 
Asia Selatan mencapai tingkat rata-rata 
dunia, pengaruh penyetaraan mereka akan 
berkurang. Dan, bila mereka terus tumbuh 
dengan laju yang sama dengan yang terjadi 
selama dua dasawarsa terakhir, pengaruh 
pertumbuhan mereka akan meningkatkan 
ketidaksetaraan internasional.41 Tanpa 
pengaruh penyeimbang yang dapat 
menurunkan tingkat ketidaksetaraan 
internasional tersebut, dunia akan kembali 
mengalami peningkatan ketidaksetaraan 
global, kecuali jika ketidaksetaraan dalam 
negara mulai menurun dan keadaan 
ekonomi negara-negara kawasan Afrika 
Sub-Sahara menunjukkan pertumbuhan 
yang sehat. Ini menunjukkan bahwa masa 
depan ketidaksetaraan pendapatan dunia 
akan menjadi fungsi pertumbuhan ekonomi 
di Afrika (dan beberapa negara lain yang 
tingkat pendapatannya rendah), terutama 
bila angka pertumbuhan penduduk di Afrika 
tetap berada di atas rata-rata pertumbuhan 
penduduk dunia. Bahwa pertumbuhan 
penduduk dan pertumbuhan ekonomi di 
Afrika terhambat oleh merebaknya AIDS 
terasa semakin menyulitkan.

 Mengenai kapan negara-negara miskin 
yang ekonominya stagnan akan lepas 
landas, beberapa peneliti bersikap optimis. 
Lucas (2003) berpendapat bahwa negara-
negara yang belum bergabung dalam 
revolusi industrial (yakni yang menerapkan 
rencana pembangunan sosialis, yang kondisi 
hukumnya kacau, dan penuh korupsi) pada 
masa datang akan mengalami keajaiban 
ekonomi. Ia memperhitungkan bahwa laju 
pertumbuhan di negara-negara berkembang 
ini juga akan melewati suatu transisi 
demografis yang sama dengan yang dialami 
oleh negara-negara yang sekarang maju. 
Penduduk dunia akan berhenti bertambah 
dan pertumbuhan produksi dunia akan 
menjadi stabil sampai semua negara, 
secara ekonomi, mengalami keadaan yang 
mirip dengan Amerika Serikat, berkat 
perdagangan bebas dan difusi teknologi.
 Pritchett—yang menyebut gagasan ini 
sebagai “keuntungan keterbelakangan”42—
bersikap lebih hati-hati. Seraya mengakui 
bahwa laju pertumbuhan yang pesat seperti 
itu mungkin, ia menyatakan bahwa “keadaan 
di mana negara-negara terbelakang, 
terutama yang paling terbelakang, benar-
benar mengalami pertumbuhan yang 
pesat adalah sesuatu yang secara historis 
langka.”43 Ia juga melihat adanya berbagai 
kekuatan yang mungkin mendorong 
terjadinya kemerosotan yang “implosif ” 
dalam negara-negara tersebut, menyatakan 
bahwa keterbelakangan juga membawa 
“kerugian yang besar.”
 Tentang tingkat kesehatan di kawasan 
Afrika Sub-Sahara, UN Population Division 
memproyeksikan bahwa harapan hidup 
pada waktu kelahiran di Afrika selama 5 
sampai 10 tahun ke depan akan mengalami 
penurunan, untuk kembali merangkak naik 
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dan mencapai angka 65 tahun pada sekitar 
tahun 2050.44 Proyeksi ini mengasumsikan 
bahwa tingkat prevalensi HIV/AIDS di 
Afrika akan mencapai puncaknya pada suatu 
masa sebelum tahun 2010 dan kemudian 
menurun selama dasawarsa-dasawarsa 
selanjutnya. Tetapi, Joint United Nations 
Programme on HIV/AIDS memperkirakan 
bahwa pada tahun 2000, 43 persen ibu 
hamil di Botswana dan 19 persen di Afrika 
Selatan positif terinfeksi HIV.45 Dengan 
demikian, jutaan bayi telah terinfeksi oleh 
virus ini ketika mereka dilahirkan. Ini 
kiranya dapat dicegah dengan intervensi 
yang tepat. Harapan hidup di Afrika tidak 
akan mengalami perbaikan yang berarti, 
dan segera, sekiranya penurunan tingkat 
prevalensi HIV/AIDS yang diasumsikan ini 
tidak terwujud.
 Karena kawasan Asia Selatan hampir 
dapat menyamai rata-rata angka harapan 
hidup dunia, Afrika Sub-Sahara akan 
menjadi satu-satunya kawasan yang secara 
signifikan ditandai oleh ketidaksetaraan 
kesehatan antarnegara, kecuali bila terjadi 
suatu bencana atau wabah penyakit yang 
luar biasa di tempat-tempat lain.46 Jadi, 
upaya-upaya peningkatan angka harapan 
hidup di kawasan Afrika Sub-Sahara 
merupakan kunci kepenurunan tingkat 

ketidaksetaraan internasional di bidang 
kesehatan pada masa datang. Bab 2 telah 
memaparkan berbagai ketidaksetaraan 
di dalam negara pada bidang kesehatan 
antara anak-anak yang dilahirkan oleh 
orang tua yang kaya dengan yang miskin, 
ibu yang terpelajar dengan yang tidak, 
yang tinggal di perkotaan atau pedesaan, 
dan seterusnya.  Di banyak negara, 
perbedaan atau gradien yang tajam dalam 
hal kesempatan dan kondisi kesehatan 
ada bersama dengan dimensi-dimensi ini. 
Untuk dapat menilai dengan tepat berbagai 
tren dalam ketidaksetaraan kesehatan, 
dibutuhkan lebih banyak penelitian di 
masa depan.
 Bi la  tren menunjukkan bahwa 
perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, 
dan pendapatan terjadi di banyak negara 
miskin di luar Afrika, tantangan terbesarnya 
tetap berada di Afrika dan beberapa negara 
kawasan yang lain. Pertumbuhan yang setara 
perlu digalakkan kembali di negara-negara 
yang ekonominya stagnan, dan tragedi 
AIDS (bersama dengan berbagai penyakit 
lain yang dapat dicegah dan diobati) perlu 
diatasi dengan segera, terutama di kawasan 
Afrika Sub-Sahara. Ini tetap menjadi 
tantangan global yang terbesar untuk 
pembangunan dewasa ini.



109

F o k u s  2  Pemberdayaan

Partisipasi rakyat dan transisi yang setara di tingkat lokal

Upaya-upaya untuk meningkatkan kesetaraan melalui aksi publik mensyaratkan perubahan dalam konfigurasi kekuasaan dan 
pengaruh yang ada sekarang ini. Karena berbagai institusi yang telah ada menganakemaskan kelompok-kelompok kepentingan 
tertentu dan meminggirkan yang lain, upaya untuk membangun institusi pemerintahan yang lebih demokratis dan lebih 
mendorong pencapaian kesetaraan membutuhkan reformasi yang akan memperbesar kemungkinan partisipasi yang efektif 
dari kelompok-kelompok yang secara tradisional terpinggirkan.

Pemerintahan lokal merupakan 
domain yang sangat penting 
dalam pelaksanaan hak-hak 

demokratis dan pengambilan pilihan 
publik yang efektif. Namun, di banyak 
negara berkembang, terdapat beberapa 
faktor yang saling berkomplot untuk 
menentang pemerintahan yang baik, 
demokrasi, dan kesetaraan di tingkat 
lokal. Kekuasaan sosial dan ekonomi 
kaum elit lokal sering kali menjelma 
dalam pengaruh yang tak wajar atas 
proses politik yang terjadi, sementara 
struktur pengambilan keputusan 
yang bersifat dari-atas-ke-bawah, 
tertutup, dan tidak transparan telah 
membatasi hak-hak warga biasa untuk 
menyuarakan aspirasinya.1 Proses 
pembelajaran berdemokrasi di negara 
berkembang sering diawali dengan 
demokratisasi pemerintahan lokal, dan 
persis inilah yang coba dilakukan oleh 
para penggagas dua pemerintahan yang 
partisipatoris—di negara bagian Kerala, 
India dan di berbagai kotamadya di 
Brasil.

 Pada tahun 1996, pemerintah 
negara bagian Kerala meluncurkan 
apa yang secara luas dipandang sebagai 
inisiatif yang paling ambisius untuk 
membangun desentralisasi demokrasi di 
India: People’s Campaign of Decentralized 
Planning [Kampanye Rakyat untuk 
Perencanaan Desentralisasi]. Peme-
rintah tidak hanya memberikan 
mandat dan mengucurkan sumber 
daya dalam jumlah yang signifikan 
ke 1.214 panchayat (dewan desa) dan 
kotamadya yang ada di Kerala, tetapi 
juga mendorong partisipasi langsung 
warganya dengan cara memberikan 
mandat ke majelis desa dan komite kota 
untuk merencanakan dan menyusun 
anggaran pembangunan lokal.
 Di Brasil, pada tahun 1990, kota 
Porto Alegre menjalankan gagasan 
anggaran belanja partisipatoris yang 
kemudian ditiru oleh setidak-tidaknya 
400 kotamadya yang tersebar di pelosok 
negeri tersebut. Prosesnya diawali 
dengan rapat-rapat lingkungan di mana 
para warga duduk untuk menyusun 

prioritas anggaran, dan berakhir dengan 
penentuan anggaran tingkat kota yang 
disusun oleh delegasi yang secara 
langsung dipilih melalui rapat-rapat 
lingkungan tersebut. Sukses di Porto 
Alegre ini diikuti dengan penyebarannya 
yang konstan, dengan setidak-tidaknya 
100 kotamadya, termasuk São Paulo, 
mengimplementasikan variasi anggaran 
partisipatorisnya pada tahun 1996-
2000, dan sekitar 250 kotamadya pada 
tahun 2000-2004.
 Dua gagasan ini memiliki banyak 
kesamaan. Keduanya dimaksudkan 
sebagai upaya yang langsung dan sadar 
untuk memutus rantai perpolitikan 
pemerintah lokal yang didominasi elit 
dan bersifat klientelistik dengan cara 
mempromosikan berbagai kebijakan 
redistributif melalui partisipasi populer 
(rakyat) yang luas. Dengan demikian, 
kedua inisiatif tersebut mengubah 
struktur kesempatan politik dan 
melibatkan aksi untuk memperkuat agens 
kelompok-kelompok yang subordinat.2 
Keduanya, dalam praktiknya, melengkapi 
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bentuk-bentuk demokrasi representatif 
dengan berbagai institusi terbuka yang 
mendorong keterlibatan langsung dari 
masyarakat sipil. Dan, keduanya juga 
memperkuat otoritas publik dan aksi 
publik dengan cara meningkatkan 
kedalaman dan jangkauan pembuatan 
keputusan yang demokratis.

Memperdalam 
demokrasi
Bukti menunjukkan bahwa kedua 
inisiatif atau gagasan tersebut telah 
mampu memperdalam demokrasi, 
memperluas kisaran aktor sosial yang 
berpartisipasi dalam arena politik. 
Di Porto Alegre, diperkirakan ada 
sekitar 100.000 orang dewasa yang, 
dalam kadarnya masing-masing, telah 
turut berpartisipasi dalam rapat-
rapat penyusunan anggaran. Kota-
kota lain yang mengadopsi bentuk 
tertentu dari proses ini juga merasakan 
partisipasi yang aktif [dari warganya], 
termasuk berbagai kotamadya yang 
tidak memiliki masyarakat sipil yang 
mapan. Di Kerala, hampir satu dari 
empat keluarga pernah menghadiri 
rapat-rapat warga yang diadakan dalam 
dua tahun pertama kampanyenya, dan 
terlepas dari rutinisasi proses tersebut 
pada tahun-tahun selanjutnya, berbagai 
rapat macam itu terus saja menarik 
minat warga yang besar. Ratusan 
ribu warga Kerala telah mengikuti 
pelatihan perencanaan dan penyusunan 
anggaran, serta komite yang merancang 
dan menganggarkan proyek-proyek 
yang spesifik pun utamanya terdiri atas 
aktor-aktor masyarakat sipil.

 Proses perancangan ulang atas 
insentif-insentif institusional dan 
upaya-upaya mobilisasional yang 
baru melalui rapat desa diikuti oleh 
partisipan yang 40 persennya adalah 
kaum perempuan (suatu persentase 
yang belum pernah terjadi di India) dan 
tingkat partisipasi kaum dalit (kalangan 
untouchable) pun telah melampaui 
representasi mereka dalam populasi.3 
Tambahan pula, kedua inisiatif ini telah 
berhasil menciptakan kader politikus 
akar rumput baru yang pada waktu 
sebelumnya entah tidak ada (delegasi 
di Brasil) atau tidak memiliki kuasa 
(14.000 dewan panchayat yang dipilih 
di Kerala). Bidang publik lokal—
yang merupakan sine qua non dalam 
setiap demokrasi yang hidup—telah 
menjadi lebih ekstensif, inklusif, dan 
bermakna.

Memperluas demokrasi
Inisiatif-inisiatif tersebut ditandai 
dengan perluasan demokrasi, khususnya 
pengambilan keputusan publik di 
arena-arena otoritas yang pada waktu 
sebelumnya didominasi oleh kaum 
elit swasta dan negara. Penyusunan 
anggaran belanja kota di Brasil, 
untuk kurun waktu yang lama, telah 
dikuasai oleh partai-partai oligarkis 
dan berbagai kelompok kepentingan 
sektoral yang sempit. Dewan panchayat 
di Kerala, untuk waktu yang lama, 
tidak lebih dari sekadar penerima 
proyek-proyek top-down yang pasif, 
yang dirancang dan disampaikan oleh 
birokrasi negara. Dalam kedua inisiatif 
tersebut, warga kini mempunyai suara 

untuk menentukan bagaimana berbagai 
sumber daya publik dialokasikan. 
Dalam contoh-contoh penyusunan 
anggaran partisipatoris yang paling 
berhasil, seluruh anggaran belanja 
kota dibahas dan disetujui oleh para 
delegasi yang bertindak berdasarkan 
prioritas-prioritas yang ditetapkan 
dalam berbagai rapat lingkungan, 
dengan warga ikut terlibat dalam 
menentukan segmen permodalan dan 
operasionalnya.
 Di beberapa kotamadya, partisi-
pasi langsung warga telah meluas 
ke wilayah-wilayah tematis, seperti 
pembangunan ekonomi, transportasi 
publik, pendidikan, layanan sosial, dan 
rencana kota. Di Kerala, para panchayat 
telah diberi otoritas atas lebih dari 
35 persen anggaran pembangunan, 
suatu peningkatan sebesar lima 
kali lipat dalam basis sumber daya 
mereka. Panchayat telah memeringkat, 
merancang, dan menjalankan ratusan 
proyek per tahun di semua sektor 
pembangunan. Proyek-proyek tersebut 
mencakup pembangunan perumahan 
untuk warga miskin, irigasi skala 
kecil, jalan dan infrastruktur lokal, 
proyek-proyek pertanian, layanan 
pendukung di bidang kesehatan dan 
pendidikan, serta sejumlah proyek lain 
yang secara khusus ditargetkan untuk 
kaum perempuan dan orang dalit.

Meningkatkan 
kesetaraan
Inisiat if- inisiat if  tersebut pada 
umumnya mampu meningkatkan 
derajat kesetaraan. Di Porto Alegre, 
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contoh yang paling terkenal dan 
paling banyak didokumentasikan 
terkait dengan semakin meningkatnya 
anggaran belanja yang diperuntukkan 
untuk wilayah-wilayah kota yang 
miskin setelah introduksi anggaran 
partisipatoris. Di berbagai kota besar 
lain yang juga menerapkan sistem 
anggaran partisipatoris, seperti Belém 
dan Belo Horizonte, pembelanjaan 
tertinggi juga diperuntukkan untuk 
kaum miskin. Suatu analisis statistik 
atas semua kotamadya di Brasil pada 
tahun 1997-2000 menunjukkan 
bahwa kota-kota yang menerapkan 
sistem anggaran partisipatoris telah 
menganggarkan dana dalam jumlah 
yang signifikan untuk berbagai sektor 
yang memiliki pengaruh langsung atas 
hidup orang miskin.4 
 Di Kerala, banyak survei terhadap 
para responden kunci menemukan 
bahwa kelompok-kelompok yang 
“kurang beruntung” adalah yang 
penerima utama dari skema-skema 
bantuan yang dijalankan. Berbagai 
studi  kasus juga menunjukkan 
bahwa panchayat memberi tekanan 
mengenai perlunya mengangkat semua 
keluarga pada taraf kesejahteraan 
yang dasar, dengan penekanan utama 
pada penyediaan fasilitas sanitasi, 
perumahan yang layak, dan air bersih 
untuk keluarga miskin.
 Berkat kedua inisiatif tersebut, 
jumlah warga yang mencari dan 
menggantungkan diri pada sewa telah 
turun secara drastis.5 Transparansi yang 
lebih besar dalam proses penyusunan 
anggaran sendiri telah meningkatkan 
biaya transaksi predasi dan patronase.

Memberdayakan 
kelompok-kelompok 
yang paling terpinggir

Kasus Kerala dan Porto Alegre meng-
gambarkan pentingnya upaya mem-
perbaiki aksesibilitas, transparansi, 
dan akuntabilitas pemerintah lokal. 
Namun demikian, meski berbagai 
inisiatif macam itu telah dijalankan, dan 
ekonomi pun mengalami pertumbuhan, 
kelompok-kelompok sosial yang paling 
terpinggir—para janda, penghuni 
pemukiman kumuh, pekerja seks, dan 
kalangan yang sangat miskin—kiranya 
terus mengalami proses “peminggiran.” 
Apa yang dapat dilakukan? Masalahnya 
menjadi lebih besar tatkala komitmen 
dari atas dan mobilisasi dari bawah 
lebih rendah daripada yang terdapat 
dalam kedua kasus di atas.
 Seperti telah dibahas dalam Bab 
2, kelompok-kelompok sosial yang 
paling terpinggir sering kali benar-
benar terjerembab dalam “perangkap 
ketidaksetaraan”—suatu situasi yang 
ditandai oleh keadaan material 
yang mengerikan, harapan rasional 
mengenai kesempatan mobilitas yang 
terbatas, dan keyakinan-keyakinan 
yang diinternalisasi berkaitan dengan 
legitimasi dan imutabilitas lingkungan 
mereka. Berbagai upaya untuk ke 
luar dari perangkap ketidaksetaraan 
macam itu dan untuk memperbaiki 
terms of recognition yang disematkan 
kalangan lain terhadap kaum miskin 
d imulai  dengan p embangunan 
“kapasitas untuk bercita-cita,” serta 
yang tak kalah pentingnya, “kapasitas 
untuk terlibat.”6 Kapasitas-kapasitas 

ini mencakup kemampuan untuk 
memimpikan dan mewujudkan masa 
depan alternatif,  percaya bahwa 
lepas dari kemiskinan itu tidak 
hanya pantas didambakan tetapi juga 
mungkin digapai, dan kemampuan 
untuk berpartisipasi secara lebih 
bermakna dalam berbagai forum di 
mana keputusan-keputusan yang 
memengaruhi kesejahteraan bersama 
dibahas dan diambil.
 “Kapasitas untuk bercita-cita” 
pada garis besarnya merupakan 
produk dari pengembangan berbagai 
mekanisme-mekanisme interaksi 
antara kaum miskin dan kalangan 
elit yang lebih aksesibel dan setara, 
mekanisme-mekanisme yang secara 
t imbal  has i l  berkaitan  dengan 
pencapaian hak suara yang lebih setara 
dalam interaksi asosiatif. Kapasitas ini 
tumbuh subur dalam dan melalui 
organisasi dan dialog publik, serta 
dalam kesempatan-kesempatan yang 
dihasilkannya untuk berlatih, repetisi, 
bereksplorasi, membuat perkiraan, 
dan menyampaikan perbedaan 
pendapat.
 Perhimpunan para pekerja seks 
di daerah kumuh Kalkuta, misalnya, 
memberi anggota-anggotanya suara, 
hak publik, dan kapasitas untuk 
mewujudkan kepentingan dan aspirasi 
mereka, yang dengan cara lain tidak 
mungkin tercapai.7 Muda, perempuan, 
sering kali merupakan imigran gelap, 
terikat kontrak kerja yang berat 
dengan para bos yang kejam, dan pasti 
menghadapi penolakan dari keluarga 
sekiranya mereka berhasil melepaskan 
diri dan kembali ke rumah, para 
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pekerja seks tersebut nyaris tidak 
memiliki kapasitas untuk menyuarakan 
aspirasi mereka dan mewujudkan 
kepentingan serta harapan-harapan 
mereka. Namun demikian, upaya-
upaya yang tak kenal lelah untuk 
mengorganisasikan para perempuan 
tersebut ke dalam suatu perhimpunan 
akhirnya memberi mereka keper-
cayaan diri dan kompetensi untuk 
membawa perubahan dalam diri para 
konsumen, yakni supaya mereka mau 
menggunakan kondom.
 Di Indonesia,  Proyek Pem-
bangunan Kecamatan—PPK (Kecamatan 
Development Project—KDP), yang 
berjalan di 28.000 desa di segenap 

pelosok negeri, berusaha memperbaiki 
“terms of recognition” dan agens politik 
kelompok-kelompok yang terpinggir.8 
Proyek ini mengalokasikan dana hibah 
ke tingkat kecamatan, di mana beberapa 
kelompok warganya yang miskin (dua 
di antaranya harus kaum perempuan) 
diundang untuk saling memperebutkan 
dana tersebut berdasarkan presentasi 
proposal subproyek formal. Prosedur, 
institusi, dan aturan-aturan dalam PPK 
kebanyakan bersifat desentral. PPK 
berfokus pada berbagai upaya yang 
dimaksudkan untuk menyelesaikan 
masalah umum secara bersama, 
mengundang partisipasi dan pengawasan 
publik yang luas, dan berlangsung kurang 

lebih dalam cara yang berkelanjutan dan 
terlembagakan.9 
 Kajian mutakhir atas dampak PPK 
untuk proses pengambilan kebijakan 
lokal menemukan bahwa proyek 
ini membantu kelompok-kelompok 
terpinggir untuk mengolah akses 
ke ruang yang lebih konstruktif dan 
prosedur untuk mengatasi berbagai 
konflik proyek dan bukan proyek.10 
Tahap awal transformasi seperti ini—di 
mana berbagai kelompok yang tidak 
setara membangun kapasitas untuk 
berinteraksi satu sama lain dengan 
baik—merupakan hasil yang sederhana 
tetapi tidak dapat diremehkan untuk 
proyek pembangunan.



Mengapa Kesetaraan Itu 
Penting?

BAGIANII Di bagian pertama dari Laporan ini, secara ringkas telah dipaparkan bukti-
bukti mengenai adanya berbagai ketidaksetaraan dalam berbagai dimensi 
kehidupan. Selain secara langsung memengaruhi kesejahteraan hidup orang, 
dimensi-dimensi kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, pendapatan, hak 
suara, dan akses ke layanan turut menciptakan kesempatan-kesempatan yang 
dimilikinya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan di masa depan. Kami 
telah menekankan kesalingterkaitan antara berbagai dimensi ini. Yang terjadi 
tidak hanya bahwa ada ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan, kondisi 
kesehatan, dan tingkat pendidikan, tetapi—yang lebih penting lagi—indikator-
indikator tersebut saling terkait satu sama lain. Orang kaya cenderung lebih 
sehat sekaligus lebih terpelajar daripada orang miskin. Orang yang paling 
miskin dari kalangan miskin cenderung berpendidikan rendah dan memiliki 
kondisi kesehatan yang amat buruk. Berbagai korelasi ini umumnya juga meluas 
ke layanan  publik, di mana kaum miskin memperoleh akses ke infrastruktur, 
jaringan listrik, air, sanitasi, dan pembuangan sampah yang lebih terbatas, jika 
memang mendapatkannya, daripada orang-orang lain.
 Karena pendidikan dan kekayaan membantu seseorang untuk memperoleh 
pengaruh di masyarakat, hak suara dan kekuasaan politik pun biasanya 
dipandang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi. Interaksi yang saling 
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menguatkan antara ketidaksetaraan di 
bidang ekonomi, sosial, dan politik ini 
lalu melestarikan keberadaannya dari 
generasi ke generasi. Bab 2 membahas 
petunjuk yang mengindikasikan bahwa 
perbedaan status ekonomi sebesar 10 persen 
antara dua keluarga dalam satu generasi 
cenderung mengimplikasikan perbedaan, 
rata-rata, sebesar 4 sampai 7 persen pada 
generasi selanjutnya, bergantung pada 
negara dan detail-detail pengukurannya. 
Kesempatan, dengan demikian, jelas-jelas 
tidak independen dari latar belakang 
sosial dan keluarga, atau dari identitas 
kelompok.
 Apakah disparitas-disparitas semacam 
itu penting? Apakah orang menaruh 
perhatian pada berbagai perbedaan besar 
yang ada dalam akses ke pendidikan 
dan kesehatan, dan dalam kesempatan 
ekonomi, ataukah sekadar pada fakta 
bahwa beberapa orang mempunyai tingkat 
pendapatan, pendidikan, dan akses ke 
layanan publik yang amat rendah? Haruskah 
para pembuat kebijakan mengkhawatirkan 
ketidaksetaraan kesempatan yang muncul 
dari diskriminasi, akses yang tidak setara ke 
keadilan, atau proses-proses lain yang tidak 
adil? Haruskah institusi seperti Bank Dunia, 
yang tujuan utamanya adalah membantu 
negara-negara kliennya dalam menghapus 
kemiskinan absolut, peduli pada persoalan 
ketidaksetaraan—dalam hal kesempatan, 
hasil, dan proses?
 Tentang pertanyaan-pertanyaan ini, 
banyak jawaban dapat diajukan. Dukungan 
terhadap penciptaan kesempatan-
kesempatan yang setara telah lama menjadi 
tema kebijakan dalam negeri di Amerika 
Serikat, misalnya Franklin D. Roosevelt 
pernah mengatakan, “Kita tahu bahwa 

kesetaraan dalam hal kemampuan individual 
tidak pernah ada dan tidak akan pernah 
ada, tetapi kita tetap menegaskan bahwa 
kesetaraan dalam hal kesempatan harus terus 
diupayakan.”1 Beberapa partisipan dalam 
rangkaian konsultasi yang kami adakan 
dalam rangka penyusunan laporan ini 
bahkan merasa risi bila pertanyaan “Apakah 
ketidaksetaraan itu penting?” diajukan, 
sebab, menurut mereka, jawabannya “Jelas 
ya.” Seorang partisipan bahkan merasa 
bahwa pertanyaan itu mengindikasikan 
“kita mengalami toleransi yang amat sangat 
mengerikan.”2

 Tiga bab selanjutnya dalam laporan 
ini akan membahas pertanyaan berikut: 
apakah kebijakan pembangunan yang 
baik harus memerhatikan kesetaraan? 
Kesetaran, sebagaimana dibahas dalam 
Bab 1, dimengerti sebagai upaya untuk 
meraih kesempatan-kesempatan yang 
setara dan menghindari kemiskinan atau 
kerugian yang mutlak. Kesetaraan tidak 
dengan pendapatan, kondisi kesehatan, 
atau hal-hal lain yang sama. Kesetaraan 
adalah upaya mewujudkan suatu situasi di 
mana upaya, pilihan, dan inisiatif pribadi—
melebihi latar belakang keluarga, kelas 
sosial, ras, atau jenis kelamin—menentukan 
perbedaan dalam pencapaian ekonomi 
antara satu orang dengan orang lain. Suatu 
situasi di mana semua institusi bersikap 
tidak pandang bulu dan berbagai institusi 
nonpasar sama responsifnya baik kepada 
kaum kaya maupun kaum miskin; di mana 
hak-hak pribadi dan hak milik dijalankan 
secara setara untuk semua orang; dan di 
mana semua orang mempunyai akses ke 
layanan-layanan dan infrastruktur publik 
untuk meningkatkan produktivitas dan 
kesempatan keberhasilan merek di pasar.
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 Petunjuk-petunjuk yang kami tinjau 
di sini telah disarikan dari berbagai disiplin 
ilmu, mulai dari ekonomi dan sejarah 
sampai sosiologi dan antropologi. Petunjuk-
petunjuk tersebut menjelaskan bahwa upaya 
pencapaian kemakmuran yang kokoh dan 
berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari 
perluasan kesempatan ekonomi dan hak 
suara politik untuk sebagian besar, atau 
semua, orang dalam masyarakat. Salah satu 
alasan untuk ini muncul dari gagalnya pasar 
modal, tanah, dan tenaga kerja. Kegagalan 
itu mengimplikasikan bahwa kesempatan-
kesempatan produktif tidak selalu ditangkap 
oleh mereka yang memiliki potensi imbal 
hasil (return) tertinggi karena talenta atau 
gagasan mereka, tetapi oleh orang-orang 
lain yang lebih kaya, lebih memiliki koneksi, 
atau memiliki bidang tanah yang lebih luas. 
Keadaan ini tidak akan terjadi sekiranya 
pasar berjalan dengan sempurna, karena, 
dalam kondisi demikian, sumber-sumber 
daya akan mengalir ke berbagai proyek 
investasi yang paling produktif. Tetapi, 
karena pasar yang tidak sempurna itulah, 
berbagai skema redistribusi yang efisien 
diajukan.
  Bab 5 mendokumentasikan contoh-
contoh di mana efisiensi agregat dapat 
ditingkatkan dengan redistribusi kekayaan 
atau kekuasaan ke kelompok-kelompok 
yang lebih miskin atau terpinggir. Kadang-
kadang, petunjuk mengenai inefisiensi 
tersebut terlihat dalam perbedaan produk 
kapital marginal antara satu perusahaan 
dengan perusahaan lain. Kita tahu bahwa 
para pengusaha kecil membayar tingkat 
bunga yang jauh lebih tinggi daripada 
pengusaha besar. Kita tahu bahwa beberapa 
petani mengalokasikan daya upaya pada 
bidang-bidang tanah sedemikian rupa 

sehingga secara sosial tidak efisien, 
karena mereka memiliki lahan sendiri 
dan juga menyewa lahan lain dengan 
sistem untuk hasil. Kami memiliki bukti 
eksperimental yang menunjukkan bahwa 
kelompok-kelompok yang mengalami 
diskriminasi memiliki tingkat kinerja di 
bawah kapasitas mereka, entah karena 
mereka menginternalisasi stereotip yang 
dicapkan pada mereka atau karena mereka 
berharap untuk diperlakukan secara tidak 
adil. Setiap bukti yang diperoleh berkat 
penelitian empiris yang cermat itu, dan 
bukti-bukti lain yang dibahas dalam Bab 
5, makin menegaskan mengapa keadaan 
ekonomi yang lebih setara, dalam sebagian 
besar kasus, juga lebih efisien.3

 Bab 6 melengkapi gambar ini dengan 
bukti-bukti historis, menyatakan bahwa 
ketidaksetaraan yang mengangga lebar 
dalam hak dan kekuasaan politik bisa 
melahirkan berbagai institusi eksklusioner 
yang umumnya mengganggu proses 
pembangunan. Kesetaraan politik yang lebih 
besar, sebaliknya, membatasi kekuasaan tak 
terbatas yang dimiliki oleh kalangan yang 
paling kuat dalam masyarakat. Kesetaraan 
politik itu mendorong lahirnya berbagai 
institusi yang mampu menyetarakan ruang 
gerak dan menyediakan kesempatan untuk 
mereka yang berlatar belakang terpinggir 
untuk maju dan melakukan mobilitas.
 Institusi-institusi macam itu akan 
lebih mampu menyokong terwujudnya 
pertumbuhan yang berkelanjutan. Salah 
satu contoh mengenai hal ini datang dari 
perbandingan antara praktik kerja paksa 
ala conquistadores Spanyol di pusat-pusat 
pertambangan di koloni Amerika pada abad 
ke-16 sampai ke-18 yang eksploitatif dengan 
kebebasan dan kesempatan yang lebih besar 
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yang dimiliki oleh para pemukim perdana 
di Amerika Utara. Contoh lain perlakuan 
negara terhadap warganya yang tidak 
adil atau setara, yang juga menyebabkan 
hilangnya efisiensi, adalah tarif pajak yang 
sangat tinggi terhadap para petani Afrika 
yang miskin, yang dijalankan oleh dewan 
pemasaran hasil pertanian milik negara atau 
parastatal di Ghana, Nigeria, dan Zambia, 
yang terjadi beberapa dasawarsa yang lalu. 
 Kesetaraan dan keadilan penting 
tidak hanya karena keduanya saling 
melengkapi untuk kemakmuran jangka 
panjang. Merupakan hal yang amat jelas 

bahwa banyak—jika tidak malah sebagian 
besar—orang peduli pada kesetaraan karena 
kesetaraan itu sendiri. Beberapa orang 
memahami kesempatan yang setara dan 
proses yang adil sebagai dua hal yang 
sama pentingnya dengan keadilan sosial 
dan, karenanya, merupakan bagian yang 
intrinsik dari tujuan pembangunan itu 
sendiri. Dalam Bab 4, secara ringkas kita 
akan meninjau ulang berbagai argumen dan 
bukti yang menunjukkan bahwa kebanyakan 
kelompok masyarakat, sejak dulu, menaruh 
perhatian yang amat besar terhadap persoalan 
kesetaraan.
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b a b4 Meski berasal dari berbagai latar belakang 
kultural yang berbeda, orang memiliki 
perhatian yang sama pada nilai kesetaraan, 
seperti tercermin dalam tradisi religius dan 
filosofi, serta dalam institusi hukum, baik 
di tingkat nasional maupun internasional. 
Agama-agama, mulai dari Islam sampai 
Budha, serta berbagai tradisi filosofi sekuler, 
dari Plato sampai Zen, menaruh perhatian 
pada kesetaraan dan penolakan terhadap 
kemiskinan absolut. Dalam institusi hukum 
modern, kesetaraan senantiasa menjadi 
aspek teori dan praktik yang fundamental. 
 Bahwa perhatian pada kesetaraan 
berakar kuat dalam budaya, agama, dan 
tradisi filosofi menunjukkan bahwa 
preferensi yang fundamental atas keadilan 
benar-benar tertanam dalam diri manusia. 
Kami menemukan bukti eksperimental 
yang menunjukkan bahwa banyak orang 
meletakkan nilai moneter pada “keadilan” 
dan siap untuk melepaskan uang yang 
mereka dapat bila mereka merasa bahwa 
proses yang melibatkan mereka tidak 
adil. Melengkapi bukti ini adalah data 
yang diperoleh dari survei pendapat dan 
survei terhadap kesejahteraan subjektif, 
yang menunjukkan bahwa ketidaksetaraan 
pendapatan yang tinggi, pada umumnya, 
dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan 
subjektif agregat yang rendah. 

 Kaitan empiris antara ketidaksetaraan 
pendapatan dan pengurangan kemiskinan 
memperkuat kaitan konseptual antara 
penolakan terhadap ketidaksetaraan 
dan upaya-upaya untuk menghindari 
kemiskinan absolut. Kami menyoroti fakta 
yang secara jelas menyatakan bahwa, jika 
tingkat ketidaksetaraan menurun karena 
pembangunan, kemiskinan lebih menurun 
lagi daripada bila tingkat ketidaksetaraan 
tidak mengalami perubahan. Kami juga 
mendokumentasikan fakta yang lebih 
samar-samar, yang menyatakan bahwa 
ketidaksetaraan pendapatan yang lebih 
tinggi mengurangi efektivitas kemajuan 
ekonomi masa depan dalam mengurangi 
kemiskinan pendapatan yang absolut. 

Pendekatan etis dan 
filosofi terhadap 
kesetaraan
Manifestasi paling awal dari perhatian 
orang pada kesetaraan dan penolakan 
terhadap kemiskinan kiranya berasal 
dari agama. Beberapa agama besar dunia 
mendukung gagasan mengenai keadilan 
sosial dan kewajiban terhadap kaum miskin. 
Umat Budha menjalankan kewajiban 
untuk memerhatikan kaum miskin. Umat 
Kristen “mengasihi sesama mereka seperti 
mengasihi diri sendiri.” Kata “amal,” dalam 
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bahasa Ibrani, sama artinya dengan kata 
“keadilan.” Salah satu dari lima rukun iman 
dalam Islam adalah zakat, yang ditujukan 
bagi kaum miskin dan mereka yang 
membutuhkan. World Faiths Development 
Dialogue (1999) menyatakan bahwa “semua 
agama memandang kemiskinan material 
yang ekstrem di dunia sebagai beban moral 
kemanusiaan kontemporer dan pelanggaran 
atas kepercayaan yang ada dalam keluarga 
umat manusia.” dan pandangan religius 
dalam hal kesetaraan tidak terbatas pada 
soal kemiskinan. Terlepas dari interpretasi 
dan perspektif yang beragam, keyakinan 
terhadap martabat dasar umat manusia 
merupakan aspek teologis dari semua 
agama besar. Walau terdapat perbedaan 
yang besar tentang bagaimana keyakinan ini 
terwujud dalam agama, atau bahkan dalam 
berbagai kelompok yang berbeda dalam 
agama-agama besar, beberapa pengamat 
melihat adanya penekanan pada prinsip 
kesetaraan.1 
 Kesetaraan juga menjadi tema besar 
dalam tradisi filosofi sekuler. Filsafat 
politik dan etis Barat, misalnya, telah 
lama menaruh perhatian yang besar pada 
distribusi. Pada zaman Yunani Kuno, 
Plato mengatakan bahwa “bila suatu 
negara ingin menghindari ... disintegrasi 
sipil ... kemiskinan dan kekayaan yang 
ekstrem seharusnya tidak dibiarkan 
berkembang di semua lapisan masyarakat, 
karena keduanya dapat menyebabkan 
kehancuran.”2 Hukum Romawi, meski 
mendiskriminasi para budak, seperti yang 
terjadi di semua kerajaan kuno yang lain, 
juga membangun landasan kerajaannya 
pada beberapa prinsip kesetaraan, yang 
juga lalu menjadi dasar untuk hukum 
modern di berbagai negara. Prinsip itu 

hanya diterapkan pada warga negara 
Romawi yang bebas atau bukan budak, 
tetapi di negara-negara modern, ia 
berlaku untuk semua orang. 
 Pada era modern, pemikiran Barat 
tentang keadilan sosial sangat dipengaruhi 
oleh utilitarianisme—gagasan, yang mula-
mula dicetuskan oleh Bentham (1789), 
yang menyatakan bahwa tujuan sosial 
adalah memberi “kebahagiaan tertinggi ke 
semakin banyak orang.” Walaupun kaum 
utilitarian pada dasarnya tidak menaruh 
perhatian pada distribusi kebahagiaan, 
sekadar mendorong masyarakat untuk 
memaksimalkan nilai guna (utilitas) untuk 
semua individu, pendekatan ini telah 
memperoleh reputasi yang kiranya tidak 
begitu bagus (setidak-tidaknya di antara 
para ekonom) karena memiliki implikasi-
implikasi egalitarian.3  
 Teori-teori keadilan distributif modern 
telah bergeser jauh dari utilitarianisme, 
sebagian karena kurangnya perhatian 
utilitarianisme terhadap distribusi kemak-
muran. Sejak awal tahun 1970-an, sejumlah 
pemikir berpengaruh, termasuk John Rawls, 
Amartya Sen, Ronald Dworkin, dan John 
Roemer telah memberi kontribusi penting 
yang khas untuk pemahaman kita atas 
kesetaraan. Walaupun teori keadilan dan 
pilihan sosial yang mereka ajukan, dalam 
beberapa hal berbeda satu sama lain tetapi, 
secara umum, mereka mempunyai banyak 
kesamaan. 
 Keempat-empatnya menolak kesejah-
teraan akhir (atau nilai guna) sebagai tolok 
ukur yang pas untuk menilai keadilan 
dari suatu alokasi atau sistem tertentu. 
Mereka mengakui pentingnya tanggung 
jawab individual untuk mengubah sumber 
daya menjadi hasil-hasil akhir, yang 
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juga mencakup kesejahteraan. Mereka 
lebih senang untuk memahami bahwa 
paduan antara kebebasan dan sumber 
daya yang tersedia untuk individu adalah 
tolok ukur yang pas untuk penilaian 
sosial. Mereka, dalam kadar tertentu, juga 
lebih tertarik pada argumen “selubung 
ketidaktahuan” Harsanyi (1955), yang 
menyatakan bahwa alokasi yang adil atas 
sumber daya seharusnya merupakan satu 
hal yang disepakati oleh “semua anggota 
masyarakat yang prospektif,” sebelum 
mereka tahu posisi mana yang akan mereka 
tempati. Mereka menggunakan eksperimen 
pemikiran ini untuk menegaskan bahwa 
keadilan mengimplikasikan alokasi yang 
setara terhadap beberapa konsep dasar, 
seperti halnya terhadap barang kebutuhan 
primer, untuk semua orang. 
 Yang tidak disepakati oleh Rawls, 
Sen, Dworkin, dan Roemer adalah tentang 
bagaimana persisnya bentuk konsep ini. 
Rawls (1971) berpendapat bahwa keadilan 
sosial harus dilandaskan pada dua prinsip 
dasar. Prinsip yang pertama “menuntut 
kebebasan yang seluas-luasnya untuk 
masing-masing orang, yang sesuai dengan 
kebebasan yang dipunyai oleh orang 
lain.”4 Prinsip yang kedua mensyaratkan 
bahwa kesempatan—yang dihubungkannya 
dengan konsep “barang kebutuhan 
primer”—harus terbuka untuk setiap 
anggota masyarakat. Berdasarkan Prinsip 
Perbedaan, ia menyatakan bahwa alokasi 
yang dipilih seharusnya adalah alokasi yang 
dapat memaksimalkan kesempatan untuk 
kelompok yang paling tersingkir. (Prinsip 
Perbedaan ini juga dikenal sebagai prinsip 
“maksimin” Rawl). 
 Sen (1985) berpendapat bahwa tiap 
orang mempunyai “faktor konversi” dari 

sumber daya ketindakan dan kemakmuran 
yang tidak sama. Ia menyatakan bahwa 
semua barang termasuk yang digolongkan 
sebagai “barang primer” oleh Rawls 
merupakan input bagi sistem fungsi orang—
serangkaian aksi yang orang lakukan dan 
keadaan yang orang nikmati dan hargai. 
Untuk Sen, konsep kesetaraan antara 
satu orang dengan orang lain adalah 
rangkaian fungsi yang memungkinkan 
orang untuk memilih (ia menyebutnya 
sebagai “rangkaian kapabilitas”). 
 Dworkin (1981b) dan Dworkin (1981a) 
menyatakan bahwa keadilan akan terwujud 
bila individu memperoleh kompensasi 
untuk aspek-aspek keadaan yang berada 
di luar kendali mereka, atau yang bukan 
merupakan tanggung jawab mereka. Untuk 
itu, ia mengusulkan suatu distribusi sumber 
daya yang memberikan kompensasi ke 
orang karena berbagai perbedaan bawaan 
yang tidak dapat mereka ubah, termasuk 
perbedaan talenta. 
 Roemer (1998) berpendapat bahwa 
kesetaraan menuntut adanya “kebijakan 
kesempatan yang sama.” Ia menyadari bahwa 
individu memang memiliki tanggung jawab 
atas kesejahteraan mereka sendiri, tetapi, 
selain itu, terdapat juga keadaan-keadaan 
di luar kendali mereka yang memengaruhi 
seberapa besar mereka dapat berusaha 
sekaligus seberapa besar kesejahteraan yang 
dapat mereka capai. Roemer menyatakan 
bahwa aksi publik, karenanya, bertujuan 
menyetarakan “keuntungan” antarorang 
dari kelompok yang keadaannya berbeda-
beda tersebut. 
 Terlepas dari berbagai perbedaan yang 
penting (tetapi subtil) tersebut, keempat 
pemikir itu telah memberikan kontribusi 
mereka untuk mengalihkan fokus keadilan 
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sosial dari hasil akhir ke kesempatan. 
Kami juga mengambil dari Nozick (1974), 
yang sering kali dianggap sebagai seorang 
pemikir anti-egalitarian. Ia menyatakan 
bahwa teori keadilan biasanya memberi 
penekanan yang berlebihan pada hasil akhir, 
misalnya kesejahteraan, nilai guna, atau 
malahan kapabilitas. Nozick mengingatkan 
kita akan fakta (yang gamblang) bahwa hasil 
akhir adalah akibat dari proses dan bahwa 
fokus suatu teori keadilan seharusnya adalah 
keadilan proses-proses itu sendiri. Jika 
berangkat dari keadaan awal yang adil, dan 
berjalan melalui proses yang juga adil, suatu 
alokasi dapat dianggap adil—walaupun 
mungkin tidak setara.
 Konsep kesetaraan yang kami pakai 
dalam Laporan ini didasarkan pada 
kontribusi keempat pemikir di atas, 
dengan lebih memfokuskan perhatian pada 
kesempatan daripada kesejahteraan, nilai 
guna, atau bentuk-bentuk hasil akhir yang 
lain. Kami tidak secara khusus mengupas 
perbedaan antara konsep kapabilitasnya 
Sen dengan konsep kesempatan yang 
diajukan Roemer. Seperti disadari oleh 
keduanya, kami pun mengakui peran 
tanggung jawab dan usaha individu yang 
amat sentral dalam menentukan hasil akhir 
yang diperoleh. Namun, kami lebih berfokus 
pada penghapusan ketidakberuntungan 
yang dikarenakan oleh keadaan-keadaan 
yang ada di luar kendali individu tetapi 
amat memengaruhi baik hasil akhir maupun 
tindakan-tindakan yang diambil untuk 
memperoleh hasil akhir tersebut.
 Berbagai perspektif yang berbeda 
mengenai apa optimum sosial itu dapat 
menjelaskan salah satu poin penting yang 
digagas oleh Laporan ini—poin yang 
sudah disinggung dalam Bab 1. Kami 

tidak berpretensi untuk memberi tahu ke 
negara tertentu mana pun mengenai sistem 
distribusi mana yang lebih setara, yang 
dapat diterapkan dalam masyarakatnya. 
Sebaliknya, peran kami adalah menunjukkan 
berbagai ketidaksetaraan yang kami amati 
dan menyatakan bahwa menguranginya 
sangat sesuai dengan—atau bahkan 
amat dibutuhkan bagi—efisiensi dan 
kemakmuran yang lebih besar dalam 
jangka panjang. Kotak 4.1 menampilkan 
diskusi ekonomi klasik mengenai berbagai 
perspektif filosofi.

Kesetaraan dan institusi-
institusi legal
Perhatian terhadap kesetaraan yang me-
warnai berbagai perdebatan tentang moral, 
agama, dan etika di seluruh dunia tercermin 
dalam institusi-institusi riil, yang dijadikan 
jalan di sepanjang sejarah oleh orang-
orang untuk memperjuangkan keadilan. 
Yang paling utama dari semua institusi 
macam itu adalah institusi legal, di mana 
“kesetaraan” distingtif—dan spesifik— 
ditafsirkan sebagai serangkaian prinsip 
yang dimaksudkan untuk mengarahkan dan 
memperbaiki pelaksanaan hukum. Menurut 
Kritzer (2002), bagaimana prinsip-prinsip 
ini melebur ke dalam berbagai hukum yang 
tertulis dan terkodifikasi berbeda-beda dari 
satu tradisi legal ke tradisi legal yang lain, 
tetapi konsep “keadilan” merupakan suatu 
realitas yang ada dalam dan mengatasi 
berbagai budaya. Dan pada praktiknya, 
definisi-definisi keadilan sering kali secara 
tegas mengacu pada nilai-nilai yang dianut 
bersama oleh suatu komunitas tertentu5 dan 
pada kepercayaan bahwa orang seharusnya 
tidak boleh menderita di hadapan hukum 
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KOTAK 4.1 Sebuah representasi sederhana seputar konsep-konsep kesetaraan yang berbeda

Figur di bawah ini (diadaptasi dari Figur 11-1 
dalam Atkinson dan Stiglitz, 1980),* kiranya 
dapat secara ringkas menjelaskan apa yang ingin 
dicapai oleh Laporan ini—dan apa yang tidak. 
Kita andaikan bahwa suatu masyarakat terdiri 
atas dua kelompok orang (1 dan 2) dan sumbu-
sumbu diagram tersebut menggambarkan tingkat 
kesempatan dari tiap kelompok. Kesempatan, 
tentu saja, bersifat multidimensional, tetapi 
demi mudahnya, berbagai dimensi itu dapat 
digabungkan menjadi “indeks kesempatan,” O1 
untuk kelompok 1 dan O2 untuk kelompok 2. Di 
sini, garis kurva AC merepresentasikan “garis 
batas kemungkinan kesempatan” masyarakat 
ini.** Garis ini merefleksikan indeks kesempatan 
maksimum yang dapat dicapai oleh kelompok 
1 dan 2, dengan memerhatikan teknologi dan 
sumber daya yang dimilikinya. Fakta bahwa garis 
ini tidak selalu menurun dari A ke C membuktikan 
bahwa ketika individu-individu dari kelompok 1 
mempunyai kesempatan yang sangat terbatas, 
orang dari kelompok 2 dapat memperoleh 
keuntungan dari meluasnya kesempatan yang 
dimiliki kelompok 1, atau sebaliknya. Dalam 
lingkup tertentu, membaiknya kesempatan 
kelompok orang “yang termiskin,” secara Pareto, 
bisa berakibat positif—menguntungkan setiap 
orang. Dengan kata lain, ada kemungkinan untuk 
redistribusi yang efisien dan positif. 
 Namun demikian, akhirnya, konsekuensinya 
pun muncul. Antara titik P dan R, jika masyarakat 
berada dalam garis batas kemungkinan 
kesempatan, setiap kenaikan di kelompok 1 
harus mengimplikasikan penurunan di kelompok 
2, dan sebaliknya. Titik B, R, dan E merupakan 
wujud dari “ruang kesempatan” dan konsep-
konsep kesejahteraan yang, secara berturut-turut, 
diasosiasikan dengan Bentham, Rawls, dan kaum 
egalitarian murni.

• Jika ingin memaksimalkan indeks kesempatan 
total, masyarakat harus mengarah ke titik 
B.

• Jika ingin memaksimalkan kesempatan untuk 
kelompok yang “paling miskin,” masyarakat 
harus mengarah ke titik R.

• Jika sangat ingin memiliki kesetaraan 
kesempatan yang absolut, masyarakat harus 
berada di sepanjang garis 45 derajat melalui 
garis awal, dan akan mengarah ke titik E.

 Yang bukan merupakan tujuan laporan ini 
adalah memberi saran mengenai kriteria keadilan 
sosial macam apa yang harus dicapai atau dituju 
oleh negara. Masing-masing dari ketiga poin 
tersebut dapat dipertahankan dengan argumen 
logis, dengan tingkat penolakan terhadap 
ketidaksetaraan kesempatan yang berbeda. 
 Yang coba diupayakan oleh Laporan ini 
adalah:

• Mendeskripsikan ketidaksetaraan kesem-
patan dapat diamati dalam masyarakat (pada 
suatu titik misalnya X).

• Menyelidiki apakah disparitas-disparitas 
tersebut (yang dalam diagram kita lebih 
banyak menguntungkan kelompok 2) dapat 
menghambat masyarakat untuk memiliki 
derajat kesempatan yang lebih tinggi 
(dan, dalam pengertian lain, menikmati 
kesejahteraan).

• Menyarankan kebijakan dan pendekatan 
institusional yang dapat membantu 
masyarakat bergerak dari titik X ke titik mana 
pun yang dianggap lebih adil, dengan tetap 
memerhatikan garis batas kemungkinan 
kesempatan yang ada.

*Atkinson dan Stiglitz (1980) mengacu pada Figur 1 

dalam Buchanan (1976).

**Dalam Atkinson dan Stiglizt (1980), nilai guna 

lebih banyak dipakai daripada kesempatan. Meskipun 

dalam hampir semua hal bersifat fundamental, 

berbagai perbedaan tersebut tidak akan dibahas di 

sini karena kriteria keadilan sosial yang tidak sama 

mengimplikasikan alokasi optimal yang juga berbeda.

C

E

R

B
P

X

O1

O2

A

Garis batas kemungkinan 
kesempatan

Sebuah ilustrasi mengenai pilihan kesempatan antara dua kelompok orang yang berbeda

B: Memaksimalkan kesempatan total (O1+O2) 

R: Memaksimalkan kesempatan kelompok 1 (O1)

E: Kesetaraan kesempatan absolut antara 
kelompok 1 (O1) dengan kelompok 2 (O2)

sebagai akibat dari kekuatan tawar-menawar 
yang tidak seimbang.6

 Di dalam filsafat Barat, Aristoteles 
dianggap sebagai penyusun pertama 

yang membedakan antara kesetaraan 
dengan keadilan.7 Ia menemukan bahwa 
pengadilan mengartikan keadilan sesuai 
dengan hukum—yaitu dengan menerapkan 
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aturan-aturan umum yang memberikan 
solusi yang adil pada sebagian besar 
kasus. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, 
keputusan yang dihasilkan tidak cukup adil. 
Kesetaraan kemudian memperbaiki hukum 
sepanjang hukum itu tidak sempurna 
dalam hal generalitasnya.8 Bangsa Romawi 
melaksanakan konsep kesetaraan ini dengan 
membedakan antara ius strictum (hukum 
yang keras) dan ius aequum (kesetaraan), 
dengan yang disebut terakhir dimaksudkan 
untuk menginterpretasi dan melengkapi 
hukum. Kesetaraan dapat menyelesaikan 
konflik antara satu pihak dengan pihak 
lainnya.
 Dalam tradisi  hukum modern, 
kesetaraan tetap menjadi aspek yang 
mendasar dari teori dan praktik hukum. 
Dalam sistem peradilan common law 
di Inggris, kesetaraan secara historis 
merupakan sistem yang terpisah, yang 
dijalankan oleh Pengadilan Chancery.9 The 
Judicature Act tahun 1873 “menggabungkan” 
pengadilan hukum dan pengadilan 
kesetaraan, meninggalkan sistem peradilan 
yang bercabang, dan menjamin supremasi 
kesetaraan bila kemudian muncul konflik 
dengan common law. Prinsip-prinsip 
kesetaraan, yang didasarkan pada hati nurani 
dan nilai kebenaran semakin berkembang 
dan diterapkan dalam yurisdiksi hukum 
positif di seluruh dunia untuk mengurangi 
risiko diambilnya keputusan yang kaku 
dan tidak adil akibat penerapan hukum 
formal.10

 Pada umumnya, penerapan prinsip 
kesetaraan sebagai sumber hukum dalam 
tradisi hukum sipil di Eropa daratan jauh 
lebih terbatas daripada dalam tradisi 
common law di Inggris. Kode-kode hukum 
sipil, yang pertama kali muncul pada zaman 

Pencerahan, bertujuan mengintegrasikan 
kesetaraan ke dalam hukum formal—
dengan cara merancang dan menyusun 
hukum yang bisa menghasilkan berbagai 
keputusan yang adil dan setara. Kesetaraan 
dipandang sebagai bagian dari hukum, dan 
karenanya, harus dicapai dengan penerapan 
peraturan formal. Namun demikian, 
ketetapan-ketetapan hukum yang secara 
eksplisit merujuk pada [prinsip] kesetaraan 
digunakan untuk memperbaiki keputusan-
keputusan tidak adil yang dibuat dengan 
hukum formal lain, dengan cara yang mirip 
dengan sistem common law.
 Baik common law dari Inggris maupun 
sistem-sistem yang dikodifikasi dalam 
tradisi hukum Eropa daratan telah menyebar 
ke seluruh dunia. Sementara itu, konsep 
kesetaraan, dewasa ini, telah menjadi 
konsep hukum global. Sistem hukum di 
beberapa negara Amerika Latin, seperti 
Argentina, Brasil, dan Meksiko, memiliki 
pendekatan terhadap kesetaraan yang 
hampir sama dengan yang ada di Eropa 
daratan; sedangkan Bangladesh, India, 
dan Nigeria mengikuti tradisi common 
law. Intinya, kesetaraan bukan merupakan 
konsep yang murni Barat—kesetaraan juga 
dapat ditemukan pada sistem-sistem hukum 
di seluruh dunia, termasuk dalam sistem 
yang tidak dipengaruhi oleh kebudayaan 
Eropa.11 Sebagai contoh, perbedaan antara 
keadilan dan kesetaraan juga ditemukan 
dalam hukum Islam, dengan yang pertama 
mengacu pada prinsip adala dan yang 
terakhir pada prinsip insaf, dan dalam 
hukum Yahudi, yang membedakan din dari 
tsedek.12 
 Dalam dunia yang semakin tak 
terbatas ini, pemahaman legal tentang 
kesetaraan juga telah memengaruhi hukum 
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internasional—menjadi dasar keadilan 
individual, melahirkan prinsip keadilan dan 
kemasukakalan, atau diidentifikasi dengan 
standar internasional yang adil dalam hal 
pembagian sumber daya dan distribusi 
kekayaan. Mungkin, contoh yang paling 
jelas dari perkembangan prinsip kesetaraan 
internasional adalah rezim hak asasi manusia 
internasional. Hukum hak asasi manusia 
internasional berakar dalam komitmen 
untuk melindungi “hak-hak yang sama dan 
tetap dari semua bagian umat manusia,” yang 
di dalam dirinya sendiri dianggap sebagai 
“landasan untuk kebebasan, keadilan, dan 
perdamaian dunia.”13

 Piagam PBB menjadi dasar untuk 
hukum internasional hak asasi manusia yang 
ada pada masa sekarang. Bagian pembukaan 
piagam ini menyatakan bahwa komunitas 
PBB “menegaskan kembali keyakinannya 
atas hak-hak manusia yang paling mendasar, 
atas harkat dan martabat manusia, dan atas 
hak yang sama yang dimiliki oleh kaum 
laki-laki dan perempuan serta oleh negara-
negara besar dan negara-negara kecil.”14 
Pernyataan Hak Asasi Manusia Universal, 
yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 
pada tanggal 10 Desember 1948, dipandang 
sebagai “sumber inspirasi dan ... dasar untuk 
PBB untuk memajukan patokan seperti 
yang terdapat dalam instrumen hak asasi 
manusia yang sudah ada.”15 Pernyataan ini 
telah menjadi pernyataan standar moral, 
etis, dan politik yang dijunjung tinggi dan 
dikenal luas dalam tingkat internasional.16

 Rezim hak asasi manusia internasional 
kontemporer terdiri atas himpunan 
instrumen legal,17 yang sebagian besarnya 
dijalankan di bawah pengawasan PBB. 
Terdapat pula rezim hak-hak asasi manusia 
regional di kawasan Eropa (European 

Convention on Human Rights and Fun-
damental Freedoms), Amerika (Inter-
American Convention on Human Rights), 
dan Afrika (African Charter on Human 
and People’s Rights). Selain itu, sistem 
hukum yang dipunyai oleh entitas-entitas 
internasional lain, seperti Uni Eropa, pun 
menginkorporasi berbagai norma hak 
asasi manusia tersebut (Treaty of Nice, 
Charter of Fundamental Rights of the 
European Union). Secara bersama-sama, 
instrumen-instrumen legal ini bertujuan 
melindungi orang dari berbagai macam 
ancaman, termasuk ancaman yang mungkin 
dilakukan oleh pemerintah negara mereka, 
dan melaksanakan prinsip dasar kesetaraan 
dan nondiskriminasi.

Orang lebih menyukai 
keadilan

Berbagai budaya dan agama yang ada di 
seluruh dunia, dalam banyak hal mungkin 
saja berbeda, tetapi semuanya itu sama-sama 
mempunyai perhatian terhadap prinsip 
kesetaraan dan keadilan. Ini membuktikan 
bahwa dalam kedua hal tersebut ada sesuatu 
yang sangat mendasar untuk umat manusia. 
Sejumlah besar literatur tentang ekonomi 
yang mutakhir memberi penjelasan 
untuk hal tersebut. Berbagai literatur itu, 
berdasarkan eksperimen laboratorium 
yang terkontrol, telah menunjukkan bukti-
bukti yang meyakinkan tentang pilihan 
individu pada keadilan. Dalam eksperimen-
eksperimen ini, individu berinteraksi 
melalui permainan perilaku dan bermain 
dengan uang riil di bawah kondisi yang 
sangat berat. Hasil dari eksperimen macam 
ini selama kurun waktu lebih dari 10 tahun 
terakhir menunjukkan runtuhnya hipotesis 
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dalam model-model ekonomi standar yang 
menyebutkan bahwa semua individu, secara 
eksklusif, lebih memusatkan perhatian 
pada kepentingan material mereka sendiri. 
Literatur mengenai hal ini cukup banyak 
dan lengkap, tetapi kesimpulan utamanya 
dapat dirangkum dalam tiga poin utama 
berikut. 

Pertama, beberapa orang berperilaku yang 
jelas-jelas tidak sesuai dengan hipotesis 
kepentingan pribadi yang rasional. Menurut 
Fehr dan Fischbacher (2003), orang-
orang semacam itu biasanya menunjukkan 
kesediaan untuk terlibat dalam dua bentuk 
perilaku yang spesifik: “penghargaan 
altruistik, suatu kecenderungan untuk 
memberikan pujian ke orang lain atas 
perilaku yang kooperatif dan patuh pada 
norma, dan hukuman altruistik, suatu 
kecenderungan untuk memberikan sanksi 
pada mereka yang melanggar norma” (785). 
Perilaku-perilaku seperti ini terlihat ketika 
ada kemungkinan untuk menggantikan 

motivasi individual dengan hasrat untuk 
memperoleh timbal-balik dan keinginan 
untuk menjaga nama baik. Meskipun 
ketimbalbalikan dan nama baik merupakan 
faktor penentu tambahan yang penting 
untuk kerja sama di berbagai bidang, 
bukti eksperimental menunjukkan bahwa 
keduanya bukanlah satu-satunya faktor 
yang memengaruhi perilaku kooperatif.
 Salah satu contoh klasik dari hal ini 
adalah Permaian Ultimatum (Ultimatum 
Game), di mana seorang pemain (Penawar—
Proposer) diminta untuk membagi sejumlah 
uang (katakanlah, $100) di antara dirinya 
sendiri dengan seorang pemain lain. 
Pemain kedua (Perespons—Responder) 
mempunyai wewenang untuk menolak atau 
menerima tawaran tersebut. Bila menerima, 
ia akan memperoleh hasil sejumlah yang 
ditawarkan kepadanya, sedangkan bila 
menolak, baik ia maupun si Penawar tidak 
akan memperoleh hasil apa pun. Jumlah 
uang yang ditawarkan dirahasiakan, dan 
tidak satu pun pemain yang tahu identitas 
pemain lainnya. Keduanya diberitahu 
bahwa mereka tidak akan pernah bermain 
satu sama lain lagi.  
 Dalam keadaan semacam itu, teori 
yang standar memperkirakan adanya suatu 
ekuilibrium yang unik: Penawar pasti akan 
menawarkan jumlah uang yang sekecil 
mungkin, sementara Perespons harus 
menerimanya (karena satu sen saja lebih 
besar daripada nol). Tetapi, dalam ratusan 
eksperimen yang dijalankan pada orang-
orang dari berbagai latar belakang budaya 
yang beragam dan dengan jumlah uang 
yang berkisar dari upah per hari sampai per 
minggu, berulang kali didapati penawaran 
yang lebih tinggi, dan juga penolakan 
dari pihak Perespons.18 Dalam berbagai 
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eksperimen, penawaran awal yang paling 
sering adalah sebesar 50 persen. Figur 
4.1 menunjukkan distribusi aktual dari 
penawaran yang teramati dalam dua set 
Permainan Ultimatum, satu dengan jumlah 
uang yang sedikit (batang di sebelah kiri) 
dan yang lain dengan jumlah uang yang 
lebih banyak (batang di sebelah kanan). 

Kedua, masyarakat bersifat heterogen. 
Sebagian masyarakat yang diteliti (20–50 
persen) terlibat dalam perilaku memberi 
penghargaan atau hukuman altruistik—
mereka menghabiskan sumber daya riil yang 
ada pada mereka dengan cara yang jelas-
jelas merugikan mereka, tanpa berharap 
untuk memperoleh hasil personal apa pun 
bila orang lain secara rasional mengejar 
kepentingan pribadinya. Hal ini terlihat 
dengan cukup jelas dalam Permainan 
Diktator (Dictator Game), salah satu varian 
Permainan Ultimatum di mana si Perespons 
benar-benar bersikap pasif. Di sini, pemain 
kedua sekadar menjadi seorang Penerima 
(Receiver), yang tidak memiliki hak untuk 
menolak tawaran. Tawaran-tawaran positif 
juga teramati dalam Permainan Diktator, 
tetapi, secara rata-rata, mereka lebih jarang 
dan lebih sedikit daripada yang ada dalam 
Permainan Ultimatum, di mana si Perespons 
bisa—tetapi selalu dengan konsekuensi 
tertentu—menghukum Penawar. Hasil-hasil 
ini menunjuk pada pentingnya penyelidikan 
yang lebih baik terhadap berbagai kondisi 
ketika masyarakat memperlihatkan perilaku 
mementingkan diri sendiri serta tindakan 
lain yang layak diamati.

Ketiga, orang yang adil dapat berperilaku 
egois dan orang yang egois dapat 
pula bertindak dengan adil. Perilaku 

bergantung pada aturan mainnya. Dalam 
permainan yang ditandai dengan tekanan 
yang menyerupai pasar yang kompetitif, 
para pemainnya cenderung berperilaku 
mementingkan diri sendiri. Salah satu 
contohnya adalah Permainan Ultimatum 
dengan Banyak Penawar (Ultimatum Game 
with Multiple Proposers). Jika Perespons 
dapat memilih antara berbagai tawaran yang 
datang dari para penawar yang berbeda, 
dengan semua Penawar yang tidak dipilih 
memperoleh hasil nol, perilaku yang diamati 
cenderung mengarah pada ekuilibrium 
Nash. Dalam ekuilibrium ini, semua 
Penawar mengajukan tawaran dalam jumlah 
yang penuh—atau mendekati penuh—
tak peduli bahwa penawaran tersebut 
menimbulkan ketidaksetaraan distribusi 
yang besar, dengan si Perespons menikmati 
semua keuntungan, sementara, pada saat 
yang sama semua Penawar mendapat nol. 
Namun demikian, dalam kasus yang lain—
misalnya dalam Permainan Barang Publik 
Berulang dengan Hukuman (Repeated 
Public Good Game with Punishment) dalam 
Fehr dan Gachter (2000)—sedikit pemain 
altruistik pun sudah dapat mempertahankan 
ekuilibrium yang kooperatif.
 Temuan-temuan ini menunjukkan 
bahwa ada cukup banyak orang dalam 
sebagian besar masyarakat yang tidak 
hanya memerhatikan keuntungan dan 
hasil akhir mereka sendiri, tetapi juga 
memperhitungkan nilai “keadilan.” Juga 
ada semacam persetujuan bersama bahwa 
keadilan mencakup sikap memerhatikan 
orang lain, meski beberapa penyusun 
mengatakan bahwa intensi atau niat 
orang lainlah yang mendorong kita untuk 
memberi penghargaan atau hukuman, 
sementara beberapa yang lain menyatakan 
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bahwa yang bisa seperti itu adalah hasil 
akhir atau kesempatan.19 Kajian-kajian ini 
biasanya tidak secara eksplisit membedakan 
antara hasil akhir atau kesempatan. Namun, 
mungkinlah kiranya untuk berspekulasi 
bahwa penolakan ke distribusi hasil akhir 
yang sangat tidak setara dalam Permainan 
Ultimatum disebabkan oleh hakikat modal 
(atau kuasa) yang sewenang-wenang 
dan tidak setara, yang secara tersirat 
terdapat dalam alokasi awal Penawar dan 
Perespons. 
 Berbagai eksperimen tersebut juga 
menunjukkan bahwa cara pandang 
orang terhadap keadilan kompleks dan 
tidak bergantung sepenuhnya pada hasil 
akhir. Beberapa pemain dipastikan akan 
menghukum orang yang tidak kooperatif 
sampai mereka mau memperoleh hasil yang 
lebih sedikit dibandingkan dengan yang 
lain, karena yang dilakukan oleh kelompok 
yang disebut terakhir itu dianggap oleh 
kelompok yang pertama sebagai tindakan 
yang tidak adil. Ini sesuai dengan penekanan 
kita bahwa distribusi hasil akhir yang 
teramati—seperti pendapatan—merupakan 
produk dari proses yang kompleks, dan 
bahwa kepentingan utama dari orang-
orang yang memiliki fokus pada kesetaraan 
bukanlah hasil akhir melainkan keadilan 
dari proses yang mereka geluti dengan hidup 
mereka. Suatu distribusi pendapatan yang 
menunjukkan bahwa beberapa orang jauh 
lebih kaya daripada yang lain, meski mereka 
memiliki peluang yang sama, karena mereka 
bekerja dengan lebih keras, dapat dianggap 
sebagai sesuatu yang adil. Tetapi, distribusi 
yang sama bisa saja dianggap tidak adil bila 
hal itu dikarenakan kelompok yang lebih 
kaya mempunyai akses ke pendidikan dan 
pekerjaan yang jauh lebih baik, semata-mata 

karena kekayaan atau koneksi yang dimiliki 
orang tua mereka.
 Sebuah poin yang berbeda namun 
tetap terkait dengan pembahasan ini 
muncul dari literatur identitas sosial 
(lihat Haslam, 2001) dan epidemiologi 
(lihat Marmot, 2004), yang menyatakan 
bahwa perilaku dan penampilan individu 
sangat dipengaruhi oleh identitas kelompok 
(seperti kelas sosial, gender, pekerjaan); 
yang dengannya suatu kelompok layak 
atau tidak bila dianggap sebagai subordinat 
dari kelompok yang lain (misalnya, dokter 
dan pasien, status yang disematkan pada 
komunitas-komunitas etnis minoritas); dan 
yang dengannya batas-batas antarkelompok 
dinilai apakah dapat ditembus atau tidak 
(misalnya, berbagai aturan mengenai apa 
dan bagaimana karyawan dipromosikan, 
imigran dijadikan warga negara, dan 
semacamnya).  Para pegawai negeri 
berstatus rendah dan yang memiliki 
prospek mobilitas ke atas yang kecil 
memiliki angka kematian yang lebih 
tinggi.20 Para karyawan berstatus rendah di 
sebuah perusahaan yang akan melakukan 
merger biasanya lebih mau menerima 
struktur organisasional yang baru karena, 
secara individual, hal itu menguntungkan 
mereka, sedangkan para karyawan berstatus 
tinggi umumnya menolak perubahan dan 
secara kolektif, tetap bertindak seperti 
identitas pramerger mereka.21

 L i t e r atu r  ke s e j a ht e r a an  y ang 
sifatnya eksperimental dan subjektif di 
bidang ekonomi dan psikologi sosial 
mengingatkan kita mengenai adanya 
sesuatu yang mendalam dan mendasar 
dalam kaitannya dengan kehausan kita 
akan keadilan dan kesetaraan. “Altruisme 
manusia” semacam itu, menurut Fehr dan 
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KOTAK 4.2 Monyet-monyet capuchin pun tidak suka dengan  
 ketidaksetaraan ...

Riset tentang akar altruisme manusia dan 
penolakannya terhadap kesetaraan, baik 
yang bersifat kultural maupun genetik, saat 
ini tengah dilakukan. Tetapi, ditemukan 
beberapa petunjuk bahwa penolakan terhadap 
ketidakadilan tidak hanya ada pada manusia. 
Dalam sebuah artikel di Nature, “Monkeys 
Reject Unequal Pay,” Brosnan dan De Waal 
(2003) melaporkan hasil dari eksperimen 
pertukaran yang dilakukan pada dua monyet 
capuchin coklat (Cebus apella). Kedua binatang 
tersebut diberi sebuah benda yang dapat 
mereka tukarkan dengan makanan bila mereka 
kembalikan ke penguji. Mereka ditempatkan 
di ruangan-ruangan yang berdampingan 
sehingga memungkinkan adanya kontak visual 
dan suara.
 Pada perlakuan awal (uji kesetaraan), 
kedua spesimen sama-sama memperoleh 
seperempat potongan mentimun untuk setiap 
benda yang mereka berikan. 
 Pa d a  p e r l a k u a n  u t a m a  ( “ u j i 
ketidaksetaraan”), monyet pertama diberi 
buah anggur, sedangkan yang kedua diberi 
sepotong mentimun seperti biasanya. Bahwa 
monyet capuchin lebih menyukai buah 
anggur daripada mentimun telah diketahui 
dari riset sebelumnya. Namun demikian, 
hasil riset ini benar-benar mengejutkan. 
Pada uji kesetaraan, persentase kegagalan 
monyet untuk menukarkan benda dengan 
makanan sebesar 5 persen, tetapi, pada uji 

ketidaksetaraan persentase ini meningkat 
menjadi lebih dari 50 persen.
 Tingkat penolakan itu semakin 
meningkat (lebih dari 80 persen) pada 
perlakuan alternatif, yang dinamakan “kontrol 
usaha.” Di sini, monyet pertama menerima 
sebutir anggur tanpa usaha apa pun—tanpa 
perlu mengambil benda dan menukarkannya 
dengan makanan. Walaupun percobaan ini 
telah dilakukan pada beberapa ekor monyet, 
tetapi perbedaan yang muncul, secara 
statistik, semuanya signifikan. 
 Dalam kedua perlakuan tersebut, tingkat 
penolakan meningkat seiring berjalannya 
waktu, juga ketika eksperimen tersebut 
diulangi sampai beberapa kali (tidak pernah 
lebih dari sekali sehari). Menariknya, hanya 
monyet betina yang mampu menyelesaikan 
uji ini, karena eksperimen sebelumnya 
menunjukkan bahwa capuchin jantan kurang 
sensitif pada distribusi penghargaan.
 Penyusun menyimpulkan bahwa 
“spesies yang toleran dengan sistem 
pembagian makanan yang telah berkembang 
dengan baik dan dengan kerja sama, seperti 
monyet capuchin [...] kiranya secara emosional 
mempunyai kesadaran distribusi penghargaan 
dan pertukaran sosial yang membuat mereka 
tidak menyukai ketidaksetaraan” (Brosnan dan 
De Waal, 2003, 299).

Sumber: Brosnan dan De Waal (2003).

Fischbacher (2003) dalam Nature, kiranya 
merupakan faktor utama yang menyebabkan 
pola kooperatif umat manusia jauh lebih 
kompleks daripada binatang (Kotak 4.2). 
Kesetaraan, tampaknya, secara intrinsik 
dan fundamental sangat penting untuk 
manusia.
 Apa pun motif-motif individual yang 
ada, implikasi utama dari bukti-bukti 
eksperimental yang menggunung tersebut 
terhadap Laporan ini adalah bahwa 
kebanyakan orang dalam masyarakat tidak 
suka pada hasil akhir dan perilaku yang 
tidak adil, sedemikian sehingga mereka siap 
menghukum siapa saja yang melakukannya. 
Jika orang rela membayar dengan uang 
untuk mengurangi ketidaksetaraan 
yang, menurut mereka, tidak adil dalam 
suatu penelitian, masuk akal kiranya 
jika ketidaksetaraan yang meluas dalam 
kehidupan nyata juga mengurangi tingkat 
kesejahteraan mereka (khususnya jika 
ketidaksetaraan-ketidaksetaraan itu 
tidak dikarenakan perbedaan upaya 
dan kerja yang ada). Ini sejalan dengan 
asosiasi statistik yang ditemukan oleh 
literatur kesejahteraan subjektif antara 
ketidaksetaraan pendapatan dengan 
kebahagiaan pribadi yang dipaparkan oleh 
orang yang bersangkutan—suatu subjek 
yang akan segera kita kupas. 

Ketidaksetaraan pendapatan 
dan kesejahteraan subjektif

Sampai sejauh manakah perhatian 
terhadap kesetaraan yang terlihat dalam 
eksperimen laboratorium yang terkontrol 
juga termanifestasikan dalam perilaku, 
perasaan, dan pendapat “orang-orang biasa?” 
Studi mutakhir mengenai perselisihan 

ketenagakerjaan di Amerika Serikat 
menunjukkan bahwa persepsi para pekerja 
tentang apakah mereka diperlakukan secara 
adil atau tidak, dapat secara signifikan, 
memengaruhi kinerja dan kualitas produk 
mereka (Kotak 4.3).
 Studi-studi yang lain meneliti kaitan 
antara konsep kesenjangan pendapatan 
dengan ukuran kesejahteraan subjektif. 



128 Laporan Pembangunan Dunia 2006

Salah satu studi mutakhir mengenai 
negara-negara Eropa dan Amerika 
Serikat didasarkan pada berbagai jawaban 
individual atas pertanyaan berikut: “Secara 
umum, apa pendapat Anda tentang keadaan 
sekarang ini—apakah Anda merasa sangat 
bahagia, lumayan bahagia, atau tidak terlalu 
bahagia?”22 Berdasarkan berbagai jawaban 
yang muncul untuk pertanyaan ini di 
negara-negara Eropa dan Amerika Serikat 
serta ukuran ketidaksetaraan pendapatan 
objektif, Alesina, Di Tella, dan McCulloch 

(2004) menemukan bahwa “orang memiliki 
kecenderungan yang lebih rendah untuk 
mengatakan bahwa mereka bahagia bila 
tingkat ketidaksetaraan tinggi, bahkan 
setelah mempertimbangkan pendapatan 
individu, karakteristik personal, serta tahun 
dan negara [...] (2009).23

 Salah satu alasan yang menyebabkan 
ketidaksetaraan membuat orang merasa 
tidak bahagia adalah karena hal itu melukai 
rasa keadilan mereka. Ada kemungkinan 
bahwa (setidaknya beberapa) orang merasa 

KOTAK 4.3  Persepsi buruh mengenai ketidaksetaraan, kualitas produk, dan keselamatan konsumen 

Ketika tidak berada dalam suatu eksperimen, 
apakah orang berubah perilakunya karena merasa 
diperlakukan tidak adil? dan jika ya, apakah ini 
mempunyai konsekuensi yang serius? Sebuah 
studi tentang relasi industrial di Illinois, Amerika 
Serikat menunjukkan bahwa jawaban dari kedua 
pertanyaan tersebut adalah ya.
 Sejak tahun 1940-an, pabrik ban Firestone 
telah membuat dan mematuhi persetujuan 
kerja dengan serikat pekerja. Tetapi, ketika 
negosiasi untuk kontrak baru pada tahun 1994, 
Bridgestone/Firestone mengajukan usulan 
yang melanggar persetujuan kerja yang sudah 
berjalan dengan baik itu. Usulan itu dipandang 
akan memperburuk kondisi kerja para buruh, 
justru ketika keuntungan perusahaan meningkat. 
Perusahaan mengajukan perubahan shift kerja 
dari 8 menjadi 12 jam, yang akan digilir siang 
dan malam. Ia juga mengusulkan pemotongan gaji 
pekerja baru sebesar 30 persen. Serikat pekerja 
perusahaan yang terletak di Decatur, Illinois ini 
menyerukan pemogokan, dan tak lama setelahnya, 
perusahaan mempekerjakan pekerja pengganti.
 Pada saat yang sama dengan terjadinya 
perselisihan kerja ini, kualitas produk yang 
dihasilkan pabrik di Decatur rendah dan sering 
kali cacat. Di bulan Agustus 2000, Firestone 
mengumumkan penarikan kembali 14 juta ban 
ATX dan AT, yang sebagian besarnya dipakai untuk 
mobil Ford Explorer. Sementara itu, pemerintah 

Amerika Serikat mengumumkan bahwa Firestone 
sedang diperiksa sehubungan dengan terjadinya 
271 kematian dan lebih dari 800 korban luka 
karena memakai ban produksinya. Kelemahan 
yang paling umum ditemukan pada ban ini adalah 
pecahnya telapak ban, yakni lepasnya telapak 
karet dari sabuk baja secara mendadak yang 
menyebabkan ban meletus.
 Krueger dan Mas (2004) membandingkan 
jumlah klaim atas ban cacat dari pabrik di Decatur 
dengan yang berasal dari dua pabrik ban lain 
di Amerika Utara, yang juga memproduksi ban 
Firestone ATX: Joliette, Quebec, dan Wilson, 
North Carolina. Kedua pabrik yang disebut 
terakhir ini, pada kurun waktu yang sama, 
tidak mengalami perselisihan kerja. Ban yang 
diproduksi di Decatur selama perselisihan kerja 
(1994–1996) mempunyai tingkat kegagalan yang 
jauh lebih besar daripada ban yang diproduksi 
di Joliette dan Wilson, walaupun sebelum dan 
sesudah perselisihan itu, tingkat klaim antara 
ban yang dihasilkan di Decatur dengan dua pabrik 
lain tersebut kurang lebih sama. Pola tersebut 
membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak 
dapat menjelaskan meningkatnya jumlah keluhan 
atas ban Decatur, karena hal yang sama tidak 
terjadi untuk ban yang diproduksi di Wilson dan 
Joliette. 
 Kurang berpengalamannya para pekerja 
pengganti juga tidak dapat dipersalahkan. Klaim 

meningkat tajam pada paruh pertama tahun 
1994, ketika konsesi dituntut dan kontrak yang 
lama berakhir, persis sebelum pekerja pengganti 
itu direkrut. Sepanjang awal tahun 1995, ketika 
banyak pekerja pengganti mulai memproduksi 
ban, tidak ada klaim yang berlebihan yang 
datang ke pabrik di Decatur. Namun demikian, 
tidak sampai akhir tahun 1995, saat para bekas 
pengunjuk rasa kembali bekerja bersama dengan 
para pekerja pengganti, jumlah klaim meningkat. 
Berdasarkan keadaan ini dan analisis yang lebih 
luas, tampak bahwa relasi antara pekerja yang 
pernah mogok dengan pekerja pengganti, atau 
dampak kumulatif perselisihan pekerja secara 
umum, menciptakan kondisi yang menyebabkan 
ban yang diproduksinya kurang baik.
 Para peneliti kemudian “merekomendasikan 
supaya pembaca berhati-hati bila hendak 
menerapkan hasil studi kami ke hal yang lain; 
makalah kami memaparkan satu studi kasus 
yang mendetail mengenai sebuah perusahaan 
dalam suatu periode sejarahnya yang unik” 
(Krueger dan Mas 2004, 257). Dalam contoh ini, 
setidak-tidaknya terlihat bahwa persepsi terhadap 
perlakuan yang tidak adil turut memengaruhi sikap 
pekerja—juga kualitas produk dan keselamatan 
konsumennya. 

Sumber: Krueger dan Mas (2004).
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bahwa distribusi pendapatan yang sangat 
tidak setara mencerminkan proses yang 
tidak adil dan distribusi kesempatan yang 
tidak sama. Suatu kajian yang dijalankan 
pada tahun 2001 terhadap negara-negara 
Amerika Latin oleh Latinobarometro, 
sebuah perusahaan survei pendapat yang 
terkenal di Cile, mengajukan pertanyaan 
berikut ke para respondennya: “Apakah 
menurut Anda distribusi pendapatan di 
negara Anda sangat adil, adil, tidak adil, 
atau sangat tidak adil?” Pada umumnya, 
89 persen responden menganggap bahwa 
distribusi pendapatan di negara mereka jika 
tidak adil maka sangat tidak adil. Dalam 17 
dari 18 negara yang disurvei, tidak sampai 
20 persen responden yang menjawab adil 
atau sangat adil.24

 Hasil semacam ini kiranya tidak terlalu 
mengejutkan untuk negara-negara Amerika 
Latin, yang merupakan salah satu kawasan 
yang paling tidak setara di dunia. Tetapi, 
hasil yang sama bisa saja didapati pada 
kawasan-kawasan lain. Analisis terbaru 
terhadap negara-negara OECD (yang 
lebih setara dibandingkan berbagai negara 
berkembang lain) dibuat berdasarkan data 
dari International Social Survey Program. 
Untuk mengukur sikap orang lintas negara 
terhadap ketidaksetaraan pendapatan, 
Osberg dan Smeeding (2004) mengajukan 
pertanyaan “berapa yang seharusnya Anda 
terima” dan “berapa yang memang Anda 
terima” ke orang-orang dengan pekerjaan 
yang berbeda.25 Mereka menemukan bahwa 
warga dari berbagai negara dengan tingkat 
penghasilan yang tinggi26, pada umumnya, 
mempunyai sikap yang sama terhadap 
ketidaksetaraan, bahwa pekerjaan yang 
hasilnya lebih sedikit seharusnya diupah 
dengan lebih tinggi dan pekerjaan yang 

hasilnya banyak seharusnya dibayar lebih 
sedikit. 
 Kesimpulan dari penelitian Osberg dan 
Smeeding (2004) mendukung pandangan 
bahwa preferensi normatif orang terhadap 
distribusi tidak secara eksklusif didasarkan 
pada pendapatan aktual, tetapi juga pada 
proses, dan bahwa perbedaan hasil akhir 
bisa saja dianggap adil (misalnya, karena 
perbedaan usaha yang diberikan), atau 
juga tidak (misalnya, karena perbedaan 
kesempatan). Orang sangat sadar bahwa 
diferensial pendapatan dapat memberi 
insentif untuk pekerjaan dan investasi, 
termasuk di bidang pendidikan, jika hal 
tersebut digandakan dengan kesempatan 
sebagai penghargaan atas tindakan mereka. 
Ini terlihat amat jelas dalam jawaban atas 
salah satu pertanyaan dari World Value 
Survey yang terakhir, yang membagi 
responden dari seluruh dunia secara imbang 
menjadi dua, yaitu mereka yang merasa 
bahwa ketidaksetaraan pendapatan terlalu 
tinggi dan mereka yang merasa bahwa 
ketidaksetaraan itu terlalu rendah.

Ketidaksetaraan pendapatan 
dan insentif: Apa kata orang?

World Value Sur vey adalah sur vei 
multinegara atas individu yang dirancang 
dan disponsori oleh Inter-university 
Consortium for Political and Social Research, 
yang berpusat di University of Michigan. 
Tujuan survei ini adalah “memungkinkan 
perbandingan antarnegara dalam hal nilai 
dan norma yang terdapat di topik-topik 
yang berbeda.” Empat dari survei utamanya 
telah dilakukan sejak awal tahun 1980-an. 
Dalam survei yang terakhir, Inglehart, dkk. 
(2004) meminta orang-orang yang menjadi 
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sampel penelitian mereka, yang berasal dari 
69 negara, untuk menyampaikan pandangan 
mereka dalam skala 1 sampai 10, dengan 
angka 1 mengimplikasikan persetujuan 
terhadap pernyataan bahwa “Pendapatan 
harus dibuat lebih setara,” dan angka 10 
menyiratkan persetujuan atas pernyataan 
bahwa “Kita memerlukan tingkat perbedaan 
pendapatan yang lebih besar sebagai insentif 
untuk upaya individual.” 
 Figur 4.2a menunjukkan polarisasi 
yang cukup besar dalam pandangan orang 
seputar ketidaksetaraan. Median jawaban 
adalah 6, dan itu menunjukkan bahwa tidak 
ada kesepahaman yang jelas antara dua 
pernyataan tersebut. Namun, hampir 20 
persen dari semua responden sangat setuju 
dengan masing-masing dari pandangan 
ekstrem, yang ditunjukkan dalam skala 1 
dan 10, tersebut. Figur 4.2b menunjukkan 
korelasi positif antara nilai (yang berkolerasi 
secara negatif dengan penolakan terhadap 
ketidaksetaraan) dengan pendapatan 

responden itu sendiri. Ini sejalan dengan 
petunjuk mengenai pentingnya pendapatan 
relatif untuk kesejahteraan: jika kaya, Anda 
cenderung tidak terlalu memerhatikan 
pentingnya pengurangan ketidaksetaraan 
pendapatan daripada jika Anda miskin.
 World Value Survey mendorong kita 
untuk bersikap hati-hati terhadap gagasan 
yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan 
pendapatan di semua tempat dipandang 
sebagai hal yang, secara inheren, tidak 
diinginkan. Ketika ditanya mengenai 
perbedaan pendapatan yang, dalam hal 
ini, secara eksplisit dipandang sebagai 
“ insenti f  untuk upaya individual ,” 
(banyak) orang yang terlihat senang 
dan malah menginginkan lebih banyak 
ketidaksetaraan daripada yang sebelumnya 
(walau kecenderungan ini tidak terlalu jelas 
di negara-negara yang mempunyai tingkat 
ketidaksetaraan yang sangat rendah atau 
sangat tinggi).
 Seimbangnya hasil survei tersebut 
menunjukkan bahwa, walaupun ketidak-
setaraan pendapatan sering kali dikait-
kaitkan dengan tingkat kesejahteraan 
subjektif agregat yang lebih rendah, terdapat 
perbedaan besar dalam penyikapan orang 
terhadap ketidaksetaraan, apa harus 
dikurangi atau tidak. Masyarakat yang 
miskin dan yang mempunyai tingkat 
ketidaksetaraan yang sangat tinggi atau 
sangat rendah tampaknya lebih memilih 
supaya ketidaksetaraan itu dikurangi. 
Orang sadar bahwa ketidaksetaraan itu 
penting untuk memberi insentif untuk 
usaha dan investasi; namun, ketika ditanya 
tentang skala pengupahan relatif terhadap 
semua pekerjaan atau profesi, mereka 
rata-rata memilih tingkat perbedaan yang 
lebih kecil. Sementara di Amerika Latin, 
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Figur 4.2 Pandangan mengenai ketidaksetaraan menurut World Value Survey

Sumber: Inglehart, dkk. (2004).
Catatan: Kalkulasi penyusun didasarkan pada data tahun 1999-2000. Preferensi terhadap ketidaksetaraan berkisar dari skala 1, 
“Pendapatan harus dibuat lebih setara” sampai skala 10, “Kita memerlukan perbedaan pendapatan yang besar sebagai insentif 
bagi upaya individual.”
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menurut pendapatan

Nilai rata-rata (nilai yang lebih 
rendah mengindikasikan preferensi 
terhadap kesetaraan yang lebih 
tinggi)
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Sumber: Kalkulasi penyusun.

Perubahan konsumsi atau pendapatan rata-rata dalam berbagai survei (x100)

Perubahan dalam indeks kemiskinan per kepala (x100)

Figur 4.3 Pertumbuhan adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan ...

Sumber: Kalkulasi penyusun.

Perubahan konsumsi atau pendapatan rata-rata dalam berbagai survei (x100)

Perubahan dalam indeks Gini (x100)

Figur 4.4 ... dan secara rata-rata, pertumbuhan bersifat distribusi-netral

misalnya, mayoritas responden menilai 
bahwa distribusi pendapatan yang terjadi 
tidak adil, tidak ada kesepakatan tingkat 
dunia bahwa disparitas pendapatan yang 
muncul di semua tempat harus dikurangi. 
Ini sesuai dengan pandangan bahwa yang 
penting untuk penilaian etis bukanlah 
pendapatan, tetapi proses dan kesempatan 
yang adil.

Ketidaksetaraan 
pendapatan dan 
pengurangan kemiskinan
Dalam argumen filosofi dan legal atas 
kesetaraan, serta dalam bukti yang diperoleh 
melalui survei dan yang eksperimental 
bahwa keadilan secara intrinsik penting 
untuk masyarakat, kami menambahkan satu 
argumen final: tingkat ketidaksetaraan yang 
tinggi mempersulit upaya pengurangan 
kemiskinan. Pertama, kami menyoroti 
fakta bahwa jika ketidaksetaraan terjadi 
pada masa pertumbuhan ekonomi, tingkat 
kemiskinan pada umumnya akan menjadi 
lebih dalam daripada jika pertumbuhan 
berada pada distribusi yang netral. Kedua, 
kami mencatat temuan yang menyatakan 
bahwa keefektifan pertumbuhan ekonomi 
masa mendatang dalam mengurangi 
kemiskinan akan menurun bila pendapatan 
awalnya sudah tidak setara. 

Jika ketidaksetaraan meningkat 
selama masa pertumbuhan, 
kemiskinan lebih meningkat lagi

Dengan meningkatkan pendapatan dan 
konsumsi masyarakat lintas distribusi 
pendapatan, pertumbuhan ekonomi menjadi 
penggerak utama upaya pengurangan 

kemiskinan di negara berkembang. Kaitan 
antara tingkat perubahan kemiskinan 
tahunan rata-rata  dengan t ingkat 
pertumbuhan pendapatan tahunan rata-
rata terlihat jelas dalam Figur 4.3, yang 
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menunjukkan bahwa negara-negara 
yang memiliki tingkat pertumbuhan 
ekonomi yang lebih tinggi dianggap 
dapat mengurangi angka kemiskinannya 
dengan lebih cepat daripada negara-
negara dengan tingkat pertumbuhan 
ekonomi yang lebih lambat.27 Lengkung 
garis regresi sederhana, –2,4, merupakan 
rata-rata elastisitas total kemiskinan, dengan 
turut mempertimbangkan pertumbuhan 
ekonomi. Ini mengimplikasikan bahwa, 
tanpa memperhitungkan karakteristik-
karakteristik negara yang lain, pertumbuhan 
pendapatan negara rata-rata sebesar 1 
persen sudah dapat mengurangi kemiskinan 
sebesar kira-kira 2,4 persen.
 Kaitan yang erat antara pertumbuhan 
ekonomi dengan pengurangan kemiskinan 
merupakan salah satu fakta penting dalam 
pembangunan ekonomi. Hakikat kualitatif 
hal ini telah lama diakui, dan belakangan 
ini dikuantifikasi oleh Ravallion dan Chen 
(1997), Dollar dan Kraay (2002), dan 
para peneliti lain. Relasi pertumbuhan-
kemiskinan kiranya lebih merupakan 
hal yang erat daripada mengejutkan: 
hubungan ini sekadar merefleksikan fakta 
bahwa, secara rata-rata, pertumbuhan 
pendapatan kaum miskin hampir sama 
dengan pertumbuhan pendapatan rata-rata 
(Figur 4.4). Dengan kata lain, pertumbuhan 
ekonomi agregat, secara rata-rata, bersifat 
distribusi-netral.28

 Namun demikian, nilai rata-rata 
tersebut sangat beragam. Kira-kira separuh 
dari nilai pengurangan kemiskinan itu 
didorong oleh pertumbuhan ekonomi 
(lihat penjelasan yang ada di Figur 4.3).29 
Separuh yang lain dipastikan mencerminkan 
perubahan dalam distribusi yang mendasari 
pendapatan relatif. Ini terjadi karena 

per tumbuhan ekonomi (pola-pola 
distribusionalnya) dapat sangat beragam 
antara satu negara dengan negara lain. 
Dua negara dengan tingkat pertumbuhan 
pendapatan rata-rata yang hampir sama 
mempunyai profil pertumbuhan yang sangat 
berbeda antara populasinya. Seperti dapat 
kita duga, pengurangan ketidaksetaraan 
dalam tingkat pertumbuhan tertentu 
memberi “komponen redistribusi” pada 
“komponen pertumbuhan,” yang lalu 
mengurangi angka kemiskinan keseluruhan 
secara lebih cepat. 
 Kontribusi pengurangan ketidak-
setaraan terhadap pertumbuhan dapat 
dilihat dalam perbandingan kurva angka 
pertumbuhan (growth incidence curve—
GIC) di Tunisia (1980-2000) dan Senegal 
(1994-2001)—Figur 4.5. Di kedua negara 
tersebut, tingkat pertumbuhan pendapatan 
tahunan rata-rata dari survei rumah tangga 
mendekati angka 2,5 persen. Di Tunisia, di 
mana distribusi pertumbuhan ini relatif 
lebih menguntungkan kaum miskin, 
indeks angka kemiskinan per kepala 
turun sebesar 67 persen (dari 30 persen 
menjadi 10 persen). Ini menyebabkan 
terjadinya penurunan angka kemiskinan 
tahunan sebesar 5,4 persen. Di Senegal, di 
mana pertumbuhan kelompok distribusi 
menengah ke bawah lebih kecil daripada 
kelompok menengah ke atas, kemiskinan 
hanya turun sebesar 15 persen (dari 68 
persen menjadi 57 persen), menyebabkan 
pengurangan angka kemiskinan tahunan 
sebesar 2,3 persen. Walaupun sementara 
dari perbedaan ini disebabkan oleh fakta 
bahwa tingkat pertumbuhan aktual di 
Tunisia secara marginal lebih tinggi (2,7 
persen dibanding 2,3 persen di Senegal), 
kebanyakan darinya disebabkan oleh pola 
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angka pertumbuhan yang berbeda, seperti 
ditunjukkan dalam Figur 4.5.
 Kontribusi penurunan ketidaksetaraan 
terhadap pengurangan kemiskinan 
secara umum bersifat tetap. Menurut 
Datt dan Ravallion (1992), penguraian 
perubahan kemiskinan menjadi komponen 
pertumbuhan dan ketidaksetaraan telah 
banyak dilakukan. Komponen redistribusi 
biasanya lebih kecil daripada komponen 
pertumbuhan, dan karena ketidaksetaraan 
sering muncul, komponen tersebut sering 
kali memiliki “tanda” yang salah. Tetapi, 
ketika ketidaksetaraan turun, hal ini 
membantu mengurangi kemiskinan.
 Poin yang kedua dan yang berbeda 
adalah bahwa kemampuan pertumbuhan 
untuk mengurangi kemiskinan turun bila 
ketidaksetaraan pendapatan awal tinggi. 
Pengurangan ketidaksetaraan pada masa 
kini, karenanya, juga cenderung memberi 
dampak pada tingkat efektivitas (juga 
distribusi-netral) pertumbuhan dalam 
mengurangi tingkat kemiskinan di masa 
mendatang. Ini terjadi karena bentuk 
sebagian besar distribusi pendapatan 
berarti bahwa elastisitas pertumbuhan 
pengurangan kemiskinan di negara-negara 
dengan tingkat ketidaksetaraan tinggi 
cenderung lebih kecil. Dengan kata lain, 
karena distribusi pendapatan awal tidak 
sama, angka pengurangan kemiskinan di 
dua negara dengan tingkat pertumbuhan 
distribusi-netral yang sama bisa berbeda. 
 Mungkin, cara yang paling fleksibel 
untuk mengetahui variasi elastisitas 
pertumbuhan dengan ketidaksetaraan di 
berbagai negara yang menjadi sampel bagi 
eksperimen ini adalah dengan menghitung 
elastisitas pertumbuhan total dan parsial 
dari pengurangan kemiskinan di setiap 

negara tersebut (dalam satu masa per 
negara) dan membandingkannya dengan 
koefisien Gini awal (Figur 4.6).30 Relasi 
positif terlihat dengan jelas baik dalam 
konsep elastisitas total maupun parsial, 
untuk keempat kombinasi garis kemiskinan/
ukuran kombinasi.31 Nilai absolut elastisitas 
pertumbuhan pengurangan kemiskinan 
menjadi lebih rendah ketika tingkat 
ketidaksetaraan antarnegara meningkat, 
baik untuk konsep total maupun parsial. 
Lengkung garis yang tepat melewati panel 
(a) menunjukkan bahwa peningkatan 
koefisien Gini sebesar 10 poin, secara 
rata-rata, diasosiasikan dengan penurunan 
(nilai absolut) elastisitas sebesar 1,4 persen. 
Mengingat elastisitas rata-rata adalah 2,53, 
perbedaan ini tidak dapat dianggap kecil.
 Fakta bahwa negara-negara yang 
memiliki tingkat ketidaksetaraan yang 
tinggi (dengan koefisien Gini mendekati 
0,6) elastisitas totalnya mendekati nol 
kiranya tidak perlu ditekan-tekankan 
lagi. Ini, sebagian, disebabkan oleh 
meningkatnya ketidaksetaraan di negara-
negara tersebut selama masa pertumbuhan. 
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Figur 4.5 Kurva angka pertumbuhan nasional di Tunisia tahun 1980–1995 dan 
Senegal tahun 1994–2001

  Tunisia Senegal

Tingkat pertumbuhan tahunan, % Tingkat pertumbuhan tahunan, %
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Persentil populasi

Tingkat pertumbuhan rata-rata
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Sumber: Ayadi, dkk. (2004) untuk Tunisia dan Azam, dkk. (2005) untuk Senegal. Dua negara ini merupakan bagian dari 14 negara 
yang menjadi subjek Studi Kasus “Operationalizing Pro-Poor Growth” Bank Dunia.
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Hal ini jelas dari fakta bahwa elastisitas 
parsial untuk sampel yang sama (yang 
mengendalikan perubahan-perubahan 
dalam distribusi) tidak mencapai angka 
nol. Pertumbuhan tetap memberikan 
kontribusi pada pengurangan kemiskinan, 
juga di negara-negara yang tingkat 
ketidaksetaraannya tinggi. Temuan yang 
meyakinkan itu terkait dengan lengkung 
garis, bukan dengan titik perpotongannya: 
ketidaksetaraan awal yang tinggi hanya 

berarti bahwa pertumbuhan memiliki 
potensi yang lebih kecil untuk mengurangi 
kemiskinan.
 Dikatakan bahwa ini merupakan 
akibat mekanis di mana, mengingat bentuk 
fungsional yang tetap untuk distribusi 
pendapatan, ketidaksetaraan yang lebih 
besar mengakibatkan lambatnya laju 
pengurangan kemiskinan, juga bila 
pendapatan individu bertambah dalam 
laju yang sama. Sebenarnya, seperti yang 
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Figur 4.6 Ketidaksetaraan yang semakin besar menurunkan potensi pertumbuhan untuk mengurangi kemiskinan

Sumber: Kalkulasi penyusun.
Catatan: Figur di atas menunjukkan elastisitas tingkat negara terhadap elastisitas Gini pada awal tahun. Panel (a) menunjukkan elastisitas total untuk ukuran angka kemiskinan per kepala dengan garis 
kemiskinan $1 per hari. Panel (b) menunjukkan elastisitas parsial untuk ukuran dan garis yang sama. Panel (c) dan (d) juga menunjukkan elastisitas total dan parsial, tetapi sekarang untuk menunjukkan indeks 
perkalian kesenjangan kemiskinan FGT(2) dan dengan memerhatikan $2 setiap garis hari.32
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c. Elastisitas total vs. Gini (kesenjangan kemiskinan, $2) d. Elastisitas parsial vs. Gini (kesenjangan kemiskinan, $2)
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ditunjukkan di sini, perubahan distribusional 
pada umumnya tidak ada kaitannya dengan 
tingkat pertumbuhan rata-rata, sehingga 
kaum miskin melihat bahwa pendapatan 
mereka bertambah dalam laju yang sama 
dengan orang-orang lain. Namun demikian, 
itu tidak sesuai dengan hukum alam mana 
pun. Distribusi pendapatan di negara-
negara dapat dan memang berubah selama 
masa pertumbuhan (lihat Figur 4.5).33 
Tidak ada aturan mekanis yang menyatakan 
bahwa pendapatan kaum miskin harus 
bertambah dalam laju yang sama dengan 
semua anggota masyarakat lain.34 Jika secara 
rata-rata mereka mengalaminya dan jika, 
mengingat bentuk distribusi pendapatan 
empiris, elastisitas kemiskinan lebih 
rendah di negara-negara yang mempunyai 
ketidaksetaraan awal yang lebih tinggi, hal 
ini merupakan fakta empiris.
 Kes e imbangan bukt i  ters ebut , 
karena-nya, tidak memberi ruang yang 
cukup pada keraguan bahwa elastisitas 
p e r t u m b u h a n  d a r i  p e n g u r a n g a n 
kemiskinan lebih kuat dalam masyarakat 
yang lebih setara.  Ket idaksetaraan 
mengurangi keefektifan pertumbuhan 
ekonomi dalam mengurangi kemiskinan. 
Ini berarti bahwa, jika semua hal yang 
la in  d ianggap te tap,  p engurangan 
ketidaksetaraan pendapatan di masa 
k i n i  m e mp u ny a i  m a n f a at  g a n d a : 
mungkin akan menyebabkan terjadinya 
pengurangan kemiskinan yang bersifat 
sementara dan membuat pertumbuhan 

di masa depan lebih cepat mengurangi 
kemiskinan.
 Di sini, peringatan bahwa “semua 
hal yang lain dianggap tetap” sangat 
penting. Distribusi pendapatan merupakan 
cerminan ekuilibrium perekonomian yang 
umum, yang didasarkan atas struktur-
struktur sosial, politik, dan institusional 
yang mengatur perilakunya. Upaya-
upaya yang simplistis untuk mengubah 
cara pendistribusian pendapatan, tanpa 
memperhitungkan akibat kebijakan itu 
untuk insentif semua pelaku ekonomi, 
dipastikan akan gagal. Kita kembali pada 
persoalan pembuatan kebijakan yang tepat 
yang dipaparkan dalam Bagian III dari 
Laporan ini. Yang dapat dikatakan di sini 
adalah bahwa, jika kebijakan yang ada dapat 
membawa distribusi sumber daya yang lebih 
setara tanpa konsekuensi yang terlampau 
besar untuk efisiensi alokasi sumber daya 
(statis dan dinamis), kebijakan macam itu 
kiranya dapat mempercepat pengurangan 
kemiskinan di masa datang.
 Namun, beberapa bentuk ketidak-
setaraan lain—tidak selalu ketidaksetaraan 
p e n d a p a t a n — j u g a  m e n g h a m b a t 
pertumbuhan ekonomi. Ketidaksetaraan-
ketidaksetaraan dalam kekuasaan, aset, akses 
ke pasar dan layanan adalah contoh dari 
beberapa hal yang harus dipertimbangkan 
da lam pembuatan kebijakan yang 
produktif. Dua bab berikut membahas 
“ketidaksetaraan-ketidaksetaraan yang 
tidak efisien” ini.
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b a b5 Dalam dunia yang pasarnya bekerja dengan 
sempurna, keputusan-keputusan untuk 
berinvestasi tidak terlalu terkait dengan 
tingkat pendapatan, kekayaan, atau status 
sosial si pembuat keputusan. Berbagai 
keputusan macam itu ditentukan oleh 
keuntungan yang akan diperoleh dari 
suatu investasi dan oleh harga pasar dari 
modal, yang disesuaikan dengan risiko 
tambahan yang mengikutinya. Jika orang 
mempunyai kesempatan investasi yang baik, 
tidak penting apakah ia memiliki uang—ia 
selalu dapat meminjam uang yang mereka 
perlukan, dan jika tidak mau menanggung 
risiko yang terlalu besar, ia selalu bisa 
menjual saham dalam bisnisnya itu dan 
membeli aset yang lebih aman dengan uang 
dari penjualan tersebut.
 Namun, karena berbagai alasan—
terutama alasan ekonomi, dan juga politik—
pasar tidak berfungsi dengan sempurna. 
Sekiranya peminjam dengan sengaja dapat 
“lalai” membayar pinjaman, para pemberi 
pinjaman lebih senang memberi pinjaman 
kepeminjam yang dapat menyediakan 
agunan. Berbagai keuntungan yang dimiliki 
perusahaan yang memiliki koneksi politik 
biasanya lebih banyak daripada perusahaan-
perusahaan yang tidak mempunyai koneksi 
semacam itu. Perusahaan seperti ini 
juga dapat menarik lebih banyak modal, 
walaupun manfaat sosial yang dihasilkannya 

dapat mungkin tidak terlalu besar.1 Anggota-
anggota dari kelompok yang menjadi subjek 
diskriminasi, secara rasional, kiranya akan 
menginvestasikan lebih sedikit pada modal 
sumber daya daripada bila mereka tak 
merasakan adanya stereotip yang eksplisit 
dan nyata semacam itu.
 Setelah kita meninggalkan gagasan 
bahwa pasar bekerja dengan amat baik di 
banyak tempat, cakupan relasi langsung 
antara investasi dan distribusi kekayaan atau 
modal dengan tiba-tiba dan cepat menjadi 
jauh lebih luas, yang di berbagai tempat 
lalu menyebabkan rendahnya tingkat 
investasi oleh mereka yang mempunyai 
kesempatan pertumbuhan yang baik.2 
Upaya-upaya langsung untuk memperbaiki 
pasar yang tidak sempurna sering kali tidak 
mungkin dilakukan, dan dalam hal ini, 
redistribusi kekayaan, modal, atau sumber 
daya bertindak menjadi alternatif terbaik 
kedua.3 Dengan kata lain, berbagai intervensi 
yang dimaksudkan untuk meningkatkan 
kesetaraan dapat memperbaiki efisiensi.
 Salah satu kemajuan dalam bidang 
pembangunan ekonomi selama 15 
tahun terakhir adalah bertambahnya 
secara substansial berbagai petunjuk 
yang mendokumentasikan seberapa baik 
(atau buruk) aset dan pasar keuangan 
berfungsi dalam pembangunan negara. 
Fakta bahwa kondisi pasar ini tidak sesuai 
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dengan harapan berbagai negara tersebut 
membuka kemungkinan bahwa kekayaan 
dan status sosial, yang didefinisikan sebagai 
posisi seseorang dalam masyarakat baik 
karena identitas maupun koneksi mereka, 
sungguh memengaruhi keputusan investasi. 
Karenanya, sangat masuk akal untuk 
mengawali Laporan ini dengan petunjuk 
itu.

Pasar, kekayaan, status, 
dan perilaku investasi

Pasar untuk kredit

Dalam pasar kredit yang sempurna, terdapat 
satu macam suku bunga dan setiap orang 
dapat meminjam atau meminjamkan 
sebanyak yang mereka mau. Kenyataan 
bahwa individu dapat meminjam sebanyak 
yang mereka mau dengan suku bunga 
yang berlaku dewasa ini menunjukkan 
prasangka pemisahan antara kekayaan atau 
status investor dengan jumlah uang yang 
mereka investasikan. Entah miskin atau 
kaya, memiliki status sosial yang tinggi atau 
tidak, tambahan satu dolar dalam investasi 
akan menguntungkan mereka hanya bila 
keuntungan yang mereka dapatkan darinya 
lebih tinggi daripada suku bunganya. Jika 
suku bunga lebih tinggi, mereka akan lebih 
memilih untuk meminjamkannya jika uang 
tersebut milik mereka, atau meminjam 
sedikit saja bila uang tersebut milik orang 
lain. Jadi, dua orang dengan keuntungan 
atau tingkat imbal hasil (return) yang sama 
atas investasi akan sama-sama berinvestasi 
dalam besaran yang juga sama.4

  Seberapa dekatkah pasar yang 
sebenarnya dengan pasar ideal ini? 
Chambhar adalah sebuah kota pasar di 

Sindh (Pakistan), di tepi timur Sungai 
Indus. Pada tahun 1980–1981, petani 
sekitar Chambhar memperoleh sebagian 
besar kredit mereka dari sekitar 60 pemberi 
pinjaman profesional. Berdasarkan data 
yang cukup mendetail dari 14 pemberi 
pinjaman dan 60 klien mereka, Aleem 
(1990) menghitung bahwa suku bunga 
pinjaman yang dibebankan adalah sebesar 
78,5 persen. Tetapi, jika para petani tersebut 
mau meminjamkan uang mereka, sistem 
perbankan hanya mau membayar sebesar 10 
persen. Namun demikian, ada kemungkinan 
bahwa mereka tidak menyimpan uang 
mereka di bank. Salah satu ukuran alternatif 
dari nilai deposit yang relevan untuk para 
petani ini adalah biaya kesempatan modal 
ke para pemberi pinjaman sebesar 32,5 
persen. Dalam kasus tersebut, tampak 
adanya ketidaksetaraan setidak-tidaknya 
sebesar 15 persen antara tingkat pinjaman 
dengan tingkat pemberian pinjaman.
 Tingkat  pinjaman antara para 
peminjam juga sangat beragam. Deviasi 
standar suku bunganya adalah sebesar 
38,1 persen. Bandingkan ini dengan rata-
rata suku bunga peminjaman sebesar 78,5 
persen. Dengan kata lain, suku bunga 
sebesar 2 persen dan 150 persen sama-sama 
berada dalam dua deviasi standar rata-rata. 
Kemungkinannya adalah bahwa perbedaan 
suku bunga ini memperlihatkan perbedaan 
dalam tingkat “kelalaian” mengembalikan 
pinjaman: mungkin, imbal hasil yang 
diharapkan besarnya sama untuk setiap 
orang, karena mereka yang membayar suku 
bunga lebih tinggi memiliki kemungkinan 
yang lebih besar untuk lalai. Pengembalian 
yang diharapkan mungkin dapat sama 
dengan suku bunga aktual yang dibayarkan 
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pada depositor, jika tingkat kelalaian cukup 
tinggi. Tetapi kelalaian macam itu jarang 
terjadi: bagi pemberi pinjaman individual, 
tingkat kelalaian rata-ratanya berkisar 
antara 1,5 dan 2 persen, dengan tingkat 
maksimum 10 persen.
 Pola yang sama—tingkat pinjaman yang 
tinggi dan bervariabel, tingkat tabungan 
yang sangat rendah, dan tingkat kelalaian 
yang rendah—juga terlihat dalam “Summary 
Report on Informal Credit Markets in India.”5 
Laporan ini secara ringkas memaparkan 
hasil-hasil studi kasus yang dipimpin oleh 
Bank Pembangunan Asia dan dilaksanakan 
oleh National Institute of Public Finance and 
Policy.
 Untuk sektor perkotaan, data didasarkan 
pada berbagai survei kasus terhadap 
kalangan pemberi pinjaman informal. 
Untuk kalangan perantara keuangan 
nonbank yang biasa disebut perusahaan 
keuangan, tingkat deposit maksimal untuk 
jangka waktu peminjaman kurang dari 
satu tahun adalah 12 persen. Perusahaan-
perusahaan ini menawarkan di depan untuk 
kurun waktu 1 tahun atau kurang dengan 
tingkat bunga yang bervariasi dari 48 persen 
per tahun sampai 5 persen per hari. Tingkat 
suku bunga untuk pinjaman lebih dari satu 
tahun bervariasi dari 24 sampai 48 persen. 
Kelalaian, sekali lagi, sangat jarang ditemui: 
kerugian karena kelalaian hanya sebesar 
4 persen dari total suku bunga. Untuk 
perusahaan-perusahaan sewa-beli di Delhi, 
tingkat depositnya adalah sebesar 14 persen 
sementara tingkat pemberian pinjamannya 
setidak-tidaknya sebesar 28 persen, atau 
paling tinggi mencapai 41 persen. Biaya 
kelalaian adalah sebesar 3 persen dari total 
beban bunga.

 Untuk sektor pedesaan, suku bunga 
cukup tinggi, tetapi juga bervariasi (Figur 
5.1). Temuan ini didasarkan pada survei 
terhadap enam desa di Kerala dan Tamil 
Nadu, yang dijalankan oleh Centre for 
Development Studies, Trivandrum. Orang 
kaya (yang mempunyai aset sebesar 100.000 
rupee atau lebih) memperoleh sebagian 
besar dari nilai kredit (hampir sebesar 60 
persen) dan membayar suku bunga yang 
relatif rendah (33 persen), sedangkan 
mereka yang mempunyai aset antara 20.000 
dan 30.000 rupee membayar suku bunga 
sebesar 104 persen dan hanya mendapat 8 
persen dari total kredit yang dikucurkan. 
Suku bunga rata-rata yang dibebankan oleh 
para pemberi pinjaman profesional (yang 
menyediakan 45,6 persen dari kredit yang 
ada) adalah sekitar 52 persen.
 Sementara tingkat deposit rata-rata 
tidak dilaporkan, tingkat maksimum dalam 
semua studi kasus ini adalah sebesar 24 
persen, dengan empat di antaranya tidak 
lebih dari 14 persen. Dalam kategori para 
pemberi pinjaman profesional, sekitar 
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Figur 5.1 Di daerah pedesaan Kerala dan Tamil Nadu, orang-orang kaya 
memiliki akses terbesar ke kredit dan membayar bunga yang relatif rendah
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setengahnya memiliki tingkat suku bunga 
sebesar 60 persen atau lebih, tetapi 40 persen 
sisa atau selebihnya mempunyai tingkat di 
bawah 36 persen. Di sini, tingkat kelalaian 
lebih tinggi daripada di sektor perkotaan, 
tetapi hal itu tetap tidak dapat menjelaskan 
beban bunga yang besarnya lebih dari 23 
persen.
 Fakta bahwa akses ke kredit tergantung 
pada status sosial juga ditunjukkan oleh 
studi Fafchamps (2000) tentang kredit 
dagang informal di Kenya dan Zimbabwe. 
Studi ini melaporkan tentang suku bunga 
bulanan rata-rata yang besarnya lebih dari 
2,5 persen (dibandingkan dengan suku 
bunga tahunan sebesar 34 persen). Studi 
yang sama juga mencatat bahwa suku 
bunga kelompok pedagang dominan (orang 
India di Kenya, dan orang kulit putih di 
Zimbabwe) adalah sebesar 2,5 persen per 
bulan, sementara suku bunga orang kulit 
hitam ialah 5 persen per bulan.6 Bab 9 
juga memaparkan bukti bahwa di banyak 
negara “orang dalam” melobi supaya akses 
ke institusi keuangan dibatasi dan agar 
pinjaman cenderung diarahkan untuk 
orang kaya, sesuai dengan petunjuk yang 
dijelaskan dalam Figur 5.1.
 Tidak satu pun dari fakta-fakta 
tersebut yang mengejutkan. Penggunaan 
kontrak di negara berkembang sering 
kali sulit dan menyeret para peminjam 
yang keras kepala ke depan pengadilan 
juga tidak mudah.7 Akibatnya, pemberi 
pinjaman sering kali harus menghabiskan 
banyak uang untuk memastikan bahwa 
pinjaman mereka dikembalikan: inilah 
kemungkinan besar yang memicu timbulnya 
ketidaksetaraan antara tingkat pinjaman 
dengan tingkat pemberian pinjaman. Aleem 
(1990) menunjukkan bahwa dana yang 

dikeluarkan oleh pihak pemberi pinjaman 
untuk mengawasi peminjam mencakup 
hampir 50 persen dari perbedaan antara 
tingkat pinjaman dengan tingkat pemberian 
pinjaman dalam datanya. Karenanya, 
tidaklah sulit untuk membayangkan bahwa 
peminjam yang lebih mudah diawasi akan 
menikmati suku bunga yang lebih baik. 
Inilah, yang pada gilirannya, menyebabkan 
tingkat pinjaman sangat beragam.
 Pasar kredit yang tidak sempurna ini 
mempunyai implikasi langsung terhadap 
hubungan antara kekayaan dengan investasi. 
Pertama, dengan suku bunga deposit yang 
jauh lebih rendah daripada pinjaman, beban 
kesempatan modal untuk mereka yang 
hanya ingin menginvestasikan uang mereka 
sendiri menjadi lebih rendah daripada 
beban kesempatan mereka yang harus 
meminjam. Ini berarti bahwa orang kaya 
akan berinvestasi lebih banyak daripada 
orang miskin, juga bila mereka memperoleh 
imbal hasil atau keuntungan yang sama atas 
investasi mereka. Kedua, suku bunga yang 
lebih rendah yang dibebankan ke orang 
kaya semakin menegaskan kesimpulan 
ini, karena mereka kemudian berhadapan 
dengan beban kesempatan yang lebih 
rendah ketika meminjam uang. Ketiga, 
dalam beberapa kasus, mereka yang tidak 
mampu menyediakan barang jaminan atau 
agunan tidak akan mempunyai akses ke 
kredit dengan suku bunga berapa pun.
 Oleh karena itu, kita bisa memastikan 
bahwa kaum miskin akan lebih sedikit 
menanamkan modal dibandingkan dengan 
orang kaya, dan dengan yang akan terjadi 
sekiranya pasar berfungsi sebagaimana 
mestinya. Modal yang dilepascan oleh 
investasi mereka yang kecil itu diserap oleh 
kalangan nonmiskin, yang kemudian akan 
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berinvestasi lebih tinggi lagi daripada bila 
pasar berjalan dengan sempurna. Inilah 
alasannya: karena orang miskin tidak dapat 
meminjam, kalangan nonmiskin tidak 
dapat meminjamkan sebanyak yang mereka 
inginkan (inilah sebabnya tingkat deposit 
di negara berkembang sering kali sangat 
rendah). Dan, karena kalangan nonmiskin 
tidak dapat meminjamkan uang mereka, 
yang kemudian terjadi adalah mereka tetap 
berinvestasi di perusahaan mereka sendiri, 
bahkan bila keuntungannya rendah.
 Karena modal yang ditanamkan oleh 
orang miskin rendah, dan karena beban 
kesempatan modal kalangan nonmiskin 
menjadi lebih rendah daripada bila keadaan 
yang sebaliknya terjadi, komposisi investor 
juga mengalami perubahan. Secara khusus, 
perusahaan-perusahaan yang tidak akan 
dapat berjalan dengan baik dalam keadaan 
pasar yang berfungsi dengan sempurna 
(misalnya, karena suku bunga terlalu tinggi) 
dapat bertahan dan bahkan membesar 
karena pasar pun tidak berjalan baik. 
Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan 
yang “salah” justru mampu berinvestasi.

Pasar untuk jaminan

Pasar jaminan yang ideal merupakan sebuah 
pasar di mana orang tidak dihadapkan 
pada risiko yang tak terhindarkan. 
Dalam suatu keadaan di mana sebuah 
desa membentuk suatu pasar jaminan 
terpisah yang dekat dengan masyarakat 
dunia (sehingga hanya orang-orang di 
desa yang dapat menjamin orang-orang 
lain di desa tersebut, melalui semacam 
kesepakatan yang saling menguntungkan), 
konsumsi individual hanya terkait dengan 
fluktuasi pendapatan agregat (tingkat desa) 

dan tidak dengan fluktuasi pendapatan 
individu tertentu. Secara lebih jelas, 
selama konsumsi agregat tidak berubah, 
fluktuasi pendapatan individual tidak 
boleh terwujud dalam fluktuasi konsumsi 
individual. Ketika pasar jaminan berjalan 
baik, pertimbangan-pertimbangan risiko 
tidak akan secara signifikan memengaruhi 
berbagai pilihan yang orang buat, yang juga 
tidak terpengaruh oleh kekayaan mereka, 
mengingat bahwa yang dilakukan seorang 
individu hanya memiliki pengaruh kecil 
terhadap ketidakpastian agregat.
 Meskipun pasar  jaminan yang 
sempurna lebih kompleks daripada pasar 
kredit yang sempurna, dan karenanya juga 
lebih sulit dideteksi, terdapat berbagai upaya 
yang dimaksudkan untuk menguji prediksi 
ketidakrelevanan fluktuasi terhadap tingkat 
pendapatan seseorang. Côte d’Ivoire Living 
Standards Measurement Surveys dari tahun 
1985 hingga 1987 menampilkan data panel 
tentang pendapatan dan konsumsi dari 
hampir 800 keluarga, dengan tiap keluarga 
diteliti selama dua tahun (1985 dan 1986, 
atau 1986 dan 1987). Dalam Tabel 5.1, kaitan 
antara perubahan-perubahan konsumsi 
dengan pendapatan dipaparkan secara 
terpisah untuk kurun waktu 1985-1986 dan 
1986-1987. Baris pertama dari blok pertama 
setiap tahunnya menunjukkan korelasi 
dasar antara pendapatan dengan konsumsi: 
penurunan pendapatan selalu memengaruhi 
konsumsi, walaupun koefisiennya beragam 
dari yang rendah sebesar 0,15 (penurunan 
pendapatan sebesar $1 menyebabkan 
konsumsi turun sebesar $0,15) sampai 
yang tinggi sebesar 0,46. Baris berikutnya 
menunjukkan hal yang sama, tetapi di 
dalamnya terdapat sebuah desa “buatan” 
yang dimaksudkan untuk memperbaiki 
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perubahan konsumsi di tingkat desa 
mana pun. Yang mengherankan, koefisien 
pendapatan sendiri, di mana dalam pasar 
jaminan yang sempurna seharusnya sebesar 
nol, dengan mempertimbangkan perubahan 
tingkat desanya, tidak bergeser.8

 Tidak semua petunjuk yang ada 
sepesimist ik itu.  Townsend (1994) 
menggunakan data rumah tangga yang 
mendetail, yang dikumpulkannya dari empat 
desa yang secara intensif telah dipelajari 
oleh International Crop Research Institute in 
the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) di India, 
untuk melihat apakah hipotesis jaminan 
penuh sesuai dengan data. Ia menemukan 
bahwa walaupun tidak benar-benar sesuai 
dengan prediksi yang dibuat, data tersebut 
juga tidak terlalu jauh meleset. Dengan 
kata lain, bukti-bukti yang diperolehnya 
itu menunjukkan bahwa para warga desa 
sampai tingkat tertentu saling menjamin: 
pergerakan konsumsi individual secara luas 
terlihat tidak berkolerasi dengan pergerakan 
pendapatan.
 Penelitian Townsend selanjutnya, yang 
didasarkan pada data yang dikumpulkannya 

di Thailand, menunjukkan hasil yang 
tidak terlalu meyakinkan.9 Beberapa desa 
terlihat lebih efektif dalam menyediakan 
jaminan untuk warganya daripada desa 
yang lain. Townsend, secara mendetail, 
menjelaskan bagaimana perancangan 
jaminan berbeda dari satu desa ke desa lain. 
Sementara di satu desa terdapat jaringan 
institusi penyangga risiko yang berfungsi 
dengan baik, di desa-desa lain situasinya 
berbeda. Di suatu desa, institusi semacam 
itu memang ada tetapi tidak berfungsi; di 
desa lain, institusi tidak ada; di desa ketiga, 
yang dekat dengan jaringan jalan, tidak 
ada institusi penyangga-risiko sama sekali, 
bahkan dalam keluarga.10 
 Mengenai kredit, kegagalan jaminan 
bisa jadi ada hubungannya dengan berbagai 
asimetri informasional. Tidak mudah untuk 
meyakinkan seseorang mengenai kejutan 
yang ia lihat sendiri, karena ia mempunyai 
segala insentif yang dibutuhkan untuk 
mengklaim bahwa keadaan telah berjalan 
dengan buruk. Tetapi, seperti ditunjukkan 
oleh Duflo dan Udry (2004), para pasangan di 
Pantai Gading tampaknya tidak sepenuhnya 

Tabel 5.1 Pengaruh kejutan pendapatan atas konsumsi, Pantai Gading

Hutan Barat Hutan Timur Sabana Pedesaan 

OLS 1985-1986

Tanpa desa buatan 0,290 (6,2) 0,153 (3,2) 0,368 (5,8) 0,259 (8,8)

Dengan desa buatan 0,265 (5,7) 0,155 (3.5) 0,373 (5,7) 0,223 (7,7)

OLS 1986-1987

Tanpa desa buatan 0,458 (8,8) 0,162 (5,3) 0,168 (4,0) 0,239 (10,4)

Dengan desa buatan 0,424 (8,1) 0,173 (5,6) 0,164 (3,8) 0,235 (10,1)

Sumber: Diadaptasi dari Deaton (1997), Tabel 6.5, hal. 381.
Catatan: Nilai absolut statistik-t ditunjukkan dalam kurung. Baris pertama dari setiap panel menunjukkan koefisien perubahan pendapatan terhadap 
regresi perubahan konsumsi pada perubahan pendapatan. Baris kedua menunjukkan hasil yang sama saat desa buatan dimasukkan dalam regresi. OLS 
= Ordinary Least Squares.
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ingin saling meyakinkan mengenai kejutan 
hujan yang memengaruhi mereka secara 
berbeda. Karena hujan dapat dilihat dengan 
jelas, setidak-tidaknya sebagian dari masalah 
tersebut tentu muncul di tempat lain. Salah 
satu kemungkinannya adalah komitmen 
terbatas. Orang mungkin senang untuk 
mengklaim apa yang dijanjikan ke mereka 
ketika sudah tiba giliran mereka untuk 
dibayar, tetapi kemudian lupa ketika sudah 
waktunya untuk mereka untuk membayar. 
Secara khusus, ini mungkin mudah 
dalam lingkungan di mana hubungan 
sosial antara orang-orang yang saling 
meyakinkan satu sama lain tidak terlalu erat, 
kiranya menjelaskan mengapa Townsend 
menemukan tiadanya jaminan di desa yang 
paling dekat dengan jalan.
 Tiadanya jaminan seharusnya memberi 
pengaruh pada pola investasi yang ada. 
Kenyataan bahwa banyak risiko tidak 
memiliki jaminan berarti bahwa orang tidak 
dapat berinvestasi tanpa secara personal 
menghadapi risiko nyata. Perusahaan-
perusahaan besar yang mampu menjual 
kesetaraan mereka ke pasar kesetaraan 
yang terorganisasi kiranya merupakan 
pemain satu-satunya yang bisa melakukan 
diversifikasi atas sebagian besar proyek 
tertentu. Mengingat fakta ini dan asumsi 
yang masuk akal bahwa kaum miskin lebih 
lemah terhadap risiko daripada orang kaya, 
kita berada dalam situasi mengerikan di 
mana kaum miskin sangat kesulitan untuk 
mengurangi paparan mereka terhadap 
risiko. Karenanya, mereka menjadi lebih 
memilih menghindari investasi yang 
lebih berisiko namun mempunyai potensi 
keuntungan yang tinggi, menegaskan 

prediksi bahwa kaum miskin terlalu penakut 
untuk berinvestasi.

Pasar untuk tanah

Di dalam pasar tanah yang sempurna, 
individu dapat membeli atau menyewa tanah 
sebanyak yang mereka mau selama jangka 
waktu yang mereka inginkan dengan harga 
yang sepenuhnya tergantung pada kualitas 
tanah (dan lamanya waktu penyewaan). 
Sistem sewa yang dipraktikkan seharusnya 
tegas, sehingga si pemberi sewa menjadi 
penuntut residual hasil tanah. Bahwa 
tanah dapat dibeli dan dijual dengan bebas 
memastikan bahwa tidak ada keuntungan 
atau kerugian tertentu dalam kepemilikan 
tanah dibandingkan dengan aset lain yang 
nilainya sama. Kenyataan bahwa si pemberi 
sewa merupakan penuntut residual berarti 
bahwa tanah harus dimanfaatkan secara 
optimal. Akan tetapi, dalam praktiknya, 
tidaklah demikian.
 Banyak negara berkembang (dan 
beberapa negara maju) mempunyai 
peraturan yang menentukan siapa yang 
dapat membeli tanah dan seberapa banyak 
yang dapat mereka beli. Binswanger, 
Deininger, dan Feder (1995) berpendapat 
bahwa hampir semua negara berkembang 
saat ini telah melalui suatu fase ketika ia 
memiliki aturan-aturan yang bertujuan 
untuk memusatkan kepemilikan tanah. 
Sebaliknya, Besley dan Burgess (2000) 
memiliki daftar peraturan dari berbagai 
negara bagian di India, yang berusaha 
membatasi pemusatan kepemilikan tanah.
 Pemerintah juga secara langsung 
membatasi transaksi tanah, dengan tujuan 
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nyata untuk mencegah akumulasi tanah di 
tangan beberapa orang. Di Ethiopia pada 
akhir tahun 1990-an, Deininger, dkk. (2003) 
mencatat bahwa penjualan dan penggadaian 
tanah merupakan tindakan yang melanggar 
hukum. Meski penyewaan tanah secara 
resmi diperbolehkan (setelah dilarang 
selama dua dasawarsa), para pemimpin lokal 
dan pemerintah bebas membatasi transaksi 
penyewaan tanah ini. Sebagai contoh, 
kawasan Oromia hanya mengizinkan petani 
untuk menyewakan 50% dari lahan milik 
mereka dan menetapkan jangka waktu 
kontrak maksimal 3 tahun untuk pertanian 
teknologi tradisional dan 15 tahun untuk 
teknologi modern. 
 Sering kali tidak jelas siapa yang 
memiliki hak untuk menjual sebidang 
tanah, ketika tidak ada seseorang atau satu 
keluarga pun yang memegang hak milik 
yang jelas, kuat, dan legal atas tanah tersebut. 
Ambiguitas ini merefleksikan pelanggaran 
batas dan perebutan tanah dalam evolusi 
hak kepemilikan tanah, serta pentingnya 
adat kebiasaan dalam mengatur relasi tanah, 
khususnya di Afrika. Popularitas sertifikat 
tanah yang ada pada saat ini sebagai suatu 
intervensi sosial merupakan konsekuensi 
langsung.
 Kontrak sewa tanah tidak selalu berupa 
jenis sewa yang pasti, setidak-tidaknya bila 
tanah tersebut digunakan untuk pertanian. 
Banyak negara, termasuk Amerika Serikat, 
yang mempunyai tradisi panjang atas 
bentuk kontrak alternatif: pertanian untuk 
hasil. Dengan sistem pertanian ini, petani 
hanya memperoleh sebagian dari hasil, 
tetapi ia tidak harus membayar sewa yang 
tetap. Seperti ditunjukkan oleh Alfred 
Marshall lebih dari 100 tahun yang lalu, 
sistem pertanian ini memperlemah insentif 

dan produktivitas tanah, tetapi universalitas 
sistem pertanian untuk hasil menunjukkan 
bahwa ia adalah respons atas kebutuhan 
nyata. Mengenai kebutuhan tersebut, para 
ekonom belum sampai pada kesepahaman.11 
Namun demikian, masuk akal bahwa 
kebutuhan tersebut dihubungkan dengan 
fakta bahwa petani sering kali merupakan 
kalangan yang miskin, dan menyuruh 
mereka membayar sewa penuh saat hasil 
pertanian mereka sedikit bukanlah hal yang 
mudah dan mungkin juga tidak baik. 
 Praktik sewa-menyewa tanah di negara 
berkembang biasanya berjangka waktu 
pendek. Aturan biasanya per tahun atau 
per musim. Sewa untuk waktu yang lebih 
panjang bukannya tidak dikenal, tetapi 
tidak lazim. Ini kiranya merefleksikan fakta 
bahwa adat istiadat, dan bukannya hukum, 
menjamin keamanan berbagai praktik sewa 
tersebut: mungkin penerapan adat istiadat 
yang lebih ketat mendorong praktik sewa 
untuk jangka waktu yang tak ditentukan.
 Salabilitas tanah yang tidak sempurna, 
tentu saja, dapat merugikan orang yang 
memilikinya. Tetapi untuk orang-orang 
miskin yang tinggal di daerah pedesaan, 
tanah adalah kekayaan yang besar nilainya, 
sehingga mempersulit penjualan tanah akan 
terasa jahat di mata mereka. 
 Hal yang cenderung menghambat 
orang untuk berinvestasi pada tanah adalah 
tidak jelasnya hak kepemilikan tanah, atau 
lemahnya jaminan terhadap masa sewa 
pada umumnya (yang disebabkan, misalnya, 
oleh jangka waktu sewa yang pendek dan 
kemungkinan bahwa tuan tanah akan 
mengeluarkan ancaman untuk mengambil 
tanah tersebut pada akhir masa sewa). Jelas 
akan sangat baik bila tanah dimiliki oleh 
orang yang memang berniat berinvestasi di 
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bidang ini. Fakta bahwa kebanyakan orang 
yang bekerja di sektor pertanian terlalu 
miskin untuk dapat membeli bidang tanah 
yang mereka olah, karenanya, menjadi 
penyebab tingkat investasi yang rendah.

Pasar untuk modal sumber daya 
manusia

Satu hal yang membuat pasar sumber daya 
manusia berbeda dengan semua pasar aset 
yang lain: banyak keputusan tentang investasi 
modal sumber daya manusia diambil oleh 
para orang tua (atau anggota keluarga lain) 
untuk anak-anak mereka. Dengan kata lain, 
mereka yang mengambil atau membuat 
keputusan berbeda dari yang menerima 
modal sumber daya manusia. Perbedaan 
tersebut, kemudian, memunculkan distorsi 
untuk fungsi pasar ini. Formulasi klasik Gary 
Becker menghindari persoalan ini dengan 
cara mengasumsikan bahwa keluarga dapat 
meminjam demi (dan akan dibayar dengan) 
pendapatan anak di masa depan, mengubah 
persoalan ini menjadi keputusan investasi 
konvensional. Dengan asumsi ini, jumlah 
investasi tidak tergantung pada sarana-
sarana yang dimiliki keluarga.
 Namun demikian, dalam praktiknya, 
walaupun merupakan aset, modal sumber 
daya manusia ini tidak dapat digadaikan 
secara legal, karena satu alasan sederhana 
yaitu bahwa penggadaian modal sumber 
daya manusia dianggap sama dengan 
menjual diri pada perbudakan.12 Ini jelas-
jelas menghambat kemampuan orang untuk 
meminjam uang demi membiayai investasi 
dalam pendidikan mereka.
 Bila tidak dapat meminjam demi 
pendapatan anak mereka di masa depan—
sebagaimana biasa terjadi di banyak negara 

berkembang—orang tua tetap dapat 
berharap bahwa anak-anak mereka itu akan 
merawat mereka di hari tua. Inti harapan 
macam itu adalah bahwa anak-anak akan 
tumbuh menjadi dewasa untuk memanen 
keuntungan dari investasi orang tua mereka, 
lalu mereka itu akan menanggung hidup 
orang tua mereka. Tetapi, anak-anak 
tahu bahwa mereka tidak mempunyai 
kewajiban legal untuk berbuat demikian. 
Jika memang mereka mau menanggung 
hidup orang tua mereka, itu dikarenakan 
mereka mengasihi orang tua mereka atau 
masyarakat mengharapkan mereka untuk 
berbuat demikian.
 Dengan demikian, investasi dalam 
modal sumber daya manusia didorong 
oleh pemahaman orang tua tentang apa 
yang benar untuk dilakukan, dengan 
memperhitungkan biaya dan keuntungannya. 
Bila kita mengamini pandangan ini, jelaslah 
bahwa modal sumber daya manusia anak 
kiranya tidak jauh berbeda dengan barang-
barang konsumsi lain—sehingga keluarga-
keluarga kaya cenderung berinvestasi 
lebih banyak dalam bidang kesehatan dan 
pendidikan anak-anak. Dan, berbagai 
keputusan modal sumber daya manusia 
lebih merupakan produk budaya dan tradisi 
daripada perhitungan keuntungan semata-
mata. Keuntungan, tentu saja relevan, tetapi 
tanggapan terhadapnya mungkinnya tidak 
sebesar yang diharapkan.
 Di dalam pasar modal sumber daya 
manusia, penghargaan seharusnya penuh-
penuh didasarkan pada modal sumber daya 
yang disediakan, bukan pada atribut-atribut 
lain dari orang yang memiliki keterampilan 
tersebut. Diskriminasi berdasar gender, 
kelas sosial, agama, atau ras jelas-jelas 
melanggar prinsip ini, demikian pula 
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sistem pemberian kerja yang didasarkan 
atas koneksi. Hingga waktu yang belum 
lama berselang, diskriminasi kerja yang 
didasarkan pada gender terjadi di segenap 
penjuru dunia, dan jumlah negara yang 
masih mempraktikkannya, entah secara 
legal atau sosial, terus berkurang meski 
tetap saja signifikan. Bahkan, di berbagai 
tempat di mana diskriminasi semacam itu 
secara eksplisit tidak disetujui, terdapat 
cukup banyak bukti yang menunjukkan 
bahwa hal ini terus saja berlangsung. Hal 
yang sama (diskriminasi) juga terjadi pada 
ras, kelas sosial, dan agama. Kebanyakan 
diskriminasi—kecuali bila secara legal 
diamanatkan melalui aksi afirmatif demi 
kebaikan kelompok yang secara historis 
dirugikan, seperti kasta rendahan di India 
dan kalangan Afro-Amerika di Amerika 
Serikat—terus hidup dan berkembang 
dalam berbagai variannya di depan hukum 
yang positif.
 Salah satu hal yang menyebabkan 
diskriminasi amat sulit dihapus adalah 
keculasannya. Keyakinan mengenai 
perbedaan melekat dalam perilaku dan 
praktik sehari-hari dengan cara yang tidak 
disadari baik oleh pelaku diskriminasi 
maupun korbannya, meskipun keyakinan 
ini membentuk perilaku keduanya. Inilah 
yang mendasari kekuatan stereotip. Untuk 
memberi contoh, Stone, Perry, dan Darley 
(1997) meminta semua partisipan suatu 
eksperimen (orang Kaukasia-Amerika, 
yang selanjutnya disebut sebagai orang kulit 
putih) untuk mendengarkan laporan yang 
sama mengenai penampilan seorang pemain 
basket di radio. Separuh dari partisipan 
tersebut didorong untuk sampai pada 
keyakinan bahwa pemain yang dimaksud 
adalah orang kulit putih, separuhnya yang 

lain supaya percaya bahwa ia adalah orang 
Afro-Amerika. Hasilnya menunjukkan 
bahwa suatu informasi lebih sulit untuk 
diserap jika bertentangan dengan stereotip 
yang telah meluas di Amerika Serikat, yang 
menyatakan bahwa orang kulit putih secara 
akademis lebih hebat daripada orang Afro-
Amerika dan bahwa orang Afro-Amerika 
lebih berbakat dalam olahraga. Orang kulit 
putih, secara alamiah, dianggap kurang 
memiliki kemampuan atletik tetapi lebih 
mempunyai “kecerdikan di lapangan.” 
Orang kulit hitam, sebaliknya, dipandang 
kurang memiliki kecerdikan di lapangan, 
tetapi secara alamiah lebih berbakat dalam 
olahraga.
 Bias semacam ini juga ditemukan dalam 
kehidupan nyata. Studi mutakhir tentang 
pengaruh stereotipisasi dalam penilaian 
orang menemukan bahwa narapidana 
dengan fitur-fitur Afrosentris yang lebih 
kental menerima hukuman yang lebih 
keras daripada mereka dengan berbagai 
fitur afrosentris yang lebih cair. Ini tidak 
mengherankan bila kita menengok sejarah 
diskriminasi yang didasarkan atas ras dan 
sejarah kriminalitas.13

 Bertrand dan Mullanaithan (2003) 
menunjukkan bukti yang diperoleh dari 
suatu eksperimen lapangan yang secara 
amat meyakinkan menyatakan mengenai 
adanya tingkat diskriminasi yang tinggi 
terhadap kaum Afro-Amerika di Amerika 
Serikat. Mereka mengirimkan resume yang 
sama pada sejumlah besar perusahaan yang 
namanya mengandung stereotip kulit putih 
ataupun Afro-Amerika, dan menerima 
jumlah panggilan dari “perusahaan kulit 
putih” 50 persen lebih banyak. Data tersebut 
mencoba mengatakan bahwa mempunyai 
nama yang berstereotip kulit putih sama 
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bagusnya dengan memiliki pengalaman 
kerja selama delapan tahun lebih banyak. 
Tambahan pula, diskriminasi cenderung 
lebih besar ketika resume dikait-kaitkan 
dengan orang berpendidikan tinggi, 
menunjukkan bahwa investasi modal 
sumber daya manusia pada masyarakat Afro-
Amerika tidak terlalu menguntungkan.
 Bentuk diskriminasi yang amat 
berbeda terlihat dalam alokasi pekerjaan 
yang didasarkan atas kontak atau koneksi. 
Munshi (2003) menunjukkan bukti yang 
meyakinkan bahwa kontak/koneksi sangat 
penting untuk para pekerja migran di 
Amerika Serikat untuk memperoleh 
pekerjaan. Prospek pekerja migran asal 
Meksiko untuk mendapatkan pekerjaan 
jauh lebih tinggi bila mereka berasal dari 
daerah yang merupakan asal dari para 
pekerja migran yang sebelumnya. Yang 
cukup mengejutkan, fakta bahwa mereka 
berasal dari daerah yang pernah mengalami 
kekeringan panjang beberapa tahun 
sebelumnya, yang memaksa mereka ke 
luar dari negaranya untuk pergi ke Amerika 
Serikat, sangat berguna. Para pekerja 
migran ini kemudian membantu generasi 
migran berikutnya, yang berasal dari 
daerah asal yang sama untuk mendapatkan 
pekerjaan. Inilah faktanya: berasal dari 
daerah yang pada waktu sekarang sedang 
dilanda kekeringan justru tidak banyak 
membantu.
 Persepsi diskriminasi, disadari atau 
tidak, dapat memengaruhi investasi modal 
sumber daya manusia. Mereka yang biasanya 
mengalami diskriminasi dalam suatu pasar 
kerja tertentu—dengan alasan yang tepat atau 
tidak, serta disadari atau tidak—cenderung 
akan berinvestasi lebih sedikit untuk 
mendapatkan modal sumber daya manusia 

yang diminta dan dihargai tinggi oleh pasar. 
Ini, pada gilirannya, justru menciptakan 
perilaku yang makin menegaskan “keadaan” 
diri sendiri. Jika anggota kelompok yang 
mengalami diskriminasi sedikit saja 
berinvestasi dalam pendidikan mereka, 
atau dalam mencari pekerjaan, orang lain 
kiranya malah akan memakai hal ini untuk 
menegaskan prasangka mereka terhadap 
kelompok tersebut.
 Stereotip dapat membenarkan dirinya 
sendiri, tidak hanya karena stereotip 
memengaruhi persepsi tujuannya, tetapi 
juga karena ia memengaruhi perilaku 
individu-individu yang mengalaminya. 
Stone, dkk. (1999) meminta para relawan 
dari kalangan mahasiswa untuk bermain 
permainan golf mini. Penilaian diukur 
dengan jumlah pukulan yang dibutuhkan 
untuk memasukkan bola ke dalam lubang: 
pukulan yang lebih sedikit dinilai lebih 
baik. Variabel yang dimanipulasi oleh para 
penguji adalah deskripsi tugas. Dalam suatu 
sesi, tugas yang diberikan dinamai “uji 
bakat dan kemampuan olahraga standar,” 
dan dalam sesi yang lain, tugas itu disebut 
“uji kecerdasan olahraga standar.” Saat 
tugas dideskripsikan sebagai uji bakat 
dan kemampuan olahraga standar, para 
mahasiswa dari kalangan Afro-Amerika 
tampil lebih baik daripada mahasiswa kulit 
putih: mereka rata-rata membutuhkan 
23,1 pukulan untuk menyelesaikan 10 hole, 
sementara untuk jumlah hole yang sama, 
mahasiswa kulit putih butuh 27,8 pukulan. 
Tetapi, ketika tugas itu dideskripsikan 
sebagai uji kecerdasan olahraga standar, 
ketidaksetaraan ras berubah: mahasiswa 
Afro-Amerika mempunyai rata-rata 27,2 
pukulan, sedangkan mahasiswa kulit putih 
23,3.
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 Salah satu interpretasi perilaku ini 
adalah bahwa gagasan-gagasan sosial—
stereotip tentang bakat yang dimiliki 
berbagai kelompok sosial yang berbeda—
memberi batasan untuk orang dari dalam. 
Dengan hipotesis yang rasional dan mengacu 
pada kepentingan pribadi, orang mengubah 
perilaku mereka hanya ketika berbagai 
preferensi atau hambatan eksternal berubah. 
Tetapi, dalam kenyataannya, perilaku 
individu juga tergantung pada berbagai 
sistem keyakinan bahwa masyarakat 
terkesan ke mereka. Stereotip negatif 
menciptakan kegelisahan bahwa hal itu akan 
mengganggu penampilan: karenanyalah, 
psikolog Claude Steele menyebut perilaku 
ini sebagai “ancaman stereotip.”14 Berbagai 
keyakinan yang mendasari stereotip, jika 
diinternalisasi secara mendalam, dapat 
memengaruhi keputusan awal mengenai 
karier ke depan, dan sikap terhadap 
masyarakat, dengan mengubah apa yang 
disebut oleh Appadurai (2004) sebagai 
“kapasitas untuk bercita-cita.” Pembaca 
dapat kembali mengingat contoh (dari 
Bab 2) tentang seorang gadis Batwa yang 
ingin menjadi tukang bersih-bersih setelah 
lulus sekolah. Stereotip positif, sebaliknya, 
dapat meningkatkan rasa percaya diri dan 
mendorong orang untuk berjuang lebih 
keras.
 Stereotip dua kali memengaruhi 
tingkah laku—melalui dampaknya terhadap 
rasa percaya diri dan melalui dampaknya 
pada bagaimana orang ingin diperlakukan 
oleh orang lain. Untuk menyelidiki pengaruh 
stereotip terhadap kemampuan individu 
dalam merespons insentif ekonomi, Hoff 
dan Pandey (2004) mengadakan suatu 
eksperimen terhadap anak-anak yang 

berasal dari kasta tinggi dan rendah di India. 
Sistem kasta di India dapat digambarkan 
sebagai hierarki sosial yang bertingkat-
tingkat, yang dengannya kelompok orang 
diberi investasi dengan status dan makna 
sosial. 
 Pada eksperimen yang pertama, 
kelompok yang terdiri atas tiga siswa sekolah 
menengah pertama dari kasta rendah 
(“untouchable”) dan tiga siswa dari kasta 
tinggi diminta untuk memecahkan teka-teki 
dan diberi uang sesuai dengan jumlah teka-
teki yang dapat mereka pecahkan. Dalam 
sesi yang pertama, informasi personal tidak 
diinformasikan. Pada sesi kedua, kasta dan 
desa dari setiap peserta diinformasikan. 
Dan, dalam sesi yang ketiga, peserta 
dikelompokkan berdasar kasta, kemudian 
nama, desa asal, dan kasta dari tiap-tiap 
peserta itu diumumkan ke kelompok itu.
 Ketika informasi mengenai kasta tidak 
dipaparkan, tidak ada ketidaksetaraan kasta 
dalam hasil mereka (Figur 5.2). Tetapi, 
dengan semakin dibeberkannya informasi 
seputar kasta hasil rata-rata yang diperoleh 
oleh siswa berkasta rendah menurun, 
tidak peduli apakah hadiah uang diberikan 
dengan cara angka pecahan (yaitu, tiap 
peserta diberi uang 1 rupee untuk setiap 
teka-teki yang berhasil mereka pecahkan) 
atau turnamen (di mana peserta yang 
memecahkan paling banyak teka-teki 
diberi uang 6 rupee untuk setiap teka-teki 
yang dapat dipecahkannya, sedangkan para 
peserta lain tidak mendapatkan apa-apa). 
Ketika informasi tentang kasta dibeberkan, 
anak-anak dari kasta rendah hanya mampu 
memecahkan rata-rata 25 persen teka-teki 
lebih sedikit untuk cara angka pecahan, 
dibandingkan dengan ketika informasi 
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itu tidak dipaparkan. Tatkala informasi 
kasta dipaparkan dan kelompok tersebut 
hanya disusun dari enam anak yang berasal 
dari kasta rendah (pola segregasi yang 
untuk kalangan dari kasta rendah secara 
implisit membangkitkan status keterasingan 
mereka), menurunnya hasil kerja anak 
makin menjadi. Walaupun dari data ini kita 
tidak tahu apa yang dipikirkan anak-anak 
tersebut, kombinasi antara hilangnya rasa 
percaya diri dengan harapan akan mendapat 
perlakuan yang tidak adil kiranya bisa 
menjelaskan hasil buruk itu. 
 “Harapan” kalangan kasta rendah 
untuk mendapat perlakuan yang tidak adil 
kiranya rasional bila mengingat kuatnya 
diskriminasi yang hidup di desa-desa 
mereka. Tetapi, diskriminasi, dalam dirinya 
sendiri, tidak sepenuhnya rasional. Berbagai 
keterbatasan kognitif mencegah orang lain 
untuk menilai individu yang mengalami 
stigmatisasi secara adil. Keterbatasan orang 
untuk memproses informasi menciptakan 
ruang yang luas untuk berbagai sistem 
keyakinan—di mana kelompok-kelompok 
sosial tertentu dipandang “secara naluriah” 
lebih rendah daripada kelompok yang lain—
yang kemudian memengaruhi perilaku 
ekonomi. Jika keyakinan-keyakinan 
macam itu amat kuat, biasanya lalu menjadi 
sangat wajar jika mereka yang mengalami 
diskriminasi akan melakukan investasi 
yang lebih sedikit (dibandingkan yang 
lain) dalam meningkatkan keterampilan 
sehingga keuntungan yang mungkin 
mereka dapatkan darinya pun akan jadi 
lebih rendah. Kalkulasi rasional ini makin 
memperlemah “kapasitas mereka untuk 
bercita-cita,” yang muncul dari internalisasi 
keyakinan-keyakinan tersebut.

Petunjuk mengenai tingkat 
investasi yang rendah
Pasar yang sangat tidak sempurna memberi 
ruang yang amat luas untuk rendahnya 
investasi.

Industri dan perdagangan

Berbagai estimasi langsung atas produk-
produk marginal menunjukkan adanya 
banyak kesempatan berinvestasi yang 
belum tereksploitasi. Untuk perusahaan-
perusahaan berskala kecil di Meksiko 
dengan nilai investasi kurang dari $200, 
tingkat keuntungannya mencapai 15 persen 
per bulan, jauh di atas suku bunga informal 
yang ada di pegadaian atau program-
program kredit mikro (dengan order 
sebesar 3 persen per bulan) (Figur 5.3).15 
Tingkat keuntungan yang diestimasi turun 
dengan investasi, tetapi suku bunganya tetap 
tinggi—7 hingga 10 persen per bulan untuk 
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Figur 5.2 Kemampuan anak menjadi 
berbeda ketika kasta mereka dipaparkan

Jumlah rata-rata teka-teki yang berhasil dipecahkan, 
berdasarkan kasta, dalam lima perlakuan eksperimental

 Angka pecahan Turnamen

Kasta tinggi 
Kasta rendah

Kasta tidak 
diumumkan
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Sumber: Hoff dan Pandey (2004). 
Catatan: Garis vertikal dalam figur di atas menunjukkan bahwa 
ketidaksetaraan kasta secara statistik adalah signifikan.
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perusahaan-perusahaan dengan investasi 
antara $200 dan $500, dan 5 persen untuk 
berbagai perusahaan dengan nilai investasi 
antara $500 dan $1.000. Semua perusahaan 
ini, karenanya, terlalu kecil dan dapat 
memperoleh keuntungan lebih banyak 
dengan mengembangkan investasi. 
 Kredit perdagangan merupakan salah 
satu bentuk kredit yang penting, terutama 
di tempat-tempat di mana institusi pasar 
yang formal belum berkembang. Fisman 
(2001a) mengamati kaitan antara akses 
ke kredit perdagangan dengan nilai guna 
kapasitas di 545 perusahaan di Pantai Gading, 
Kenya, Tanzania, Zambia, dan Zimbabwe. Ia 
menemukan bahwa perusahaan-perusahaan 
yang menerima kredit perdagangan dari 
tiga suplier utama (secara rata-rata, salah 
satu dari tiga suplier itu menyediakan kredit 
perdagangan) memiliki nilai guna kapasitas 
10 persen lebih baik daripada perusahaan-
perusahaan yang tidak memperoleh kredit 
perdagangan. Relasi itu jauh lebih kuat dalam 
industri-industri, di mana memiliki inventaris 
dalam jumlah besar adalah hal yang penting. 
 Namun demikian, studi-studi serupa 
menghadirkan persoalan metodologis yang 

serius. Persoalan dasarnya muncul dari 
fakta bahwa tingkat investasi tampaknya 
berkolerasi dengan variabel-variabel yang 
dihilangkan. Sebagai contoh, di dunia yang 
tidak memiliki hambatan kredit, investasi 
secara positif akan berkolerasi dengan 
keuntungan yang diharapkan, sehingga 
menghasilkan suatu “bias kemampuan” yang 
positif.16 McKenzie dan Woodruff (2003) 
berusaha memperhitungkan kemampuan 
manajerial dengan memasukkan gaji 
pemilik perusahaan dalam pekerjaan 
sebelumnya. Namun demikian, hal ini 
hanya menjelaskan sebagian jika individu 
memilih untuk bekerja sendiri karena 
produktivitasnya jauh lebih baik daripada 
ketika ia bekerja pada pihak lain. Sebaliknya, 
jika modal dialokasikan untuk menghindari 
kegagalan, kiranya akan muncul bias 
kemampuan yang negatif.
 Banerjee dan Duflo (2004a) mengambil 
keuntungan dari perubahan definisi 
“sektor prioritas” di India untuk mengatasi 
berbagai kesulitan ini. Semua bank di 
India diwajibkan untuk meminjamkan 
setidak-tidaknya 40 persen dari kredit 
bersih mereka ke sektor prioritas, yang 
meliputi berbagai industri berskala kecil. 
Pada bulan Januari 1998, batas investasi 
total untuk pabrik dan mesin perusahaan 
agar memenuhi syarat untuk dikategorikan 
sebagai industri kecil dinaikkan dari 6,5 juta 
rupee menjadi 30 juta rupee. Para peneliti 
pertama-tama menunjukkan bahwa setelah 
reformasi, perusahaan yang memenuhi 
persyaratan yang baru ditetapkan itu 
(yang mempunyai nilai investasi antara 6,5 
juta rupee sampai 30 juta rupee), secara 
rata-rata, mendapat kenaikan yang lebih 
tinggi dalam batas modal kerja daripada 
perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. 
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Figur 5.3 Keuntungan tergantung pada 
besar kecilnya perusahaan: petunjuk dari 
perusahaan-perusahaan kecil di Meksiko

Keuntungan per bulan (%)

Modal yang tidak dipinjamkan (AS$)

Sumber: McKenzie dan Woodruff (2003).



151Ketidaksetaraan dan Investasi

Kemudian, mereka menunjukkan bahwa 
angka penjualan dan tingkat keuntungan 
meningkat dengan lebih cepat dalam 
kurun waktu yang sama. Secara bersamaan 
mendasarkan diri pada dua fakta ini, para 
peneliti dapat memperkirakan pengaruh 
dari peningkatan akses untuk modal kerja 
dalam meningkatkan keuntungan. Dengan 
membuka kemungkinan untuk perusahaan-
perusahaan yang ada dalam sektor prioritas 
untuk membayar lebih sedikit daripada 
biaya modal yang mereka peroleh dari 
bank, mereka memperkirakan bahwa 
keuntungan yang didapat perusahaan ini 
setidak-tidaknya mencapai 94 persen. 
 Bukti lain mengenai tingkat investasi 
yang rendah datang dari fakta bahwa banyak 
orang membayar suku bunga yang tinggi, 
seperti dilaporkan sebelumnya. Mengingat 
uang ini umumnya dipakai untuk membiayai 
industri dan perdagangan, dugaan awalnya 
adalah bahwa orang yang meminjam dengan 
suku bunga yang tak jarang mencapai besaran 
50 persen atau lebih harus mempunyai 
produk modal marginal yang lebih tinggi 
lagi. Tetapi, produk modal marginal rata-rata 
di berbagai negara berkembang biasanya 
mendekati angka 50 persen. Salah satu cara 
untuk mengetahui rata-rata produk marginal 
adalah dengan menghitung rasio modal-
output inkremental (incremental capital-
output ratio—ICOR) suatu negara.17 Pada 
akhir tahun 1990-an, International Monetary 
Fund (IMF) memperkirakan ICOR sebesar 
lebih dari 4,5 persen di India dan 3,7 persen 
di Uganda. Batas atas yang diimplikasikan 
dalam produk marginal rata-rata adalah 22 
persen di India dan 27 persen di Uganda.
 Bahwa banyak perusahaan di India 
yang mempunyai produk marginal 50 
persen atau lebih, sementara produk 

marginal rata-ratanya hanya 22 persen atau 
sekitar itu merupakan petunjuk prima facie 
yang kuat dari terjadinya alokasi modal 
yang tidak tepat. Perusahaan-perusahaan 
dengan produk marginal sebesar 50 persen 
atau lebih jelas-jelas terlalu kecil, sedangkan 
berbagai perusahaan lain (yang rata-ratanya 
sampai 22 persen) pastilah, dalam beberapa 
hal, terlalu besar.
 Contoh khusus mengenai alokasi modal 
yang salah seperti ini datang dari studi atas 
industri garmen rajutan di kota Tirupur, 
India bagian selatan.18 Di kota ini, terdapat 
dua kelompok yang beroperasi: kelompok 
Gounder dan kelompok pendatang. Kaum 
Gounder, merupakan komunitas yang 
kecil, kaya, dan agraris dari daerah di 
sekitar Tirupur, berpindah ke sektor 
garmen siap pakai ini karena tidak banyak 
kesempatan investasi di bidang pertanian. 
Kaum pendatang yang berasal dari berbagai 
daerah bergabung dengan komunitas kota 
tersebut pada tahun 1990-an.
 Kaum Gounder, tentu saja, mempunyai 
ikatan dan kontak yang jauh lebih kuat 
dalam komunitas lokal, dan dengan 
demikian, juga memiliki akses yang lebih 
besar ke institusi keuangan lokal. Tetapi, 
mereka sangat jelas kurang “terampil” 
dalam memproduksi garmen dibandingkan 
para pendatang, yang memang datang 
ke Tirupur karena reputasinya sebagai 
pusat ekspor garmen. Secara rata-rata, 
kaum Gounder memiliki modal yang 
besarnya dua kali lipat daripada modal 
kaum pendatang. Perusahaan-perusahaan 
milik kaum Gounder mempunyai modal 
lebih banyak, walaupun ada kecenderungan 
yang jelas ke arah konvergensi ketika 
mereka makin tua (Figur 5.4a). Kaum 
Gounder, meski memiliki modal yang lebih 
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besar, kehilangan kepemimpinan mereka 
dalam penjualan pada sekitar tahun kelima, 
dan akhirnya mereka hanya bisa menjual 
sedikit (Figur 5.4b). Dengan kata lain, kaum 
pendatang berinvestasi lebih sedikit dan 
berproduksi lebih banyak. Mereka jelas-jelas 
lebih mampu daripada kaum Gounder,19 
tetapi karena kekurangan modal dan tidak 
memiliki cukup banyak koneksi, mereka 
akhirnya harus puas bekerja dengan modal 
yang sedikit. 

Pertanian 

Juga terdapat petunjuk langsung dari 
tingginya tingkat keuntungan investasi 
produktif di bidang pertanian. Di daerah 
hutan-sabana di selatan Ghana, perkebunan 
coklat, yang mengalami kemunduran 
bertahun-tahun lalu karena hama swollen 
shoot, telah digantikan oleh pertanian 
tumpang sari antara ketela-jagung. 
Belakangan ini, perkebunan nanas yang 
hasilnya diekspor ke Eropa menawarkan 
kesempatan baru untuk petani di daerah 
tersebut. Pada tahun 1997 dan 1998, lebih 

dari 200 keluarga yang mengolah 1.070 
bidang lahan di empat area pada daerah 
tersebut telah disurvei setiap enam minggu 
sekali selama kira-kira dua tahun. Produksi 
nanas mendominasi pertanian tumpang sari 
tradisional (Figur 5.5),20 dan keuntungan 
rata-rata karena berpindah dari sistem 
pertanian tumpang sari tradisional jagung 
dan ketela menjadi nanas diperkirakan 
melebihi 1.200 persen! Namun demikian, 
hanya 190 dari 1.070 lahan yang digunakan 
untuk menanam nanas. Saat penyusun 
bertanya ke para petani mengapa mereka 
tidak menanam nanas di lahan-lahan 
yang lain, jawaban jujur mereka sama: 
“saya tidak memiliki uang,”21 walaupun 
perbedaan kemampuan di antara mereka 
yang sudah mengganti tanaman mereka 
dengan nanas dan mereka yang belum tidak 
dapat dianggap remeh. 
 Bukti dari pertanian eksperimental 
menunjukkan bahwa, di Afrika, tingkat 
keuntungan bila menggunakan pupuk kimia 
(untuk jagung) juga tinggi. Tetapi, bukti 
tersebut kiranya tidak realistis bila kondisi 
pertanian percobaan yang ideal itu tidak 
dapat direproduksi dalam pertanian nyata. 
Foster dan Rosenzweig (1995), misalnya, 
menunjukkan bahwa keuntungan yang 
diperoleh dari pergantian ke varietas yang 
menghasilkan lebih banyak sesungguhnya 
lebih rendah pada tahun-tahun awal 
revolusi hijau di India, dan keuntungan 
itu bahkan menjadi negatif untuk para 
petani yang kurang berpendidikan. Ini 
terjadi, tidak peduli fakta bahwa berbagai 
varietas tersebut telah diseleksi dengan 
baik untuk memberi hasil yang tinggi 
asalkan kondisinya dibuat tepat. Mereka 
membutuhkan input-input tambahan dalam 
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bentuk kuantitas dan waktu yang tepat. 
Jika para petani tidak mampu atau tidak 
tahu bagaimana menyediakannya, tingkat 
keuntungan mereka menjadi rendah.
 Pupuk kimiawi bukanlah teknologi 
baru, dan cara menggunakannya secara 
tepat juga telah lama dimengerti. Untuk 
memperkirakan tingkat keuntungan dengan 
menggunakan pupuk kimiawi pada lahan 
pertanian di Kenya, Duflo, Kremer, dan 
Robinson (2004), bekerja sama dengan 
sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) kecil, merancang penelitian kecil yang 
acak pada berbagai lahan pertanian. Setiap 
petani dalam percobaan ini dibatasi hanya 
mengolah dua lahan kecil. Pada salah satu 
lahan yang dipilih secara acak, pemantau 
lapangan dari LSM membantu petani untuk 
memakai pupuk [kimiawi]. Selebihnya, 
petani tetap melanjutkan bertani seperti 
biasa. Tingkat keuntungan pemakaian 
pupuk dalam jumlah kecil bervariasi dari 
169 persen hingga 500 persen, tergantung 
pada tahunnya, walaupun keuntungan 
marginal turun dengan tajam dengan 
kuantitas tertentu pupuk yang digunakan. 
 Petunjuk mengenai bentuk investasi 
tingkat rendah yang lain dalam pertanian 
adalah hubungan ukuran-produktivitas 
yang sifatnya negatif, gagasan bahwa tanah 
pertanian yang paling kecil adalah yang 
paling produktif (Tabel 5.2). Ketidaksetaraan 
produktivitas tanah pertanian yang besar 
dan kecil di suatu negara bisa jadi sangat 
besar: faktor sebesar 5,6 di Brasil dan 2,75 
di Pakistan.22 Ketidaksetaraan ini terlihat 
lebih kecil di Malaysia (1,5), tetapi di 
Malaysia yang disebut pertanian besar tidak 
bisa disebut terlalu besar. Ini merupakan 
petunjuk prima facie yang kuat bahwa pasar, 

bagaimana pun juga, tidak mengalokasikan 
jumlah tanah yang pas kepada mereka yang 
saat ini mengolah lahan-lahan yang lebih 
sempit.
 Persoalan dengan bukti seperti ini 
adalah bahwa ia mengabaikan berbagai 
alasan mengapa pertanian yang lebih besar 
pada dasarnya kurang produktif, misalnya, 
karena kualitas tanah yang rendah. Namun 
demikian, hasil-hasil yang sama (meski 
tidak terlalu mengejutkan) tetap muncul, 
juga setelah mempertimbangkan perbedaan 
kualitas tanah. Rasio keuntungan-kekayaan 
di desa ICRISAT di India dari pertanian 
kecil adalah yang tertinggi, dan ketika 
risikonya secara komparatif lebih rendah, 
gap-nya lebih dari 3:1 (Figur 5.6). Karena 
kekayaan juga mencakup nilai atau harga 
tanah, pengukurannya secara tersirat ikut 
memperhitungkan perbedaan-perbedaan 
dalam kualitas tanah. Hal ini terus terjadi 
selama harga tanah ditetapkan berdasarkan 
kualitas tanah, yang bagaimana pun juga, 
tidak sepenuhnya jelas. Juga terdapat sisa-
sisa keraguan tentang apakah keuntungan 
telah diukur dengan baik—tanah pertanian 
yang lebih kecil mungkin mengalami 
kemerosotan yang lebih cepat, tetapi 
hal itu tidak ikut dipertimbangkan saat 
penghitungan keuntungan.

Tabel 5.2 Perbedaan produktivitas luas lahan, kasus di beberapa negara

Ukuran lahan pertanian Brasil Timur Laut Punjab, Pakistan Muda, Malaysia

Pertanian kecil 
(hektar)

563
(10,0–49,9)

274
(5,1–10,1)

148
(0,7–1,0)

Pertanian terluas
(hektar)

100
(500+)

100
(20+)

100
(5,7–11,3)

Sumber: Berry dan Cline (1979).
Catatan: 100 = produktivitas tanah dalam ukuran lahan yang terluas. 
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 Untuk tanah-tanah pertanian yang 
sama, ketika risiko meningkat, keuntungan 
rata-rata biasanya turun. Hal ini dalam arti 
tertentu mungkin memang tidak terhindarkan, 
tetapi hal yang sama juga menunjukkan fakta 
bahwa tiadanya jaminan mendorong orang 
untuk menghindari pilihan yang berisiko 
(tetapi numeratif).23 Ini sesuai dengan fakta 
bahwa tingkat keuntungan merosot lebih 
cepat pada para petani miskin (yang kurang 
mampu menjamin diri mereka sendiri) 
karena meningkatnya risiko. Secara khusus, 
peningkatan sebesar satu deviasi standar dalam 
koefisien variasi curah hujan menyebabkan 
turunnya keuntungan sebesar 35 persen 
pada petani miskin, 15 persen pada petani 
menengah, dan nol persen pada petani kaya. 
Studi tersebut juga menemukan bahwa pilihan-
pilihan input dipengaruhi oleh variabilitas 
curah hujan, dan secara khusus, para petani 
miskin membuat pilihan input yang lebih tidak 
efisien dalam lingkungan yang penuh risiko.
 Dalam karya yang terkait, Morduch 
(1993) secara khusus menyelidiki bagaimana 

antisipasi terhadap berbagai hambatan 
kredit memengaruhi keputusan untuk 
berinvestasi dengan bibit varietas unggul. 
Dengan metodologi yang dicetuskan 
oleh Zeldes (1989), ia membagi sampel 
menjadi dua kelompok—kelompok yang 
pertama terdiri atas para pemilik tanah 
yang diandaikan mempunyai kemampuan 
untuk memperlancar konsumsi mereka, 
dan kelompok yang kedua adalah para 
pemilik tanah yang sempit, yang menjadi 
pihak menghadapi hambatan. Morduch 
menemukan bahwa kelompok yang kedua 
menyediakan sebagian kecil tanah mereka 
untuk ditanami benih varietas jarak dan 
padi yang unggul.
 Konsekuensi lain dari tiadanya jaminan 
adalah bahwa ia mendorong keluarga 
memakai aset-aset produktif sebagai 
penyangga stok dan alat untuk memperlancar 
konsumsi, yang pada gilirannya, akan 
menyebabkan investasi kurang efisien. 
Rosenzweig dan Wolpin (1993) menyatakan 
bahwa sapi jantan (yang merupakan aset 
penting dalam pertanian) menjadi “aset” 
seperti ini di berbagai daerah pedesaan di 
India. Mereka, dengan memakai data dari 
ICRISAT yang mencakup tiga daerah semi 
tandus di India, menunjukkan bahwa sapi 
jantan yang merupakan salah satu aset 
cair terbesar yang dimiliki keluarga (50 
persen dari kalangan petani miskin), sangat 
sering diperjualbelikan (86 persen dari 
keluarga yang ada telah entah menjual atau 
membeli sapi jantan mereka pada tahun 
sebelumnya). Tambahan pula, mereka 
membeli binatang aset ini saat mereka 
kelebihan uang dan menjualnya kembali 
ketika mereka bangkrut.
 Karena tidak secara bersamaan 
menjual dan membeli tanah, orang tidak 

24
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Figur 5.6 Rasio keuntungan-kekayaan 
menjadi paling tinggi dalam tanah pertanian 
kecil

Rasio keuntungan/kekayaan

Sumber: Rosenzweig dan Binswansger (1993).
Catatan: Deviasi standar permulaan musim merupakan ukuran yang 
mendasari risiko. Tanggal permulaan musim merupakan salah satu dari 
8 karakteristik curah hujan yang bisa menjelaskan hasil pertanian kotor. 
Data diambil dari desa-desa ICRISAT di India. 
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menjual binatang ini karena mereka tidak 
lagi membutuhkannya untuk produksi. 
Sebenarnya, dari sudut pandang produksi, 
kebanyakan dari petani ini seharusnya 
mempunyai dua ekor sapi jantan dan 
tidak menjualnya. Jika mereka memang 
menjualnya, alasannya adalah karena 
mereka membutuhkan uang untuk 
keperluan konsumtif. Data tersebut 
menunjukkan bahwa, di kalangan petani 
miskin dan menengah, investasi pada sapi 
jantan rendah, kiranya karena berbagai 
hambatan untuk memperoleh pinjaman dan 
karena ketidakmampuan untuk meminjam 
dan mengakumulasi aset finansial yang 
bisa memperlancar konsumsi: hampir 
separuh dari seluruh keluarga yang ada 
di daerah tersebut tidak mempunyai sapi 
jantan (kebanyakan dari separuh yang lain 
mempunyai persis dua ekor).24 
 Terdapat pula petunjuk yang kuat 
bahwa kaum buruh tani kekurangan 
insentif. Binswanger dan Rosenzweig 
(1986) serta Shaban (1987) menunjukkan 
bahwa produktivitas lahan yang dikerjakan 
oleh kaum ini 30 persen lebih rendah. 
Hasil rendah ini disebabkan oleh berbagai 
pengaruh yang selalu ada pada petani (yaitu, 
membandingkan produktivitas tanah yang 
diolah pemilik dan tanah pertanian yang 
diolah oleh dirinya sendiri maupun orang 
lain) oleh karakteristik tanah. Shaban (1987) 
menunjukkan bahwa input yang diberikan 
pada tanah yang dikerjakan oleh buruh tani 
selalu lebih sedikit, termasuk juga dalam 
investasi jangka pendek (pupuk dan benih). 
Ia juga menemukan perbedaan kualitas 
tanah yang sistematis (harga tanah per 
hektar yang diolah oleh pemiliknya sendiri 
lebih tinggi), yang dalam pengertian tertentu 
mencerminkan investasi jangka panjang.

 Mengenai dampak keamanan properti, 
Do dan Iyer (2003) menemukan bahwa 
reformasi tanah yang memberi hak ke 
petani untuk menjual, memindahtangankan 
kepemilikan, atau mewarisi hak pakai 
tanah juga mempertinggi tingkat investasi 
agrikultural, khususnya penanaman 
tanaman tahunan (misalnya kopi). Laffont 
dan Matoussi (1995) menggunakan data 
dari Tunisia untuk menunjukkan bahwa 
pergeseran dari sistem pertanian bagi hasil 
ke pengolahan oleh pemilik sendiri mampu 
meningkatkan output sebesar 33 persen, 
dan perubahan dari kontrak jangka pendek 
ke jangka panjang meningkatkan output 
sebesar 27,5 persen.25 
 Keamanan hak-hak atas properti 
sering terkait dengan struktur kekuasaan 
setempat.  Koneksi  antara berbagai 
ket idaksetaraan kekuasaan dengan 
rendahnya tingkat investasi dipaparkan 
dengan amat baik oleh Goldstein dan 
Udry (2002) yang mempelajari investasi 
tanah dalam suatu tempat di mana tanah 
dialokasikan atas dasar adat istiadat 
(daerah pedesaan Ghana). Keduanya 
menunjukkan bahwa orang enggan 
meninggalkan tanah kosong mereka 
(investasi pada produktivitas tanah 
untuk jangka panjang) jika mereka 
tidak memiliki posisi yang kuat baik 
dalam hierarki desa maupun hierarki 
yang didasarkan atas garis keturunan. 
Masalahnya adalah bahwa tanah itu akan 
diambil dari mereka sekiranya dibiarkan 
kosong. Karena kaum perempuan jarang 
ada yang menduduki posisi “terhormat” 
semacam itu, tanah milik mereka biasanya 
tidak dibiarkan kosong (asal tanam) dan 
lebih tidak produktif daripada tanah yang 
dimiliki kaum laki-laki. 
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Modal manusia 

Menurut laporan Commission on Macro-
economics and Health (2001), keuntungan 
investasi dalam kesehatan mencapai angka 
500 persen. Tetapi angka ini, yang diperoleh 
melalui regresi pertumbuhan antarnegara, 
tidak mudah diinterpretasikan seperti 
jika orang menginvestasikan uang dalam 
bidang kesehatan. Angka itu mengatakan 
bahwa ada berbagai contoh yang jelas 
mengenai investasi kesehatan yang memberi 
keuntungan pribadi dan sosial yang besar. 
Terdapat petunjuk eksperimental bahwa 
tambahan zat besi dan vitamin A mampu 
meningkatkan produktivitas dengan biaya 
yang relatif murah.

• Basta, Soekirman, dan Schrimshaw (1979) 
mempelajari pengaruh suplementasi 
zat besi pada para penyadap karet di 
Indonesia. Pemeriksaan kesehatan 
dasar menunjukkan bahwa 45 persen 
penduduk yang diperiksa mengidap 
penyakit anemia. Intervensi yang 
diberikan merupakan gabungan antara 
suplementasi zat besi dan insentif (yang 
diberikan pada perlakuan maupun 
kelompok kontrol) untuk meminum 
obat tepat waktu.  Produktivitas 
kerja dari mereka yang memperoleh 
perlakuan macam ini meningkat 20 
persen (atau $132 per tahun), dengan 
biaya yang dikeluarkan per tahun adalah 
$0,50 untuk tiap pekerja. Bahkan, jika 
biaya insentif ikut diperhitungkan pun 
($11 per tahun), intervensi itu masih 
menunjukkan tingkat keuntungan yang 
sangat tinggi. 

• Thomas, dkk. (2005) memperoleh 
estimasi yang lebih rendah walau tetap 

cukup tinggi dalam suatu eksperimen 
yang lebih besar, yang juga dilakukan 
di Indonesia. Mereka menemukan 
bahwa eksperimen suplementasi zat 
besi di Indonesia mengurangi anemia, 
meningkatkan probabilitas untuk 
berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, 
dan meningkatkan pendapatan para 
pekerja mandiri. Mereka memperkirakan 
bahwa, untuk kaum laki-laki yang 
bekerja secara mandiri, keuntungan 
yang diperoleh dari suplementasi zat besi 
mencapai sekitar $40 per tahun, dengan 
biaya sebesar $6 per tahun.26

• Analisis biaya-manfaat program 
pemberantasan cacing27 di Kenya 
menghasilkan estimasi yang sama 
menggembirakannya. Dengan ikut 
mempertimbangkan hal-hal eksternal 
(karena cacingan mudah menular), 
prog ram ters ebut  memb er i kan 
peningkatan rata-rata dalam lamanya 
masa sekolah sebanyak 0,14 tahun. 
Dengan memanfaatkan figur yang 
masuk akal mengenai imbal hasil 
yang bisa diraih selama satu tahun 
pendidikan, bertambah panjangnya 
masa sekolah anak ini memberi manfaat 
sebesar $30 pada kehidupan anak, 
dengan biaya per anak sebesar $0,49 per 
tahun. Namun demikian, tidak semua 
intervensi memberi tingkat imbal hasil 
yang sama. Studi terhadap para pekerja 
pengolah kapas28 di Cina menunjukkan 
peningkatan yang cukup berarti 
dalam tingkat kebugaran fisik, tetapi 
tidak mendorong pada meningkatnya 
produktivitas mereka. 

 Imbal hasil terukur yang mungkin 
diperoleh dari investasi pribadi dalam 
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pendidikan biasanya tidak terlalu tinggi. 
Banerjee dan Duflo (2004b) mensurvei 
bukti yang bersifat lintas negara, dan 
menyimpulkan bahwa—

 Dengan menggunakan data yang dipilih, 
tingkat imbal hasil Minserian tampak 
agak beragam dari satu negara ke negara 
lain: nilai rata-rata keuntungannya 
adalah 8,96 dengan deviasi standar 2,2. 
Tingkat imbal hasil yang maksimal 
(Pakistan) adalah 15,4 persen, dan 
tingkat imbal hasil minimal (Italia) 2,7 
persen.29

 Tetapi ,  sebagian besar  manfaat 
pendidikan dari program pemberantasan 
cacing yang disebut di atas diraih oleh 
anak-anak yang orang tuanya mau 
mengeluarkan uang sebesar $0,50 untuk 
membeli obat cacing. Program ini jelas-
jelas menawarkan imbal hasil yang 
jauh lebih tinggi daripada imbal hasil 
Minserian yang terukur dengan biaya 
absolut yang masuk akal, walaupun 
keduanya tidak bisa dibandingkan 
secara kaku. Program pemberantasan 
cacing tidak serta-merta meningkatkan 
lamanya masa sekolah anak-anak, 
tetapi ini membantu anak-anak untuk 
mendapatkan lebih banyak dari tahun-
tahun yang mereka jalani di sekolah. 
Namun demikian, ketika obat cacing 
ditawarkan secara gratis ke mereka, 
yang mau meminumnya hanya 57 
persen. Dalam pengertian ini, terlihat 
jelas bahwa setidak-tidaknya beberapa 
penyebab tingkat investasi yang rendah 
harus dicari dan ditemukan dalam cara 
keluarga mengambil keputusan, bukan 
dalam tiada tersedianya sumber daya.

 Fakta bahwa t iadanya koneksi 
mengubah hakikat investasi  modal 
manusia ditunjukkan dengan bagus dalam 
makalah mutakhir yang disusun oleh 
Munshi dan Rosenzweig (akan terbit). 
Mereka menunjukkan bahwa, di India, 
liberalisasi perdagangan telah memberi 
imbal hasil kepada keluarga-keluarga yang 
memiliki koneksi dengan sektor pekerjaan 
manual, melebihi ke keluarga yang tidak 
mempunyai koneksi macam itu, dalam 
bentuk pengetahuan bahasa Inggris. Namun 
demikian, ketidaksetaraan yang lebih 
besar terdapat dalam jumlah anak-anak 
perempuan dan laki-laki yang masuk ke 
sekolah menengah, yang menggunakan 
bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. 
Ini disebabkan oleh fakta bahwa anak 
perempuan tidak diharapkan untuk bekerja 
di sektor manual itu, sementara untuk 
saudara-saudara mereka, ia bergantung 
pada apakah mereka mempunyai koneksi 
yang baik.

Ketidaksetaraan dan 
investasi 

Empat poin penting muncul dari petunjuk-
petunjuk ini: pertama, pasar di negara 
berkembang sangat tidak sempurna, dan 
mereka yang tidak mempunyai kekayaan 
atau status sosial yang tinggi cenderung 
memiliki tingkat investasi yang rendah. 
Berbagai sumber daya yang kurang terpakai 
karena tingkat investasi yang rendah ini 
akhirnya digunakan untuk tujuan-tujuan 
yang kurang produktif, sehingga mengurangi 
tingkat produktivitas secara keseluruhan. 
Pada contoh industri garmen rajut di 
kota Tirupur, kaum Gounder berinvestasi 
terlalu tinggi pada perusahaan mereka 
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yang relatif kurang produktif, sedangkan 
perusahaan-perusahaan yang lebih 
produktif yang dimiliki kaum pendatang 
kekurangan modal. Tanah yang dimiliki 
para perempuan Ghana makin merosot 
nilainya karena mereka tidak mempunyai 
status sosial yang dipersyaratkan untuk 
dapat mempertahankan tanah selama 
tanah itu dibiarkan kosong. Ini, sekali lagi, 
merupakan kerugian untuk masyarakat. 
Fakta bahwa orang lain yang mempunyai 
status dan dapat mengosongkan tanahnya 
selama diperlukan, bagaimana pun, 
tidak mampu mengimbangi hilangnya 
produktivitas tanah kalangan yang tidak 
mampu. Ini menciptakan prasangka yang 
kuat bahwa jenis-jenis redistribusi tertentu 
dapat meningkatkan efisiensi dan kesetaraan 
dengan cara mendayai kalangan tertentu 
atau meningkatkan akses mereka ke sumber 
daya atau koneksi. 
 Kedua, hipotesis ini mengimplikasikan 
bias yang menguntungkan jenis-jenis 
redistribusi yang memiliki sasaran pada 
kurangnya akses ke sumber daya atau 
pengaruh yang menyebabkan inefisiensi. 
Dalam keadaan-keadaan tertentu, ini berarti 
redistribusi aset, tetapi bisa juga berarti 
redistribusi akses ke modal, dengan cara 
meningkatkan kredit mikro, memperluas 
hak kaum perempuan atas tanah atau 
akses ke pekerjaan dan program-program 
penyejahteraan, merancang berbagai 
program aksi afirmatif yang bertujuan 
mengubah stereotip dan memperbaiki akses 
ke sistem peradilan.
 Ketiga, karena investasi menghasilkan 
kekayaan dan kekayaan mempermudah 
investasi di dunia yang pasarnya tidak 
berfungsi secara sempurna, sedikit bantuan 
akan sangat berarti. Memulai bisnis yang baik 

kiranya merupakan tantangan yang terbesar: 
begitu dimulai, bisnis tersebut dapat berjalan 
sendiri tanpa bantuan lebih jauh. 
 Keempat, tidak begitu jelas apakah 
yang paling diuntungkan oleh redistribusi 
yang mampu meningkatkan efisiensi 
adalah kaum yang paling miskin. Karena 
tujuannya adalah meningkatkan investasi 
produktif, target yang tepat adalah mereka 
yang paling mungkin untuk berinvestasi. 
Apakah orang yang paling miskin adalah 
orang yang tepat dari sudut pandang ini 
merupakan persoalan empiris dan salah satu 
hal yang penting di sini adalah kumpulan 
kesempatan ekonomi yang tersedia. 
 Secara khusus, komunitas kredit 
mikro telah lama memperdebatkan isu ini 
dalam usaha mereka untuk menentukan 
apakah kredit mikro merupakan alat yang 
paling tepat untuk membantu mereka yang 
paling miskin. Ini, sebagiannya, jelas-jelas 
tergantung pada apakah mereka yang 
paling miskin itu merupakan kalangan 
yang proyeknya memiliki prospek imbal 
hasil yang tinggi, yang dimungkinkan 
jika mereka memiliki fungsi produksi 
yang sama dan jika terdapat kemungkinan 
meraup keuntungan. Sebaliknya, jika 
teknologi yang paling produktif di area 
ini mempunyai biaya produksi yang tetap, 
tetapi (katakanlah) tingkat imbal hasil yang 
menurun, memberikan akses ke kalangan 
yang paling miskin untuk mendapat modal 
yang lebih banyak kiranya tidak begitu 
produktif: bahkan dengan seluruh modal 
yang mereka dapatkan, mereka tetap tidak 
akan mampu membayar biaya tetap tersebut. 
Kiranya akan lebih efektif bila kita membantu 
orang agar memiliki modal, walau sedikit, 
karena dengan sedikit bantuan saja mereka 
akan mampu memulai bisnis. 
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 Seberapa baik atau burukkah asumsi 
imbal hasil yang menurun dalam fungsi 
produksi di suatu perusahaan pribadi? 
Seperti disinggung sebelumnya, McKenzie 
dan Woodruff (2003) membuat estimasi 
dari fungsi produksi untuk perusahaan-
perusahaan berskala kecil di Meksiko, yang 
menunjukkan penurunan tingkat imbal 
hasil yang lumayan. Mesnard dan Ravallion 
(2004), dengan data dari Tunisia, menemukan 
penurunan tingkat imbal hasil yang sedikit. 
Tetapi, mengestimasi fungsi produksi yang 
menunjukkan peningkatan imbal hasil lokal 
merupakan sesuatu yang pada dasarnya 
sulit. Suatu perusahaan kemungkinan akan 
membesar (atau mengecil) dengan cepat 
bila terletak di wilayah dengan tingkat 
imbal hasil yang meningkat. Karenanya, 
kita akan mengamati beberapa perusahaan 
di wilayah ini dan menemukan asumsi 
yang tidak sesuai dengan tingkat imbal 
hasil lokal yang meningkat. Interpretasi 
alamiah terhadap penelitian Banerjee dan 
Duflo (2004a), yang menunjukkan tingkat 
keuntungan yang mendekati 100 persen 
di perusahaan-perusahaan menengah di 
India, menyebutkan adanya imbal hasil yang 
meningkat dalam kisaran tertentu.
 Konsekuensi logis dari hal ini adalah 
bahwa redistribusi yang mampu memak-
simalkan pertumbuhan produktivitas 
tidak selalu berupa redistribusi yang 
memiliki pengaruh langsung yang kuat pada 
kemiskinan. Redistribusi itu juga bukan 
redistribusi yang paling dapat mengurangi 
ketidaksetaraan. Sungguh, kecuali dalam 
keadaan-keadaan yang sangat tertentu, 
diskusi ini tidak membahas apa pun tentang 
hubungan antara ukuran ketidaksetaraan 
global dan efisiensi penggunaan sumber 
daya atau investasi. Lihat kembali kasus, 

yang sudah disebut di atas, di mana fungsi 
produksi tidak hanya mempunyai biaya 
tetap, tetapi juga imbal hasil yang menurun. 
Jika semua perusahaan setara dan nilai 
maksimal yang dapat mereka investasikan 
lebih kecil daripada biaya tetap, tidak akan 
ada yang dapat mendirikan perusahaan. 
Ketidaksetaraan yang meningkat akan 
meninggikan produktivitas modal dengan 
cara memungkinkan beberapa perusahaan 
untuk membayar biaya tetap. Namun 
demikian, karena terjadi pula penurunan 
imbal hasil akan muncul satu titik di mana 
peningkatan ketidaksetaraan yang lebih 
jauh jadi kontraproduktif.
 Secara lebih umum, pengaruh-
pengaruh ketidaksetaraan akan bergantung 
pada bentuk fungsi produksi, dan besar-
nya potensi investasi rata-rata orang 
dibandingkan dengan biaya tetap. Tentu 
saja, isu ini menjadi semakin rumit jika 
setiap perusahaan mempunyai fungsi 
produksi yang berbeda dan jika produktivitas 
berkorelasi dengan kekayaan pemilik 
(seperti yang mungkin terjadi sekiranya 
tingkat pendidikan pemilik itu adalah input 
produksi yang penting dan orang yang lebih 
kaya cenderung lebih terpelajar). 
 Beberapa penulis telah mencoba 
mencari relasi sistematis antara ketidak-
setaraan dengan pertumbuhan dalam data 
lintas negara (misalnya, investasi apa yang 
ingin dicapai). Sejumlah besar literatur yang 
tersedia30 memaparkan sebuah persamaan 
jangka panjang, dengan pertumbuhan 
antara tahun 1990 dan 1960, misalnya, 
mengalami regresi pendapatan pada 
tahun 1960, seperangkat variabel kontrol, 
dan ketidaksetaraan pada tahun 1960. 
Dari estimasi persamaan ini cenderung 
dihasilkan koefisien ketidaksetaraan negatif. 
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Tetapi, muncul keprihatinan tentang apakah 
relasi semacam ini dapat dikendalikan 
sepenuhnya oleh variabel yang dihilangkan. 
Untuk mengatasi persoalan ini, Li dan Zou 
(1998), Forbes (2000), dan para peneliti 
lain menggunakan serangkaian dimensi 
waktu dari data kumpulan Deininger dan 
Squire untuk (dengan efektif) mengamati 
pengaruh perubahan-perubahan jangka 
p endek  ke t id a ks e t araan  terhad ap 
pertumbuhan.31 Hasil yang diperoleh 
berubah secara agak mengejutkan: koefisien 
ketidaksetaraan dengan spesifikasi ini 
positif dan signifikan. 
 Makalah paling mutakhir  dari 
Voitchovsky (2004) menyimpulkan bahwa 
kedua pengaruh ini sangat kuat. Sebagian 
besar studi yang menyelidiki hubungan 
lintas seksional antara ketidaksetaraan 
dan pertumbuhan selanjutnya dalam 
kurun waktu yang relatif panjang dengan 
menggunakan data lintas negara, dan 
khususnya studi-studi yang memakai ukuran 
aset ketidaksetaraan, menemukan adanya 
relasi yang negatif, yang kadang-kadang juga 
signifikan.32 Sebaliknya, sebagian besar studi 
yang meneliti hubungan antara perubahan 
ketidaksetaraan dengan perubahan 
pertumbuhan, termasuk beberapa studi 
yang melakukan analisis di tingkat sub-
nasional dalam suatu negara, menemukan 
pengaruh yang positif. 
 Baik Banerjee dan Duflo (2003) 
maupun Voitchovsky (2004) menyimpulkan 
bahwa tidak ada alasan untuk memberikan 
prioritas yang lebih tinggi ke salah satu dari 
hasil tersebut. Kedua pengaruh itu mungkin 
sama-sama benar. Sebagai contoh, dalam 
jangka pendek, kebijakan yang mengizinkan 
pemotongan gaji riil dalam jumlah besar 
dapat mendukung investasi, tetapi untuk 

jangka panjang, peningkatan kemiskinan 
yang merupakan konsekuensinya bisa 
mempersulit penduduk untuk memper-
tahankan tingkat modal sumber daya 
manusia mereka. Atau, keduanya bisa jadi 
salah. Alasan-alasan terpenting untuk 
menyatakan bahwa suatu petunjuk lintas 
seksional dan time series salah adalah sebagai 
berikut: kemungkinan relasi nonlinear antara 
ketidaksetaraan dengan pertumbuhan, 
persoalan-persoalan yang terkait dengan 
komparabilitas data lintas negara, dan 
kesulitan dalam mengidentifikasi arah 
kausalitas ketika kedua variabel terlihat 
saling memengaruhi.
 Tiadanya kesimpulan yang jelas mung-
kin mengecewakan, tetapi perlu ditegaskan 
kembali bahwa fokus kita di sini lebih pada 
upaya penghapusan ketidaksetaraan dalam 
kesempatan produktif daripada pengukuran 
ketidaksetaraan secara keseluruhan. Terlepas 
dari perhatian besar yang diberikan pada 
persoalan seputar relasi sistematis antara 
keseluruhan ketidaksetaraan dengan 
pertumbuhan pada tingkat negara, petunjuk 
yang ada masih belum meyakinkan. Tetapi, 
jelas terdapat situasi-situasi di mana ada 
praduga yang kuat bahwa pengurangan 
ketidaksetaraan tertentu akan memperbaiki 
tingkat investasi. 
 Salah satu contoh mengenai situasi 
macam ini adalah Operasi Barga, reformasi 
aturan sewa di negara bagian Benggala 
Barat, India pada akhir tahun 1970-an dan 
1980-an. Telah lama diketahui, setidak-
tidaknya sejak penelitian yang dilakukan 
oleh ekonom besar dari zaman Victoria, 
Alfred Marshall, bahwa sistem pertanian 
bagi hasil memberi insentif yang kecil dan 
mengendurkan usaha. Dalam keadaan 
semacam ini, intervensi pemerintah yang 
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mewajibkan tuan tanah untuk memberikan 
bagian hasil pertanian yang lebih tinggi ke 
para buruh taninya daripada yang dilempar 
ke pasar akan meningkatkan semangat 
kerja dan produktivitas. Inilah yang terjadi 
di Benggala Barat, India, kaum Garis Kiri 
berkuasa pada tahun 1977. Bagian yang 
diberikan ke para penyewa ditetapkan 
minimal 75 persen, asal semua input juga 
disediakan oleh mereka sendiri. Tambahan 
pula, penyewa diberi jaminan keamanan 
penyewaan tanah yang lebih besar, yang 
lalu mendorongnya untuk melakukan 
investasi tanah yang lebih panjang. Bukti 
yang diperoleh melalui survei menunjukkan 
peningkatan yang substansial baik dalam 
tingkat keamanan penyewaan maupun 
bagian hasil pertanian yang mengalir ke 
lumbung-lumbung penyewa. Fakta bahwa 
implementasi reformasi ini digerakkan 
secara birokratis, dan bergerak dengan 
kecepatan yang tidak sama di setiap wilayah, 
menunjukkan kemungkinan dipakainya 
variasi implementasi reformasi yang lebih 
sesuai. Bukti yang sama juga menunjukkan 
bahwa peningkatan produktivitas tanah 
mencapai 62 persen.33

 Sebuah program yang lain, yang juga 
mengupayakan kesetaraan dan efisiensi, 
terkait dengan pengurangan dampak 
ketidaksetaraan antarkeluarga. Riset yang 
panjang menunjukkan bahwa pendapatan 
dan pengeluaran sering kali dikontrol oleh 
kaum laki-laki dalam keluarga sehingga 
terjadi investasi tingkat rendah, khususnya 
dalam pendidikan dan kesehatan pada 
kaum perempuan. Salah satu hasil dari 
penghapusan sistem apartheid di Afrika 
Selatan adalah perluasan program jaminan 
hari tua ke masyarakat kulit hitam. 
Jaminan ini diberikan ke kaum laki-laki 

dan perempuan yang sudah tua. Kaum 
perempuan tua yang hidup sendiri juga 
berhak memperoleh dana pensiun ini. 
Dalam banyak kasus, anak-anak yang orang 
tuanya sangat miskin dititipkan pada kakek 
dan nenek mereka yang memperoleh dana 
pensiun ini. Duflo (2003) membandingkan 
dampak transfer gizi baru yang dirasakan 
oleh anak yang tinggal dengan kakek atau 
dengan neneknya.  
 Untuk anak-anak yang lahir sebelum 
perluasan program ini, yakni pada tahun 
1990 dan 1991, perbandingan tinggi badan-
terhadap-usia dari anak yang tinggal dengan 
neneknya sedikit lebih kecil. Untuk anak-
anak yang lahir setelahnya, yaitu pada 
tahun 1992 dan 1993, perbandingan tinggi 
badan-terhadap-usia dari anak-anak yang 
tinggal dengan neneknya, secara signifikan, 
lebih tinggi (kecuali yang baru lahir). Tidak 
ada perbedaan antara keluarga sangat 
miskin dengan keluarga yang pensiunnya 
diberikan ke kakek. (Anak-anak laki-laki 
pada dasarnya tidak terpengaruh). Estimasi 
yang ada menunjukkan bahwa dana yang 
diterima itu (yang jumlahnya dua kali lipat 
dari pendapatan per kapita orang kulit 
hitam) cukup untuk membuat anak-anak 
perempuan Afrika Selatan “menyeberangi 
setengah dari ketidaksetaraannya” dalam hal 
tinggi badan-terhadap-usia dengan anak-
anak Amerika.  
 Contoh ini menunjukkan bahwa 
meningkatkan kesetaraan dan efisiensi 
pada saat yang bersamaan itu mungkin. 
Redistribusi yang bijak—pendapatan kepada 
para perempuan lanjut usia, kekuatan 
kepada para petani perempuan yang 
miskin, kredit untuk para wirausahawan 
di berbagai perusahaan kecil—dapat 
meningkatkan produktivitas sumber 
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daya, seperti tanah, modal sumber daya 
manusia, dan modal fisik. Jika pasar 
gagal, sumber daya tidak selalu mengalir 
ke tempat di mana keuntungan terbesar 
ada, khususnya jika hal itu terjadi dalam 
proyek-proyek yang dijalankan oleh mereka 
yang tidak terlalu kaya dan berpengaruh. 
Petunjuk dari sebuah studi kasus ekonomi 
mikro yang cermat, beberapa darinya 
diringkas dalam bab ini, menunjukkan 
bahwa bentuk-bentuk redistribusi ter-
tentu dapat mengurangi jumlah yang 
terbuang dan memberikan kontribusi pada 
pemakaian sumber daya secara lebih baik, 
sembari juga mengurangi ketidaksetaraan 
kesempatan. Sebenarnya, redistribusi 
yang bijak meningkatkan efisiensi sebab ia 
mengurangi ketidaksetaraan kesempatan.
 Hal ini tidak kemudian berarti bahwa 
orang tidak dapat dengan mudah mem-
bayangkan jenis redistribusi yang mungkin 
menurunkan efisiensi. Tetapi, mengingat 

meluasnya kegagalan pasar dan tingkat 
investasi yang rendah di negara-negara 
miskin, adalah mungkin, dengan penelitian 
yang baik dan pemikiran yang teliti, untuk 
mengidentifikasi berbagai kesempatan 
untuk mengarahkan ulang sumber daya ke 
orang miskin yang memiliki potensi untuk 
memanfaatkannya dengan baik. 
 Dalam membahas perbaikan kesetaraan 
yang juga meningkatkan efisiensi, bab ini 
terutama menggunakan petunjuk ekonomi 
mikro tentang pasar, kekayaan, dan agens 
individu. Bab berikutnya menggunakan 
serangkaian bukti historis, ekonomi makro, 
dan institusional untuk menekankan bahwa 
proses historis yang kompleks, yang berpadu 
dengan ketidaksetaraan pengaruh dan 
kekuasaan, dapat menyebabkan munculnya 
berbagai institusi politik dan ekonomi yang 
buruk, yang tak jarang mengusik proses 
pembangunan di berbagai negara yang 
miskin. 



F o k u s  3  Spanyol

Kesetaraan dan pembangunan dalam transisi Spanyol menuju demokrasi

Pada setengah abad terakhir, Spanyol mengalami peralihan dari otoritarianisme dan keterbelakangan menuju demokrasi 
dan kemajuan. Sejarah Spanyol menggambarkan bagaimana distribusi agens politik dan aset ekonomi sangat memengaruhi 
pilihan kebijakan yang tersedia untuk masyarakat. Prinsip-prinsip dasar ekonomi dan struktur politik turut memengaruhi 
sekaligus menghambat pilihan-pilihan tersebut. Tetapi, prosesnya tidak deterministik: agens dan berbagai kebijakan politik 
dapat mengubah prinsip-prinsip dasar (seperti terjadi di Spanyol pada tahun 1960-an dan 1970-an) dan membuka ruang 
untuk pilihan-pilihan baru.

Sebelum perang sipil: 
polarisasi sosial dan 
ekonomi
Sampai paruh kedua abad ke-20, 
sejarah Spanyol kontemporer adalah 
sebuah cerita tentang kegagalan 
politik dan ekonomi. Setelah periode 
ekspansi wilayah dan hegemoni Eropa 
pada awal masa modern, Spanyol 
mengalami kemunduran ekonomi dan 
kemandekan kultural selama abad-
abad berikutnya. Hampir sepanjang 
abad ke-19, tinggal landas industrinya 
dihambat oleh instabilitas politik, 
institusi-institusi hukum yang tidak 
efisien, ketidaksetaraan substansial, 
dan masyarakat yang kurang terdidik 
baik. Pada tahun 1929, pendapatan per 
kapita Spanyol adalah $3.000 (dengan 
nilai dolar tahun 1990)—sama dengan 
dua per lima pendapatan per kapita 
Inggris dan kurang dari dua per tiga 
pendapatan per kapita Prancis.
 Sp anyo l  d ip o l ar i s a s i  o l e h 
ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang 

lebar. Di negara yang jelas-jelas agraris, 
distribusi tanahnya sangat tidak setara. 
Sekitar 1 persen dari penduduknya 
menguasai 50 persen tanah. Tingkat 
pendidikan mayoritas warganya tetap 
rendah, terkait erat dengan keadaan-
keadaan yang menyertai kelahiran 
mereka. Mobilitas sosial hampir tidak 
ada. Kecuali wilayah Catalonia dan 
negara bagian Basque, yang mengalami 
proses industrialisasi pada abad ke-19, 
Spanyol tidak memiliki masyarakat 
kelas menengah yang kuat. 
 Seolah tak terpengaruh oleh ke-
mandekan yang relatif dan ketidak-
setaraan yang tinggi ini, berbagai 
institusi demokrasi diperkenalkan di 
Spanyol pada tahun 1931—untuk yang 
kedua kalinya dalam sejarah negeri itu. 
Institusi-institusi ini tidak bertahan 
lama. Periode demokratis yang singkat 
(1931-1936) ditandai dengan instabilitas 
politik dan pergolakan sosial yang 
luar biasa. Pemerintah republik yang 
pertama “memaksakan” program 

reformasi yang kaku: pemisahan 
gereja dan negara; sistem tunggal 
untuk sekolah-sekolah negeri dan 
universalisasi pendidikan; proses 
reformasi tanah; hukum desentralisasi 
kekuasaan politik di Catalonia; dan 
berbagai upaya reformasi angkatan 
bersenjata. 
 Reformasi ini menimbulkan 
reaksi yang keras dari kelompok kanan, 
yang merebut kekuasaan pada tahun 
1933 dan dengan cepat menghentikan 
jalannya reformasi tersebut. Dua 
setengah tahun kemudian, pada 
musim semi tahun 1936, pemilihan 
umum yang baru dilaksanakan, 
dan kelompok kiri (oposisi) ke luar 
sebagai pemenang. Ancaman akan 
keluarnya berbagai kebijakan yang 
lebih radikal mendorong munculnya 
pemberontakan militer, yang didukung 
oleh kalangan tuan tanah, banyak kaum 
borjuis, dan gereja. Spanyol bergolak 
dengan perang sipil selama tiga tahun. 
Polarisasi sosial menyebabkan negara 
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ini memiliki distribusi kekayaan yang 
rendah. Hanya ada sedikit ruang politik 
untuk kompromi dan solusi reformis. 
“Orang kaya” menentang segala upaya 
reformasi, bahkan sampai ke hal-hal 
yang paling kecil sekalipun. “Orang 
miskin” menginginkan perubahan 
radikal ,  bukan reformasi  yang 
bertahap.

Rezim Franco: dari 
autarki ke pertumbuhan
Dengan kekalahan pemerintahan 
republik dari tentara Nasionalis pada 
tahun 1939, Jenderal Francisco Franco 
mendirikan suatu rezim otoriter 
yang bertahan sampai meninggalnya 
pada tahun 1975.  Kehancuran 
yang diakibatkan oleh perang sipil 
meluluhlantakan ekonomi Spanyol. 
Pendapatan per kapita turun hingga 
tingkat yang sama dengan tahun 1900 
dan tidak pernah mencapai tingkat 
yang diperoleh pada tahun 1918 sampai 
tahun 1950. Pada tahun 1940, proporsi 
penduduk produktif yang bekerja di 
sektor industri, menurun menjadi 
22 persen (tingkat tahun 1920) dan 
distribusi pekerja yang bergerak di 
bidang pertanian naik lebih dari 50 
persen. Pada tahun 1940-an, rata-rata 
pertumbuhannya hanya 1,2 persen per 
tahun. 
 Pemulihan ekonomi Spanyol 
dihambat, terutama, oleh kebijakan-
kebijakan yang autarkis dan statis 
dari rezim Franco. Terinspirasi oleh 
ideologi korporatis dari kaum Fasis 

Italia dan Nazi Jerman, rezim Franco 
menyeragamkan sistem pengontrolan 
dan perbandingan harga serta mengatur 
perdagangan luar negeri melalui kontrol 
kuantitatif. Strategi yang intervensionis 
ini meluas sampai ke pasar tenaga kerja 
dan rumah tangga. Untuk menghabisi 
salah satu dari sejumlah kekuatan 
penentang kebangkitan kembali 
militer, Franco membubarkan serikat 
buruh independen. Para pekerja dan 
majikan kemudian diwajibkan ikut 
dalam sebuah serikat buruh nasional. 
Sikap represif ini “diimbangi” oleh 
pembuatan undang-undang tenaga 
kerja yang tegas, yang mempersulit 
majikan untuk memecat karyawan 
atau mempekerjakan karyawan dengan 
sistem kontrak temporer. Penekanan 
atas pekerjaan tetap dan perumahan 
murah dilihat sebagai substitusi untuk 
tiadanya kebijakan-kebijakan sosial 
yang langsung, suatu upaya dari 
pihak penguasa untuk memperoleh 
legitimasi.
 Pada akhir tahun 1950-an, 
Spanyol akhirnya tergugah untuk 
menghentikan sistem intervensionis 
ini. Suatu krisis politik yang akut—
yang diasosiasikan dengan suatu 
gelombang unjuk rasa, resesi ekonomi, 
dan krisis keseimbangan neraca 
pembayaran yang parah—memaksa 
pemerintah untuk mengadopsi 
rencana stabilisasi pada bulan Maret 
1959. Selain pengendalian fiskal dan 
moneter, rencana ini juga mencakup 
berbagai cara untuk meliberalisasi 

perekonomian. Rencana ini seketika 
memperoleh sukses. Dari tahun 1960 
sampai terjadinya krisis minyak dunia 
yang pertama, output meningkat 
dengan rata-rata tahunan lebih dari 7 
persen dan volatilitas antartahun yang 
sangat kecil. Pendapatan per kapita naik 
hampir tiga kali lipat dari sekitar $3.000 
(dengan kurs dolar pada tahun 1990) 
menjadi $8.500 dalam kurun waktu 15 
tahun. Sementara itu, pertumbuhan 
produktivitas rata-ratanya adalah 6 
persen. 
 Transformasi ekonomi Spanyol 
mendorong terjadinya perubahan 
struktural yang signifikan dalam 
masyarakat Spanyol.  Gabungan 
pertumbuhan ekonomi, perluasan 
industri, dan migrasi internal berhasil 
menurunkan tingkat ketidaksetaraan 
antarwilayah (dari deviasi standar 
pendapatan per kapita sebesar 0,37 
pada tahun 1955 menjadi 0,27 pada 
tahun 1973). Ketidaksetaraan antar-
rumah tangga juga menurun drastis: 
koefisien Gini upah dan gaji para 
pekerja (di sektor pertanian dan 
industri) menurun dari 0,29 pada 
tahun 1964 menjadi 0,23 pada tahun 
1973; koefisien Gini pendapatan 
rumah tangga juga turun dari 0,39 
pada tahun 1964 menjadi 0,36 pada 
tahun 1974. Distribusi pendapatan 
dari tiga desil utama naik dari sekitar 
51 persen menjadi 59 persen selama 
dasawarsa itu. 
 Namun demikian,  berbagai 
ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang 
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signifikan tetap ada. Walaupun tingkat 
buta huruf telah turun menjadi 10 
persen pada tahun 1970, hanya 6 persen 
dari seluruh penduduk yang berhasil 
menyelesaikan sekolah menengah. 
Upah disertai dengan pendirian 
berbagai institusi ketenagakerjaan 
yang represif. Pajak dan pengeluaran 
publik rendah, sementara redistribusi 
program-program sosial tidak ada. 

Transisi menuju 
demokrasi dan 
membangun negara 
madani

Setelah Franco meninggal dunia 
pada tahun 1975, Raja Juan Carlos 
menjadi kepala negara Spanyol. Ia 
segera melancarkan proses perubahan 
politik. Dengan menggunakan berbagai 
mekanisme hukum yang dibuat oleh 
generasi yang sangat teknokratis yang 
telah mereformasi ekonomi pada awal 
tahun 1960-an, serta dengan mengacu 
pada dukungan rakyat yang luas ke 
demokrasi, ia memperoleh “izin” dari 
kaum Cortes Francoist yang lama untuk 
membentuk sebuah parlemen yang 
benar-benar demokratis, yang dipilih 
secara langsung dan dalam pemilihan 
yang kompetitif.
 Reformasi politik disahkan dengan 
dukungan yang sangat besar, yang 
mengalir dalam referendum pada 
bulan Desember 1976. Walaupun 
diadakan dalam iklim yang tidak 
menentu, khususnya karena reaksi dari 

pihak tentara dan tingkat kekerasan 
teroris atau mobilisasi pekerja dapat 
mengganggu negosiasi yang tengah 
dilakukan, pemilihan umum yang 
demokratis diadakan pada bulan Juni 
1977. Setelah proses negosiasi yang 
panjang, sebuah konstitusi baru disetujui 
pada tahun 1978 dengan dukungan dari 
semua kelompok dalam parlemen. 
Untuk menguatkan pakta politik di 
parlemen tersebut, pemerintah juga 
menghapus kesepakatan-kesepakatan 
ekonomi dan sosial yang menyangkut 
para pekerja dan serikat buruh pada 
tahun yang sama. 
 Demokratisasi Spanyol berakar 
pada kondisi sosial dan ekonomi baru 
pada tahun 1960-an dan 1970-an. 
Industrialisasi dan urbanisasi yang 
cepat “mengobati” konflik-konflik 
masa lalu yang terkait dengan distribusi 
tanah. Perluasan pemberantasan buta 
huruf dan peningkatan produktivitas 
dan p endapatan menyebabkan 
munculnya kelas menengah yang 
besar. Pertumbuhan yang berkelanjutan 
mampu meredam konflik sosial dengan 
janji peningkatan pendapatan dan 
mobilitas sosial yang dapat dipercaya. 
Singkatnya, Spanyol telah berhasil 
mengatasi situasi tanpa pertumbuhan 
yang pernah menimpanya satu setengah 
abad sebelumnya. 
 Pertumbuhan ekonomi meng-
hasilkan struktur ekonomi yang berbeda 
dan pendistribusian hasil yang lebih 
baik, yang mendukung peralihan atau 
transisi ke demokrasi. Pada gilirannya, 

transisi ke arah demokrasi mengubah 
peran dan ukuran sektor publik.
 Demokrat isasi  menegaskan 
tuntutan masyarakat akan berbagai 
kebijakan yang progresif dan redis-
tributif—khususnya dalam bidang 
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, 
dan program-program sosial yang 
lain. Pada tahun 1979, lebih dari 70 
persen orang Spanyol setuju dengan 
pernyataan bahwa “distribusi kekayaan 
di negara ini sama sekali tidak adil.” 
Setelah 10 tahun, belanja masyarakat 
naik hampir dua kali lipat mencapai 
80 persen dari rata-rata Eropa. Belanja 
publik di bidang pendidikan terus 
mengalami peningkatan dari 2 persen 
dari GDP pada tahun 1975 menjadi 
4,5 persen pada tahun 1995. Di tahun 
2001, hampir 50 persen penduduk 
berhasil menyelesaikan pendidikan 
menengah—sepuluh kali lebih baik 
daripada pada pertengahan tahun 
1970-an. Program investasi publik 
yang ambisius melipattigakan jaringan 
jalan raya, mengubah dan memperluas 
transportasi  metropolitan,  dan 
memodernisasi sistem rel kereta api. 
 Transisi Spanyol ke arah demo-
krasi dan ekspansi yang dihasilkan 
dari konsep ‘negara madani’ (welfare 
state)  menunjukkan bagaimana 
paket kebijakan dan pilihan-pilihan 
institusional yang saling menguatkan 
dan bertujuan menciptakan kesetaraan 
yang lebih besar telah mendukung 
pembangunan dan modernisasi 
ekonomi Spanyol serta integrasinya ke 
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dalam Uni Eropa. Ini mengilustrasikan 
bagaimana struktur-struktur politik 
dan ekonomi membentuk pilihan 
kebijakan, tema yang dibahas dalam 
Bab 6. Tetapi, hal yang sama juga 
menggambarkan bahwa pi l ihan 
kebijakan yang spesifik itu penting—
lintas sektor sosial, infrastruktur, fungsi 

pasar, dan integrasi internasional—dan 
bahwa terdapat sifat saling melengkapi 
antara kesetaraan dan pertumbuhan 
yang dinamis, terutama antara aturan-
aturan sosial yang lebih baik dengan 
kepercayaan pada pasar-pasar yang 
lebih besar. Hal ini membawa kita pada 
persoalan perencanaan kebijakan yang 

praktis, yang merupakan tema besar 
bagian ketiga dari Laporan ini.

Sumber: Disintesis dari Boix (2005), dengan 

referensi pada Gunther, Montero, dan 

Botella (2004); North dan Thomas (1973); 

dan Revenga (1991).
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b a b6 Pasar produk, tanah, tenaga kerja, dan 
modal sangat penting dalam alokasi sumber 
daya dan pembangunan. Namun demikian, 
berbagai institusi pasar ada dan berfungsi 
dalam konteks institusi-institusi nonpasar 
dan politik. Hakikat institusi-institusi lain 
ini—dan fungsi mereka—dipengaruhi oleh 
ketidaksetaraan politik dan sosial. 
 Yang paling kuat di antara institusi-
institusi lain ini adalah berbagai institusi 
yang menetapkan dan menjalankan undang-
undang dan hukum hak milik. Orang tidak 
akan menanamkan modal bila aturan 
kepemilikan tidak ditetapkan dan dijalankan 
dengan benar, atau jika mereka yakin 
bahwa perjanjian yang mereka buat tidak 
akan dihormati atau hukum pengadilan 
tidak akan berlaku adil. Negara juga harus 
mempersiapkan semua input lain kecuali 
aturan sosial dan pelaksanaan kontrak yang 
adil. Input-input yang dimaksud mencakup 
berbagai jenis layanan dan peraturan publik. 
Yang ada di balik pasar yang berfungsi 
dengan baik adalah sistem hukum, hakim, 
polisi, dan tentu saja, kelompok-kelompok 
sosial dan politikus.
 Bab ini membahas berbagai ling-
kungan dan proses penciptaan institusi 
yang dapat meningkatkan kemakmuran. 
Lingkungan-lingkungan ini terkait secara 
sangat erat dengan fokus Laporan ini. 
Pada intinya, masyarakat yang mampu 
menciptakan institusi-institusi yang 

menghasilkan kemakmuran yang ber-
kelanjutan adalah masyarakat yang setara 
dalam berbagai hal penting. Karena 
kemampuan dan gagasan terdistribusi 
secara luas di antara para penduduk, 
sangat penting bahwa hak milik semua 
orang dijamin dan bahwa ada kesetaraan 
di hadapan hukum untuk semua orang, 
tidak hanya untuk beberapa. Keadaan-
keadaan bawaan tidak boleh membatasi 
kesempatan orang untuk berinovasi dan 
berinvestasi. Ini mengimplikasikan bahwa 
lingkungan institusional yang baik tidak 
akan menghambat masuknya usaha baru 
pada jalur bisnis yang telah ada dan bahwa 
sistem politik akan menyediakan akses 
ke layanan dan barang-barang umum 
untuk semua orang. Institusi mendorong 
terwujudnya kesetaraan [kesempatan].
 Untuk menunjukkan sebuah contoh 
yang ekstrem, institusi sama sekali tidak 
setara dalam masyarakat budak, seperti 
di Haiti atau Barbados pada abad ke-
18. Walaupun kepemilikan atas tanah 
dan orang telah diatur dengan baik dan 
bahkan dijalankan dengan baik pula 
(meski bisa saja ditolak oleh kaum budak), 
sebagian besar orang tidak mempunyai 
hak milik dan, karenanya, menjadi subjek 
pengambilan hak secara paksa oleh pihak 
lain, terutama oleh tuannya. Bagi 95 
persen masyarakat, tidak ada insentif yang 
mendorong untuk terlibat dalam kegiatan-
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kegiatan yang secara sosial dianggap baik. 
Contoh lain yang mirip, walaupun lebih 
tidak begitu ekstrem, adalah institusi-
institusi yang tidak adil di Afrika Selatan 
di bawah apartheid. Berbagai institusi yang 
ada di sana baik untuk orang kulit putih 
namun membuat 80 persen penduduk 
tanpa insentif atau kesempatan untuk 
terlibat dalam kegiatan perekonomian yang 
produktif.
 

Distribusi kekuasaan dan 
kualitas institusional: 
lingkaran setan dan 
lingkaran baik
Bagaimana masyarakat membangun 
institusi-institusi nonpasar yang adil dan 
setara? Pertama, harus ada kesetaraan 
politik yang memadai—kesetaraan dalam 
akses ke sistem politik serta dalam 
distribusi kekuasaan, hak, dan pengaruh 
berpolitik.
 Institusi yang lemah akan muncul dan 
hidup dalam masyarakat bila kekuasaan 
terpusat di tangan sekelompok kecil orang 
atau kaum elit. Kaum elit semacam itu 
mungkin mengakui hak atas miliknya 
sendiri, tetapi hak milik sebagian besar 
penduduk yang lain akan tidak stabil. 
Mungkin ada kesetaraan di hadapan 
hukum untuk sebagian kecil kelompok elit, 
tetapi tidak untuk sebagian besar orang. 
Berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah 
kiranya menguntungkan kaum elit tersebut, 
memberikan mereka banyak pinjaman dan 
kuasa untuk memonopoli, tetapi kebanyakan 
orang akan dihambat bila ingin masuk ke 
dalam bisnis yang menguntungkan. Sistem 
pendidikan sangat berpihak pada anak-anak 

dari kalangan elit, tetapi kebanyakan yang 
lain akan dikesampingkan.
 Banyak hal menentukan distribusi 
kekuasaan politik di masyarakat—konstitusi, 
sistem check and balance, dan kemampuan 
dari berbagai kelompok yang berbeda 
untuk memecahkan persoalan-persoalan 
bersama. Namun, ketidaksetaraan ekonomi 
sering kali mendasari ketidaksetaraan 
politik. Dalam suatu masyarakat dengan 
ketidaksetaraan modal dan pendapatan 
yang menganga lebar, orang kaya cenderung 
memiliki pengaruh yang lebih besar dan 
keuntungan untuk menyesuaikan dan 
mendistorsi berbagai institusi sehingga 
sejalan dengan kepentingan mereka. 
 Karena distribusi kekuasaan, melalui 
dampaknya pada institusi, membantu 
menentukan distribusi pendapatan, 
kemungkinan lingkaran setan dan lingkaran 
baik jelas. Suatu masyarakat dengan kontrol 
atas aset dan modal yang lebih setara 
cenderung akan memiliki distribusi politik 
yang lebih adil. Masyarakat tersebut, 
karenanya, memiliki berbagai institusi 
yang memperjuangkan kesempatan yang 
lebih setara untuk masyarakat luas. Hal ini 
akan menyebarkan hasil dan pendapatan 
secara lebih merata, sehingga menegaskan 
distribusi pendapatan awal. Sebaliknya, 
masyarakat dengan tingkat ketidaksetaraan 
modal dan pendapatan yang tinggi 
cenderung memiliki distribusi kekuasaan 
yang tidak egaliter dan institusi-institusi 
yang buruk, yang cenderung mereproduksi 
keadaan awalnya. 
 Petunjuk-petunjuk yang dipaparkan 
dalam bab ini membuktikan bahwa jenis 
masyarakat yang pertama akan lebih 
makmur. Kami berpendapat bahwa 
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masyarakat yang sekarang ini makmur 
menjadi demikian karena mereka telah 
mengembangkan distribusi kekuasaan 
politik yang lebih egaliter, sedangkan 
masyarakat yang miskin sering kali memiliki 
distribusi yang tidak seimbang. Kami 
juga sadar mengenai beberapa kelompok 
masyarakat yang membuat peralihan dari 
ekuilibrium yang satu ke ekuilibrium yang 
lain.
 Karena institusi memiliki berbagai 
pengaruh distribusional, konflik, secara 
alamiah muncul. Institusi-institusi tertentu 
akan menguntungkan beberapa orang, 
sedangkan yang lain akan menguntungkan 
kelompok lain. Karenanya, akan muncul 
dorongan untuk orang untuk mengontrol 
kekuasaan guna menciptakan atau menjaga 
institusi-institusi yang menguntungkan 
mereka dan menghindari atau melemahkan 
berbagai institusi yang merugikan mereka. 
Jika kelompok-kelompok yang berselisih 
dijelaskan menurut batasan askriptif 
mereka, seperti etnisitas, mungkin akan 
pecah suatu konflik yang lebih hebat 
daripada ketika berbagai kelompok itu 
dijelaskan berdasarkan batasan-batasan 
lain, atau ketika ada perpecahan yang 
sangat gamblang. Konflik-konflik yang 
lebih terpolarisasi tampaknya menjadi 
faktor independen yang menyebabkan 
munculnya berbagai institusi buruk yang 
dapat membantu menjelaskan kinerja 
masyarakat yang relatif lemah (dibahas di 
bawah, dalam perbandingan antara Guyana 
dan Mauritius). 
 Kesetaraan politik juga penting untuk 
kualitas kebijakan publik. Peran pokok 
negara adalah menyediakan layanan publik. 
Tetapi, para politikus mempunyai insentif-

insentif yang benar untuk menyediakan 
layanan publik hanya ketika mereka 
butuh suara masyarakat luas supaya bisa 
berkuasa. Jika dapat meraih kekuasaan 
berkat segelintir pendukung utamanya, 
atau dengan suara yang sedikit, mereka 
akan cenderung menjadi klientelistik dan 
membeli suara atau memperjualbelikan 
perlindungan pada individu-individu 
tertentu untuk mendapatkan dukungan 
tanpa perlu menyediakan barang dan 
layanan yang penting untuk mengentaskan 
sebagian besar rakyat dari kemiskinan.
 Beberapa pola sederhana dalam 
data lintas negara menunjukkan bahwa 
distribusi kekuasaan politik dan pendapatan 
yang egaliter memiliki keterkaitan dengan 
kemakmuran yang berkelanjutan dan tahan 
lama. Figur 6.1 menunjukkan bahwa hak 
milik yang lebih terjamin terkait dengan 
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Perlindungan rata-rata terhadap pengambilan hak secara paksa, 1985–1995

Figur 6.1 Negara-negara dengan hak milik yang lebih terjamin memiliki 
tingkat pendapatan yang lebih tinggi

GDP per kapita, PPP pada tahun 1995 (log)

Sumber: Basis data Political Risk Services, International Country Risk Guide (ICRG), dan Bank Dunia.
Catatan: Figur ini menunjukkan hubungan antara GDP per kapita tahun 1995 dan suatu ukuran jaminan hak milik, “perlindungan 
dari risiko pengambilan hak secara paksa,” secara rata-rata selama kurun waktu 1985–1995. Data tentang institusi-institusi 
diperoleh dari Political Risk Services, sebuah perusahaan swasta yang menaksir risiko investasi yang akan mengalami pengambilan 
hak secara paksa di negara-negara berbeda. Data-data ini, yang pertama kali dipakai oleh Knack dan Keefer (1995) dan selanjutnya 
oleh Hall dan Jones (1999) dan Acemoglu, Johnson, dan Robinson (2001, 2002a, 2004), tidak sempurna sebagai ukuran institusi-
institusi yang relevan karena hanya menyinggung investasi-investasi yang dilakukan oleh investor asing. Walaupun demikian, data 
itu merupakan upaya untuk mengetahui seberapa stabil hak milik secara umum. 
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pendapatan yang lebih tinggi. Namun 
demikian, institusi-institusi yang lebih baik 
dan hak milik yang terjamin terkait dengan 
kesetaraan politik yang terasakan.
 Walaupun tidak ada cara yang 
sempurna untuk mengukur kesetaraan 
politik, perlindungan terhadap risiko 
pengambilan hak secara paksa terkait erat 
dengan ukuran demokrasi dan ukuran 
“pembatasan terhadap eksekutif ” dari basis 
data Polity IV. Variabel yang kedua ini 
dirancang untuk mengetahui seberapa jauh 
mereka yang memegang kekuasaan politik 
“dibatasi” atau diawasi oleh pihak lain. 
Metode check and balance dan pemisahan 
kekuasaan seperti tertuang dalam Konstitusi 
Amerika Serikat adalah contoh klasik dari 
pembatasan macam ini. Ada korelasi negatif 
antara pembatasan terhadap eksekutif 
dengan koefisien Gini dalam distribusi 
pendapatan. 
 Berbagai korelasi yang sederhana itu 
menunjukkan sifat saling melengkapi yang 
ada antara distribusi kekuasaan politik yang 
relatif egaliter, institusi-institusi yang baik, 
dan kemakmuran, serta distribusi sumber 
daya-sumber daya ekonomi yang relatif 
egaliter. Korelasi-korelasi tersebut sejalan 
dengan berbagai kisah kausal yang ada, 
tetapi penelitian mutakhir menunjukkan 
bahwa orang dapat menceritakan kisah 
kausal tentang data ini sesuai batasan-
batasan yang persis kami sarankan, yang 
dibahas dalam bagian selanjutnya dari 
bab ini. Evolusi sistem perbankan di 
Meksiko dan Amerika Serikat pada abad 
ke-19 merupakan sebuah contoh yang baik 
mengenai jenis argumen historis yang kami 
pakai (Kotak 6.1).

Institusi dan 
ketidaksetaraan 
memengaruhi 
pembangunan: bukti 
historis
Figur 6.1 menunjukkan relasi antara 
terjaminnya hak milik dengan kemak-
muran di seluruh dunia, tetapi untuk 
menginterpretasikan hubungan kausalitas 
ini  kita perlu menemukan sumber 
keragaman dalam institusi-institusi. Ini 
tidak mudah, tetapi Acemoglu, Johnson, 
dan Robinson (2001) memberikan sebagian 
dari jawabannya. Mereka menunjukkan 
bahwa pola dasar yang sama muncul 
di negara-negara kecil yang dijadikan 
sampel—negara-negara yang dikolonisasi 
oleh Eropa setelah tahun 1492. Sungguh, 
kolonisasi sebagian besar belahan dunia 
oleh Eropa menyediakan suatu ladang 
eksperimen alamiah yang luas. 
 Dimulai pada awal abad ke-15 dan 
secara masif menjadi intensif setelah 
tahun 1492, Eropa menaklukkan banyak 
negara. Kolonisasi mengubah institusi-
institusi di berbagai wilayah yang dikuasai 
dan diperintah orang Eropa. Yang paling 
penting, orang Eropa menciptakan banyak 
institusi yang sangat berbeda di berbagai 
wilayah kerajaan global mereka, seperti 
yang secara amat jelas dicontohkan dalam 
perbedaan antara institusi-institusi di 
Amerika Timur Laut dan masyarakat 
perkebunan di kawasan Karibia. Dengan 
meyakinkan, pengalaman ini menegaskan 
peran penting institusi dalam proses 
pembangunan. Hal ini juga memberi 
bukti-bukti yang jelas untuk mendukung 
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KOTAK 6.1  Perbankan pada abad ke-19, Meksiko dan Amerika Serikat

Banyak karya mutakhir tentang pertumbuhan 
dan pembangunan berfokus pada pasar 
keuangan dan modal. Isu sentralnya adalah 
memahami mengapa sistem-sistem keuangan 
beragam. Sebagai contoh, studi-studi tentang 
perkembangan perbankan di Amerika Serikat 
pada abad ke-19 menunjukkan ekspansi 
intermediasi keuangan yang pesat, yang oleh 
kebanyakan akademisi dipahami sebagai salah 
satu fasilitator yang penting untuk pertumbuhan 
ekonomi dan industrialisasi yang cepat. Haber 
(2001) meneliti perkembangan bank-bank di 
Meksiko dan Amerika Serikat pada abad ke-
19. Ia menunjukkan bahwa “Meksiko memiliki 
berbagai monopoli tersegmentasi yang diberikan 
ke sekelompok orang dalam” (24). Pada tahun 
1910, “Amerika Serikat memiliki kira-kira 25.000 
bank dan struktur pasar yang sangat kompetitif; 
Meksiko mempunyai 42 bank, dengan dua di 
antaranya menguasai 60 persen dari keseluruhan 
aset perbankan, dan nyaris tidak ada yang bisa 
menyaingi bank tersebut.” 
 Mengapa terjadi perbedaan yang besar 
ini? Teknologi yang relevan tentunya tersedia 
secara luas, dan sulit untuk melihat mengapa 
berbagai jenis risiko moral atau seleksi yang 
merugikan terkait dengan intermediasi keuangan 
membatasi ekspansi bank-bank di Meksiko, 
tetapi tidak di Amerika Serikat. Sungguh, Haber 
menunjukkan bahwa ketika Konstitusi Amerika 
Serikat ditetapkan pada tahun 1789, struktur 
perbankan di Amerika Serikat terlihat sama 
persis dengan yang kemudian muncul di Meksiko. 
Pemerintah-pemerintah negara bagian, yang oleh 

Konstitusi dipotong pendapatannya, membuka 
berbagai bank sebagai cara untuk meningkatkan 
pendapatan dari pajak dan membatasi masuknya 
sewa yang meningkat. Namun demikian, sistem ini 
tidak bertahan lama karena negara-negara bagian 
itu mulai bersaing di antara mereka sendiri untuk 
memperebutkan investasi dan kaum migran. Haber 
(2001) mengatakan,

 Tekanan untuk mempertahankan penduduk 
dan bisnis di masing-masing negara bagian 
diperkuat oleh faktor kedua, yang masih 
ada hubungannya dengan itu: memperbesar 
suara dalam pemilihan umum. Pada tahun 
1840-an, kebanyakan negara bagian telah 
menghapuskan semua persyaratan terkait 
dengan hak milik dan melek huruf, dan 
pada tahun 1850, semua negara bagian … 
melakukan hal yang sama. Namun demikian, 
perluasan hak pilih dipakai untuk melemahkan 
koalisi-koalisi yang mendukung pembatasan 
jumlah bank yang resmi. Itu artinya, hal ini 
menciptakan sumber persaingan politik yang 
kedua—persaingan dalam setiap negara 
bagian untuk menentukan siapa yang akan 
menduduki jabatan dan menjalankan berbagai 
kebijakan yang mereka tetapkan (10).

 Situasinya sangat berbeda di Meksiko. 
Setelah 50 tahun berada dalam instabilitas politik, 
negara itu bersatu di bawah kediktatoran Porfirio 
Díaz yang sangat sentralistik dan berlangsung 
selama 40 tahun sampai pada pecahnya revolusi 
tahun 1910.

 Dalam pendapat Haber, institusi-institusi 
politik di Amerika Serikat memberikan kekuasaan 
politik ada orang-orang yang ingin memiliki 
akses ke kredit dan pinjaman-pinjaman. Sebagai 
akibatnya, mereka memaksa pemerintahan 
negara bagian untuk mengizinkan persaingan 
bebas dalam perbankan. Di Meksiko, institusi-
institusi politik yang ada sangat berbeda. Tidak 
ada persaingan antarnegara bagian, dan hak pilih 
sangat dibatasi. Konsekuensinya, pemerintah 
pusat memberikan hak monopoli pada bank-bank 
yang membatasi kredit dan memaksimalkan 
keuntungan. Pemberian monopoli ini, pada 
gilirannya, menjadi suatu cara yang rasional untuk 
pemerintah untuk meningkatkan pendapatannya 
dan mendistribusikan kembali uang sewa ke para 
pendukung politiknya (North 1981).
 Haber (2001) mencatat bahwa peraturan 
pasar tidak ditujukan untuk mengatasi kega-
galan pasar, dan persis selama periode inilah 
kesenjangan ekonomi yang besar antara Meksiko 
dengan Amerika Serikat terbuka (lihat Coatsworth 
1993, Engerman dan Sokoloff 1997).Haber 
dan Maurer (2004) mengamati dengan teliti 
bagaimana struktur perbankan memengaruhi 
industri tekstil di Meksiko antara tahun 1880 
dan 1913. Mereka menunjukkan bahwa hanya 
perusahaan-perusahaan yang memiliki kontak 
personal dengan bank yang dapat memperoleh 
pinjaman dan bahwa beberapa perusahaan kurang 
efisien. Walaupun efisiensi ekonomi diganggu oleh 
berbagai peraturan, mereka yang dekat dengan 
kekuasaan politik tetap dapat bertahan dan 
berkembang.

dugaan kami tentang evolusi bersama antara 
kemakmuran dan kesetaraan politik dan 
ekonomi.

Asal usul kolonial berbagai 
institusi yang ada dewasa ini 

Acemoglu, Johnson, dan Robinson, 

berdasarkan penelitian yang dijalankan oleh 
Engerman dan Sokoloff (1997), menjelaskan 
bahwa Eropa menciptakan berbagai 
institusi yang baik di beberapa koloninya, 
terutama di Amerika Serikat, Kanada, 
dan Australasia (yang oleh Crosby (1986) 
disebut neo-Eropa), dan institusi-institusi 
yang buruk di banyak koloni yang lain 
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Figure 6.3 Worse environments for European settlers are associated with worse institutions today

Figur 6.2 Tingkat kepadatan penduduk yang rendah pada tahun 1500 terkait 
dengan risiko pengambilan hak secara paksa yang rendah dewasa ini

Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 1500 (log)

Perlindungan rata-rata terhadap risiko pengambilan hak secara paksa, 1985–1995

Sumber: Political Risk Services, International Country Risk Guide (ICRG) dan Acemoglu, Johnson, dan Robinson (2002).–4 –3 –2 –1 0 1 2 3
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Figure 6.3 Worse environments for European settlers are associated with worse institutions today

Figur 6.3 Keadaan lingkungan hidup yang buruk untuk kaum pendatang 
Eropa terkait dengan buruknya institusi yang ada dewasa ini

Angka kematian pendatang (log)

Perlindungan rata-rata terhadap risiko pengambilan hak secara paksa, 1985–1995

Sumber: Political Risk Services, International Country Risk Guide (ICRG) dan Acemoglu, Johnson, dan Robinson (2002).

(terutama di Amerika Latin dan kawasan 
Afrika Sub-Sahara). Institusi-institusi ini 
memiliki kecenderungan untuk bertahan 
dan karenanya, sekarang, menimbulkan 
berbagai akibat-akibat seperti terlihat di 
Figur 6.1. 

 Mengapa berbagai institusi yang 
berbeda dikembangkan di  koloni-
koloni Eropa tersebut? Jawaban yang 
paling sederhana adalah bahwa Eropa 
melakukannya demi keuntungan mereka 
sendiri. Dan karena kondisi dan “modal 
awal” yang ada di setiap koloni tidak sama, 
Eropa dengan sengaja menciptakan berbagai 
institusi yang berbeda. Ada beberapa 
reguleritas empiris penting yang mengaitkan 
kondisi-kondisi awal dengan keadaan yang 
ada sekarang ini. Beberapa darinya yang 
amat penting adalah tingkat kepadatan 
penduduk awal, lingkungan yang tidak baik, 
dan berbagai faktor pendukung yang ikut 
memengaruhi organisasi ekonomi.1 Ada 
relasi berbanding terbalik yang kuat antara 
tingkat kepadatan penduduk pada tahun 
1500 dan perlindungan terhadap risiko 
pengambilan hak secara paksa untuk bekas 
koloni-koloni Eropa sekarang ini (Figur 
6.2). Dan koloni-koloni dengan lingkungan 
sakit yang buruk untuk para pendatang 
Eropa juga memiliki institusi-institusi yang 
buruk sekarang ini (Figur 6.3).
 Aspek-aspek lain dari faktor pendukung 
lebih sulit untuk diukur secara langsung, 
namun Engerman dan Sokoloff (1997) 
menyatakan bahwa di tempat-tempat yang 
iklim dan keadaan tanahnya sesuai untuk 
tanaman-tanaman seperti tebu—yang 
dapat dikembangkan dalam perkebunan-
perkebunan yang besar dan dengan tenaga 
kerja budak, seperti di Brasil Timur Laut—
di situ, sebagian besar institusi yang ada 
buruk dan distribusi kekuasaan politik yang 
timpang berkembang lebih kuat daripada 
di wilayah-wilayah yang iklimnya cocok 
untuk gandum dan tanaman-tanaman 
nonperkebunan yang lain.
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 Mengapa orang-orang Eropa pada masa 
itu lebih memilih untuk memperkenalkan 
institusi-institusi yang baik di wilayah-
wilayah yang pada awalnya padat penduduk 
dan sehat daripada di berbagai daerah 
yang dulunya jarang penduduk dan tidak 
sehat? Bagaimana faktor-faktor pendukung 
memengaruhi institusi? Eropa sepertinya 
lebih senang memperkenalkan dan 
mempertahankan institusi-institusi yang 
buruk di berbagai tempat yang memiliki 
lebih banyak sumber daya dan celah untuk 
diperas—emas, perak, dan yang paling 
penting, orang-orang yang menyediakan 
tenaga kerja. Di tempat-tempat yang 
penduduk aslinya banyak, kaum Eropa 
dapat mengeksploitasi penduduk tersebut 
melalui pajak, upeti, atau kerja paksa di 
berbagai pertambangan dan perkebunan 
yang besar. Dan di tempat tanaman-
tanaman perkebunan menguntungkan, 
masyarakat berbasis budak pun muncul. 
Jenis-jenis kolonisasi ini tidak cocok dengan 
berbagai institusi yang memperjuangkan 
hak-hak ekonomi dan sipil atau kesetaraan 
kesempatan untuk mayoritas penduduk. 
Jadi, suatu peradaban yang lebih maju 
dengan struktur penduduk yang padat dan 
kondisi iklim dan pertanian yang partikuler 
akan lebih menguntungkan Eropa bila di 
situ diperkenalkan institusi-institusi yang 
buruk.
 Sebaliknya, di tempat-tempat yang 
sumber dayanya tipis, di mana budi daya 
tanaman pertanian tidak menguntungkan, 
dan di mana penduduk asli sedikit dan 
orang Eropa menjadi penduduk mayoritas, 
demi kepentingan-kepentingan mereka 
sendiri diperkenalkanlah institusi-institusi 
yang baik. Sebagai tambahan, lingkungan-

lingkungan yang buruk dibedakan secara 
tegas, supaya bisa dipilah mana yang dapat 
dijadikan pemukiman orang Eropa. Ketika 
datang, orang Eropa mendirikan berbagai 
institusi yang juga harus mereka hidupi 
sendiri.
 Penelitian ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar jurang pemisah pendapatan 
per kapita antara negara-negara kaya 
dengan negara-negara miskin dewasa ini 
disebabkan oleh berbagai perbedaan dalam 
institusi. Lebih tepatnya, jika seseorang 
berpikir tentang dua negara yang tipikal—
dalam pengertian bahwa keduanya berada 
dalam garis regresi yang sama—dengan 
risiko pengambilan hak secara paksa aset 
yang tinggi dan rendah, seperti Nigeria dan 
Cile, hampir seluruh perbedaan pendapatan 
per kapita di antara mereka dapat dijelaskan 
dengan perbedaan dalam tingkat keamanan 
hak milik yang terbentuk secara historis.2 
Penelitian itu juga menghadirkan bukti 
regresi yang menunjukkan bahwa begitu 
pengaruh institusi-institusi atas GDP per 
kapita telah secara tepat diperhitungkan, 
variabel-variabel geografis—seperti garis 
lintang, apakah suatu negara memiliki 
batas-batas laut, lingkungan yang sekarang 
ini buruk—tidak memiliki kemampuan 
untuk menjelaskan kemakmuran yang ada 
dewasa ini. 
 Berbagai jenis masyarakat, dengan 
demikian, berkembang di koloni-koloni 
yang berbeda dengan implikasi yang 
sama sekali berbeda untuk pembangunan 
selanjutnya. Yang patut dicatat, berbagai 
masyarakat yang muncul di neo-Eropa 
memiliki distribusi sumber daya ekonomi 
dan kekuasaan politik yang jauh lebih luas. 
Dan mereka menempatkan batasan-batasan 
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yang jelas dalam penggunaan kekuasaan 
politik dan dalam kemampuan para elit 
untuk membuat berbagai kebijakan yang 
menguntungkan kepentingan mereka 
sendiri tetapi merugikan masyarakat banyak 
(Figur 6.4).

Pembangunan dan 
ketidaksetaraan di Amerika: 
Sebuah studi kasus tentang asal 
usul kolonial

Kolonisasi di Amerika Latin diawali dengan 
penemuan “Hindia” oleh Columbus pada 
tahun 1492, serangan terhadap Meksiko 
oleh Cortés tahun 1519 setelahnya, serta 
penaklukan Peru oleh Pizzaro pada tahun 
1532. Sejak semula, orang-orang Spanyol 
tertarik pada tambang emas dan perak, dan 
kemudian dalam penarikan upeti dan pajak. 
Masyarakat kolonial yang muncul bersifat 
otoritarian, berdasarkan kekuasaan politik 

yang dipegang sekelompok kecil kaum elit 
Spanyol yang menciptakan seperangkat 
institusi yang memeras kekayaan dari 
penduduk asli. 
 Setelah menaklukan Peru, Pizzaro 
mendirikan berbagai institusi untuk 
menarik pajak dari orang-orang Indian 
yang baru dikalahkannya. Yang terpenting 
dari institusi-institusi semacam itu adalah 
encomienda (yang memberi hak ke para 
penakluk atau conquistador Spanyol atas 
tenaga kerja orang India Amerika),3 mita 
(sistem kerja paksa yang dijalankan di 
pertambangan), dan repartimiento (menjual 
barang secara paksa ke pada orang-orang 
Indian dengan harga yang amat tinggi). 
Pizzaro menciptakan 480 encomenderos, 
yang membawahi semua warga Indian. Di 
koloni-koloni lain situasinya sama. Sebagai 
contoh, di wilayah yang kini dikenal sebagai 
Kolombia, ada sekitar 900 encomenderos.4

 Encomienda tidak hidup lama di semua 
wilayah kerajaan karena Raja Spanyol 
mencoba untuk membatasinya pada akhir 
abad ke-16. Tetapi, mita (berasal dari bahasa 
Quechua mit’a, yang berarti “berbalik”) 
berkembang menjadi sebuah institusi 
yang amat penting sampai direbutnya 
kemerdekaan. Di sebagian besar kawasan 
Amerika Latin, kerja paksa sendiri baru 
berakhir lama setelah ini (di Guatemala 
sampai tahun 1945). Pengaruh-pengaruh 
encomienda juga terus ada karena konsentrasi 
kekuasaan politik yang terkait dengannya 
memunculkan perkebunan-perkebunan 
yang luas.5 Fisibilitas dan kemenarikan jenis 
sistem ekonomi ini didorong oleh tingkat 
kepadatan penduduk pribumi yang tinggi 
di banyak bagian kerajaan Spanyol dan 
oleh seberapa jauh masyarakat-masyarakat 
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Figur 6.4 Keadaan lingkungan yang buruk memiliki kaitan dengan sedikitnya 
batasan terhadap kaum eksekutif

Batasan atas kaum eksekutif dalam kemerdekaan

Angka kematian pendatang (log)

Sumber: Acemoglu, Johnson, dan Robinson (2002a). Analisis ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang sama yang menghasilkan 
berbagai institusi yang baik juga berperan dalam menciptakan distribusi kekuasaan yang lebih egaliter. Tanpa suara, mustahil 
hak milik pribadi seseorang dijamin atau orang memiliki akses yang riil pada sistem legal untuk memastikan bahwa perjanjian 
dihargai dan dijalankan. Distribusi kekuasaan politik yang lebih egaliter juga terkait dengan distribusi sumber daya ekonomi yang 
lebih egaliter. Untuk mendapat pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme-mekanisme tersebut, kita harus melihat analisis 
sejarah lebih jauh.
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itu telah berkembang menjadi “komunitas 
yang kompleks.”6

  Institusi-institusi lain dirancang untuk 
memperkuat sistem ini. Sebagai contoh, 
orang pribumi tidak diizinkan untuk 
memberi kesaksian dalam kasus-kasus 
tertentu, sementara dalam kasus lainnya, 
kesaksian 10 orang pribumi dianggap 
sama dengan kesaksian 1 orang Spanyol.7 
Walaupun menggunakan sistem hukum 
untuk melawan berbagai aspek pemerintahan 
kolonial, orang-orang pribumi tidak bisa 
mengubah parameter utama dari sistem 
tersebut. Sebagai tambahan, Raja Spanyol 
menciptakan Web kebijakan-kebijakan 
merkantilistik yang kompleks dan monopoli, 
mulai dari garam sampai serbuk mesiu, dari 
tembakau sampai alkohol dan kartu remi, 
untuk meningkatkan penghasilan negara. 
 Koloni-koloni Spanyol yang memiliki 
lebih sedikit penduduk India Amerika, 
seperti Kosta Rika, Argentina, atau Uruguay, 
tampaknya mengikuti jalur perkembangan 
institusional yang berbeda. Perbedaan yang 
tajam dalam banyak dimensi institusional 
antara Kosta Rika dan Guatemala (yang 
tingkat kepadatan penduduknya tinggi) 
telah banyak dipelajari. Walaupun institusi-
institusi politik resmi kerajaan Spanyol 
sama di semua tempat, cara mereka 
berfungsi tergantung pada kondisi-kondisi 
setempat.8

 Berbagai institusi yang dibangun di 
koloni-koloni Spanyol yang besar sangat 
menguntungkan raja Spanyol dan para 
elitnya yang tinggal di sana, tetapi institusi-
institusi tersebut tidak meningkatkan 
kemakmuran Amerika Latin. Sebagian 
besar penduduk tidak memiliki hak milik 
ataupun insentif untuk memasuki pekerjaan 

yang secara sosial dianggap terhormat 
atau untuk berinvestasi. Kaum Eropa 
telah mengembangkan rezim koersif yang 
memonopoli kekuasaan militer dan politik 
dan mereka tidak mau bila kekuasaan 
mereka dibatasi (kecuali jika itu ditentukan 
oleh negara induk di Eropa).9

 Di Amerika Utara, upaya-upaya 
kolonisasi awal juga didasarkan atas motivasi 
ekonomi. Koloni-koloni Inggris dibangun 
oleh entitas-entitas semacam Virginia 
Company dan Providence Island Company 
dengan tujuan mendapat keuntungan. 
Model ini tidak jauh beda dari model 
Spanyol atau Portugis (suatu sistem yang 
juga banyak dipakai oleh berbagai entitas 
kolonial Inggris yang lain, seperti East 
India Company). Namun, entitas-entitas 
ini tidak mendapatkan uang. Bahkan, baik 
Virginia Company maupun Providence 
Island Company bangkrut. Karena tiadanya 
penduduk pribumi dalam jumlah yang 
besar dan masyarakat yang kompleks, 
model kolonial yang melibatkan eksploitasi 
atas tenaga kerja pribumi dan sistem upeti 
menjadi tidak dapat dijalankan di tempat-
tempat ini. 
 Berbagai catatan sejarah menunjukkan 
bahwa kondisi-kondisi awal memiliki 
pengaruh yang besar terhadap institusi-
institusi yang didirikan para pendatang. 
Karena tingkat kepadatan penduduk yang 
rendah dan tidak ada kemungkinan untuk 
merebut sumber daya dari penduduk lokal, 
perkembangan perdagangan awalnya harus 
dijalankan dengan mendatangkan tenaga 
kerja dari Inggris. Dan relatif untuk banyak 
dunia kolonial, lingkungan yang buruk itu 
tidak berbahaya, sehingga membangkitkan 
semangat para pendatang. Sungguh, kaum 
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Pilgrim awal lebih memilih untuk pindah ke 
Amerika Serikat daripada ke Guyana karena 
tingkat kematian yang tinggi di Guyana.10 
Tetapi, kondisi-kondisi yang sama ini tidak 
memungkinkan dilaksanakannya eksploitasi 
atas tenaga kerja, yang daya tawarnya 
memaksa kaum elit untuk memperluas 
hak-hak politik dan menciptakan akses yang 
setara ke tanah dan hukum. Semuanya ini 
dikuatkan dengan fakta bahwa perkebunan 
dan perbudakan tidak menguntungkan, 
setidak-tidaknya di Amerika Serikat bagian 
utara dan Kanada.
 Koloni-koloni ini akhirnya memberikan 
akses ke tanah pada masyarakat luas dan 
sistem hukum menjadi benar-benar tidak 
memihak, yang memastikan terjaminnya 
hak milik petani kecil dan para investor 
yang potensial. Institusi-institusi yang 
baru memungkinkan investasi melalui 
perkembangan keuangan dan relasi kerja 
sama dan bisnis yang aman. Di balik 
berbagai institusi ini adalah institusi-
institusi politik yang cukup reprensentatif 
dan distribusi sumber daya yang relatif 
egaliter. Seperti di Amerika Latin, ada 
keselarasan atau sinergi antara institusi-
institusi ekonomi dengan politik, tetapi 
kali ini dalam bentuk lingkaran baik, 
bukan lingkaran setan. Institusi-institusi 
yang memberi dan melindungi hak milik 
masyarakat luas dan institusi-institusi 
politik yang demokratis saling melengkapi, 
memastikan terciptanya lingkungan yang 
kondusif untuk investasi dan kemajuan 
ekonomi. 
 Berbagai institusi yang representatif 
di Virginia merupakan hasil langsung dari 
kesadaran pihak pemegang otoritas bahwa, 
karena perbedaan situasi, strategi kolonisasi 

yang dijalankan di Peru tidak akan berjalan 
dengan baik di Amerika Serikat. Virginia 
memiliki banyak kelompok suku yang saling 
bersaing dan tersegmentasi, bukan sebuah 
kerajaan yang terpusat. Virginia tidak 
memiliki emas atau perak, dan orang-orang 
Indian, yang tidak terbiasa untuk membayar 
upeti atau terikat dalam kerja paksa, tidak 
bekerja. Karenanya, penduduk Jamestown 
kelaparan.11 Menanggapi kegagalan awal 
ini, Virginia Company mencoba berbagai 
skema insentif, termasuk upaya-upaya yang 
sangat keras, hampir mati-matian, untuk 
mendapatkan uang. Namun demikian, 
upaya-upaya semacam itu dengan cepat 
gagal, dan pada tahun 1619 Virginia 
Company menciptakan suatu institusi 
representatif yang tidak lazim pada masa itu: 
suatu majelis umum yang beranggotakan 
semua kaum laki-laki dewasa. 
 Se jarah awal  Amerika Ser ikat 
merupakan jalan yang tepat menuju 
institusi yang baik. Usaha-usaha awal 
untuk menciptakan masyarakat oligarkis 
dengan kontrol yang ketat atas tenaga kerja 
dengan cepat gagal. Yang kemudian muncul 
justru masyarakat yang relatif egaliter, 
dengan berbagai institusi representatif 
yang memberikan, bahkan kepada kaum 
kolonis yang paling miskin, akses ke hukum 
dan representasi politik. Ini menjadi dasar 
untuk institusi-institusi ekonomi dan sosial 
yang mendukung tinggal landasnya Amerika 
Serikat pada abad ke-19 dan yang menjadi 
pembedanya dengan kebanyakan negara 
di Amerika Latin. Beberapa negara yang 
institusinya lemah dan tidak setara pernah 
mengalami pertumbuhan yang pesat, tetapi 
hal ini terbukti tidak mampu bertahan untuk 
jangka waktu yang lama (Kotak 6.2).
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KOTAK 6.2  Pertumbuhan dengan berbagai institusi yang buruk tidak dapat bertahan

Kaum elit memiliki kesempatan berinvestasi 
yang baik di Argentina pada masa keemasannya 
dari tahun 1870-an sampai 1920-an, di Rusia 
Tsaris beberapa dasawarsa menjelang Perang 
Dunia I, di Kolombia pada paruh pertama abad 
ke-20, dan di Pantai Gading pada dua dasawarsa 
pertama setelah kemerdekaan (Widner 1993). 
Situasi-situasi semacam itu biasanya tidak 
bertahan lama karena tiga alasan. Pertama, 
kemungkinan pertumbuhan yang berkelanjutan, 
pada dasarnya, terbatas karena berbagai institusi 
yang ada menghambat mayoritas penduduk untuk 
investasi secara efektif. Kedua, dalam situasi-
situasi yang langka di mana para elit membuat 
aturan-aturan sehingga mereka memperoleh 
keuntungan langsung dari pertumbuhan tanpa 
perlu menciptakan berbagai institusi yang secara 
umum lebih baik, aturan-aturan tersebut cenderung 
lebih ringkih, dan lemah dari kejutan atau krisis. 
Ketiga, institusi-institusi yang buruk menciptakan 
berbagai perjuangan kekuasaan yang menghambat 
pertumbuhan, karena mereka menyebabkan biaya 
yang besar untuk mereka yang berkuasa.
 Lihatlah pertumbuhan Argentina pada 
separuh abad sebelum tahun 1930. Setelah 
kemerdekaannya dari Spanyol pada tahun 1816, 
Argentina terlibat dalam 50 tahun perang sipil 
dan konflik untuk memperebutkan kekuasaan, 
yang terjadi terutama antara mereka yang 
memerintah di Buenos Aires dan daerah pesisir 
dan semua daerah pedalaman yang lain. Konflik-
konflik tersebut mereda setelah konstitusi tahun 
1853 dan kepresidenan Bartolomé Mitre dengan 
kompromi antara Pampas dan daerah pedalaman. 
Kaum pedagang Pampean dan kaum petani 

diizinkan untuk menciptakan institusi-institusi 
yang mengambil keuntungan dari berbagai 
kesempatan ekonomi yang besar yang muncul di 
pasar dunia, tetapi struktur aturan-aturan politik, 
seperti representasi mereka dalam berbagai 
institusi politik nasional, menjamin bahwa 
provinsi-provinsi pedalaman memperoleh bagian 
keuntungan yang besar (Samuels dan Snyder 
2001).
 Walaupun mayoritas [rakyat] terpinggirkan 
dari sistem politik, peningkatan ekonomi yang 
pesat terjadi dengan ditandai dijaminnya hak 
milik kaum elit Pampean. Tetapi berbagai biaya 
yang besar, yang diciptakan oleh sistem ini, mulai 
menyebabkan konflik. Pada tahun 1890-an, Partai 
Radikal muncul di bawah kepemimpinan Hipólito 
Yrigoyen, dan setelah serangkaian pemberontakan 
partai ini dimasukkan ke dalam sistem politik 
dengan cara mendemokratisasi dampak dari 
Hukum Sáenz Peña di tahun 1912. 
 Meski Yrigoyen terpilih sebagai presiden 
pada tahun 1916, kepentingan-kepentingan 
tradisional yakin bahwa mereka tetap dapat 
mengatur pemerintahan dan ekonomi. Mereka 
salah. Perubahan yang signifikan dalam struktur 
sosial telah terjadi, dengan arus imigrasi yang besar 
dari Eropa, yang dipicu oleh kesuksesan ekonomi 
dan urbanisasi yang terkait dengannya. Distribusi 
suara kelompok Konservatif menurun drastis dan 
prospek Partai Radikal yang merupakan mayoritas 
adalah faktor utama di balik kudeta tahun 1930. 
Smith (1978) mencatat “situasi ini sangat berbeda 
dengan yang terjadi di Swedia dan Inggris Raya … 
di mana kaum elit tradisional terus mendominasi 
sistem setelah perluasan hak pilih”(21). Mulai dari 

titik ini, konflik politik menjadi makin intensif, 
dengan berbagai kudeta dan redemokratisasi 
yang baru berakhir pada tahun 1983. Walaupun 
tergolong sebagai negara terkaya di dunia pada 
tahun 1920-an, Argentina pelan namun pasti turun 
menjadi negara berkembang.
 Kasus Argentina menunjukkan bahwa, 
walaupun dengan institusi politik dan manajemen 
konfl ik yang buruk, pertumbuhan tetap 
dimungkinkan bila para elit memiliki kesempatan 
untuk berinvestasi dengan baik dan dapat 
membuat berbagai kompromi. Tetapi, boom itu 
kemudian memudar. Bahkan ketika para elit, 
seperti kaum agrikulturalis Pampas Argentina, 
menemukan berbagai kesempatan investasi yang 
sangat baik, pertumbuhan tidak dapat selamanya 
ditopang dari peningkatan ekspor hasil pertanian 
yang pesat. Tambahan pula, biaya-biaya yang 
diciptakan oleh berbagai institusi yang buruk 
menciptakan konflik tanpa keseimbangan yang 
mendasar di masyarakat. Ini berarti bahwa 
demokrasi di Argentina setelah tahun 1912 
tidak stabil. Kekuasaan Presiden Yrigoyen yang 
tidak dikontrol pada tahun 1920-an memicu 
terjadinya kudeta pada tahun 1930, seperti yang 
dilakukan Peron pada tahun 1940-an dan 1955 
dan sekali lagi pada tahun 1976 sekembalinya 
dari pengasingan. Walaupun solusi-solusi politik 
kontemporer kadang kala dapat mengatasi 
konflik untuk sementara waktu, seperti yang 
terjadi di Argentina setelah tahun 1853, dalam 
ketiadaan institusi inklusif dalam pengertian 
yang luas, konflik pada akhirnya akan kembali 
muncul, menghapus berbagai insentif investasi 
yang ada.

Institusi dan 
ketidaksetaraan 
memengaruhi 
pembangunan: bukti 
kontemporer

Gambaran kami tentang sejarah kom-
paratif mendukung dua kesimpulan. 

Pertama, institusi-institusi, terutama yang 
memperjuangkan hak milik untuk semua 
orang dan investasi dalam pengertian yang 
luas, memiliki pengaruh kausatif pada 
proses pembangunan jangka panjang. 
Dan kedua, kesetaraan politik yang lebih 
besar dapat menjadi landasan untuk 
berbagai institusi ekonomi yang lebih 
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baik. Secara khusus, yang kami maksudkan 
dengan kesetaraan politik yang besar 
adalah pengontrolan atas perilaku saling 
memangsa di antara para elit politik dan 
ekonomi, dan tindakan politik negara yang 
lebih responsif pada kebutuhan kelompok 
menengah dan bawah. Kesetaraan politik 
yang lebih besar sering kali diasosiasikan 
sebagai dasar dari struktur ekonomi yang 
baik, walaupun hubungan antara keduanya 
bisa juga dua arah. 
 Bagaimana perspektif ini terkait 
dengan berbagai pengalaman pembangunan 
kontemporer? Ini sejalan dengan perspektif 
yang menyatakan bahwa institusi dan 
pemerintahan memiliki peranan yang 
sangat penting untuk berbagai kinerja 
pembangunan, mulai dari pembangunan 
sampai jasa pengiriman.12 Sementara 
perdebatan terus berlanjut, salah satu tujuan 
utama dari penelitian ini adalah mendukung 
pandangan bahwa perkembangan terjadi, 
setidaknya sebagian, dari institusi-institusi 
yang lebih baik menuju pendapatan yang 
lebih tinggi, bukan sebaliknya.13 Yang 
semakin memperpanas perdebatan (yang 
terus berlangsung) ini adalah bagian 
kedua dari argumen—bahwa hakikat dan 
manajemen ketidaksetaraan kekuasaan 
membentuk formasi institusi. Beberapa 
analisis lintas negara cukup sugestif: Rodrik 
(1999a) berpendapat bahwa kemampuan 
masyarakat untuk menghadapi berbagai 
kejutan—yang dalam dirinya sendiri 
merupakan salah satu faktor penentu 
yang penting dalam pertumbuhan—
tergantung pada kedalaman konflik sosial 
yang terpendam dan kekuatan mekanisme-
mekanisme manajemen konflik.

 Untuk mengilustrasikan argumen ini, 
kami melanjutkan dengan pengalaman 
pembangunan komparatif. Pertama, kami 
akan mengamati Asia Timur, dan kemudian 
melihat pada kebijakan penentuan harga 
agrikultural di Afrika. Kami kemudian 
menyelidiki secara mendalam pengalaman 
komparatif antara Mauritius dan Guyana, 
dua negara yang mulai dengan berbagai 
kondisi awal yang mirip satu sama 
lain, tetapi kemudian mengikuti jalan 
perkembangan yang berbeda. Ini juga 
terkait dengan pengalaman yang berbeda 
dalam menangani polarisasi, yang dapat 
menjadi faktor kontributor untuk konflik 
sosial yang tajam.

Distribusi pertumbuhan di Asia 
Timur: Republik Korea, Taiwan 
(Cina), dan Indonesia
Para elit mungkin telah dipaksa dengan 
ancaman kekacauan  s os ia l  untu k 
meningkatkan kemakmuran sebagian besar 
penduduk. Masyarakat-masyarakat yang 
memiliki kebutuhan politik untuk menarik 
atau menenangkan kelompok-kelompok 
menengah dan bawah (yang berasal dari 
kalangan petani) dapat tumbuh secara 
substansial untuk jangka waktu yang pendek. 
Namun, kemakmuran jangka panjang 
mensyaratkan institusi, dan bukan sekadar 
bergantung pada sistem checks and balances 
atas kaum elit penguasa dan kapasitas-
kapasitas mereka untuk menyesuaikan 
diri dengan segala perubahan keadaan. 
Respons para elit terhadap gangguan sosial 
kadang-kadang memberi solusi yang mampu 
mengubah ekuilibrium politik untuk selama-
lamanya secara menguntungkan, seperti 
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yang telah terjadi dengan revolusi agraria 
di Republik Korea dan Taiwan, Cina, pada 
akhir tahun 1940-an dan awal tahun 1950-an. 
Namun demikian, kemampuan transitoris 
warga negara untuk bertindak secara kolektif 
sering kali berjalan tanpa perlu apa pun dari 
para elit kecuali solusi sementara, seperti 
terjadi di Indonesia selama masa Orde 
Baru.
 Pesatnya pembangunan ekonomi di 
Republik Korea setelah pertengahan tahun 
1960-an tidak disebabkan oleh penciptaan 
perangkat-perangkat institusi melalui 
keseimbangan kekuasaan politik dalam 
negeri. Sebaliknya, seperti Indonesia di 
bawah rezim Orde Baru, situasi geopolitik 
yang genting, terutama setelah datangnya 
bantuan dari Amerika Serikat pada 
awal tahun 1960-an, mendorong rezim 
Park untuk menciptakan lingkungan 
yang pro-pertumbuhan.14 Ini, setidak-
tidaknya mendorong pada komitmen yang 
kontinjen ke institusi-institusi yang baik, 
seperti dilakukan oleh rezim otoritarian 
di Taiwan, Cina, di mana distribusi aset 
dan pendapatan yang lebih egaliter, yang 
mungkin mempermudah transisi menuju 
demokrasi pada tahun 1990-an, suatu 
kesetaraan pengaruh politik yang besar, 
dan institusi-institusi yang baik. Seperti 
di kebanyakan negara Asia Timur, ada 
kebutuhan politik untuk menyebarkan 
pertumbuhan pendapatan dan jasa kepada 
kaum petani.
 Di Indonesia, pemerintahan Orde 
Baru Soeharto juga menyadari bahwa 
pertumbuhan ekonomi penting untuk 
mempertahankan kekuasaan dan bahwa, 
untuk mencapai ini, kebijakan-kebijakan 

ekonomi yang baik perlu dibuat. Ini 
mendorong Soeharto untuk memercayakan 
kebijakan ekonomi makro negara ke para 
teknokrat guna merespons melambungnya 
harga minyak dunia dengan bijak. Hal yang 
sama juga mendorongnya untuk turun 
tangan dalam pemberantasan korupsi dan 
perbuatan-perbuatan lain yang kiranya bisa 
membahayakan penyokong-penyokong 
rezimnya.15

 Namun demikian, pembatasan-
pembatasan ini, yang memang keras, 
setidaknya pada tahun 1960-an dan 1970-
an, hanya merupakan satu bagian dari 
kisah pertumbuhan Indonesia. Soeharto 
berusaha untuk menciptakan suatu sistem 
yang, meski tidak memunculkan institusi-
institusi yang baik, mampu mendorong 
investasi dan pertumbuhan yang menjadi 
sumber keuntungan untuk penguasa. 
Salah satu rahasia di balik permainan 
ini adalah peran para pebisnis Sino-
Indonesia, para “wirausahawan” cukong. 
Banyak perusahaan dan bisnis dikuasai 
oleh orang Indonesia keturunan Cina yang 
secara politik sangat terpinggir. Soeharto 
memberikan beberapa pebisnis hak 
monopoli dan menempatkan anggota militer 
dan pendukung-pendukungnya dalam 
susunan pemerintahannya.16 Rock (2003) 
mengatakan ,“Tidak diragukan lagi bahwa … 
berbagai distorsi dalam berbagai kebijakan 
ekonomi mikro Orde Baru mengharamkan 
persaingan, menganakemaskan para kroni, 
dan mendorong investasi yang besar 
dalam proyek-proyek non-ekonomi”(10). 
Namun demikian, hal-hal itu tetap saja 
menghasilkan kekayaan, pertumbuhan 
ekonomi, dan devisa untuk penguasa. Justru 
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keterpinggiran secara politik para cukong-
lah yang menjadikan mereka rekan bisnis 
yang menarik untuk rezim yang berkuasa. 
 Sukses ekonomi Indonesia pasca-
1966 mengangkat Indonesia ke kelompok 
“keajaiban ekonomi” Asia.1 7 Namun 
demikian, krisis moneter yang menghantam 
Asia Timur pada tahun 1997 memaparkan 
dan memperburuk berbagai kelemahan 
institusional Indonesia, menjatuhkan negara 
itu ke dalam suatu krisis ekonomi dan politik 
yang baru sekarang mulai pulih. Pemulihan 
dari krisis itu dilakukan dengan fondasi 
baru berupa desentralisasi dan demokrasi, 
yang secara progresif menginstitusionalisasi 
relasi akuntabilitas yang lebih besar antara 
warga negara dengan pemerintah. (Lihat 
Fokus 4 mengenai Indonesia untuk suatu 
bahasan yang lebih lanjut seputar relasi 
antara konteks sosial dengan politik serta 
pilihan kebijakan-kebijakan).

Kebijakan penetapan harga 
produk-produk agrikultural di 
Afrika

S ebuah contoh pent ing  lain  yang 
menggambarkan relasi antara institusi, 
d is t r ibus i  kekuasaan p ol i t ik ,  dan 
pertumbuhan datang dari studi yang 
sangat berpengaruh tentang penetapan 
harga pada pasar pertanian di Afrika oleh 
Robert Bates.18 Bates (1981) menunjukkan 
bahwa hasil pertanian yang buruk di 
Ghana, Nigeria, dan Zambia disebabkan 
oleh sistem pemasaran yang dikontrol 
oleh pemerintahan, yang secara sistematis 
membayar ke petani dengan harga yang 
jauh di bawah rata-rata dunia. Surplus 
penerimaan dari pemasaran itu diambil oleh 

pemerintah sebagai semacam pajak. Sebagai 
akibat dari sistem perpajakan yang buruk ini, 
sampai 70 persen dari nilai panen di Ghana 
pada tahun 1970-an, investasi di pertanian 
gagal, demikian pula perkebunan kokoa 
dan tanaman keras lain. Di negara-negara 
miskin yang mengandalkan pemasukan 
dari pertanian, ini pertumbuhan ekonomi 
yang negatif.
 Mengapa sumber daya digali seperti 
itu? Walaupun salah satu motivasinya 
adalah untuk mendorong industrialisasi, 
maksudnya yang utama adalah untuk 
mengembangkan berbagai sumber daya 
yang dapat diambil alih atau diredistribusi 
untuk mempertahankan kekuasaan. Seperti 
dikatakan Bates (1981),

 Pemerintah menghadapi suatu dilema: 
kekacauan di kota, yang tidak dapat 
mereka atasi dengan kooptasi atau 
represi, merupakan hambatan yang serius 
untuk kepentingan mereka … Respons 
mereka untuk menenangkan warga 
kota bukanlah dengan menawarkan 
upah yang tinggi, melainkan dengan 
menganjurkan kebijakan-kebijakan 
yang bertujuan untuk mengurangi dana 
yang dikeluarkan untuk biaya hidup, dan 
secara khusus untuk membeli makanan. 
Kebijakan pertanian, karenanya, menjadi 
hasil sampingan dari relasi politik antara 
pemerintah dengan warga kota (33).

 Berkebalikan dengan situasi di Ghana, 
Nigeria, dan Zambia, Bates (1981), Bates 
(1989) menunjukkan bahwa kebijakan 
pertanian di Kenya selama kurun waktu yang 
sama lebih memihak petani. Perbedaannya 
terletak dalam siapa yang mengontrol sistem 
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pemasaran. Di Kenya, para petaninya yang 
bukanlah petani dengan lahan sempit, 
seperti para petani di Ghana, Nigeria, 
dan Zambia, dan kepemilikan tanah yang 
terpusat mempermudah penggalangan 
tindakan kolektif. Tambahan pula, pertanian 
sangat penting di wilayah-wilayah Kikuyu, 
kelompok etnis yang memiliki hubungan 
erat dengan partai politik yang berkuasa, 
Kenya African National Union (KANU), 
yang dipimpin oleh Jomo Kenyatta.19 Para 
petani di Kenya, karenanya, membangun 
lobi yang kuat dan dapat memastikan bahwa 
mereka akan mendapat harga yang tinggi. 
Walaupun pemerintah Kenya menjalankan 
reformasi tanah setelah kemerdekaan, Bates 
(1981) berpendapat bahwa—
 
 80 persen bekas tanah pertanian orang 

kulit putih ditinggalkan utuh dan … 
pemerintah mengambil langkah-langkah 
yang terpadu untuk mempertahankan 
keutuhan lahan-lahan pertanian yang 
luas itu … [yang] siap digunakan 
untuk mempertahankan kepentingan 
mereka. Salah satu usaha kolektif yang 
terpenting adalah pembentukan Kenya 
National Farmer’s Union (KNFU) … 
Organisasi ini … didominasi oleh petani-
petani besar … [tetapi] dapat dikatakan 
bahwa KNFU membantu menciptakan 
kerangka kebijakan publik yang mampu 
menyediakan lingkungan ekonomi yang 
menguntungkan semua petani (93-4).

Bates menyimpulkan bahwa di Kenya “para 
petani besar … telah berhasil membangun 
kebijakan-kebijakan publik yang jauh lebih 
menguntungkan daripada di negara-negara 
lain”(95).

 Bates menunjukkan mengapa berbagai 
kebijakan ekonomi di Kenya pada tahun 
1960-an dan 1970-an lebih baik daripada 
di Ghana, tetapi keuntungan ini tidak 
bertahan setelah berkuasanya Daniel arap 
Moi di Kenya.20 Perubahan dalam basis 
etnis penguasa, dari Kikuyu ke Kalenjin, 
menghancurkan koalisi yang mendukung 
berbagai kebijakan pertanian yang baik, 
karena para petani pengekspor tidak hanya 
petani yang besar, tetapi juga didominasi 
oleh suku Kikuyu. Akibatnya, pertumbuhan 
ekonomi turun drastis pada tahun 1980-an 
dan 1990-an. Keseimbangan kekuasaan 
yang menopang berbagai kebijakan yang 
baik pada tahun 1970-an tidak berlangsung 
lama. 

Pengalaman yang berkebalikan 
antara Mauritius dan Guyana

Pada tahun 1960-an, masyarakat di 
Mauritius dan Guyana adalah masyarakat 
miskin yang didominasi oleh produksi dan 
ekspor tebu. Keduanya memiliki sejarah, 
faktor awal, perpecahan politik dan sosial, 
serta institusi-institusi yang mirip. Guyana, 
walau sedikit lebih miskin, memiliki 
prospek lebih baik, karena kedekatannya 
dengan pasar Amerika Serikat yang besar. 
Namun demikian, Mauritius telah menjadi 
salah satu negara berkembang yang sangat 
dinamis dan sukses (dan merata), yang 
mengupayakan dan memelihara politik 
demokrasi yang kompetitif. Guyana jatuh ke 
dalam kediktatoran dan kemiskinan.
 Divergensi antara Mauritius dan 
Guyana semenjak kemerdekaan masing-
masing merupakan contoh yang menarik 
mengenai divergensi politik dan ekonomi 
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Figur 6.5 Pembatasan 
terhadap kalangan eksekutif di 
Mauritius lebih ketat daripada 
di Guyana

Pembatasan terhadap eksekutif

Sumber: Data Polity IV, diambil dari Inter-University 
Consortium for Political and Social Research. 
Variabel dijelaskan dalam Gurr (1997).

Figur 6.6 GDP per kapita di 
Mauritius meningkat, tetapi 
tidak di Guyana

GDP per kapita (log)

Sumber: Bank Dunia (2005g).
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dalam masyarakat yang sangat mirip satu 
sama lain (Figur 6.5 dan Figur 6.6).
 Penjelasan apa yang dapat diberikan 
untuk perbedaan ini? Kedua negara memiliki 
sejarah yang hampir sama. Mauritius direbut 
dari Prancis dan Guyana dari Belanda selama 
berkecamuknya Perang Napoleon.21 Pada 
abad ke-19, keduanya mengembangkan 
perekonomian yang ditopang oleh pertanian 
tebu dan setelah penghapusan perbudakan 
di Kerajaan Inggris pada tahun 1834, 
mereka mengimpor banyak buruh kontrak 
dari India. Keduanya memiliki struktur 
sosial yang mirip, dengan orang Indo-
Guyana dan Indo-Mauritius menjadi 
masyarakat mayoritasnya dan masyarakat 
asal Afrika, Eropa, dan Cina sebagai 
kelompok minoritas yang signifikan.
 Setelah Perang Dunia II, kedua koloni 
didukung oleh Inggris untuk merdeka 
melalui pemilihan umum awal untuk 
memilih majelis legislatif yang demokratis, 
yang didominasi oleh partai-partai politik 
pro-kemerdekaan yang dipimpin oleh 
Seewoosagur Ramgoolam di Mauritius dan 
Cheddi Jagan di Guyana. Kedua kelompok 
tersebut menggunakan retorika sosialis yang 
ekstensif dan mengampanyekan reformasi 
tanah dan berbagai kebijakan lain yang 
radikal. Banyak perjuangan politik dengan 
administratur Inggris atas institusi-institusi 
pascakemerdekaan, seperti sistem elektoral, 
diperjuangkan melalui isu-isu yang sama. 
Namun demikian, ketika kemerdekaan 
akhirnya diraih, berbagai kekuatan politik 
mereformasi diri sehingga terciptalah 
situasi di mana partai-partai yang didukung 
oleh kelompok Indo-Mauritian dan Indo-
Guyana harus berhadap-hadapan dengan 
koalisi partai-partai yang didukung oleh 
penduduk non-Indian, yang dipimpin oleh 

Gaetan Duval di Mauritius dan Forbes 
Burnham di Guyana. Setelah kemerdekaan, 
situasi politik dan ekonomi bercabang.
 Partai Buruh Mauritius langsung 
berkuasa dan dengan cepat meninggalkan 
kebijakan-kebijakan radikalnya—pada 
awal 1970-an, investasi di zona pemrosesan 
ekspor dimulai. Hegemoni politik Partai 
Buruh dengan cepat ditentang oleh suatu 
partai sosialis yang kuat, MMM (Mouvement 
Militant Mauricien) yang dipimpin oleh 
Paul Berenger dan Dev Virahsawmy. Sebagai 
tanggapan, Partai Buruh membentuk koalisi 
dengan Duval dan PMSD (Parti Mauricien 
Social Demokrate) yang dipimpinnya 
dan dengan berbagai kelompok oposisi 
yang telah ada sebelumnya. Partai Buruh 
mengendurkan tekanannya pada kekuatan-
kekuatan politik baru, memperbolehkan 
MMM ikut serta dalam pemilihan umum 
tahun 1976, dan malah mengadopsi 
berbagai kebijakan sosial, seperti program 
pendidikan menengah untuk semua anak, 
guna meningkatkan popularitasnya. Partai 
ini juga dengan cepat meninggalkan 
kebijakan-kebijakan ekonomi makronya 
yang populis, dan pada akhir tahun 1970-
an, secara serius mengimplementasikan 
program stabilisasi di bawah pengawasan 
IMF. Ujian akhir untuk institusi-institusi 
di Mauritius adalah kemenangan MMM 
untuk pertama kalinya melalui pemilihan 
umum tahun 1982. Begitu berkuasa, MMM 
meninggalkan berbagai kebijakannya yang 
radikal, dan ketika konsensus politik yang 
luas untuk institusi-institusi yang baik 
menjadi jelas, zona pemrosesan ekspor pun 
meledak.
 Perbedaannya dengan Guyana 
sangat mencolok. Pemilihan umum yang 
pertama yang diadakan pada malam 
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menjelang kemerdekaan dimenangkan 
oleh Burnham dan People’s National 
Party yang dipimpinnya. Ia mengalahkan 
People’s Progressive Party yang dipimpin 
Jagan.  Burnham mempertahankan 
kekuasaannya dengan cara-cara yang licik. 
Ia mengubah konstitusi pada tahun 1980 
untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai 
presiden eksekutif. Ia membunuh lawan-
lawan politiknya, yang paling terkenal 
adalah pembunuhan terhadap aktivis 
politik dan ekonomi radikal, Walter Rodney, 
pada tahun 1980. Kebijakan-kebijakan 
ekonomi rezim Burnham gagal total. Ia 
mengambilalih perkebunan-perkebunan 
gula, membangun berbagai industri negara 
yang sangat tidak efektif, dan ia pun dengan 
agresif memperbesar jumlah anggota 
partainya melalui sistem perlindungan, 
khususnya dalam korps pegawai negeri. 
Ancaman yang tersirat ataupun nyata 
terhadap properti dan nyawa mendorong 
terjadinya diaspora yang sangat besar 
dari negara itu, khususnya di kalangan 
profesional dan kelas menengah. Baru pada 
tahun 1990-an, Guyana yang demokratis 
mulai pelan-pelan pulih dari warisan ini. 
Tetapi, perpecahan etnis terus ada untuk 
waktu yang lama, dan negara tersebut 
terus menderita dari pemerintahan yang 
buruk, tiadanya transparansi politik, dan 
ketegangan antar-etnis yang menghambat 
pembangunan ekonomi dan sosial. 
 Bagaimana menjelaskan hasil yang amat 
berlainan dari keadaan awal yang hampir 
sama? Di Guyana, hanya terdapat sedikit 
kontrol terhadap penggunaan kekuasaan, 
sementara konflik-konflik politik, yang 
semata-mata didasarkan atas etnisitas, lebih 
mengutub. Dan walaupun kedua negara 
mengawali masa kemerdekaannya sebagai 

negara demokrasi, yang dapat dilakukan 
(atau ingin dilakukan) oleh mayoritas orang 
di Mauritius kekelompok minoritas lebih 
terbatas daripada di Guyana. 
 Di Mauritius, negara kolonial Inggris 
harus berhadapan dengan sebuah kelas 
pemilik perkebunan yang kuat dan yang 
tidak meninggalkan pulau itu setelah 
Mauritius dianeksasi oleh Inggris pada 
tahun 1812. Kelas masyarakat itu umumnya 
terdiri atas orang-orang Prancis. Pada 
tahun 1870-an, ketika Inggris mengurangi 
otonomi administrasi kolonial, Mauritius 
terpaksa membentuk suatu dewan legislatif. 
Walaupun dewan ini pada awalnya 
didominasi oleh pemilik perkebunan, pada 
peralihan abad ke-20, orang Indo-Mauritius 
yang pertama terpilih. Ini merupakan tanda 
nyata bahwa otonomi politik yang luas 
di negara pulau tersebut memungkinkan 
munculnya suatu masyarakat yang lebih 
terbuka, dengan mobilitas ke atas yang 
dimiliki oleh para mantan pekerja kontrak 
yang lebih besar. Kekuasaan kaum kolonial 
diawasi dengan ketat, terbukti dalam fakta 
bahwa para pelopor kemerdekaan Mauritius 
pada tahun 1960-an dapat menegosiasikan 
institusi-institusi pascakemerdekaan 
yang lebih sesuai dengan yang mereka 
inginkan. 
 Jukstaposisi kepentingan-kepentingan 
lokal yang berbeda dan melemahnya warisan 
negara kolonial melahirkan distribusi 
kekuasaan politik yang lebih seimbang di 
Mauritius. Dan dari situasi ini, muncul 
kepentingan-kepentingan yang lebih ‘cair.’ 
Walaupun identitas etnis tentu saja penting 
dalam perpolitikan, demikian pulalah 
kelompok-kelompok yang berbeda, seperti 
jelas dari perkembangan MMM menjadi 
suatu kekuatan politik yang kuat dan koalisi 
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Ramgoolam dan Duval pada tahun 1970-
an. Politik menjadi lebih tidak terpolarisasi 
daripada yang seharusnya. 
 Di Guyana, tidak ada kelas pemilik 
perkebunan pribumi yang dapat mengawasi 
jalannya kekuasaan negara kolonial. 
Setelah kepergian orang-orang Belanda, 
perkebunan dikuasai oleh perusahaan-
perusahaan Inggris yang tidak hadir di 
sana. Kecenderungan otoritarian khas 
negara kolonial dipertegas oleh campur 
tangan militer Inggris, yang pada tahun 
1953 didukung oleh Amerika Serikat, 

untuk menggulingkan Jagan dari kekuasaan 
karena kecenderungan sosialisnya. Para 
politikus Guyana, tidak seperti para 
politikus di Mauritius, tidak memiliki 
kemampuan untuk mendapatkan apa yang 
mereka inginkan dari negara kolonial. Ini 
berarti bahwa ada sedikit orang pribumi 
yang mengawasi jalannya kekuasaan, 
dan penggunaan kekuasaan politik yang 
tidak terkekang menjadi hal yang wajar. 
Contoh yang paling baik mengenai hal 
ini adalah sistem elektoral atau pemilihan 
umum. Orang Inggris menerapkan sistem 
perwakilan proporsional karena takut 
bahwa keterwakilan yang besar dari partai-
partai besar yang inheren dengan sistem 
mayoritas akan membuat Jagan menang 
mutlak pada pemilihan umum tahun 1964 
(People’s Progressive Party memenangkan 
42,6 persen suara pada pemilihan tahun 
1961). Sistem ini memudahkan Burnham 
untuk merebut kekuasaan. 
 Walaupun Inggris berusaha untuk 
melakukan hal yang sama di Mauritius, 
para elit politik di negeri itu bertahan 
dan dengan tegas mengajukan suatu 
kompromi: suatu sistem dengan daerah-
daerah pemilihan yang relatif luas dengan 
tiga politikus yang mendapatkan suara 
terbanyak yang dipilih dan dengan delapan 
“pecundang” terbaik dari seluruh negeri 
dipilih untuk menjadi anggota parlemen. 
Sistem ini mempertahankan unsur-unsur 
institusi mayoritarian yang diyakini 
oleh para pemimpin Mauritius sangat 
penting untuk pemerintah. Perpolitikan 
di Guyana sepenuhnya didefinisikan 
dengan etnisitas. Ini terjadi karena evolusi 
ekonomi yang terjadi sebelumnya, dan 
dominansi kepentingan kolonial di Guyana, 
meninggalkan sedikit ruang saja untuk 

KOTAK 6.3  Polarisasi, konflik, dan pertumbuhan

Para peneliti telah lama menyadari bahwa 
pengelompokan sosial yang mendalam 
mempersulit pelaksanaan kebijakan-kebijakan 
yang menguntungkan semuanya. Namun 
demikian, menemukan ukuran yang lebih 
persis mengenai hakikat dan sejauh mana 
pengelompokan tersebut ternyata juga 
merupakan persoalan yang problematis. 
Selama tahun 1990-an, kaum akademisi 
menggunakan suatu cara pengukuran 
yang dikenal sebagai “fraksionalisasi etno-
linguistik”—pertama kali disusun oleh para 
ilmuwan sosial Rusia pada tahun 1960-
an—untuk menunjukkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi menjadi lebih lambat, dengan 
mempertimbangkan faktor-faktor lain, dalam 
masyarakat yang tingkat probabilitasnya (dari 
dua penduduk yang diambil secara acak dari 
kelompok masyarakat yang berasal dari suku 
yang sama) rendah. “Tragedi pertumbuhan” 
Afrika, sebagian, disebabkan oleh tingkat 
“fraksionalisasi” yang tinggi (Easterly dan 
Levine 1997).
 Beberapa karya yang lebih mutakhir 
berusaha untuk memperbaiki cara pengukuran 
perbedaan sosial itu dengan berfokus pada 
polarisasi, atau sejauh mana sejumlah 
kecil orang yang berpengaruh mendominasi 
suatu masyarakat, dan dengan demikian 

menyediakan landasan yang secara teoretis 
lebih maju untuk menjelaskan relasi antara 
perbedaan dengan konflik, dan dengan cara 
ini, pertumbuhan ekonomi (Esteban dan 
Ray 1994). Dalam pengukuran ini, sebuah 
negara dengan tiga kelompok yang masing-
masing menyusun 49, 49, dan 2 persen 
dari masyarakat akan lebih terpolarisasi 
atau terkutub daripada suatu negara 
yang perimbangan kelompok-kelompoknya 
adalah 33, 33, dan 34 persen.. Pengukuran 
berdasarkan tingkat polaritas merupakan 
prediktor konflik sipil yang lebih bagus 
daripada pengukuran yang didasarkan 
pada ketidaksetaraan pendapatan individu 
dan fraksionalisasi. Asosiasi statistik ini 
diilustrasikan oleh fakta bahwa, dengan 
cara pengukuran ini, 9 dari 10 masyarakat 
yang paling terpolarisasi di dunia pernah 
mengalami konflik sipil yang hebat dalam 
beberapa dasawarsa yang lalu, termasuk 
Eritrea, Guatemala, Nigeria, Sierra Leone, 
serta Bosnia dan Herzegovina (García-
Montalvo dan Reynal-Querol akan terbit). 
Tentu saja, hal ini baru merupakan salah satu 
faktor yang memengaruhi konflik. Karya-
karya yang lain memberi tekanan pada peran 
ketergantungan sumber daya dan kapasitas 
negara (lihat Bank Dunia 2003h).
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berbagai kepentingan yang berbeda, seperti 
yang muncul di Mauritius. Meski Guyana 
belum pernah mengalami konflik sosial 
yang frontal, tingkat polarisasi yang tinggi 
dan institusi-institusi manajemen konflik 
yang lemah bisa menjadi faktor kontributor 
bagi meletusnya perang sipil (Kotak 6.3).

Implikasi-implikasi 

Di Mauritius, hak milik dijamin dan negara 
menjalankan politik demokrasi yang terbuka. 
Terdapat investasi yang intensif di bidang 
pendidikan dan akses bebas ke kesempatan-
kesempatan investasi yang menguntungkan, 
yang secara paling gamblang diilustrasikan 
dalam zona pemrosesan ekspor. Di Guyana, 
kebalikannya terjadi pada tahun 1970-an 
dan 1980-an. Persoalannya adalah mengapa 
institusi-institusi yang ada jadi begitu baik 
dalam satu kasus dan demikian buruk 
pada kasus yang lain, mengingat kemiripan 
sejarah keduanya yang sangat jelas. 
 Dua kasus tersebut baru dapat 
dimengerti bila ditelaah secara lebih 
mendalam. Sejarah kolonial Mauritius 
secara signifikan berbeda dari sejarah 
kolonial Guyana sehingga memungkinkan 
berkembangnya kelompok politik dalam 
negeri yang lebih kuat. Perlawanan Mauritius 
terhadap negara kolonial dijalankan secara 
lebih efektif, dan akhirnya, menghasilkan 
distribusi kekuasaan politik yang lebih 
egaliter dan struktur konflik politik yang 
lebih tidak terpolarisasi. Namun, di Guyana, 
tidak ada kelompok kepentingan domestik 
yang kuat, yang memiliki kepentingan 
tertentu untuk menentang negara kolonial 
atau yang sanggup menghambat upaya-
upaya negara menyerobot tanah dan aset-
aset lain pascakemerdekaan. Penggunaan 

kekuasaan tak terkekang, dan perpolitikan 
sangat terpolarisasi berdasarkan etnisitas. 
 Indonesia menunjukkan bahwa 
pertumbuhan itu mungkin dicapai meskipun 
dengan institusi-institusi dasar yang buruk 
ketika para elit, secara meyakinkan, dapat 
membuat komitmen yang kontinjen 
untuk memperbaiki institusi-institusi 
dan ketika mereka dapat menciptakan 
berbagai mekanisme yang secara tidak 
langsung menguntungkan dari tindakan 
mendorong kesempatan berinvestasi pihak 
lain. Percepatan pertumbuhan ekonomi 
setelah tahun 1966, khususnya aspek-aspek 
pertumbuhan yang pro orang miskin, 
dengan jelas digerakkan oleh ancaman 
komunisme dan kekacauan masyarakat 
pedesaan. Dampak konflik tahun 1965 
dan 1966 adalah redistribusi kekuasaan ke 
sektor pedesaan, dengan pertumbuhan yang 
berkelanjutan dan inklusif, yang dibutuhkan 
untuk mempertahankan kekuasaan politik 
rezim yang berkuasa. 
 Namun demikian, redistribusi ke-
kuasaan di Indonesia tidak diinstitu-
sionalisasi, seperti yang terjadi di Republik 
Korea, misalnya. Tambahan pula, ini 
tidak mendorong rezim Orde Baru untuk 
memperbaiki institusi-institusi di luar 
pedesaan dan sektor pendidikan, walaupun 
kaitan antara upaya menggalakkan 
pembangunan ekonomi dengan tatanan 
sosial memang sangat membantu pemerintah 
untuk menjaga hubungan baiknya dengan 
para cukong. Ketika berbagai hambatan 
dalam kebijakan ekonomi rezim Orde Baru 
menjadi lebih sedikit pada tahun 1990-an, 
menjadi lebih sulitlah untuk menghindari 
menggilanya korupsi dan utang yang 
masif dan melemahkan perekonomian. 
Lagi pula, persekongkolan kolusif yang 
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pemerintah buat dengan para pengusaha 
Sino-Indonesia ternyata sangat rapuh. 
Relasi tersebut dilandaskan pada harapan 
bersama dengan panjangnya kekuasaan 
Soeharto, harapan yang memudar seiring 
memburuknya kesehatan Soeharto dan 
tidak dapat bertahannya ia dari krisis 
keuangan tahun 1997.22

Peralihan ke institusi yang 
lebih setara
Sejauh ini, kita telah mengamati berbagai 
kasus yang mengilustrasikan mekanisme-
mekanisme yang menciptakan institusi 
yang baik dan menopang kemakmuran. 
Kasus-kasus itu melibatkan berbagai 
institusi yang memungkinkan munculnya 
kesempatan yang lebih setara, dan di balik 
institusi-institusi semacam itu terdapat 
keseimbangan yang relatif antara sumber-
sumber ekonomi dan kekuasaan politik. 
Institusi-institusi semacam itu tumbuh di 
suatu masyarakat tertentu, tetapi tidak di 
masyarakat yang lain. Walaupun sering kali 
cenderung memperkuat satu sama lain dan 
bertahan untuk waktu yang lama, sistem-
sistem institusi macam itu juga berubah. 
Beberapa negara yang distribusi sumber 
daya dan kekuasaan politiknya tidak setara 
menjadi lebih egaliter dan demokratis, dan 
orang yang pada mulanya tidak berdaya 
memperoleh kekuasaan dan pengaruh. 
Walaupun kadang kala merupakan ciptaan 
kolonialisme atau penaklukan militer, 
institusi dimungkinkan berkembang melalui 
keputusan-keputusan yang baik, cara-cara 
yang terhormat, dan dinamika intrinsik 
dalam proses pembangunan, seperti 
terjadi di Mauritius. Juga dimungkinkan 
bahwa berbagai solusi kondisional yang 

sementara pun menuntun pada perubahan 
yang tetap, karena pertumbuhan memacu 
transformasi yang menyebabkan perubahan 
yang baik dalam institusi. Pesan dari teori 
modernisasi23 ini mungkin persis sama 
dengan yang terjadi di Republik Korea. 
 Tantangannya yang terbesar adalah 
untuk memahami proses-proses perubahan 
dan untuk memperoleh pelajaran darinya 
tentang bagaimana masyarakat miskin dapat 
membuat berbagai perubahan institusional 
yang bermanfaat untuk mereka. Proses ini 
tampaknya tidak terjadi di Argentina (Kotak 
6.2) atau Guyana, tetapi berlangsung di 
Inggris pada abad ke-17, ke-18, dan ke-19 
serta di Finlandia, Swedia, Spanyol, dan 
Republik Korea pada abad ke-20. Hal yang 
sama juga terjadi di Mauritius. Di sini, 
kita akan secara singkat melihat kembali 
tiga contoh transisi semacam itu: Inggris 
modern awal, Finlandia dan Swedia modern 
pada awal abad ke-20, serta Cina pada 20 
tahun terakhir. Transisi dan pilihan-pilihan 
kebijakan di Spanyol telah dibahas di Fokus 
3 tentang Spanyol.

Inggris modern awal

Pada sekitar tahun 1500, sebagian besar 
negara di Eropa adalah masyarakat feodal 
yang sangat hierarkis yang diperintah oleh 
kaum monarki absolut dengan kekuasaan 
dari Tuhan. Daerah-daerah yang paling 
makmur seperti negara kota Venezia, Genoa 
dan Florence, di Italia telah meninggalkan 
feodalisme dan diperintah oleh kaum 
republik yang jelas-jelas merepresentasikan 
berbagai kepentingan kalangan pedagang. 
Belanda juga meninggalkan feodalisme 
yang kaku dan menjadi relatif makmur, 
meskipun ia tetap merupakan bagian dari 
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Jauh dari merupakan dampak pertumbuhan 
ekonomi yang berhasil, para sejarawan Inggris 
abad ke-17 dan ke-18 yang mutakhir menemukan 
bahwa berbagai institusi keamanan masyarakat 
yang tersebar luas tetapi unik telah ada selama 
beberapa abad sebelum revolusi industri. Kaum 
akademisi semakin banyak yang berpendapat 
bahwa pengaruh yang sebelumnya diremehkan 
dari revolusi industri Inggris, sebenarnya, terletak 
di dalam revolusi agraria. Pembanding utamanya 
di sini adalah ekonomi pedesaan dan perdagangan 
Belanda yang sangat maju pada abad ke-16 dan 
ke-17. Banyak inovasi teknis yang paling penting 
dalam pertanian Inggris selama kurun waktu ini, 
seperti teknologi pengeringan tanah, jenis-jenis 
tanaman baru, dan sistem rotasi, secara langsung 
dipinjam dari Belanda. Namun demikian, pertanian 
dan layanan ekonomi Inggris pada abad ke-17 
dan ke-18 semakin maju dan mampu melampaui 
Belanda. Mengapa?
 Belakangan ini, perhatian mulai diberikan 
pada suatu perbedaan institusional yang penting 
antara kedua negara—sistem jaring pengaman 
sosial di Inggris yang didasarkan pada Undang-
undang Kemiskinan, yang secara bertahap 
berjalan dengan baik selama abad ke-16, dan 
mencapai puncaknya dengan keluarnya statuta 
Elizabethan yang terkenal antara tahun 1598 
dan 1601. Ini merupakan sebuah respons 
kaum humanis Kristen, yang diilhami oleh 
optimisme baru tentang apa  yang dapat dan 

seharusnya pemerintah capai di hadapan persepsi 
meningkatnya kemiskinan di kalangan rakyat 
banyak. Undang-undang Kemiskinan diamanatkan 
oleh pemerintah pusat, tetapi—terutama demi 
keefektifan praktisnya—penerapan sepenuhnya 
diserahkan kepada otoritas lokal: undang-undang 
ini didanai oleh pajak kepemilikan properti di setiap 
paroki, yang dijalankan oleh para pejabat lokal dan 
diawasi dengan cermat oleh para hakim setempat. 
Undang-undang ini sejalan seiring dengan suatu 
sistem registrasi penduduk nasional yang relatif 
efisien, register atau daftar jemaat Gereja Inggris, 
yang disusun pada tahun 1538. Undang-undang 
Kemiskinan menempatkan masyarakat Inggris 
pada basis yang sepenuhnya berbeda, dalam 
keamanan sosialnya, dari semua masyarakat lain 
di Eropa.
 Sistem keamanan sosial yang komprehensif 
yang ditetapkan oleh Undang-undang Kemiskinan 
membawa beberapa pengaruh ekonomi yang 
signifikan. Dalam perpaduan dengan hukum-
hukum lain (yang dibuat pada abad ke-13) yang 
mengakui pengalihan hak waris atas tanah, 
undang-undang ini mendorong mobilitas tenaga 
kerja dan mengurangi keterikatan pada tanah 
milik sebagai satu-satunya bentuk jaminan untuk 
para petani. Orang jadi relatif yakin bahwa 
kebutuhannya akan dicukupi, ke mana pun mereka 
pindah untuk bekerja, tidak peduli apa pun status 
kepemilikan mereka. Para tuan tanah dan petani 
dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari 

peningkatan ukuran lahan, dari program enclosure, 
dan dari memberhentikan tenaga kerja atau 
mengubah kontrak kerja mereka menjadi pekerja 
harian atau mingguan yang lebih efisien, tanpa 
memancing protes dari para petani seperti yang 
terjadi di Eropa daratan. Tetapi, sama dengannya, 
para pekerja di Inggris memiliki insentif untuk 
melakukan ini hanya jika hal itu masuk akal 
secara ekonomi karena, melalui Undang-undang 
Kemiskinan, mereka juga harus memperhitungkan 
liabilitas mereka untuk membiayai anggota 
keluarga dari para pekerja yang diberhentikan.
 Yang coba dibangun oleh Undang-undang 
Kemiskinan di Inggris adalah sebuah sistem 
penghargaan publik terhadap tanggung jawab 
kolektif pada kehidupan subsisten semua orang, 
termasuk pada suatu pendekatan yang sangat 
tidak moralistik dalam bentuk dukungan terhadap 
para ibu tunggal dan anak-anak mereka yang tidak 
sah. Bukti yang komparatif menunjukkan tiadanya 
kaitan yang relatif di Inggris—apalagi di seluruh 
Eropa—antara fluktuasi dalam harga makanan dan 
tingkat kematian, dan Inggris—tanpa mencakup 
Irlandia—adalah negara pertama di dunia yang 
berhasil meniadakan kematian yang disebabkan 
oleh kelaparan.

Sumber: Szreter (2005), mengutip dari Slack (1990), 

Wrigley (1998), Solar (1997), Solar (1995), King (2000), 

Lees (1998).

KOTAK 6.4  Membantu pertumbuhan yang setara di Inggris modern awal: peran Undang-undang   
 Kemiskinan 

Kerajaan Habsburg yang otokratis. Namun 
demikian, perbedaan pendapatan antara 
daerah-daerah yang paling makmur dengan 
yang paling miskin relatif kecil. Setelah 
tahun 1500, gambaran ini berubah dengan 
cepat. Pertama Belanda dan kemudian 
Inggris menjadi lebih makmur dari sebagian 
besar negara lain di Eropa, sementara 
dunia Mediterania [di sekitar Laut Tengah] 
mengalami kemunduran.

 Sebagaimana dinyatakan oleh North 
dan Thomas (1973), penjelasan yang paling 
masuk akal untuk perubahan-perubahan 
ini adalah munculnya pemerintahan-
pemerintahan konstitusional di Belanda 
dan Inggris: perbedaan kemakmuran 
pada periode modern awal terkait dengan 
evolusi institusi-institusi politik.24 Institusi 
berkembang karena perubahan dalam 
distribusi sumber daya dan kekuasaan 
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politik. Sungguh, lingkaran perubahan 
institusi yang baik itu ada, yang mencakup 
distribusi sumber daya dan kekuasaan 
yang lebih luas dan perubahan-perubahan 
institusional yang mengikutinya. Perubahan 
ini meliputi runtuhnya feodalisme dan 
perbudakan serta munculnya gerakan pasar 
tenaga kerja merdeka, perubahan distribusi 
tanah, komersialisasi pertanian dan 
perkembangan perdagangan antarbenua.25

 Namun demikian, bahkan setelah 
tahun 1688, akar sistem politik Inggris 
masih bersifat oligarkis. Perubahan-
perubahan distribusi kekuasaan yang 
mengarah pada kesetaraan politik yang 
lebih besar yang lebih lanjut dibutuhkan 
untuk menopang pembangunan Inggris 
sehingga akhirnya mengantarnya menjadi 
suatu masyarakat yang lebih egaliter. 
Walaupun Inggris merupakan sebuah 
rezim yang konstitusional, demokrasi yang 
diterapkannya pada tahun 1800 masih 
sangat terbatas. Sebelum reformasi hukum 
yang pertama pada tahun 1832 mendorong 
liberalisasi politik yang memuncak pada 
demokrasi yang penuh pada tahun 1918, 
kurang dari 10 persen kaum laki-laki 
dewasa yang mempunyai hak pilih. Alasan 
dari perubahan-perubahan ini tampaknya 
adalah pengaruh industrialisasi awal dan 
urbanisasi dalam hal kemampuan orang-
orang yang tidak mempunyai hak pilih 
untuk menentang kekuasaan kaum elit 
politik.26 Demokratisasi Inggris pada abad 
ke-19 merupakan hasil dari serangkaian 
konsesi strategis yang dilakukan oleh para 
elit politik untuk menghindari kerusuhan 
sosial.27

 Sementara sistem perpolitikan abad 
ke-18 tetap sejalan dengan inisiatif pribadi, 

penemuan, dan awal mula revolusi industri 
di Inggris, pertumbuhan jangka panjang 
yang berkelanjutan memerlukan investasi 
yang luas, khususnya dalam sumber daya 
manusia. Institusi-institusi semacam itu 
harus menunggu mulai terwujudnya 
demokrasi rakyat setelah tahun 1867.28 
Namun demikian, sejarah Undang-
undang Kemiskinan yang lebih panjang 
menyediakan contoh tentang bagaimana 
persiapan terhadap berbagai risiko yang 
merugikan juga mendukung dinamisme 
yang lebih besar (Kotak 6.4)—sebuah tema 
yang akan kita lihat kembali di Bab 7.
 Jenis-jenis reformasi politik di 
Inggris pada abad ke-19 mendorong 
munculnya berbagai institusi ekonomi 
yang secara jelas memengaruhi distribusi 
pendapatan, dan terutama memajukan 
usaha-usaha pendidikan pada tahun 1867 
dan seterusnya. Tetapi, pada kurun waktu 
yang sama juga terjadi reformasi pasar 
tenaga kerja yang ekstensif, yang semakin 
meningkatkan daya tawar para pekerja 
dan mendorong munculnya Partai Buruh. 
Pada tahun 1906, pemerintah liberal yang 
dipimpin oleh Herbert Asquith juga mulai 
memperkenalkan dasar-dasar negara 
madani (welfare state), yang kemudian 
dilanjutkan oleh pemerintahan partai 
buruh setelah tahun 1945. Ketika mulai 
mengadopsi berbagai institusi yang 
mendorong kemakmuran, Inggris masih 
merupakan masyarakat yang sangat tidak 
setara dan ketidaksetaraannya hampir 
dipastikan akan terus meningkat sampai 
dengan awal atau pertengahan abad ke-
19 (Figur 6.7). Walaupun ukurannya 
berbeda-beda tergantung pada sumber 
yang dipakai, ketidaksetaraan tampaknya 
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terus mengalami peningkatan sampai 
dengan awal dan mungkin pertengahan 
abad ke-19.29 Setelah tahun 1870, terdapat 
konsensus yang disepakati secara luas 
bahwa ketidaksetaraan menurun secara 
substansial pada abad berikutnya. 
 Menurunnya tingkat ketidaksetaraan 
setelah tahun 1870 sangat terkait dengan 
Second Reform Act tahun 1867, yang 
merupakan reformasi pertama yang 
sungguh-sungguh memperluas hak pilih 
pada orang-orang dari kelas pekerja. Ketika 
demokrasi terbuka untuk orang-orang 
yang relatif miskin, mereka biasanya akan 
memanfaatkannya untuk menyokong 
berbagai institusi ekonomi dan distribusi 
pendapatan dalam masyarakat yang sesuai 
dengan kepentingan mereka.30

Finlandia dan Swedia abad         
ke-2031

Finlandia dan Swedia dikenal luas sebagai 
dua negara makmur dengan sistem welfare 
state yang amat sukses, yang dalam artian 
tertentu, disebabkan oleh jumlah penduduk 
yang sedikit dan homogen dalam etnis. 
Tetapi, pembacaan yang lebih cermat 
terhadap sejarah ekonomi kedua negara itu 
menunjukkan bahwa “berbagai lingkaran 
baik” kontemporer mereka—yang ditandai 
dengan pertumbuhan dan kesetaraan yang 
saling menguatkan—merupakan hasil dari 
suatu perjuangan politik yang sulit dan 
lama untuk mendirikan institusi-institusi 
dan membuat berbagai kebijakan yang 
menyediakan kesempatan ekonomi yang 
luas dan tanggapan terhadap transisi 
sosial yang bersifat positif (pertumbuhan 
ekonomi, perubahan struktural) dan kejutan 

yang sifatnya negatif (krisis ekonomi makro, 
perang sipil).
 Pada abad Pertengahan, Finlandia 
adalah bagian dari Swedia, tetapi menyusul 
perang antara Rusia dengan Swedia pada 
tahun 1808–1809, Finlandia menjadi bagian 
dari kerajaan Rusia. Finlandia mengalami 
salah satu dari bencana kelaparan yang 
terakhir di Eropa pada tahun 1867–1868, 
sebuah kejadian yang mengantar pada 
perubahan-perubahan ekonomi dan 
demografi yang penting karena seluruh 
wilayahnya hancur. Revolusi Rusia tahun 
1917 menyebabkan runtuhnya otoritas 
kerajaan Rusia di Finlandia, dan negara 
itu dengan segera memproklamasikan 
kemerdekaannya. Tetapi, ini mendorong 
meletusnya perang sipil yang kejam antara 
“pengawal putih” (kaum nasionalis borjuis) 
dan “pengawal merah” (kaum sosialis yang 
setia ke Rusia). Lebih dari 30.000 pasukan 
meninggal dalam peristiwa tersebut.
 Namun demikian, berbagai reformasi 
progresif yang dijalankan pada waktu 
selanjutnya menjadi dasar untuk masyarakat 
dan ekonomi Finlandia modern. Reformasi 
tanah—salah satu penyebab utama perang 
sipil—ditetapkan dengan segera. Sebuah 
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peraturan yang ditetapkan pada tahun 
1918 memperbolehkan petani penggarap 
untuk membeli tanah, amandemen tahun 
1922 memfasilitasi perluasan lahan-lahan 
pertanian yang kecil melalui pemberian 
subsidi. Pendapatan progresif dan pajak 
kekayaan ditetapkan tahun 1920, dan 
kemudian diikuti dengan perluasan hak-
hak kaum perempuan (walaupun hak 
pilih universal dalam pemilihan anggota 
parlemen telah dijalankan semenjak tahun 
1906) dan komitmen pemerintah pusat 
(tidak hanya pemerintah kota atau daerah) 
terhadap penyelenggaraan pendidikan 
dasar. 
 Dari akhir tahun 1940-an sampai 
awal tahun 1990-an, ekonomi Finlandia 
terus-menerus mengalami pertumbuhan 
dengan tingkat pendapatan per kapita 
yang mampu mengejar tingkat pendapatan 
per kapita Inggris Raya pada tahun 1980-
an dan Swedia pada tahun 1990-an (dari 
kira-kira setengah pada abad sebelumnya). 
Kesuksesan ini merupakan hasil dari 
“pengaturan pasar” gaya Asia: kolaborasi 
antara sektor swasta dengan negeri dipacu 
untuk mengindustrialisasi ekonomi, yang 
pada akhir tahun 1950-an, 40 persennya 
dihasilkan dari produk pertanian.32 Salah 
satu penyeimbang penting untuk kebijakan 
industrial Finlandia (yang didasarkan pada 
tingkat akumulasi modal dan simpanan 
publik yang tinggi, tingkat suku bunga 
kredit yang rendah, dan investasi-investasi 
penting dalam pembangunan infrastruktur 
yang utama) adalah bangunan welfare 
state untuk melindungi warga negara dari 
berbagai kalangan umur dari berbagai 
perubahan sosial yang tidak menentu yang 
dihasilkan oleh transformasi ekonomi yang 
cepat semacam itu.

 Kepemimpinan politik yang kuat 
dan dapat dipercaya sangat penting untuk 
memungkinkan semuanya ini. Setelah 
Perang Dunia II, Presiden Urho Kekkoken 
mengajukan sebuah pertanyaan yang 
amat terkenal ke bangsanya, “Apakah kita 
cukup sabar untuk makmur?” Sesudah 
itu, ia mengadakan serangkaian negosiasi 
untuk membuat berbagai kesepakatan 
(“korporatisme sosial”) dengan kalangan 
pelaku industri, serikat pekerja, dan 
kelompok masyarakat yang memungkinkan 
semua pihak bertindak secara saling 
meleng kapi .  Mo del  Fin l andi a  in i 
menghadapi masalah (angka pengangguran 
yang tinggi), tetapi ia menunjukkan bahwa 
negara, pasar, dan masyarakat dapat bekerja 
sama untuk menciptakan berbagai institusi, 
kebijakan, dan ruang yang diperlukan 
untuk menghasilkan pembangunan yang 
berkesetaraan.
 Dewasa ini, Swedia kiranya adalah 
negara yang paling diasosiasikan dengan 
konsep welfare state. Yang kurang begitu 
diketahui umum adalah saat dan rangkaian 
peristiwa yang menyebabkannya demikian. 
Konsep welfare state Swedia merupakan 
hasil, dan bukan pendahulu, dari transisi 
negara ke pertumbuhan ekonomi modern. 
Sungguh, konsep ini dirancang sebagai 
respons terhadap berbagai persoalan 
(kesejahteraan warga yang sudah lanjut 
usia, pengangguran) yang dipicu oleh 
pertumbuhan semacam itu. Tetapi, untuk 
membuat pertumbuhan semacam itu 
mungkin, dan untuk menempatkannya 
da lam kondis i  sos ia l  pol it ik  yang 
memungkinkan artikulasi  dari  dan 
menopang konsep seperti welfare state 
(sebuah sistem yang hanya ada dalam 
bentuk yang embrionik di dunia kapitalis 
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lain), adalah vital bahwa seperangkat 
pengaturan institusional yang setara lebih 
dulu dimatangkan.
 Di Swedia, berbagai pengaturan 
macam ini biasanya mendorong terjadinya 
mobilitas sosial ke atas yang tinggi di antara 
kelompok-kelompok yang subordinat: 
sejarah otonomi petani yang panjang, 
suatu aristokrasi yang lemah, suatu negara-
bangsa yang sanggup untuk memenangkan 
dukungan dari kaum petani dan pada saat 
yang sama, menolak klaim kaum aristokrat 
atas kekuasaannya. Swedia adalah negara 
pertama yang memiliki bank sentral (tahun 
1668) dan di antara negara-negara yang 
pertama mengakui hak-hak milik dasar. 
Sebagai negara semacam itu, “penyertaan 
petani dalam transformasi ekonomi agraria 
dan berbagai pengaturan institusional 
yang menopang prinsip egalitarianisme 
menjadi elemen dasar untuk tumbuh dan 
berkembang pesatnya ekonomi pasar 
industrial di Swedia.”33 Ini adalah ekonomi 
yang dilandaskan pada hak-hak politik dan 
kesempatan-kesempatan sosial yang luas. 
 Namun, sejarah tidak sama dengan 
takdir. Pembangunan yang berkesetaraan 
sama pentingnya dengan berbagai keputusan 
dan pilihan yang bijak yang diambil di 
persimpangan-persimpangan sejarah 
yang ada. Abad pertengahan, revolusi 
industri, dan abad ke-20 yang hiruk-
pikuk membebaskan kekuatan besar yang 
terpendam dalam masyarakat Swedia. 
Beberapa menyenangkan (meningkatnya 
produktivitas pertanian), dan beberapa yang 
lain menakutkan (angka pengangguran 
yang membengkak). Setiap upaya untuk 
merespons  kekuatan-kekuatan ini 
membentuk warna politik untuk upaya-
upaya selanjutnya. Mempersiapkan dan 

memperluas dasar-dasar institusional yang 
setara dalam berbagai persimpangan sejarah 
yang penting telah mampu menyatukan 
unsur-unsur dalam strategi pembangunan 
Swedia. Pencapaiannya luar biasa, meski 
berbagai realitas abad ke-21 memberikan 
tantangan-tantangan yang besar terhadap 
konsep welfare state tersebut. 
 Implikasi utama dari kasus Finlandia 
dan Swedia untuk negara berkembang 
dewasa ini adalah bahwa pertumbuhan 
ekonomi dan kesetaraan sosiopolitik itu 
saling menegaskan dan dapat ditunjang 
dengan berbagai transisi institusional. 
Kasus ini seharusnya tidak dilihat sebagai 
‘cetak biru’ yang dapat begitu saja ditiru. 
Sebaliknya, kasus ini seharusnya dibaca 
sebagai contoh tentang bagaimana komitmen 
pada kesetaraan dalam konteks tertentu 
mampu menjadi fondasi untuk kemakmuran 
jangka panjang dan jangka pendek dengan 
mengonsolidasi lingkaran-lingkaran baik 
yang menghubungkan berbagai institusi 
dan insentif yang tersedia.

 

Cina pada akhir abad ke-20

Perkembangan ekonomi Cina sejak tahun 
1978 sungguh luar biasa. Dengan GDP 
per kapita yang meningkat empat kali 
lipat dalam 25 tahun terakhir, Cina telah 
mentransformasi dirinya dari sebuah 
negara miskin dengan perencanaan 
ekonomi yang sentralistik menjadi sebuah 
negara dengan ekonomi pasar yang tingkat 
pendapatannya tergolong menengah ke 
bawah. Konsekuensinya, jumlah orang 
yang hidup di bawah garis kemiskinan 
(berpenghasilan di bawah $1 per hari) turun 
dari 634 juta pada tahun 1981 menjadi 212 
juta pada tahun 2001.34
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 Dari perspektif bab ini, hal yang penting 
adalah bahwa negara terbesar di dunia ini 
telah menjalani transformasi ekonomi yang 
besar tanpa perubahan mendasar pada 
struktur institusional politik, yang tetap 
didominasi oleh Partai Komunis Cina. 
Namun demikian, perbaikan institusional 
di Cina memang terjadi sejalan dengan 
reformasi ekonomi. Dan peningkatan 
yang besar dalam investasi swasta dan 
kebebasan yang luas untuk masuk ke dalam 
kesempatan ekonomi yang menguntungkan 
menunjukkan bahwa hak milik terjamin, 
terlepas dari tiadanya sistem peradilan 
model Barat. 
 Meskipun bentuk institusional Cina 
berbeda dari kasus-kasus lain yang ditinjau 
di sini, pengalaman negara tersebut 
sesuai dengan tesis bab ini. Pembahasan 
sebelumnya tentang t rans is i  yang 
berkesetaraan di Inggris dan Skandinavia 
mengilustrasikan argumen bahwa sebuah 
sistem ekonomi yang berhasil tergantung 
pada sistem politik yang mengatur dan 
menjalankan hak milik dan berbagai 
perjanjian, dan yang melindungi pasar 
dari penerobosan politik. Sejarah Cina 
mutakhir menunjukkan bahwa titik awal 
reformasi tidak harus ada dalam institusi-
institusi politik. Berbagai perubahan dalam 
institusi dan relasi ekonomi yang ada di 
antara tingkatan-tingkatan pemerintahan 
dapat juga membangun komitmen yang 
dapat dipercaya untuk reformasi sebagai 
sistem pengawasan atas penggunaan 
kekuasaan yang bijaksana oleh pemerintah 
pusat. Pengalaman Cina juga menunjukkan 
bahwa yang penting untuk pembangunan 
yang berkesetaraan adalah pengawasan 
yang terpercaya terhadap pemakaian 
kekuasaan yang sewenang-wenang, 

jaminan atas hak milik, dan perlakuan 
yang adil ke segala lapisan masyarakat. 
Bentuk partikuler yang dipakai institusi-
institusi untuk menjalankan fungsi tersebut 
bisa beragam, terutama selama periode 
transisi. 
 Kunci ke dalam pembangunan Cina 
yang berkesetaraan adalah kombinasi dari 
kondisi-kondisi awal dan reformasi ekonomi 
tahun 1978, yang memberi ruang untuk 
inisiatif berwirausaha dan melegitimasi motif 
meraih keuntungan. Berbagai kebijakan 
ekonomi Cina pascarevolusi tahun 1949 
terbukti salah besar: mereka menghambat 
insentif untuk investasi dan inovasi. Tetapi, 
berbagai kebijakan sosial dari masa Mao 
Tse-Tung menyetarakan distribusi aset 
secara signifikan dan bertahan lama. 
Hasilnya, baik tanah maupun sumber daya 
manusia telah terdistribusikan secara merata 
menjelang terjadinya reformasi. Dengan 
penerapan sistem pertanggungjawaban 
rumah tangga pedesaan, para petani 
menjadi pihak yang mendapat keuntungan 
langsung dari reformasi. Ini membantu 
menegaskan kesetaraan, sembari memberi 
ruang yang luas untuk inisiatif wirausaha 
dan meningkatkan produktivitas. 
 R e f o r m a s i  e k o n o m i  y a n g 
diluncurkan pada tahun 1978 bertujuan 
mendesentralisasikan keputusan-keputusan 
ekonomi—ke keluarga petani, para manajer 
perusahaan, pemerintah daerah—dan 
juga untuk memberikan insentif untuk 
investasi dan inovasi. Yang penting, bentuk 
kebijakan-kebijakan ini dan berbagai 
institusi transisional yang diciptakan 
dirancang untuk menjaga dukungan politik 
untuk reformasi, dengan cara memberi ganti 
rugi atau kompensasi ke pihak-pihak yang 
mungkin dirugikan. 
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 Periode setelah revolusi kebudayaan 
dan pengakuan bahwa ekonomi Cina telah 
jauh tertinggal di belakang—apalagi dalam 
kaitannya dengan Macan-macan Asia 
Timur—mendorong semakin munculnya 
konsensus mengenai perlunya dan urgensi 
negara ini akan perubahan, dan memberi 
jalan untuk reformasi ekonomi yang diawali 
di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. 
Reformasi ini diilhami oleh pengakuan 
yang mendalam atas kegagalan rancangan 
sentralistik sebagai alat pengorganisasian 
ekonomi dan mencerminkan kebutuhan 
akan pertumbuhan ekonomi sebagai 
legitimasi untuk pemerintahan yang baru. 
Kebutuhan politik akan pertumbuhan 
mengimplikasikan fokus baru untuk 
membebaskan pasar bebas dan memberi 
insentif. Di sisi lain, reformasi dan 
pengaturan berbagai institusi transisional 
yang menyertai desentralisasi ekonomi 
mencerminkan pentingnya kepemimpinan 
diletakkan di atas stabilitas politik dan 
sosial. 
 Dorongan terhadap desentralisasi 
ekonomi di satu sisi, dan kebutuhan akan 
suatu pasar nasional yang terintegrasi di 
sisi lain, membantu membentuk relasi yang 
dinamis antara pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah sehingga terciptalah 
akuntabilitas yang lebih tinggi. Hasil dari 
kebijakan-kebijakan ini adalah terbaginya 
tanggung jawab dalam berbagai institusi 
ekonomi yang baru di antara semua pemeran 
utamanya, termasuk para pemerintah 
daerah yang bertindak sebagai pengawas 
yang akuntabel atas kekuasaan pemerintah 
pusat dalam domain ekonomi. Reformasi 
juga memunculkan pusat-pusat ekonomi 
yang kuat, seperti provinsi Guangdong 
dan kota Shanghai. Pusat-pusat ekonomi 

seperti ini mempunyai pengaruh dan daya 
tawar yang relatif kuat terhadap pemerintah 
pusat dan dapat bertindak selaku kekuatan 
penyeimbang yang penting. 
 Bagaimana desentralisasi ekonomi 
memperkuat insentif pribadi? Menurut 
Walder Oi (1999), “Selama hampir 20 tahun, 
reformasi di Cina telah berlangsung melalui 
tahap-tahap penyerahan tanggung jawab 
atas hak milik dari agens pemerintah yang 
lebih tinggi ke agens pemerintah yang lebih 
rendah, atau dari agens-agens pemerintah 
ke perusahaan, manajer, keluarga, atau 
pribadi”(7). Reformasi ini meningkatkan 
kemampuan para agens ekonomi untuk 
membuat keputusan-keputusan dalam 
berbagai aktivitas ekonomi di bidangnya 
masing-masing, dan meningkatkan 
produktivitas melalui berbagai insentif 
yang lebih baik. Para petani memperoleh 
penghasilan yang baik dan karenanya, 
bekerja lebih giat dan berinvestasi lebih 
banyak. Pemerintah-pemerintah kota dan 
desa memiliki hak atas keuntungan yang 
diperoleh dari perusahaan-perusahaan kota 
dan desa (township and village enterprises—
TVE) sehingga bersedia mengadopsi 
berbagai kebijakan yang memajukan bisnis. 
Tetapi, karena tidak memiliki wewenang atas 
pemasukan, mereka juga tidak mempunyai 
kemampuan untuk menyelamatkan TVE 
yang berkinerja buruk.
 Pemerintah-pemerintah daerah yang 
tingkatannya lebih tinggi (kabupaten dan 
provinsi) memiliki kontrol atas berbagai 
perusahaan daerah dan karenanya, juga 
mempunyai kepentingan dengan kinerja 
mereka. Mereka diizinkan untuk memperoleh 
pendapatan daerah yang lebih besar melalui 
perjanjian fiskal dan untuk memiliki dana 
anggaran yang lebih besar, yang menghasilkan 
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insentif untuk menyediakan berbagai barang 
publik lokal yang menarik investasi lokal. 
Perubahan-perubahan ini memberi otonomi 
yang signifikan dari pemerintah pusat dan 
otoritas yang independen atas perekonomian 
mereka. 

 Sistem Cina modern mencakup distribusi 
kekuasaan antara pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah. Yang disebut 
lebih kemudian memiliki peran kontrol 
yang utama atas berbagai persoalan 
ekonomi dalam yurisdiksi mereka. Yang 
sangat penting, ada tingkatan durabilitas 
politik yang dibangun dalam sistem 
ini.35 

 Reformasi Cina juga dilengkapi 
dengan berbagai mekanisme inovatif untuk 
melindungi orang-orang yang mungkin 
“kalah” selama periode transisi ini. Itu 
artinya reformasi perlu dirancang untuk 
menopang sumber-sumber pendapatan 
para pemegang jabatan sekarang ini 
dengan cara mempertahankan unsur-
unsur penting dalam mekanisme penetapan 
harga dan pembayaran yang telah ada, 
sembari memberikan insentif hingga 
batas-batas tertentu. “Institusi-institusi 
transisional tidak diciptakan semata-mata 
untuk memperbesar ukuran kue, [tetapi 
juga] untuk mencerminkan perhatian 
distribusional mengenai bagaimana kue 
yang besar tersebut dibagi dan perhatian 
politik tentang bagaimana kepentingan 
mereka yang berkuasa terlayani.”36

 Penetapan harga ganda pada awal 
reformasi adalah contoh yang sangat 
baik. Sistem yang ada mewajibkan para 
petani dan pengusaha untuk menjual 
sejumlah tertentu produk mereka pada 

negara dengan harga yang “ditetapkan,” 
sembari tetap memperbolehkan mereka 
untuk memberlakukan harga pasar 
untuk setiap produk di atas kuota. Sistem 
semacam ini mencoba mempertahankan 
sistem perencanaan untuk mereka yang 
mendapat keuntungan darinya, dengan 
menciptakan insentif untuk produksi yang 
efisien. Yang sama pentingnya, sistem ini 
memberi waktu untuk munculnya institusi-
institusi pasar yang dibutuhkan, dan 
menghindari kekosongan institusional yang 
melumpuhkan banyak ekonomi transisi 
ketika institusi-institusi negara dicopoti dari 
monopolinya. Perjanjian fiskal menjamin 
pemerintah pusat untuk mendapatkan 
pemasukan hingga tingkat tertentu,37 tetapi 
hal yang sama juga meningkatkan insentif 
untuk pemerintah-pemerintah daerah untuk 
mengumpulkan lebih banyak karena tingkat 
retensi marginalnya jauh lebih tinggi. Sama 
halnya, perjanjian kerja memungkinkan 
para pegawai negeri untuk memperoleh 
jaminan bahwa mereka akan dipekerjakan 
seumur hidup sambil memperkenalkan 
fleksibilitas yang lebih longgar dalam 
berbagai kebijakan ketenagakerjaan untuk 
para pekerja kontrak yang baru. Pengaturan 
macam ini menjadikan reformasi ‘permainan 
menang-menang’ (win-win game), yang 
menjamin stabilitas sosial dan mendukung 
pihak-pihak yang berkuasa. 
 Tetapi, strategi inkrementalisme 
semacam itu memiliki bahayanya sendiri: 
terjebak dalam reformasi yang tidak usai 
jika pemerintah-pemerintah daerah dan 
para penguasa memegang kekuasaan 
yang terlalu besar dan dapat menghambat 
kemajuan yang lebih jauh. Prevalensi 
hambatan perdagangan antarprovinsi pada 
tahun 1990-an, dengan setiap provinsi 
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saling bersaing untuk melonjakkan tingkat 
keuntungan perusahaan-perusahaan 
yang dimilikinya, adalah salah satu 
contohnya. Tetapi, dalam sistem tersebut 
terdapat mekanisme checks and balances 
yang membantu mengarahkan dan 
mempertahankan momentum reformasi. 
Ini mencakup persaingan antarpemerintah 
daerah, hambatan anggaran pemerintah 
daerah, insistensi pemerintah pusat 
untuk menjalankan pasar tunggal, dan 
pertumbuhan ekonomi yang mengurangi 
pengaruh ekonomi dari para penguasa.
 Perjuangan untuk mendapatkan 
keseimbangan yang tepat antara sentralisasi 
dan desentralisasi ekonomi terus kelihatan 
di berbagai bidang relasi antarpemerintah 
di Cina. Reformasi pajak tahun 1994 
meresentralisasi penerimaan-penerimaan 
fiskal, sebagian untuk memastikan adanya 
kesetaraan pembelanjaan regional, dan 
pemerintahan pusat terus menerapkan 
pengawasan yang ketat pada defisit keuangan 
yang terjadi dalam pemerintah daerah. 
Kontrol atas mobilitas tenaga kerja telah 
mengalami kemudahan yang signifikan, 
membantu menciptakan suatu pasar tenaga 
kerja yang lebih menyatu, walaupun ada 
keberatan dari beberapa pemerintah 
provinsi yang berpendapat bahwa ini 
hanya memperburuk soal pengangguran di 
berbagai daerah perkotaan yang mapan.
 Terdapat pula beberapa perubahan 
institusional yang lebih mutakhir dan 
permanen, yang menegaskan kembali 
komitmen pemerintah pada reformasi yang 
berorientasi pasar. Perubahan-perubahan 
ini mencakup berbagai mekanisme yang 
menguatkan akuntabilitas di tingkat daerah 
dan mendayai masyarakat setempat. 
Pemilihan umum daerah merupakan 

mekanisme yang paling penting di 
sini, walaupun masih terdapat contoh-
contoh yang lain, seperti kebijakan untuk 
menghapus pajak-pajak liar di wilayah 
pedesaan. Cina juga telah dengan sukses 
memanfaatkan perlengkapan komitmen 
eksternal dengan menjadi anggota WTO 
untuk menandakan kebulatan tekadnya 
guna melangkah ke depan dengan reformasi 
pasar dan melakukan pengawasan yang 
ketat pada para penguasa. Sebagai contoh, 
dewasa ini sudah tidak dimungkinkan lagi 
untuk setiap provinsi untuk memiliki pabrik 
mobilnya sendiri yang tidak efisien, yang 
didirikan dengan melanggar ketentuan 
perdagangan untuk menyediakan lapangan 
pekerjaan untuk penduduk setempat dan 
untuk memperbesar penerimaan daerah 
dari pajak. Lebih jauh lagi, keinginan Cina 
untuk mendudukkan dirinya sendiri di 
tempat yang terhormat dalam percaturan 
dunia dan untuk diakui sebagai kekuatan 
dunia yang baik memberi batasan-batasan 
untuk berbagai kebijakan masa datangnya.
Qian (2003) mencatat demikian:

 Tampaknya, ada ruang yang lebih luas dari 
yang kami pikirkan sebelumnya untuk 
inovasi institusional yang ditujukan 
untuk secara bersamaan menjawab 
persoalan ekonomi dan politik, yakni 
untuk meningkatkan efisiensi reformasi 
dan memperjuangkan kepentingan yang 
sejalan demi kepentingan mereka yang 
berkuasa (305).

Tetapi, ada banyak tantangan di depan. 
Beberapa di antaranya tidak akan bisa 
disiasati dengan ‘solusi menang-menang’ 
(win-win solution),  dan karenanya, 
akan menjadi lebih “mahal” baik secara 
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politik maupun sosial. Reformasi yang 
b erkelanjutan  da lam p er usahaan-
perusahaan negara dan sektor keuangan, 
pengaturan migrasi desa ke kota, dan 
persoalan peningkatan disparitas regional 
(lihat Fokus 6 mengenai ketidaksetaraan 
regional) adalah beberapa dari tantangan-
tantangan tersebut. Kebijakan ekonomi 
makro dan reformasi struktural perlu 
didukung dengan perbaikan institusional 
yang lebih jauh untuk memastikan adanya 
partisipasi dan akuntabilitas yang lebih 
besar sehingga berbagai kepentingan dan 
keinginan rakyat tercerminkan secara lebih 
baik dalam keputusan-keputusan yang 
dibuat, dan untuk semakin memperkuat 
kapasitas pemerintah dalam memimpin 
negeri menuju reformasi yang berorientasi 
pasar sembari mempertahankan kesetaraan 
ekonomi dan sosial. 

Ringkasan 
Prinsip-prinsip yang sederhana tersebut 
menyatukan berbagai  pengalaman 
pembangunan yang berbeda dalam dunia 
historis dan kontemporer. Di kalangan 
akademisi, terdapat kesepahaman bahwa 
institusi-institusi dasar, seperti jaminan atas 
hak milik dan kesederajatan di depan hukum, 
adalah kunci utama menuju kemakmuran. 
Institusi-institusi ini berdiri di belakang 
pasar modal, keuangan, tanah, dan tenaga 
kerja yang kita lihat dalam Bab 5. Karena 
talenta dan gagasan terdistribusi secara luas, 
suatu masyarakat modern yang makmur 
mensyaratkan sebagian terbesar anggotanya 
memiliki insentif—dan sebuah negara yang 
dapat dan akan menyediakan berbagai input 
dan barang umum yang saling melengkapi. 

Karenanya, ia membutuhkan seperangkat 
institusi dasar yang mampu menciptakan 
kesetaraan kesempatan antarindividu dan 
menjamin akuntabilitas para politikus di 
hadapan semua orang. 
 Mengapa beberapa masyarakat me-
miliki institusi semacam itu dan yang lain 
tidak? Distribusi kekuasaan yang relatif 
egaliter menopang institusi-institusi yang 
memperjuangkan kemakmuran. Institusi 
jelas memiliki pengaruh distribusional, 
dan institusi yang buruk sering muncul 
karena menguntungkan kelompok atau 
elit tertentu. Institusi yang baik hadir 
ketika kekuasaan para elit diawasi dan 
keseimbangan kekuasaan politik menjadi 
lebih setara dalam masyarakat. Kesetaraan 
kekuasaan politik sering didukung oleh 
kesetaraan ekonomi, dan hubungan ini 
melahirkan kemungkinan munculnya atau 
lingkaran setan entah lingkaran baik. 
 Pertumbuhan tentu saja dapat terjadi 
di masyarakat yang tidak memiliki kondisi-
kondisi semacam itu. Tetapi, bukti-bukti 
yang jumlahnya amat banyak menunjukkan 
bahwa pertumbuhan seperti itu tidak dapat 
bertahan. Perspektif ini sesuai dengan 
narasi historis, pola-pola dasar dalam data 
lintas negara, dan karya empiris kausal 
yang cermat mengenai sumber-sumber 
kesejahteraan. 
 Pertanyaan yang penting untuk 
perjuangan pembangunan adalah ini: 
bagaimana masyarakat miskin dapat 
memperbaiki institusi-institusi mereka 
dan melangkah di jalan yang dinamis 
menuju l ingkaran baik kesetaraan 
dan kemakmuran? Pengorganisasian 
masyarakat biasanya sangat kuat, tetapi 
kita dapat melihat contoh mengenai 
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transisi menuju institusi yang lebih 
baik. Kadang kala, seperti di Inggris 
modern awal, perubahan-perubahan 
ekonomi menyebabkan terjadinya berbagai 
perubahan dalam distribusi kekuasaan, 
yang membuat masyarakat jadi lebih 
setara dan institusi-institusi lebih baik. 
Cina kontemporer mengikuti pola yang 
sama, walaupun dengan bentuk institusi 
yang berbeda. Pada belahan dunia yang 

lain, seperti di Republik Korea dan 
Indonesia, rezim penguasa dipaksa oleh 
berbagai ancaman dari luar atau dari dalam 
untuk mengubah ancangan masyarakat 
mereka dengan cara-cara yang lebih 
terinstitusionalisasi. Masih di tempat yang 
lain, seperti di Mauritius dan Botswana, 
para pemimpin membuat keputusan baik 
yang mendorong pada penciptaan institusi 
maupun pembangunan yang lebih baik.
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F o k u s  4  Indonesia

Pertumbuhan, kesetaraan, dan pengentasan kemiskinan di salah satu negara raksasa 
Asia Timur

Keadaan Indonesia dewasa ini 
merupakan sebuah contoh 
interaksi jangka panjang dari 

tiga tema pokok laporan ini tentang 
kesetaraan dan pembangunan:

• Pentingnya proses penggerakan-
pasar sebagai salah satu faktor 
penentu dalam distribusi kesem-
patan dan pendapatan.

• Peran proses politik, dan keterlibatan 
kaum miskin di dalamnya, dalam 
menentukan kerangka kebijakan 
pasar dan pengakumulasian aset.

• Dominasi yang saling tumpang-
tindih antara institusi dalam 
menentukan kondisi jangka panjang 
pemerintahan untuk jalannya pasar 
dan perpolitikan.

Interaksi yang cukup kompleks ini 
membutuhkan pengamatan dan 
identifikasi evolusi pembangunan 
dalam kurun waktu yang panjang. 
 Indonesia memiliki keragaman 
yang substansial dalam ketiga tema 

tersebut. Antarfaktor tersebut, jika 
ditinjau secara kasar, tidak saling 
terkait, faktor apa yang menyebabkan 
apa. Dalam Bab 6, dimensi politik 
kinerja ekonomi rezim Soeharto 
sudah dibicarakan. Di sini, kita akan 
membahas hubungannya dengan 
pilihan kebijakan yang ada.
 Karena merupakan salah satu 
barometer penting dalam pembangu-
nan, Indonesia telah menjadi subjek 
kajian untuk jangka waktu yang 
lama. Belanda telah mengeksploitasi 
wilayah India Timur itu dari abad 
ke-17 sampai awal abad ke-20. Lalu, 
karena mendapat tekanan politik dari 
dalam negeri, Belanda menjalankan 
“politik etis” pada koloninya, dan ini 
memberi keuntungan yanag cukup 
besar untuk kaum miskin. Selama masa 
Depresi Besar, Perang Dunia II, dan 
juga masa perjuangan kemerdekaan, 
kondisi perekonomian Indonesia 
merosot tajam, dan kaum miskin 
sangat menderita. Jawa merupakan 
tempat munculnya “ekonomi ganda,” 

yang muncul dalam analisis Boeke 
(1946) dan yang dikukuhkan oleh 
Lewis (1954). Setelah merdeka (1945), 
Presiden Soekarno menjalankan 
“politik terpimpin” pada tahun 1959 
dan langkah-langkah yang diambilnya 
menimbulkan inflasi yang membuat 
sebagian besar masyarakat Indonesia 
mengalami kelaparan pada pertengahan 
tahun 1960-an. Ini menjadi alasan yang 
cukup kuat untuk Gunnar Myrdal 
untuk menyatakan dalam bukunya, 
Asian Drama, yang terbit pada tahun 
1967, “tidak ada seorang ekonom pun 
menaruh harapan pada Indonesia.”
 Pertumbuhan Indonesia yang 
amat cepat dan pro-kaum miskin 
selama 30 tahun setelah jatuhnya 
Soekarno membuat heran para 
p e ng am at  p e mb ang u n an ,  d an 
bersama dengan beberapa negara 
lain di Asia Tenggara dan Asia Timur, 
Indonesia menjadi objek analisis yang 
cukup intens.1 Kondisi awal ketika 
Indonesia berada di titik paling lemah 
sangat memengaruhi bagaimana 
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para perencana ekonomi mencari 
pendekatan untuk meningkatkan 
pertumbuhan untuk kaum miskin. 
Mereka merancang strategi tiga-tingkat 
untuk mengentaskan kemiskinan, 
yang menghubungkan kebijakan 
ekonomi makro yang baik dengan 
aktivitas pasar yang difasilitasi oleh 
biaya transaksi yang secara progresif 
rendah. Kebijakan-kebijakan tersebut 
dikaitkan dengan keputusan tentang 
penyediaan tenaga kerja, produksi 
agrikultural, dan investasi dalam 
ekonomi nonperdagangan. 
 Sejauh mana kaum miskin 
diuntungkan oleh pertumbuhan yang 
dicapai tergantung pada aset-aset yang 
mereka kontrol: tenaga, sumber daya 
manusia, modal sosial, dan bentuk-
bentuk modal yang lain, termasuk 
akses ke kredit.2 Kebijakan pemerintah 
yang tepat juga memengaruhi dimensi-
dimensi tersebut, terutama dalam 
sektor kesehatan dan pendidikan. 
Jalan menuju “pertumbuhan yang bisa 
mengentaskan kemiskinan” diawali 
dari kondisi ekonomi yang sangat 
menyedihkan, institusi yang lemah, dan 
suatu dasawarsa yang ditandai dengan 
instabilitas politik. Tampak bahwa 
ke semuanya itu harus diselesaikan 
secara bersamaan. Kuncinya adalah 
memfokuskan diri pada pengaturan 
ulang sistem ekonomi dari titik 
awal, kemudian mempertahankan 
pertumbuhannya secara konsisten, 
dan memberikan kesempatan pada 
rumah tangga miskin untuk memasuki 
ekonomi pasar, serta menekan biaya 

dan risiko yang mungkin terjadi 
pada investasi yang mengalir di arus 
bawah. 
 Strategi ini berjalan baik selama 
tiga dasawarsa: antara tahun 1967 
dan 1996, pendapatan per kapita naik 
sampai 5 persen per tahun. Tingkat 
pendapatan kuintil terbawah dalam 
distribusi pendapatan, yakni semua 
individu yang masih berada di bawah 
garis kemiskinan sampai tahun 1990-an 
dan semua yang masih berpendapatan 
kurang dari $2 per hari, tumbuh 
dengan rata-rata yang sama. Distribusi 
pembelanjaan atau pengeluaran rumah 
tangga sangat stabil, dengan koefisien 
Gini keseluruhan berada pada rentang 
yang sempit, antara 0,31 dan 0,36.3 
Ketidaksetaraan yang terdapat di 
daerah-daerah pedesaan menurun 
secara signifikan sejak tahun 1970-
an, ketika terbukanya akses ke tanah 
memberikan keuntungan berkat 
revolusi hijau. Pada pertengahan tahun 
1980-an, pasar tenaga kerja menjadi 
penentu utama pendapatan di daerah 
pedesaan.
 Namun saat krisis keuangan 
melanda Asia pada tahun 1997 dan 
Presiden Soeharto dipaksa untuk 
mengundurkan diri karena kekacauan 
yang terjadi di tahun 1998, Indonesia, 
secara politik dan institusional, sama 
sekali tidak siap untuk menghadapi 
derasnya tuntutan perubahan yang 
diperlukan dalam dunia usaha dan 
pemerintahan. Krisis ini kemudian 
memperlebar jurang ketidaksetaraan, 
terutama ketika sektor properti dan 

pasar uang di daerah perkotaan 
runtuh. Penurunan GDP—yang pada 
tahun 1998 sampai lebih dari 13%—
menyebabkan jumlah warga miskin 
berlipat tiga. Baru setelah tahun 2002, 
tingkat kemiskinan kembali pada 
titik yang pernah dicapai pada tahun 
1996. Namun, sampai tahun 2004, 
tingkat tersebut belum kembali ke tren 
menurun yang kemudian terpotong 
oleh kejadian tahun 1998.
 Menjelaskan tren dalam penda-
patan per kapita dan distribusinya 
mensyaratkan pemahaman tentang 
bagaimana pasar, politik, dan institusi 
secara bersama-sama membangun 
strategi pertumbuhan yang berpihak 
pada rakyat miskin, kegagalannya 
yang terjadi pada waktu selanjutnya, 
dan upaya-upaya yang kini ditempuh 
untuk membangunnya kembali. 
Penjelasan apa pun untuk persoalan 
ini niscaya kontroversial, dan tidak 
ada model formal yang bisa ditarik 
dari kisah tersebut.4 Namun, kisah 
itu sesungguhnya masuk akal dan 
didasarkan pada catatan historis.
 Kisah tersebut bermula dengan 
dua hal  pent ing yang menjadi 
keprihatinan pada awal pemerintahan 
Soeharto di akhir tahun 1960-an. 
Yang pertama adalah kesengsaraan 
dan ketidakpuasan rakyat pedesaan, 
yang merupakan pendukung ajaran 
komunis dan berbagai retorika populis 
yang diusung Soekarno. Setelah satu 
dasawarsa tindak pendiskriminasian 
terhadap para pengikut komunis dan 
bencana kelaparan yang melanda 
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penduduk pedesaan, dipastikan akan 
muncul perlawanan dari beberapa 
kelompok, kecuali pemerintahan 
baru dapat melibatkan mereka dalam 
rencana pembangunan. Hal yang 
kedua adalah timbulnya hiperinflasi, 
disintegrasi total pasar ekonomi, dan 
kericuhan politik pada pertengahan 
tahun 1960-an, yang dapat diartikan 
bahwa seluruh masyarakat benar-
benar merindukan suatu kehidupan 
yang lebih mapan. Sebuah strategi 
yang dapat mewujudkan stabilitas dan 
pemulihan masyarakat pedesaan pasti 
akan mendapat dukungan yang luas 
(seperti yang terjadi di wilayah-wilayah 
lain di Asia Tenggara dan Asia Timur 
yang padat penduduk).
 Inilah pesan yang disampaikan 
Soeharto ke para teknokratnya. Tim 
ekonomi ini telah mendorong Soeharto 
dan perwira senior militer lain untuk 
belajar ekonomi di Sekolah Militer. ke 
para teknokrat tersebut dipercayakan 
portofolio ekonomi makro Indonesia 
dan mereka  d itugaskan untuk 
mengantarkan Indonesia pada apa 
yang kemudian dikenal sebagai 
trilogi pembangunan: pertumbuhan, 
kesetaraan, dan stabilitas. Di arena 
militer dan politik, stabilitas berarti 
tindakan represif ke pihak-pihak yang 
berbeda pendapat, tetapi untuk para 
teknokrat, hal itu berarti pengendalian 
inflasi (yang secara spektakuler dapat 
mereka capai hanya dalam kurun 
waktu tiga tahun) dan penstabilan 
ekonomi beras, yang masih berada 
pada tingkat seperempat dari GDP 

dan menyediakan kebutuhan kalori 
yang cukup untuk setengah dari total 
penduduk Indonesia. Berbagai institusi 
yang dapat menciptakan stabilitas, 
baik dalam pengertian makro maupun 
ekonomi pangan, sangat penting untuk 
kesuksesan rezim Soeharto.5 
 Pertumbuhan ekonomi yang pesat, 
dengan penurunan tingkat kemiskinan 
yang sama cepat, secara politik, sangat 
populer (selama era Soeharto, elastisitas 
indeks penurunan kemiskinan per 
kepala dalam perbandingannya dengan 
pertumbuhan pendapatan per kapita 
adalah sebesar 1,3). Setiap lima tahun, 
para anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
yang terpilih berkumpul untuk mencari 
hal-hal yang masih kurang baik dari 
program pembangunan yang dilakukan. 
Terlepas dari dominasi Golkar, partai 
presiden yang berkuasa, informasi yang 
riil mengalir dari desa sampai ke pusat 
melalui pemilihan umum. 
 Apa pun maksud yang dipunyai 
oleh rezim Soeharto, institusi-institusi 
politik berakar (rakyat diharapkan 
untuk memilih) dan menyediakan 
umpan balik untuk berbagai kebijakan 
pemerintah. Dalam praktiknya, ada 
mekanisme umpan balik lain yang 
berlaku, dan mekanisme-mekanisme 
yang dianggap mengancam kestabilan 
ditanggapi secara serius. Setelah 
kekacauan yang terjadi pada tahun 
1974 di Jakarta sebagai reaksi atas 
permintaan keterbukaan tentang hal 
distribusi pendapatan secara luas 
terutama di daerah-daerah kota, 
pemerintah merespons secara brutal 

dan memenjarakan tokoh-tokoh 
mahasiswa yang terlibat. Namun 
aksi yang terjadi tersebut akhirnya 
membawa pengaruh pada kesetaraan 
ekonomi yang semakin membaik. 
Hasilnya dapat dilihat saat krisis pangan 
dunia melanda di tahun 1973-1974, 
prioritas dialihkan ke pembangunan 
di pedesaan dan penekanan khusus 
pada kenaikan tingkat produksi 
domestik beras. Di balik penekanan ini, 
tujuannya adalah mencapai kestabilan 
dan kesetaraan. Melepaskan kontrol 
terhadap perekonomian beras sama saja 
dengan melepaskan kontrol tentang 
hal yang paling penting untuk bangsa 
Indonesia pada umumnya.
 Restrukturisasi program pemba-
ngunan pemerintah yang terjadi setelah 
1974, khususnya terhadap devaluasi 
rupiah yang terjadi pada tahun 1978, 
memberikan sinyal ke pemerintah 
untuk melibatkan kaum miskin ke 
dalam kancah pembangunan. Stabilitas 
dari koefisien Gini yang tampak pada 
akhir tahun 1960-an sampai tahun 2004 
seharusnya tidak dianggap sebagai hasil 
dari kekuatan dorongan pasar semata-
mata tanpa menghiraukan kontribusi 
teknologi, tetapi sebagai kesadaran 
usaha pemerintah yang awalnya 
diusung oleh para teknokrat di bidang 
ekonomi makro untuk memberikan 
stimulasi pada program pengentasan 
kemiskinan dan pertumbuhan untuk 
para kaum miskin.6 Usaha ini sangat 
berhasil sampai pertengahan tahun 
1990-an, sampai saat kroniisme dan 
pengaruh anak-anak Soeharto menjadi 
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semakin besar dan ikut menentukan 
keputusan ekonomi yang kemudian 
menimbulkan kekacauan.
 Bagian dari masalah pemerintahan 
pasca-Soeharto adalah kebutuhan para 
teknokrat untuk menjauhkan diri dari 
sejarah penekanan terhadap adanya 
perbedaan pendapat dan kroniisme. 
Tegangan yang terjadi ini membawa isu 
baru ke permukaan, bahwa telah terjadi 
kegagalan pembangunan secara politik 
dan institusional selama era Soeharto. 
Kemudian, muncullah pertanyaan, 
apakah rezim yang baru mampu 
meneruskan program pengentasan 
kemiskinan dan pertumbuhan untuk 
kaum miskin yang telah dijalankan 
oleh rezim sebelumnya. Catatan 
sejarah Indonesia bersama beberapa 
negara Asia Timur dan Asia Tenggara 
mengindikasikan hal yang positif (positif 
mampu). Tetapi, apakah pertumbuhan 
itu bisa dipertahankan? Mana yang lebih 
penting kini dalam manajemen jangka 
panjang negara guna mengentaskan 
kemiskinan? Apakah membentuk 
kondisi perekonomian yang bagus atau 
membentuk institusi negara yang lebih 
baik dari sebelumnya?
 Di Indonesia, tidak ada masalah 
“lebih dulu mana, ayam atau telur.” 
Segala sesuatunya harus diselesaikan 
secara serentak jika melihat fenomena 
kemiskinan yang sudah menyebar 
dan adanya kericuhan politik. Secara 
cepat, pengentasan kemiskinan harus 
dijalankan oleh rezim yang berkuasa, 
karena hal tersebut sudah mendesak. 

Namun, rezim ini juga menekankan 
pada dirinya sendiri mekanisme 
komitmen untuk membuat proses 
pertumbuhan pasar yang bersahabat 
untuk rakyat pedesaan dan para kapitalis 
Cina—yang berarti keduanya berfokus 
pada sistem ekonomi. Inflasi kemudian 
dikontrol oleh sebuah hukum yang 
menuntut keseimbangan anggaran 
nasional per kuartalnya—hukum 
pada rezim Soeharto memberikan 
penekanan pada dirinya sendiri, namun 
pada praktiknya digembar-gemborkan 
sebagai sebuah aturan yang mana pihak 
pemerintah juga harus tunduk padanya. 
Untuk membangun kepercayaan pada 
komunitas bisnis Cina, pemerintah 
membuka rekening modal pada tahun 
1970 yang saat itu dapat menyatukan 
nilai tingkat pertukaran. Aliran 
pertukaran asing ke dan dari Singapura 
dan Hongkong menjadi barometer yang 
sensitif untuk iklim investasi.
 Jadi, dua paksaan yang muncul 
dalam masa kepresidenan Soeharto 
di mana ia secara personal merasa 
dan menggunakan kekuasaannya 
sebagai motivasi untuk menjalankan 
dan memengaruhi birokrasi dan ke 
pemerintahannya, adalah kebutuhan 
area pedesaan untuk berpartisipasi 
dalam pembangunan, dan kebutuhan 
untu k  memp er t a han kan i k l im 
investasi yang menguntungkan untuk 
rekan bisnis Soeharto. Respons dari 
munculnya kedua paksaan itu adalah 
terciptanya suatu paket ekonomi: 
inflasi yang rendah dan investasi secara 

besar-besaran untuk infrastruktur di 
daerah pedalaman—yang kemudian 
dapat meningkatkan secara cepat 
pertumbuhan di kalangan kaum 
miskin. Namun ada bagian lain dari 
iklim investasi tersebut yang hanya 
diperuntukkan ke rekan bisnis yang 
menguntungkan saja,  termasuk 
pemberian izin khusus, perlindungan 
proses pertukaran, dan akses yang 
menguntungkan untuk pasar domestik. 
Hal ini kemudian turut berperan serta 
pada berlakunya wacana “keterbukaan 
ekonomi” dalam salah satu paket 
pertumbuhan di kemudian hari. 
 Iklim warisan yang diting-galkan 
Soeharto—walaupun ia berkomitmen 
pada pengentasan kemiskinan—tidak 
cukup untuk membangun fondasi 
kerangka politik dan institusional 
yang mendukung. Tegangan kemudian 
muncul lagi di antara kerangka kerja 
institusional untuk tetap menjaga agar 
“keterbukaan ekonomi” berfungsi 
secara efisien dan kontrol politik 
untuk menjaga agar bisnis yang berbau 
kroni-isme tetap menguntungkan 
dan berjalan. Tanpa adanya umpan 
balik politik tentang kontrol politik 
itu sendiri, rezim telah dibutakan 
oleh keganasan oposisinya untuk 
memanajemen krisis keuangan yang 
terjadi di Asia. Kedalaman krisis 
yang terjadi, baik di bidang ekonomi 
maupun polit ik mencerminkan 
adanya kekosongan peran institusi 
untuk mengatasi hal tersebut dengan 
alternatif sistem politik lainnya.
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 Merebaknya kericuhan pada 
tahun 1998 merupakan cermin dari 
era 1965, namun kali ini tanpa perintah 
yang dicanangkan dari atas. Hasrat 
dan kemampuan yang tampak dari 

partisipasi masyarakat Indonesia 
dalam proses demokrasi memberi 
kesan bahwa tata tertib sosial dan 
politik kini sudah jauh lebih konsisten. 
Tantangannya kini adalah untuk 

menerapkan proses demokrasi yang 
sama ke dalam skema pertumbuhan 
ekonomi yang mengutamakan kaum 
miskin dalam waktu cepat dan dapat 
dipertahankan.
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III
Menyetarakan Ruang Gerak 
Ekonomi dan Politik

BAGIAN
Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan di dunia ini? Bisakah 
hal itu dilakukan dengan cara-cara yang juga memacu kemakmuran jangka 
panjang? Di Bagian I, kita membaca bahwa jurang ketidaksetaraan kesempatan 
antar-individu dalam negara dan—apalagi—antar-individu di berbagai negara 
yang berbeda sangat lebar. Ketidaksetaraan-ketidaksetaraan ini terus berlanjut 
akibat berbagai mekanisme ekonomi, politik, dan sosiokultural yang terkait 
satu sama lain, sehingga menciptakan perangkap ketidaksetaraan. Orang-
orang dari berbagai kelompok dan negara yang berbeda memiliki ruang gerak 
yang sangat tidak seimbang, baik dalam kapasitas mereka untuk memperoleh 
modal dan mendambakan hidup yang lebih baik maupun dalam kesempatan 
mereka untuk mendapatkan imbal hasil dari berbagai modal tersebut melalui 
proses pasar dan nonpasar. Karena perbedaan antarnegara biasanya lebih besar 
daripada perbedaan dalam negara, maka sangatlah penting bahwa berbagai 
kebijakan nasional mendukung, atau setidak-tidaknya sejalan dengan, upaya-
upaya mempersempit jurang perbedaan internasional, terutama melalui proses 
pertumbuhan.
 Di Bagian II, kita melihat bahwa banyak ketidaksetaraan tidak 
hanya melukai rasa keadilan orang, tetapi benar-benar mengganggu 
proses pembangunan yang tengah berlangsung. Seberapa besar pengaruh 
ketidaksetaraan atas pembangunan tergantung pada bentuk ketidaksetaraan itu 
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sendiri dan interaksinya dengan pasar yang 
tidak sempurna dan dengan institusi yang 
ada. Kesempatan yang tidak setara terkait 
dengan inefisiensi dan pemborosan potensi 
ekonomi. Tingkat ketidaksetaraan yang 
tinggi dalam distribusi kekuasaan sering 
kali diasosiasikan dengan institusi ekonomi 
yang lemah, sehingga menghambat investasi 
dan inovasi yang sangat penting untuk 
pertumbuhan jangka panjang. Tingkat 
kesetaraan yang lebih tinggi, karenanya, 
tidak hanya secara intrinsik lebih baik 
tetapi juga tidak bisa diabaikan untuk 
pertumbuhan dan kemakmuran jangka 
panjang. Untuk kelompok-kelompok yang 
miskin dan tersingkir, fokus pada kesetaraan 
membawa manfaat ganda—‘kue’ yang 
lebih besar dan hak partisipatif yang lebih 
setara.
 Tetapi, relasi yang saling melengkapi 
antara kesetaraan dengan pembangunan 
secara keseluruhan jarang dikupas secara 
mendalam. Ketika mencoba mengamati 
relasi ini, kami menemukan dua jenis 
patologi dalam perancangan kebijakan. 
Pertama, patologi yang terkait dengan 
dominasi oligarkis—berbagai institusi 
dan kebijakan yang memperjuangkan 
kepentingan kaum elit, namun mengabaikan 
kepentingan masyarakat sebagai satu 
keseluruhan. Patologi ini bisa jadi berbentuk 
kediktatoran dan rezim yang koruptif, 
seperti di Zaire di bawah Mobutu dan 
Haiti semasa pemerintahan kaum Duvalier. 
Atau, mungkin juga ia berupa aliansi 
yang kompleks antara kaum elit ekonomi 
dengan politik yang mencari keuntungan 
pribadi, seperti terjadi di Filipina di bawah 
kepemimpinan Marcos, di banyak negara 
kawasan Amerika Latin pada dasawarsa 
yang lalu, dan dalam bentuk-bentuk lain 

yang lebih halus di banyak negara di 
dunia.
 Kedua,  patologi-patologi  yang 
lebih kompleks yang menyertai, atau 
mengatasnamakan, kesetaraan tetapi 
ternyata memiliki biaya efisiensi yang 
terlalu tinggi atau pengaruh-pengaruh yang 
merugikan. Kebijakan ekonomi komunis 
merupakan bencana untuk efisiensi, 
meskipun banyak masyarakat komunis 
memiliki berbagai aturan sosial. Kredit 
atau pinjaman yang diarahkan—di India, 
misalnya—ditujukan untuk kaum miskin 
(dan sebagian memang sampai ke tangan 
mereka), tetapi sebenarnya merupakan 
sebuah strategi yang berbiaya tinggi. 
Kebijakan makro yang populis selalu berarti 
buruk untuk pertumbuhan, dan cepat atau 
lambat, hampir selalu berdampak buruk 
untuk kesetaraan—lihat saja Argentina 
selama paruh kedua abad ke-20. Pengaruh-
pengaruh merugikan atau menghambat 
pertumbuhan yang dikandung oleh berbagai 
kebijakan dengan patologi ini kiranya 
disebabkan oleh konsekuensi-konsekuensi 
yang tidak sesuai dengan insentif, beban 
fiskal yang tak tertanggungkan, atau 
peraupan keuntungan, sering kali oleh kelas 
menengah, yang “memetik kesempatan” 
dengan mengorbankan kelompok-
kelompok lain dan keseluruhan proses 
pertumbuhan.
 Lalu, apa yang bisa dilakukan? Di 
tingkat yang paling dasar, analisis ini 
menggarisbawahi sentralitas atau pentingnya 
upaya untuk membuat negara lebih 
akuntabel, bisa mengontrol perilaku koruptif 
kalangan elit ekonomi dan politik, responsif 
terhadap semua warganya—terutama 
yang berasal dari kelompok menengah 
ke bawah—dan memiliki mekanisme 
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manajemen konflik yang efektif. Di Bagian 
II, kita telah menengok beberapa contoh 
kasus transisi ke arah ini dari pengalaman 
sejarah dan kontemporer, serta pada 
tingkat lokal. Penekanan dalam komunitas 
pembangunan pada isu-isu pemerintahan 
dan pemberdayaan sepenuhnya sejalan 
dengan perspektif ini. Sementara peralihan-
peralihan semacam itu sangat penting untuk 
pembangunan, Bank Dunia tidak memiliki 
mandat maupun keuntungan komparatif 
untuk membahas desain institusi politik yang 
spesifik (meskipun aksi untuk mendukung 
pemberdayaan kaum miskin kini ditekankan 
dalam rancangan kebijakan-kebijakan yang 
spesifik—lihat Narayan 2002). Di Bagian 
III, kita berfokus pada wilayah-wilayah 
yang secara langsung terletak di arena 
analisis dan praktik pembangunan—di 
dalam berbagai sektor yang memengaruhi 
kebijakan, pasar, dan dalam arena global. Ini 
tidak berarti bahwa pengaruh konteks politik 
dan sosiokultural diabaikan, tetapi fokus 
yang lebih besar diberikan ke bagaimana 
prisma kesetaraan itu, yang didasarkan 
pada analisis Bagian I dan II, memengaruhi 
rancangan kebijakan yang mampu mengatasi 
perangkap ketidaksetaraan dan mendukung 
pertumbuhan secara keseluruhan. Pelajaran 
yang dapat kita tarik dari Bagian II adalah 
bahwa ini mengimplikasikan perlunya 
pemberian perhatian pada berbagai 
ketidaksetaraan yang spesifik dan interaksi 
mereka dengan pasar, struktur sosial, dan 
kekuasaan. Baik persoalan desain maupun 
mekanisme teknis yang menyediakan faktor 
dasar politik yang menggerakkan perubahan, 
terutama melalui akuntabilitas, koalisi untuk 
perubahan, atau kompensasi untuk mereka 
yang dirugikan, ada di sini. Dan, sementara 
pesan utamanya adalah adanya sifat saling 

melengkapi antara tingkat kesetaraan 
yang lebih tinggi dan kemakmuran jangka 
panjang, sering kali akan muncul berbagai 
konsekuensi dalam area dan konteks 
tertentu. Salah satu area tersebut berkaitan 
dengan perlunya menarik pajak untuk 
membiayai pengeluaran publik yang baik. 
Desain instrumen-instrumen pajak sangat 
penting untuk meminimalisasi berbagai 
pengaruh efisiensi yang merugikan, sambil, 
di mana dimungkinkan, juga mendorong 
kesetaraan.
 Kami membahas isu aksi domestik 
ke dalam tiga area. Pertama adalah 
membangun dan melindungi kapasitas-
kapasitas manusiawi orang—mulai dari 
awal kehidupan seseorang, masa dewasanya, 
sampai pada masa tuanya. Di sini, kita 
berfokus pada upaya penyetaraan dari 
bawah ke atas—penyetaraan kesempatan 
untuk mereka yang paling tidak beruntung 
dalam hal keterampilan, kesehatan, dan 
manajemen risiko. Isu-isu kesetaraan, tentu 
saja, juga ada di kalangan mereka yang 
beruntung, tetapi kami memberi prioritas ke 
mereka yang tidak atau kurang beruntung 
(sebagian karena terbatasnya ruang yang 
kami miliki). Seperti terlihat di Bagian II, 
pasar formasi sumber daya manusia dan 
jaminan atasnya sangat jauh dari sempurna, 
dan kelompok yang paling terpengaruh oleh 
fakta ini adalah mereka yang miskin dan 
berasal dari kelompok berstatus rendah. 
Namun, aksi politik sering kali juga bias 
terhadap kelompok-kelompok ini.
 Kedua adalah memastikan akses yang 
berkesetaraan ke hukum dan aset-aset 
komplementer. Sebuah sistem hukum yang 
aksesibel sangat penting dalam rangka 
membatasi dan mengontrol kekuasaan yang 
dimiliki oleh kalangan elit politik dan ekonomi, 
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menghindari diskriminasi, melindungi hak 
milik, dan menjaga keselamatan semua 
orang—dengan implikasi penting untuk 
kesediaan untuk berinvestasi dan berinovasi. 
Akses yang tidak berkesetaraan ke tanah dan 
infrastruktur—yang didasarkan atas kekayaan, 
lokasi, atau kelompok sosial—lazim dijumpai 
dalam masyarakat sedang berkembang dan 
sering kali tercampur baur dengan struktur 
politik. Rancangan kebijakan dapat membantu 
perubahan ke arah pola-pola yang lebih setara 
dan sering kali juga lebih efisien (Bab 8).
 Ketiga adalah domain pasar—keuangan, 
tenaga kerja, dan produk—yang memiliki 
pengaruh besar terhadap tingkat imbal 
hasil atas modal seseorang. Seperti sudah 
dibahas dalam Bab 5 dan 6, pasar umumnya 
masih sangat jauh dari ideal, berjalan 
secara nonkompetitif dan diskriminatif, 
entah karena ketidaksempurnaan pasar 
yang sifatnya intrinsik atau karena struktur 
kekuasaan yang ada telah membentuknya 
sedemikian rupa sehingga menjadi 
instrumen untuk melayani kepentingan 
dari mereka yang berkuasa. Dalam area ini, 
perhatian utamanya adalah “mengurangi” 
hak-hak istimewa yang dimiliki oleh 
kalangan yang tengah berkuasa. Yang terkait 
erat dengan hal ini adalah pelaksanaan 
kebijakan ekonomi makro (Bab 9).
 Di arena global, perhatian tetap 
diberikan ke individu—dan berbagai 
perbedaan besar dan tidak dapat dibenarkan 
yang dihadapi oleh orang karena faktor 
negara kelahiran yang secara moral irelevan. 
Ruang gerak global yang dimiliki oleh 

setiap negara-bangsa tidak seimbang—
dan memberi pengaruh yang juga tidak 
seimbang untuk berbagai kelompok yang 
berbeda yang ada dalam negara. Ada ruang 
yang substansial untuk membuat ruang 
gerak lebih seimbang. Namun, sebagaimana 
halnya di arena domestik, rancangan 
kebijakan melibatkan baik persoalan-
persoalan teknis (seperti detail pengaturan 
migrasi serta aplikasi dan desain undang-
undang kepatenan) maupun aturan dan 
institusi politik untuk pemerintahan global. 
Kami meneliti potensi perubahan baik 
dalam pasar global yang paling utama—
untuk tenaga kerja, produk, gagasan, 
dan modal—maupun dalam ruang yang 
tersedia untuk mendesain bantuan yang bisa 
mendukung (dan bukannya merintangi) 
pembangunan domestik, dan melalui 
manajemen kesepahaman global yang lebih 
efektif dan setara (Bab 10).
 Bagian epilog berusaha menghu-
bungkan perspektif Laporan ini mengenai 
kesetaraan dengan pemikiran dan kesepa-
haman yang berkembang dalam komunitas 
pembangunan di dasawarsa yang lalu—yang 
dituangkan, misalnya, dalam Millennium 
Declaration (2000) dan Monterrey Consensus 
(2002)—dan juga dengan pilar-pilar 
strategis Bank Dunia yang mendorong 
iklim investasi dan pemberdayaan. Kami 
berpendapat bahwa pendekatan terhadap 
pembangunan yang didasarkan pada 
pemahaman yang mendalam tentang 
kesetaraan sangat penting untuk integrasi 
yang penuh dari kerangka kerja ini ke dalam 
strategi pembangunan yang efektif.
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b a b7 Memperluas kesempatan orang untuk 
memperoleh hidup yang lebih penuh, yang 
merupakan tujuan semua pembangunan, 
berarti berinvestasi dalam kesehatan, 
pendidikan, dan kemampuan mereka untuk 
menghadapi risiko. Tetapi, seperti telah 
dibahas dalam Bab 5 dan 6, kegagalan dalam 
pasar dan pemerintahan “bersekongkol” 
untuk menciptakan jurang ketidaksetaraan 
kesempatan yang semakin menganga 
lebar untuk membangun kapasitas 
manusia. Anak-anak dari keluarga miskin 
mengawali kehidupan mereka dengan 
tingkat ketidakberuntungan yang lebih 
tinggi daripada sebayanya yang berasal 
dari keluarga yang lebih kaya. Tingkat 
pendidikan mereka lebih rendah, akses 
mereka ke layanan kesehatan lebih terbatas, 
dan mereka pun tidak terlindungi dari 
kemerosotan ekonomi dan krisis-krisis 
keluarga. Ketika dewasa, mereka kalah siap 
untuk bisa menjadi anggota masyarakat 
yang produktif. Berbagai ketidaksetaraan 
ekonomi, politik, dan sosiokultural 
mendorong munculnya perbedaan dalam 
kesempatan atau peluang kehidupan, dan 
membuatnya langgeng dari generasi ke 
generasi.
 Aksi publik diyakini dapat menye-
tarakan ruang gerak dan memperluas 
kesempatan yang dimiliki orang dengan 
cara memperbaiki berbagai ketidaksetaraan 
dalam akses mereka ke pendidikan yang 

berkualitas, perawatan kesehatan yang 
baik, dan manajemen risiko yang memadai. 
Berbagai kebijakan yang dirancang atau 
didesain dengan baik akan menghasilkan 
kesempatan untuk memperoleh modal dan 
meningkatkan produktivitas keseluruhan 
yang terdistribusi secara lebih setara. Ketika 
individu-individu yang secara potensial 
berbakat dan produktif memperoleh akses 
ke berbagai layanan yang sebelumnya 
tertutup untuk mereka karena alasan-alasan 
yang tidak ada kaitannya dengan potensi 
mereka, masyarakat diuntungkan berkat 
meningkatnya efisiensi dan kohesi sosial 
dalam jangka panjang.
 Namun demikian, tantangan bukan 
berarti tidak ada. Program apa pun 
membutuhkan sumber daya, kapasitas 
administratif, dan dukungan politik. Ini 
berarti yang diperlukan adalah perhatian 
pada rancangan sistem pajak, menyesuaikan 
program intervensi dengan konteks yang 
ada, dan yang paling penting, membangun 
konstituen yang siap dan mau berubah. 
Kami berfokus pada berbagai upaya yang 
dimaksudkan untuk menyetarakan ruang 
gerak atau ruang main terutama melalui 
tindakan memperbesar kapasitas dari mereka 
yang kesempatannya paling terbatas, tetapi 
kami menyadari bahwa hal itu mungkin 
berarti harus menyerang kekuasaan dari 
kalangan yang berpengaruh dan kaya 
supaya mereka bersedia membuat berbagai 
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kebijakan yang (juga) menguntungkan 
kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. 
Seperti sudah kita lihat, peralihan yang 
sukses akan lebih dimungkinkan bila 
kekuatan kalangan yang tersingkir untuk 
memengaruhi aksi publik ditingkatkan atau 
diperbesar.
 Terdapat tingkat komplementaritas 
yang tinggi di antara investasi yang berbeda 
pada orang. Anak-anak yang mendapat 
asupan gizi yang lebih baik memiliki 
kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Para 
orang tua, khususnya ibu, yang terpelajar 
berinvestasi lebih banyak dalam pendidikan 
dan kesehatan anak-anak mereka. Orang-
orang yang lebih terdidik cenderung 
lebih tahan banting terhadap berbagai 
kejutan atau krisis. Berbagai instrumen ke 
konsumsi yang baik akan memacu orang 
untuk tidak hanya berani mengambil risiko 
yang lebih besar tetapi juga melakukan 
berbagai aktivitas yang memiliki potensi 
imbal hasil atau imbalan (return) yang lebih 
tinggi dan untuk mencegah mereka dari 
melakukan disinvestasi pada diri mereka 
sendiri (mengurangi asupan gizi, perawatan 
kesehatan yang seadanya) atau pada anak-
anak mereka (mengeluarkan mereka dari 
sekolah) pada masa-masa yang berat. Dan 
orang dengan sumber daya manusia dan 
kapabilitas manajemen risiko yang lebih 
baik dapat menurunkan tingkat variabilitas 
serta meningkatkan pendapatan mereka.
 B erb agai  kebi ja kan  yang  k it a 
bahas di bab ini, secara khusus, penting 
untuk mencegah terjadinya transmisi 
ketidaksetaraan antargenerasi. Kita akan 
mulai dengan meninjau ulang alasan yang 
ada di balik program pengembangan 
masa kanak-kanak awal. Kemudian, kita 
membahas kebijakan-kebijakan pendidikan 

dan kesehatan yang lebih luas, yang dapat 
memperbesar akses ke pendidikan dan 
layanan kesehatan yang berkualitas, dan 
akhirnya mendiskusikan kebijakan transfer 
yang membantu menghadapi risiko dan 
menyediakan redistribusi yang efisien dan 
meningkatkan kesetaraan.

Perkembangan masa 
kanak-kanak awal: awal 
hidup yang lebih baik
Ketika mencapai usia sekolah, anak-
anak dari keluarga miskin di banyak 
negara tampak jelas tertinggal dalam 
hal kemampuan kognitif dan sosialnya. 
Kajian dari Ekuador yang dikutip dalam 
Bab 2 mendokumentasikan berbagai 
perbedaan substansial pada anak-anak 
berusia enam tahun, terkait dengan status 
sosioekonomi dan pendidikan orang tua 
mereka. Perbedaan dalam kemampuan 
kognitif anak sebenarnya sudah bisa 
dilihat dengan sangat jelas pada usia 22 
bulan. Sebuah studi dari Amerika Serikat 
menunjukkan bahwa pada usia tiga tahun 
ketidaksetaraan dalam kemampuan belajar, 
yang diukur melalui penguasaan kosakata, 
sudah sangat beragam antara anak-anak 
dari berbagai kelompok sosial yang berbeda 
(Figur 7.1).1 Kemampuan kognitif anak 
dipengaruhi oleh status sosioekonomi 
anak yang terlihat melalui kesehatan 
(malnutrisi, kekurangan mikronutrisi 
dan zat besi, infeksi parasit) dan kualitas 
lingkungan rumah, termasuk kasih sayang 
dan rangsangan kognitif yang diterimanya.2 
Bukti ilmiah mengenai perkembangan otak 
mendukung pernyataan ini. Temuan-temuan 
riset yang paling mutakhir mengoreksi 
pemikiran sebelumnya yang berasumsi 
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bahwa struktur otak dibentuk secara genetis 
pada waktu kelahiran dan menunjuk pada 
pengaruh penting pengalaman-pengalaman 
awal—dari kehamilan sampai usia enam 
tahun, dan secara khusus pada tiga tahun 
pertama—terhadap arsitektur otak dan 
kapasitasnya pada masa dewasa.3

 Ketika anak tumbuh semakin dewasa, 
pengaruh-pengaruh lingkungan makin 
besar. Kemampuan kognitif dan sosial yang 
rendah terkait erat dengan prestasi akademis 
dan pendapatan ekonomi dan sosial pada 
masa dewasa yang rendah, termasuk tingkat 
kesehatan yang buruk, perilaku antisosial, 
dan tindak kekerasan.4 Orang dewasa 
yang pencapaian hidupnya tidak baik 
ini, pada gilirannya, akan memengaruhi 
atau bahkan menentukan kemampuan 
kognitif anak-anaknya, sehingga terciptalah 
lingkaran kemiskinan dan ketidaksetaraan 
kesempatan yang mengalir dari satu 
generasi ke generasi berikutnya.5 Kajian-
kajian yang menggunakan uji kemampuan 
anak yang dapat diperbandingkan secara 
internasional semakin menegaskan pendapat 
yang menyatakan bahwa latar belakang 
sosioekonomi merupakan faktor penentu 
yang amat besar pengaruhnya dalam prestasi 
pembelajaran, sementara sekolah hanya 
menentukan kurang dari 20 persen.6

Keuntungan intervensi awal

Intervensi sejak awal, secara substansial, 
dapat meningkatkan kesempatan dalam 
kehidupan anak dan menjembatani 
jurang kemiskinan dan ketidaksetaraan 
antargenerasi. Dalam beberapa tahun 
terakhir, perhatian yang besar semakin 
diberikan pada perkembangan masa 
kanak-kanak awal (early childhood 

development—ECD) di berbagai negara 
berkembang yang tingkat pendapatannya 
rendah dan menengah ke bawah, sehingga 
hampir menyamai perhatian yang sama 
yang diberikan di negara-negara maju.
 Program p erkembangan mas a 
kanak-kanak awal terdiri atas serangkaian 
intervensi yang mencakup penyediaan gizi 
tambahan ke anak, pengamatan yang teratur 
atas pertumbuhan mereka, pemberian 
rangs angan  untu k  p erkemb angan 
keterampilan kognitif dan sosial mereka 
melalui interaksi yang lebih sering dan 
terstruktur dengan orang dewasa, dan 
peningkatan keterampilan merawat 
dan mengasuh anak. Bukti yang ada 
menunjukkan bahwa berbagai program ini 
sangat efektif untuk mengatasi persoalan-
persoalan yang muncul dan dialami 
kemudian di sekolah dan pada masa 
dewasa.
 Sebuah studi mutakhir di Amerika 
Serikat menunjukkan bahwa investasi 
yang dilakukan pada awal kehidupan, 
yakni sebelum anak masuk ke dalam 
sistem sekolah yang resmi, memberi 
tingkat imbal hasil yang lebih besar 
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Figur 7.1 Anak-anak dari 
keluarga yang berkecukupan 
memiliki kemampuan kognitif 
yang baik pada usia tiga tahun

Sumber: Hart dan Risley (1995).
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socioeconomic status (status sosioekonomi).
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Sumber: Carneiro dan Heckman (2003).

Pengembalian per $ yang diinvestasikan

Program prasekolah

Sekolah

Masa percobaan kerja

Biaya kesempatan 
atas dana

Usia

Pra
sekolah     Sekolah          Pacasekolah



212 Laporan Pembangunan Dunia 2006

daripada investasi yang diberikan pada 
masa datang nanti (Figur 7.2).7 Berbagai 
kajian longitudinal yang baik—terutama 
yang dijalankan di negara-negara maju—
mengindikasikan bahwa program-program 
itu pada umumnya mampu memperbaiki 
tingkat kesehatan, kemampuan kognitif, 
prestasi akademis, dan kemampuan anak 
untuk bertahan dan beradaptasi dalam 
sistem sekolah yang formal. Program-
program yang sama, pada masa selanjutnya, 
juga memperbesar kesempatan orang 
untuk mendapat penghasilan yang lebih 
tinggi, untuk memiliki perumahan, untuk 
menjadi sejahtera, dan memperkecil 
kemungkinan masuk penjara atau ditahan.8 
Hal ini mendukung pandangan mengenai 
pentingnya investasi pada masa kanak-kanak 
awal; dan menjadi argumen pendukung 
untuk berbagai program pemberian subsidi 
publik ke keluarga-keluarga yang tidak 
beruntung demi alasan produktivitas dan 
kesetaraan. Heckman mengatakan,

 intervensi awal untuk menyelamatkan 
anak-anak dari lingkungan yang tidak 
menguntungkan tidak membawa 
berbagai konsekuensi yang merugikan 
untuk efisiensi maupun kesetaraan; 
inter vens i  s emac am i tu  jus t r u 
meningkatkan produktivitas individual, 
angkatan kerja,  dan masyarakat 
pada umumnya, serta mengurangi 
ketidaksetaraan seumur hidup dengan 
cara menghapus berbagai faktor yang 
merugikan pada waktu lahir.9 

 Studi terhadap berbagai program ECD 
di negara-negara berkembang juga mencatat 
atau manfaat yang didapat oleh semua anak 
darinya, dengan analisis biaya-manfaat 

menunjukkan tingkat pengembalian sebesar 
$2–5 untuk setiap dolar yang diinvestasikan. 
Sebagai contoh, hasil pendahuluan dari 
program intervensi eksperimental dalam 
bidang gizi pada anak-anak berusia 6 sampai 
24 bulan di daerah pedalaman Guatemala 
menunjukkan bahwa konsumsi suplemen 
gizi meningkatkan probabilitas mereka 
untuk masuk sekolah sebesar 5,6 persen dan 
untuk menyelesaikan tingkat pendidikan 
yang lebih tinggi dan untuk mendapatkan 
nilai ujian yang lebih baik.
 Juga terdapat bukti yang berlimpah 
bahwa intervensi pada masa kanak-kanak 
awal secara khusus memberi manfaat yang 
besar pada anak-anak dan keluarga yang 
kurang beruntung.10 Di Jamaika, pemberian 
tambahan gizi dan stimulasi ke anak-anak 
yang kekurangan gizi, yang berusia antara 9 
sampai 24 bulan—sebagian besarnya berasal 
dari keluarga yang kurang beruntung—
mampu memperbaiki perkembangan 
mental mereka.11 Anak-anak kekurangan 
gizi yang menerima suplemen berupa 
susu tumbuh lebih baik daripada mereka 
yang tidak (Figur 7.3). Anak-anak yang 
mendapatkan stimulasi tumbuh lebih baik 
lagi, sementara manfaat dari pemberian gizi 
tambahan dan stimulasi secara bersamaan 
memungkinkan mereka untuk mengejar 
ketertinggalan mereka dari anak-anak 
“normal” setelah 18 bulan. Hasil-hasil 
itu menunjukkan bahwa program ECD 
merupakan salah satu jalan yang paling 
efektif untuk mewujudkan Millennium 
Development Goals dalam hal pendidikan 
untuk semua dan salah satu kontributor 
utama untuk pencapaian paritas dalam 
pendidikan dasar (Kotak 7.1). Program-
program itu juga membantu kaum ibu 
untuk berpartisipasi dalam dunia kerja—
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kaum perempuan yang memiliki akses ke 
layanan perawatan anak gratis di favelas 
Rio de Janeiro pendapatannya meningkat 
sampai 20 persen—dan meningkatkan 
prestasi akademis anak-anak yang lebih 
besar, sebagaimana dicatat dalam suatu 
program sekolah komunitas di daerah 
pedesaan Kolombia.12 

Merancang program ECD

Berbagai intervensi yang dimaksudkan 
untuk meningkatkan kapasitas anak guna 
tumbuh dan belajar bisa difokuskan pada 
upaya-upaya peningkatan keterampilan 
orang tua dalam mengajar dan mengasuh 
anak, pemberian layanan yang langsung 
ke anak, atau perbaikan sarana-sarana 
perawatan anak yang dimiliki komunitas. 
Program-program tersebut dapat dijalankan 

di rumah, berbagai pusat pengasuhan 
anak, atau komunitas. Bukti yang ada 
menunjukkan terdapatnya tiga karakteristik 
penting dalam rancangan program ECD 
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Figur 7.3 Mengejar ketertinggalan melalui intervensi dini
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Sumber: Grantham-McGregor, dkk. (1991).
Catatan: Kuosien perkembangan adalah sebuah indeks yang terdiri atas empat tingkat indikator perkembangan perilaku 
dan kognitif: lokomotor (aktivitas otot pada umumnya, berlari, dan melompat), koordinasi tangan-mata, pendengaran dan 
percakapan, dan penampilan (kesadaran bentuk, konstruksi blok, dan pola blok). “Bulan” merujuk pada waktu setelah 
menjalani atau mengikuti program, biasanya pada usia sekitar 9 bulan.
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KOTAK 7.1 Program ECD sangat penting untuk terwujudnya pendidikan untuk semua

Dari berbagai kajian atau studi yang dijalankan 
di seluruh penjuru dunia, diperoleh cukup bukti 
yang menegaskan bahwa pendidikan anak 
sejak usia dini merupakan salah satu upaya 
intervensi penting untuk mewujudkan Millennium 
Development Goals dalam hal pendidikan.
 Jumlah anak yang bersekolah lebih banyak. 
Program ECD di Kolombia, PROMESA, melaporkan 
bahwa jumlah anak-anak yang ikut programnya 
yang mengenyam bangku pendidikan dasar jauh 
lebih banyak daripada anak-anak yang tidak 
ikut program tersebut. Program ECD di India 
(Haryana) dan Guatemala membuat penurunan 
yang signifikan pada usia anak perempuan yang 
masuk sekolah.
 Jumlah anak yang mengulang kelas lebih 
sedikit. Dalam program PROMESA di Kolombia, 
studi PROAPE di Alagoas dan Fortaleza di Brasil 
Timur Laut dan studi ECD di Argentina, jumlah 
anak-anak yang ikut program mereka dan tidak 
naik kelas lebih sedikit daripada anak-anak yang 

tidak ikut program tersebut. Anak-anak itu juga 
lebih cepat maju.
 Jumlah anak yang ke luar dari sekolah 
lebih sedikit. Dalam program terpadu “Child 
Development Services” yang dijalankan di 
Dalmau, jumlah anak-anak berusia enam hingga 
delapan tahun yang berpartisipasi di dalamnya dan 
yang bersekolah meningkat sebanyak 16 persen; 
tingkat putus sekolah (dropout) di kalangan 
anak-anak dari kasta tinggi tidak berubah secara 
berarti, tetapi menurun sebanyak 46 persen 
pada anak-anak dari kasta rendah, dan secara 
luar biasa, 80 persen pada anak-anak dari kasta 
menengah. Di Kolombia, jumlah anak-anak yang 
ikut program PROMESA dan duduk di kelas tiga 
meningkat 100 persen, mencerminkan tingkat 
putus sekolah dan tinggal kelas mereka yang 
rendah. Selain itu, 60 persen dari anak-anak 
yang ikut program ECD naik ke kelas empat, 
dibandingkan dengan hanya 30 persen dari 
kelompok pembanding.

 Tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. 
Program-program ECD mendorong anak-anak 
untuk bereksplorasi dan memfasilitasi interaksi 
sosial yang mampu mendukung perkembangan 
kognitif mereka. Anak-anak yang berpartisipasi 
dalam First Home-Visiting Program di Jamaika, 
Cali Project di Kolombia, Programa No Formal 
de Educación Inicial (PRONOEI) di Peru, dan 
Early Enrichment Project di daerah-daerah 
berpenghasilan rendah di Istambul, Turki, secara 
rata-rata, memperoleh nilai yang lebih baik dalam 
tes potensi akademis daripada mereka yang tidak 
berpartisipasi. Namun demikian, bukti yang 
didapat dari studi-studi lain menunjukkan bahwa 
pengaruh tersebut selalu berubah dari waktu ke 
waktu.

Sumber: Chaturvedi, dkk. (1987), Myers (1995), 

Young (2002).
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supaya manfaatnya bisa sepenuhnya dipetik: 
mulai sejak dini, melibatkan orang tua 
secara penuh, dan berfokus pada masalah 
kesehatan (terutama gizi), kemampuan 
kognitif, dan stimulasi sosial anak. Fokus 
pada persoalan kesehatan mendorong 
munculnya lingkaran yang baik, sebab 
kondisi kesehatan yang lebih bagus juga 
membantu meningkatkan kemampuan 
kognitif dan sosial.13 Program-program yang 
terlampau formal bisa jadi terlalu mahal 
untuk keluarga miskin, tidak relevan secara 
kultural, dan tidak sesuai dengan kebutuhan 
keluarga tersebut.14 Bila demikian, ada 
kemungkinan bahwa program-program 
itu ditinggalkan, juga bila mereka terbukti 
dapat mendatangkan tingkat imbal hasil 
yang tinggi.
 Lalu, apa saja yang menghambat 
penerapan program-program ECD secara 
luas, mengingat bahwa mereka sangat baik 
untuk investasi? Hambatan-hambatan 
politik ekonomi muncul dari sulitnya 
meyakinkan pihak-pihak yang terkait untuk 
mau mengeluarkan sumber daya untuk 
program-program yang keuntungannya 
(belum pasti) baru akan terasa di masa depan. 
Seharusnya yang melakukan upaya-upaya 
untuk meyakinkan adalah pihak yang secara 
langsung (para orang tua yang anak-anaknya 
menginjak usia sekolah) dan tidak langsung 
(para guru) diuntungkan oleh program 
ECD. Mereka harus mengorganisasikan 
diri mereka ke dalam kekuatan-kekuatan 
politik yang kuat. Tetapi, berbagai institusi 
yang menjadi pelaksana program ECD—
dengan dana yang disalurkan ke berbagai 
LSM kecil-kecil, pusat komunitas, dan 
pihak-pihak pembantu yang berbasis di 
rumah (home-based caregivers)—dan 
tiadanya tanggung jawab sentral yang kuat 

menghambat munculnya tekanan politik 
yang terorganisasi. Institusi-institusi yang 
sama justru menimbulkan masalah integrasi 
dengan berbagai program pemerintah dan 
persoalan koordinasi di antara departemen-
departemen dalam pemerintahan.15

 Sejak awal memikirkan politik dan 
desain atau rancangan program ECD, 
karenanya, sangat penting. Menyampaikan 
informasi mengenai berbagai tujuan dan 
manfaat program ECD kepada para orang 
tua, tokoh masyarakat, dan pembuat 
kebijakan dapat membangun kesadaran 
publik dan memperkuat tingkat permintaan 
akan keberadaannya. Sistem-sistem 
pengawasan ikut mendukung dengan secara 
teratur menyediakan umpan balik mengenai 
hasil-hasil antara ke para pembuat kebijakan 
dan manajer program, sementara sistem 
evaluasi yang tepat menyediakan bukti yang 
lebih meyakinkan mengenai dampak dan 
pelajaran yang lebih luas dari intervensi. 
Mengintegrasikan program-program 
ECD ke dalam kerangka pembangunan 
yang lebih luas dan melibatkan orang tua, 
keluarga, dan anggota-anggota komunitas 
akan membantu kelangsungan berbagai 
program tersebut.16

 Ada dua pendekatan yang mungkin 
dilakukan untuk mengaplikasikan intervensi 
ECD. Yang pertama adalah dengan 
memperluas program-program prasekolah 
yang didanai secara publik ke semua anak 
dengan menjadikannya sebagai semacam 
badan hukum, seperti ada di beberapa 
negara Eropa. Langkah ini akan memberi 
implikasi pendanaan yang signifikan, tetapi, 
karena manfaatnya yang besar, ia dipastikan 
akan mendapatkan dukungan yang luas 
dari kalangan keluarga kelas menengah dan 
miskin.
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 Pendekatan yang kedua langsung 
menyasar pada keluarga-keluarga yang 
kurang beruntung. Dalam kacamata bukti 
yang dipaparkan sebelumnya mengenai 
hasil yang lebih besar yang bisa diperoleh 
dari intervensi untuk anak-anak yang 
kurang beruntung, pendekatan ini mungkin 
membutuhkan dana yang lebih besar. 
Untuk meningkatkan partisipasi, program 
tersebut dapat disuplementasi dengan suatu 
skema transfer dana, dengan transfer yang 
disesuaikan dengan berbagai perilaku yang 
diinginkan, termasuk perubahan dalam 
lingkungan asuhan rumah, dan kunjungan 
teratur dari pihak pusat kesehatan untuk 
memantau pertumbuhan,  memberi 
imunisasi, dan melakukan intervensi gizi.17 
Ini akan membuat lebih banyak sumber daya 
terkonsentrasi pada kaum miskin, meski 
implikasi-implikasi ekonomi politiknya tidak 
begitu jelas. Sementara program-program 
yang ditargetkan memiliki konstituensi 
yang lebih kecil sehingga dipastikan tidak 
akan mendapatkan dukungan dari koalisi 
yang luas, sebuah program nasional, 
dengan kriteria eligibilitas yang transparan 
dan pengawasan “kondisionalitas” yang 
baik, dapat memobilisasi dukungan tidak 
hanya dari pihak-pihak yang langsung 
diuntungkan, tetapi juga dari pemilik 
kepentingan (stakeholder) lain dalam 
masyarakat.
 Menggabungkan pendekatan pra-
sekolah yang universal dengan program 
transfer dana bersyarat (conditional cash 
transfer—CCT) bukanlah hal yang mustahil. 
Hal ini akan meningkatkan partisipasi kaum 
miskin dan produktivitas semua orang, 
tetapi ia juga akan lebih “mahal.” Pendekatan 
mana pun yang akan diterapkan dalam 
suatu negara harus mempertimbangkan isu 

biaya, manfaat, dan kapasitas fiskal—dan, 
tentu saja, mencerminkan ekonomi politik 
yang ada.

Pendidikan dasar: 
memperluas kesempatan 
untuk belajar
Merupakan sebuah poin yang sangat 
penting dalam Millennium Development 
Goals, pendidikan merupakan faktor 
penyetara kesempatan yang utama antara 
kaum kaya dengan kaum miskin, dan 
antara laki-laki dengan perempuan. 
Tetapi, janji kesetaraan yang dibawa oleh 
pendidikan dapat diwujudkan hanya bila 
anak-anak dari berbagai latar belakang 
yang berbeda memiliki kesempatan yang 
setara untuk memperoleh keuntungan 
dari pendidikan yang berkualitas. Di 
bagian sebelumnya, kita telah melihat 
bahwa kemampuan anak untuk menarik 
manfaat dari sekolah sangat dipengaruhi 
oleh berbagai keterampilan kognitif dan 
sosial yang mereka peroleh pada tahun-
tahun awal kehidupan mereka. Bukti yang 
ada menunjukkan bahwa hasil-hasil yang 
diperoleh berkat intervensi pada usia dini 
bisa menghilang bila anak-anak yang kurang 
beruntung itu melanjutkan pendidikannya 
di sekolah yang kualitasnya rendah.18 
 Bab 2 mendokumentasikan ketidak-
setaraan yang tinggi dalam tingkat pen-
didikan dalam negara yang disebabkan 
oleh faktor pendapatan, daerah, gender, dan 
etnisitas. Bab 5 menampilkan alasan-alasan 
ekonomi mengapa rumah tangga yang 
terbatas aksesnya ke kredit atau pinjaman 
tidak bisa berinvestasi secara optimal 
dalam pendidikan, sehingga subsidi untuk 
keluarga miskin sungguh dibutuhkan. 
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Terdapat berbagai alasan lain yang memaksa 
orang tua untuk menyekolahkan anak-
anak mereka sampai tingkat yang lebih 
rendah daripada tingkat optimal yang bisa 
dicapai oleh anak itu dan dikehendaki oleh 
masyarakat. Tingkat pendidikan memiliki 
banyak manfaat sosial yang tidak dapat 
ditangkap oleh individu. Sebagai contoh, 
ia biasanya diasosiasikan dengan tingkat 
demokrasi yang lebih maju dan tingkat 
kriminal yang lebih rendah, sementara anak-
anak gadis yang bersekolah, secara khusus, 
dikaitkan dengan menurunnya kesuburan, 
pemberdayaan kaum perempuan, dan 
karenanya, juga memberikan kontribusi 
pada kesejahteraan anak dalam keluarga. 
Selain itu, pendidikan memiliki nilai 
intrinsik, memampukan orang untuk 
menjalani hidup secara lebih berarti sebagai 
partisipan yang cerdas dan aktif dalam 
masyarakat.
 Upaya menyetarakan akses kepen-
didikan, terutama pendidikan dasar, 
karenanya, memiliki alasan kesetaraan 
dan efisiensi yang kuat. Setelah pendidikan 
dasar, terdapat alasan efisiensi yang penting 
untuk memastikan bahwa orang-orang 
yang paling bertalenta dan paling produktif 
dalam masyarakat memiliki akses ke 
tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 
Dalam dunia yang makin mengglobal, 
yang ditandai oleh persaingan atas dasar 
keterampilan dan gagasan, negara-negara 
perlu mengolah talenta yang tersembunyi, 
di mana pun ia berada. Anak-anak dari 
keluarga miskin yang memiliki motivasi dan 
talenta berhak mendapatkan kesempatan 
untuk maju seperti halnya teman sebayanya 
yang berasal dari keluarga kaya. Sembari 
menyadari adanya dimensi kesetaraan yang 
penting dalam kebijakan untuk pendidikan 

tinggi, diskusi di sini terutama mencoba 
mengupas berbagai kebijakan yang dapat 
memperluas akses ke pendidikan dasar yang 
berkualitas.
 Kami berpendapat bahwa ada alasan 
yang sangat bagus dalam aksi publik 
yang memperjuangkan kesetaraan dalam 
pembelajaran sehingga hasil-hasil yang 
tampak tidak semata-mata mencerminkan 
keberuntungan—faktor  orang tua, 
lingkungan sosiokultural, tempat kelahiran, 
guru yang berdedikasi tinggi—tetapi 
perbedaan yang sejati dalam preferensi, 
usaha, dan talenta yang sejalan dengan 
gagasan kesempatan yang berkesetaraan. 
Hal ini menuntut upaya perluasan akses yang 
bisa dijangkau dan peningkatan kualitas, 
dengan fokus khusus pada kelompok-
kelompok yang tersingkir, melalui berbagai 
intervensi yang mampu meningkatkan 
baik “permintaan akan sekolah” maupun 
kapasitas dan insentif sistem sekolah untuk 
meresponsnya.
 Di dalam pendekatan ini, terdapat 
sifat saling melengkapi yang sangat jelas: 
perbaikan kualitas hanya akan bermanfaat 
bila anak-anak tetap bisa bersekolah, tetapi 
hal itu juga memengaruhi probabilitas 
kehadiran mereka. Para orang tua yang tidak 
terpelajar pun akan mengeluarkan anak-
anak mereka dari sekolah sekiranya mereka 
melihat bahwa kualitas sekolah tersebut 
rendah.19 Namun demikian, upaya ini tetap 
akan membawa konsekuensi yang buruk 
bila berbagai sumber daya yang dikeluarkan 
untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
pertama-tama justru menguntungkan anak-
anak dari keluarga kaya yang memang telah 
menikmati sekolah—atau, bila perluasan 
akses yang pesat menurunkan kualitas 
pengajaran. Meski tujuan jangka panjang 
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sistem-sistem pendidikan di seluruh dunia 
jelas, prioritasnya beragam di setiap negara, 
kawasan, atau kelompok.

Memperluas akses, terutama 
untuk kelompok-kelompok yang 
tersingkir

Memperluas akses untuk semua orang. 
Lebih dari 100 juta anak-anak usia sekolah 
dasar tidak bersekolah, entah karena 
mereka memang tidak pernah masuk ke 
dalam sistem pendidikan yang formal 
itu atau karena mereka ke luar darinya 
sebelum tamat.20 Akibatnya, sekitar 52 
negara berisiko tidak mencapai tujuan 
wajib belajar sekolah dasar yang ditetapkan 
secara universal.21 Di sebagian besar 
negara, membaiknya kesempatan di bidang 
pendidikan berarti kepastian memperoleh 
akses yang terjangkau, terutama untuk 
anak-anak miskin yang tinggal di pedesaan 
dan kelompok-kelompok yang terpinggir.
 Anggaran publik yang lebih tinggi 
untuk menambah jumlah sekolah dan 
sarana-sarana penunjangnya merupakan 
salah satu cara untuk memperluas akses. 
Analisis terhadap faktor-faktor penentu 
yang mendorong anak untuk bersekolah di 
berbagai negara menunjukkan bahwa jarak 
rumah ke sekolah merupakan salah satu 
faktor yang penting.22 Sebuah evaluasi yang 
cermat terhadap program pembangunan 
sekolah di Indonesia pada tahun 1970-an, 
yang merupakan program terbesar dalam 
kategori ini, menemukan bukti-bukti 
yang menunjukkan adanya peningkatan 
signifikan baik dalam pendidikan maupun 
penghasilan.23 Program ini menghasilkan 
imbal hasil positif yang besar, tetapi untuk 
itu dibutuhkan waktu 30 tahun sebab biaya 

pembangunan di mukanya tinggi (lebih dari 
2 persen dari GDP Indonesia pada tahun 
1973), sementara keuntungannya baru akan 
dipetik pada generasi sesudahnya.
 Tetapi, untuk setiap kisah sukses, ada 
banyak kasus lain di mana anggaran yang 
lebih tinggi tidak serta-merta terwujud pada 
akses anak yang lebih baik ke infrastruktur, 
input, dan pengajaran. Di kasus-kasus 
tersebut, sumber daya yang ada tidak dipakai 
secara efektif—terlalu banyak di antaranya 
yang dikeluarkan untuk membayar gaji guru 
atau kelas dikurangi atau jumlah dana yang 
dianggarkan untuk materi pengajaran tidak 
memadai.
 Berbagai kajian lain menunjukkan 
bahwa kaum miskin lebih diuntungkan 
oleh perluasan akses tersebut bila tingkat 
rata-rata akses ke layanan publik—dalam 
hal ini akses ke pendidikan dasar—tinggi, 
juga di banyak negara berpendapatan 
rendah. Namun, anggaran saja tidak cukup 
untuk mendorong anak masuk sekolah 
(apalagi untuk memastikan bahwa mereka 
mau belajar). Di banyak negara, masalah 
utamanya tidak terletak pada fasilitas, tetapi 
pada fakta mengenai anak-anak yang putus 
sekolah (dropout) atau enggan masuk ke 
sekolah yang tersedia.24 Upaya-upaya yang 
dilakukan baru-baru ini berfokus pada 
‘intervensi sisi permintaan’ (demand-side 
interventions): menurunkan biaya sekolah 
atau menyediakan insentif, bahkan dalam 
bentuk “membayar” anak-anak yang mau 
bersekolah.
 Di banyak negara, para orang tua 
harus mengeluarkan uang dalam jumlah 
yang besar untuk membiayai sekolah anak-
anak mereka, entah untuk sumbangan 
pendidikan (SPP) ataupun untuk hal-hal 
lain, seperti seragam dan buku pelajaran. 
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Penghapusan berbagai elemen biaya ini 
dapat meningkatkan partisipasi dalam 
sekolah. Pemberian seragam sekolah dan 
buku pelajaran gratis oleh sebuah LSM di 
Kenya (yang disertai dengan perbaikan 
sarana kelas), secara luar biasa, mampu 
mengurangi tingkat siswa yang putus 
sekolah: setelah lima tahun, para siswa 
bisa mencapai tingkat pendidikan yang 15 
persen lebih tinggi. Selain itu, banyak siswa 
dari sekolah-sekolah lain yang berdekatan 
pindah ke sekolah yang memiliki program 
semacam ini untuk memperoleh manfaat 
yang ditawarkannya. Akibatnya, ukuran 
kelas meningkat sebesar 50 persen—
sebuah peningkatan yang tampaknya tidak 
menghalangi orang tua atau memberi 
dampak yang negatif pada hasil tes. Hal ini 
setidak-tidaknya menunjukkan bahwa suatu 

realokasi anggaran pendidikan—kelas yang 
lebih besar dengan uang simpanan yang 
dipakai untuk membiayai berbagai input 
dalam program—dapat meningkatkan 
partisipasi sekolah tanpa mengorbankan 
kualitas.25 
 Membebaskan biaya sekolah dasar 
juga dapat meningkatkan jumlah siswa 
yang bersekolah, tetapi kualitas pendidikan 
yang ada mungkin saja dalam pertaruhan 
sekiranya sumber dana atau keuangan 
alternatif yang dapat diandalkan tidak 
tersedia untuk sekolah-sekolah tersebut 
(Kotak 7.2). Baik di Tanzania maupun 
Uganda, pembebasan biaya sekolah 
telah menjadi sebuah isu politik yang 
penting ketika warga dapat menyuarakan 
ketidakpuasannya, dibantu oleh proses yang 
demokratis, masyarakat sipil yang aktif, 
dan (di Tanzania) proses Poverty Reduction 
Strategy Paper.
 Dalam kasus-kasus tertentu, mungkin 
diperlukan upaya yang lebih dari sekadar 
menghapuskan biaya sekolah yang sifatnya 
langsung untuk dapat mendorong para 
orang tua yang miskin untuk memasukkan 
anak-anak mereka ke sekolah. Ini dapat 
dicapai dengan menyediakan program 
CCT dan makanan gratis. Dalam program 
CCT, keluarga yang miskin mendapat 
semacam “beasiswa,” yang disalurkan 
terutama melalui kaum ibu, dengan syarat 
anak-anaknya datang ke sekolah secara 
rajin dan teratur. Program ini dapat dilihat 
sebagai kompensasi biaya kesempatan 
sekolah untuk keluarga-keluarga miskin dan 
merepresentasikan salah satu pendekatan 
untuk mengatasi kegagalan pasar kredit 
atau pinjaman dan agens orang tua yang 
tidak sempurna. Banyak program dana-
pengganti-masuk-sekolah memiliki skala 

KOTAK 7.2  Biaya sekolah—instrumen pengecualian atau  
 akuntabilitas?

Mengenai masalah biaya sekolah, ter-
dapat dua aliran pemikiran. Beberapa 
orang mengklaim bahwa biaya sekolah 
menghambat keluarga-keluarga miskin untuk 
menyekolahkan anak-anak mereka. Bahkan, 
uang yang secara nominal kecil pun bisa 
jadi merupakan suatu bagian yang besar 
dalam pendapatan keluarga miskin, dan yang 
dikeluarkan tanpa manfaat langsung untuk 
anak memberikan kontribusi bagi kebutuhan 
usaha atau keperluan rumah tangga. Biaya 
sekolah sering kali muncul dalam tanggapan 
orang tua mengenai hal-hal yang menghambat 
mereka untuk menyekolahkan anak-anak 
mereka, dan membebaskan biaya sekolah 
tampaknya dapat memacu peningkatan 
jumlah anak yang bersekolah, termasuk 
di Kenya, Tanzania, Uganda, dan Vietnam. 
Orang-orang yang lain melihat elemen biaya 
sebagai alat akuntabilitas yang penting, 
sebuah mekanisme yang membuat orang 

tua mempunyai daya untuk menuntut 
layanan yang berkualitas dari sekolah, dan 
membuktikan studi-studi yang menunjukkan 
bahwa keluarga miskin pun bersedia 
mengeluarkan uang untuk memperoleh 
layanan pendidikan yang bermutu.
 Dengan tetap bersimpati pada pendapat 
yang mementingkan akuntabilitas yang lebih 
tinggi, kami mendukung pembebasan biaya 
sekolah bila dampak fiskalnya dapat diatur 
tanpa biaya efisiensi yang besar atau potongan 
yang lalu membahayakan anggaran. Aspek-
aspek kemandirian dan akuntabilitas dapat 
dipacu menjadi lebih setara atau lebih baik 
melalui kontribusi tenaga bagi peningkatan 
mutu sekolah atau dengan berpartisipasi 
dalam komite kemitraan orang tua-guru. 
Biaya pendidikan yang seperti itu lebih murah 
untuk orang tua dan membuat mereka terlibat 
lebih penuh dalam pengambilan keputusan 
sekolah.
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besar, merepresentasikan komitmen 
sumber daya publik yang signifikan. 
Beberapa di antaranya yang terbesar adalah 
Oportunidades (sebelumnya, bernama 
PROGRESA) di Meksiko, Bolsa Escola di 
Brasil, dan Food for Education Program di 
Bangladesh.26

 Anggaran yang dialokasikan untuk 
program-program ini adalah antara 
kurang dari 1 persen dari total pengeluaran 
pemerintah dewasa ini di Brasil dan lebih 
dari 5 persen di Bangladesh. Jumlah 
yang cukup signifikan, meski tidak dapat 
dikatakan tinggi, ini diperoleh dari 
penyisihan atas pengeluaran-pengeluaran 
lain, seperti subsidi regresif untuk layanan 
publik, termasuk pendidikan tingkat tinggi. 
Sebuah pertanyaan yang tetap mengemuka 
adalah bagaimana program-program 
berbiaya efektif semacam itu memperluas 
pendidikan: jawabannya tergantung pada 
seberapa sukses mereka menjangkau 
keluarga-keluarga yang tidak mungkin bisa 
berpartisipasi dalam sistem sekolah yang 
ada tanpa transfer tersebut.
 Sebuah pengamatan yang cermat 
terhadap PRO GRESA menemukan 
peningkatan rata-rata sebesar 3,4 persen 
dalam jumlah siswa kelas satu sampai 
kelas delapan, dengan peningkatan 
tertinggi (14,8 persen) dalam jumlah anak 
perempuan yang berhasil menyelesaikan 
kelas enam.27 Morley dan Coady (2003) 
memperkirakan tingkat imbal hasil internal 
(dengan memperhitungkan besarnya 
beasiswa) program tersebut adalah sebesar 
8 persen setahun dan melaporkan bahwa 
transfer tersebut 10 kali lebih berbiaya 
efektif daripada membangun sekolah. 
Namun, De Janvry dan Sadoulet (2004) 
menemukan bahwa manfaat terbesar dari 

program ini justru didapat oleh mereka 
yang bagaimana pun juga akan tetap masuk 
sekolah. Mereka berdua menyarankan 
supaya transfer semacam itu ditinjau ulang 
untuk meningkatkan efisiensi program—
sebagai contoh, melalui penyaluran bantuan 
yang lebih besar ke anak sulung dalam 
keluarga, ke anak yang ayahnya adalah 
penduduk asli, atau ke anak-anak, terutama 
anak perempuan, yang tinggal di desa yang 
tidak memiliki sekolah menengah.

Menjangkau kelompok-kelompok yang 
tersingkir. Sekolah dengan sarana-sarana 
pendidikan yang memadai dan para guru 
yang terlatih serta memiliki motivasi besar, 
yang pengajarannya dapat dipercaya dan 
diandalkan kebenarannya, baik untuk 
semua orang. Tetapi, dukungan tambahan 
kiranya diperlukan untuk memperluas akses 
kelompok-kelompok yang tersingkir, seperti 
anak-anak cacat, anak perempuan, dan 
mereka yang merupakan warga pribumi.
 Memasukkan anak-anak cacat ke 
dalam sistem pendidikan formal mungkin 
dilakukan dengan biaya yang relatif 
sedikit. Di Uruguay, bantuan sebesar 
$3.000 diberikan pada sekolah-sekolah 
yang mengajukan proposal untuk dapat 
menjangkau dan melayani anak-anak cacat. 
Dalam dua tahun sejak dana itu diumumkan, 
6 persen dari semua sekolah yang terdapat 
di Uruguay telah diberi bantuan tersebut, 
yang lalu dipakai untuk mengadaptasi 
materi pelajaran, menyediakan peralatan, 
membangun infrastruktur, dan melatih 
guru dengan berbagai pendekatan pedagogis 
yang sesuai.
 Meningkatkan kesetaraan gender 
dalam akses ke sekolah sering kali menuntut 
provisi yang khusus yang diberikan kepada 
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anak-anak perempuan, terutama mereka 
yang sudah lebih tua.28 Bantuan-bantuan 
khusus yang diberikan ke anak-anak 
perempuan terbukti efektif di Bangladesh 
dan Meksiko. Toilet-toilet khusus untuk 
anak perempuan sangat penting. Berbagai 

perbaikan struktural lain termasuk tembok 
pembatas, sesi yang fleksibel atau dobel 
ketika berbagi fasilitas dengan anak laki-
laki, dan mungkin bahkan sekolah yang 
khusus untuk jenis kelamin tertentu bisa 
membuat orang tua merasa nyaman dan 
aman karena keselamatan dan privasi 
anak perempuannya terjaga. Sekolah perlu 
menghapus, bukannya menggarisbawahi, 
stereotip dan perlakuan yang tidak setara 
ke kaum perempuan—dan lebih berhati-
hati ketika akan memberikan ke para murid 
laki-laki sumber daya, tugas kepemimpinan, 
dan perhatian yang lebih besar. Para 
guru perempuan adalah model yang baik 
untuk murid laki-laki dan perempuan, 
dan perempuan muda pun dapat menjadi 
guru yang efektif bila dibekali dengan 
pelatihan, dukungan, dan kurikulum yang 
terprogram baik. Pemerintah mungkin perlu 
memikirkan untuk membuat peraturan 
khusus mengenai guru perempuan sembari 
tetap bersikap fleksibel dengan persyaratan 
usia dan latar belakang pendidikan mereka 
(asalkan tetap mau memberikan pelatihan 
magang yang memadai).29

 Untuk memperluas  akses  bagi 
kelompok-kelompok etnis, para guru 
atau asisten mereka yang berasal dari 
suku target sangat membantu karena 
kemampuan mereka untuk bergaul dengan 
para murid sebagai model-model peran 
yang baik. Sekolah-sekolah bilingual juga 
telah terbukti efektivitasnya. Di Mali, 
program-program bilingual diasosiasikan 
dengan penurunan yang signifikan dalam 
jumlah siswa yang putus sekolah dan 
tinggal kelas, dan dengan keadaan di mana 
anak-anak dari daerah pedesaan dapat 
memperoleh nilai atau hasil yang lebih baik 
daripada anak-anak perkotaan. Di Meksiko, 

KOTAK 7.3  Desegregasi sekolah-sekolah Roma di Bulgaria:  
 model Vidin

Di Vidin, Open Society Institute dan LSM Roma 
yang dikenal dengan inisial DROM bekerja 
sama untuk mengintegrasikan siswa-siswa 
dari masyarakat Roma ke sistem sekolah 
‘aliran utama’ (mainstream). Vidin adalah 
sebuah kota berpenduduk 85.000 jiwa di 
barat daya Bulgaria, yang 6 persennya, dalam 
sensus tahun 1992, diidentifikasi sebagai 
orang Roma. Pada tahun ajaran 2000-2001, 
sebanyak 460 siswa Roma, atau setengah 
dari anak-anak usia sekolah, masuk ke dalam 
sistem sekolah aliran utama di Bulgaria. 
Mereka diantar-jemput dengan bus dari rumah 
mereka ke sekolah dan sebaliknya. Interaksi 
antara pihak orang tua dengan sekolah diamati 
untuk meningkatkan jumlah siswa yang terlibat 
dalam program ini. Para siswa dari keluarga 
miskin juga menerima sepatu dan makan siang 
gratis, yang diberikan di bus untuk mengurangi 
stigma bila menerimanya di sekolah.
 Ketika mempersiapkan program ini, 
DROM mendatangi setiap rumah warga Roma 
dan mencari dukungan dari pihak sekolah, 
walikota, dan media. Proyek mereka tersebut 
akhirnya mendapat dukungan dari semua 
pemilik kepentingan (stakeholder), kecuali 
walikota, yang meskipun demikian tetap 
setuju untuk tidak menghambatnya. DROM 
mengundang enam sekolah aliran utama di 
Vidin untuk mempresentasikan program, 
filosofi, dan para gurunya di televisi. Para orang 
tua lalu memilih salah satunya untuk anak-anak 
mereka. Ini merupakan kali pertama di mana 
pandangan-pandangan mereka dihargai oleh 
pihak pemegang otoritas.
 Pada akhir semester pertama, tingkat 
kehadiran siswa Roma adalah sebesar 100 

persen, dan rata-rata hasil ujian mereka 
sama dengan para siswa non-Roma. Para 
orang tua dan guru merasa puas, terutama 
karena tidak adanya laporan mengenai 
munculnya prasangka anti-Roma. Dinas 
pendidikan kemudian merasa perlu untuk 
mengembangkan program serupa ke kota-kota 
lain. Selain itu, 35 orang tua Roma yang anak-
anaknya naik bus ke sekolah bersedia kembali 
duduk di bangku sekolah dan ikut program 
pendidikan untuk orang dewasa, sementara 
tiga remaja yang pernah berhenti di kelas tiga 
mau ikut dalam program tersebut, sehingga 
para guru “terpaksa” meluangkan waktu 
tambahan dengan mereka. Pada sisi yang 
negatif, 24 siswa gagal dalam satu atau lebih 
mata pelajaran, dan tiga yang lain ke luar dari 
proyek.
 Keberhasilan program ini, secara 
keseluruhan, disebabkan oleh tiga faktor 
utama. Pertama, orang tua merasa bahwa 
anak-anak mereka dilindungi dari prasangka 
buruk sebab mereka diantar-jemput dengan 
bus dan dimonitor sepanjang hari oleh orang 
Roma dewasa. Kedua, kehadiran orang dewasa 
tersebut di sekolah memastikan bahwa anak-
anak tidak dilecehkan, sehingga orang tua dan 
anak-anak antusias untuk berpartisipasi dalam 
berbagai kegiatan ekstrakurikuler sekolah, 
dan para guru lebih mudah untuk menangani 
soal perbedaan budaya. Ketiga, anak-anak 
merasa senang di sekolah, di mana aktivitas 
pembelajaran yang sesungguhnya terjadi.

Sumber: Ringold, Orenstein, dan Wilkens (2005).
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penargetan secara geografis yang dilakukan 
oleh program PROGRESA (sekarang 
menjadi Oportunidades) memunculkan 
tingkat partisipasi yang relatif tinggi di 
kalangan warga pribumi (tetapi tidak di 
kalangan mereka yang tinggal di daerah-
daerah pelosok, di mana sekolah tidak 
ada).30 Sebuah pendekatan yang inovatif 
untuk mendorong semakin banyak anak-
anak Roma di Vidin, Bulgaria, masuk 
sekolah tampaknya sukses besar (Kotak 
7.3).

Meningkatkan kualitas

Kualitas yang lebih baik untuk semua. 
Memperluas akses ke pendidikan dasar itu 
sangat penting tetapi belum cukup; kualitas 
pendidikan pun tidak kalah pentingnya 
untuk mewujudkan kesempatan yang 
berkesetaraan. Namun, bahkan hasil ujian 
belajar anak-anak di berbagai negara 
berpendapatan menengah pun jauh lebih 
rendah daripada hasil ujian anak-anak di 
negara OECD. Ini menunjukkan bahwa 
banyak dari proses pembelajaran di negara-
negara tersebut tidak mempersiapkan 
anak-anak untuk menjadi orang dewasa 
yang produktif, apalagi yang siap untuk 
berkompetisi dalam pasar tenaga kerja 
global yang akan mereka hadapi.31 Kualitas 
pendidikan yang lebih rendah tak diragukan 
lagi lebih besar pada kalangan anak-anak 
dari keluarga miskin, sebab anak-anak dari 
keluarga yang lebih berkecukupan dapat 
masuk ke sekolah umum yang lebih baik atau 
meninggalkan sistem pendidikan umum dan 
masuk ke sekolah swasta yang bagus.
 Berdasarkan hasil ujian belajar yang 
telah distandardisasi secara internasional—
Third International Mathematics and 

Science Study (TIMSS)—Pritchett (2004a) 
memperkirakan bahwa mayoritas terbesar 
anak-anak usia 15 sampai 19 tahun di lima 
negara berpendapatan menengah (Figur 
7.4) memperoleh hasil yang sangat tidak 
memuaskan (tidak mampu menyelesaikan 
kelas sembilan atau memperoleh hasil yang 
buruk dalam TIMSS).32 Tetapi, masalah 
yang berkaitan dengan sedikitnya jumlah 
siswa yang bersekolah hanya ditemukan di 
Maroko. Indonesia dan Turki menghadapi 
kesulitan untuk mendorong anak-anak 
melanjutkan ke sekolah menengah; di 
Kolombia, Maroko, dan Filipina, tiga dari 
empat anak yang telah menyelesaikan kelas 
sembilan gagal menguasai pelajarannya 
dengan baik.
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Figur 7.4 Meningkatkan jumlah anak 
yang masuk sekolah belum cukup untuk 
menambal jurang pembelajaran

Sebagai bagian dari kelompok seusia

Lulus kelas 9 tetapi hasil ujiannya payah
Keluar sebelum menyelesaikan kelas 9
Keluar sebelum menyelesaikan kelas 5
Tidak pernah bersekolah
Kolombia, Indonesia, Maroko, Filipina, Turki

Sumber: Direproduksi dari Pritchett (2004a).
a. Berdasarkan nilai TIMSS-R yang dicapai anak-anak kelas delapan dalam 
bidang matematika pada tahun 1999. Untuk menghitung bagian dari siswa 
yang memperoleh nilai di bawah 400—satu deviasi standar (100 poin) di 
bawah rata-rata negara OECD (500)—Pritchett menggunakan nilai rata-
rata nasional dan deviasi standar dan mengasumsikan suatu distribusi 
normal. Ini mengasumsikan bahwa nilai-nilai tersebut, secara kasar, tetap 
sepanjang waktu sehingga ujian pada tahun 1999 merepresentasikan 
kelompok anak berusia 15 hingga 19 tahun pada tahun survei itu, dan 
bahwa tingkat kompetensi siswa kelas delapan dan sembilan, secara 
kasar, sama.
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 Bagaimana negara-negara dapat 
m e n d o r o n g  s e m u a  o r a n g  u n t u k 
memperoleh hasil  yang baik dalam 
pendidikan dasarnya? Dari sejumlah 
kajian yang berusaha menghitung tingkat 
“produksi” hasil belajar di sekolah, kita 
sangat paham bahwa anggaran publik yang 
lebih tinggi tidak serta-merta terwujud 
dalam pembelajaran siswa yang lebih baik.33 
Sebuah studi mutakhir yang menganalisis 
faktor-faktor yang menentukan hasil yang 
diperoleh siswa dalam TIMSS—dengan 
menggunakan data lebih dari 260.000 
siswa di 6.000 sekolah pada 39 negara—
menemukan bahwa anggaran pendidikan 
(anggaran per siswa, kelas, rasio guru-
siswa) baik di tingkat sekolah maupun 
negara tidak memberi dampak yang 
positif pada hasil belajar siswa. Di antara 
berbagai faktor yang terdapat pada tingkat 
sekolah, faktor-faktor dengan dampak 
yang signifikan pada hasil belajar siswa 
“hanyalah” materi pengajaran dan guru 
yang memiliki latar belakang pendidikan 
formal yang memadai.34 
 Hasil-hasil ini diperkuat oleh beberapa 
kajian mikro yang cermat. Semenjak tahun 
1996, sekelompok peneliti yang bekerja sama 
dengan sebuah LSM Belanda, International 
Chirstelijk Steunfonds Africa, telah terlibat 
dalam perancangan dan evaluasi serangkaian 
eksperimen acak yang tujuannya adalah 
meningkatkan hasil belajar siswa di distrik 
Busia di daerah pedesaan Kenya. Hasil 
eksperimen itu mengindikasikan bahwa 
semakin tersedianya buku pelajaran mampu 
meningkatkan hasil ujian, tetapi hanya di 
antara siswa-siswa yang lebih pandai, dan 
bahwa pemberian hadiah yang didasarkan 
pada hasil yang diperoleh siswa mampu 
meningkatkan hasil ujian pada awalnya, 

tetapi hasil itu dengan segera “memudar.” 
Yang benar-benar dapat meningkatkan hasil 
yang diperoleh siswa adalah pemberian 
beasiswa ke para siswi berusia 13 sampai 15 
tahun yang berprestasi—yang juga memiliki 
dampak positif atas anak laki-laki, yang 
memang tidak berhak mendapatkannya, 
dan anak-anak perempuan lain yang 
nilai prestasinya rendah, sehingga tidak 
dapat memenangkan beasiswa tersebut. 
Pemberian beasiswa adalah intervensi yang 
kemudian terbukti paling berbiaya efektif, 
yakni intervensi yang mampu membuat 
para siswa memperoleh hasil yang sama 
dengan biaya kurang dari 20 persen dari 
yang dikeluarkan untuk penyediaan buku-
buku pelajaran.35

 Hasil-hasil tersebut menggarisbawahi 
pentingnya menggabungkan anggaran 
tambahan (yang berasal dari sumber-
sumber yang benar) dengan berbagai 
intervensi yang memperkuat insentif untuk 
usaha belajar-mengajar. Seperti ditunjukkan 
oleh program insentif guru, rancangan 
proyek—dalam kasus ini, perilaku yang 
pantas dihargai—sangat penting.36

Kualitas yang lebih baik untuk mereka 
yang paling tidak beruntung. Banyak dari 
program-program yang baru saja dibahas 
berfokus pada upaya memperbaiki kinerja 
pembelajaran di tingkat sekolah. Bagaimana 
dengan perbaikan pembelajaran untuk para 
siswa dari keluarga yang kurang beruntung 
atau yang tidak terlalu pandai? Program 
pemberian beasiswa berdasarkan prestasi 
ke siswi-siswi berusia 13 sampai 15 tahun 
di daerah pedesaan di Kenya yang disebut 
sebelumnya adalah salah satu contoh dari 
upaya semacam itu. Program Balsakhi di 
India—sebuah program pendidikan berskala 
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besar yang ditujukan ke anak-anak yang 
mengalami kesulitan belajar—merupakan 
sebuah pendekatan lain yang sangat sukses 
dan berbiaya efektif untuk meningkatkan 
prestasi belajar anak-anak yang kurang 
begitu pandai (Kotak 7.4). Karena anak-
anak yang kemampuan akademisnya paling 
rendah memperoleh hasil terbaik dalam 
ujian, program ini dipandang memiliki 
pengaruh penyetara yang amat bagus dalam 
prestasi siswa.
 Banyak negara,  demi ef isiensi, 
mengelompokkan siswa berdasarkan jenis 
dan tingkat kemampuan yang sama. Namun 
demikian, berbagai temuan mutakhir di 
18 sampai 26 negara menunjukkan bahwa 
langkah semacam itu justru meningkatkan 
ketidaksetaraan pendidikan, mungkin 
dengan cara menegaskan berbagai dampak 
latar belakang keluarga. Namun, yang pasti, 
hal itu tidak memberikan kontribusi bagi 
peningkatan rata-rata prestasi akademis 
siswa.37 
 Opsi lain untuk meningkatkan prestasi 
belajar anak-anak yang kurang beruntung 
adalah dengan menyediakan “voucher” 
sekolah. Dampak-dampak skema voucher 
ini untuk prinsip kesetaraan dan efisiensi 
telah membangkitkan kontroversi yang 
besar (Kotak 7.5). Program pemberian 
voucher yang tujuannya jelas tampaknya 
menjanjikan.38 Hasil yang didapat dari 
skema macam itu di Kolombia sangat 
menggembirakan.  Program PACES 
memberi voucher yang mampu menutupi 
hingga separuh dari seluruh biaya yang 
dibutuhkan di sekolah menengah swasta ke 
lebih dari 125.000 siswa yang berasal dari 
lingkungan yang miskin; dan voucher itu 
akan tetap diberikan asal si siswa mampu 
mempertahankan prestasi akademis yang 

memuaskan. Evaluasi atas eksperimen yang 
dijalankan secara sangat alamiah ini (voucher 
diberikan dengan sistem lotre) menemukan 
tingkat keberulangan yang rendah dan hasil 
ujian yang lebih baik di kalangan siswa yang 
memenangkannya.39 Tetapi, skema voucher 
semacam itu tampaknya secara politik sulit 
untuk diimplementasikan—dan program di 
Kolombia pun tidak berlanjut.

Meningkatkan akuntabilitas

Hasil pembelajaran yang mengecewakan di 
banyak negara disebabkan oleh gabungan 
sumber daya yang tidak memadai dan 
tingkat kesigapan dan akuntabilitas sistem 
sekolah yang rendah. Berbagai upaya 
yang dimaksudkan untuk meningkatkan 
kualitas sekolah, karenanya, perlu berfokus 
pada penguatan proses akuntabilitas ini: 

KOTAK 7.4  Pendidikan untuk anak-anak yang secara akademis  
 kurang berprestasi: program Balsakhi di India

Program Balsakhi merupakan sebuah program 
pendidikan untuk anak-anak yang secara 
akademis terbelakang, yang kini dijalankan di 
20 kota di India oleh sebuah LSM—Pratham—
dalam kerja samanya dengan pemerintah. 
Pratham merekrut para perempuan muda 
dari komunitas setempat untuk mengajar 
kemampuan baca-tulis dan keterampilan 
numerik tingkat dasar ke anak-anak yang 
duduk di kelas tiga atau empat namun 
belum menguasainya. Para siswa tersebut 
dibebaskan dari kelas reguler selama dua 
jam setiap harinya untuk diajari berbagai 
kemampuan yang belum bisa mereka kuasai. 
Program ini tidak mahal: setiap siswa per 
tahunnya hanya membutuhkan biaya $5. 
Karena mudah dijalankan, program ini telah 
berkembang pesat sejak pengenalannya di 
Mumbai pada tahun 1994, dan kini berhasil 
menjangkau puluhan ribu siswa di 20 kota 
di India.

 Evaluasi dua-tahunan terbaru yang 
dilaksanakan secara acak di Mumbai dan 
Vadodara menemukan bahwa program ini 
memberi dampak yang sangat positif terhadap 
proses pembelajaran anak. Secara rata-
rata, program ini meningkatkan prestasi 
belajar sebesar 0,15 deviasi standar pada 
tahun pertama dan 0,25 pada tahun kedua. 
Manfaat terbesar dipetik oleh anak-anak yang 
berada di tingkat distribusi terbawah, dengan 
mereka yang berada di sepertiga terbawah 
memperoleh 0,20 deviasi pada tahun pertama 
dan 0,32 pada tahun kedua (0,51 untuk 
matematika saja). Hasil yang sama diperoleh 
di dua kelas dan di dua kota. Secara umum, 
program ini 12 hingga 16 kali lebih efektif 
daripada merekrut guru baru.

Sumber: Banerjee, dkk. (2004).
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KOTAK 7.5  Voucher sekolah: efisien dan berkesetaraan?

Program voucher  sekolah meningkatkan 
kemampuan para orang tua untuk memilihkan 
sekolah yang terbaik untuk anak-anak mereka. 
Orang tua diberi sebuah voucher sekolah oleh 
pemerintah, yang (setidak-tidaknya secara 
teoretis) dapat digunakan di sekolah yang mereka 
sukai, entah negeri maupun swasta. Harapannya 
adalah bahwa persaingan antara sekolah dengan 
ketersediaan sumber daya publik untuk mengakses 
ke sekolah-sekolah swasta dapat meningkatkan 
efisiensi keseluruhan sistem sekolah dan prestasi 
siswa. Tetapi, penelitian yang mempelajari dampak 
voucher itu belum menghasilkan sesuatu yang 
definitif atau bisa digeneralisasi—terutama karena 
berbagai hambatan metodologis serta rancangan 
dan konteks institusional dalam reformasi yang 
tidak sama. Rancangannya dapat berbeda-beda 
tergantung pada besarnya voucher, jumlah siswa 
yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya, 
apakah sekolah bisa menarik uang dalam jumlah 
yang lebih besar daripada voucher yang tersedia, 
dan berbagai aturan yang mengatur pilihan 
sekolah (seperti apakah voucher tersebut bisa 
digunakan di sekolah-sekolah milik lembaga 
keagamaan). Manajemen institusional, kontrol 
birokratis, pengaturan sekolah-sekolah negeri, 
dan pengawasan terhadap sekolah-sekolah 
swasta yang memenuhi syarat untuk program 
ini juga beragam serta, tentu saja, memengaruhi 
hasilnya.40

 Cile berpengalaman selama 20 tahun 
dalam melaksanakan program voucher sekolah 
berskala besar. Namun demikian, analisis yang 
mendetail mengenai dampak persaingan kualitas 
antarsekolah tidak menyebabkan dampak yang 
sama. Di Amerika Serikat, sebuah studi menemukan 
bahwa persaingan mampu meningkatkan prestasi 
siswa di kota Milwaukee, tetapi tidak di kota-
kota lain. Varians yang sama ditemukan dalam 
literatur yang terkait mengenai dampak pilihan 
sekolah.41 Persaingan antarsekolah dan pilihan 
sekolah mengimplikasikan bahwa sekolah negeri 
yang kualitasnya rendah akan kehilangan siswa 
dan terpaksa tutup. Sekolah-sekolah yang 

sukses perlu melebarkan sayap, dan sekolah-
sekolah baru—yang kiranya lebih efektif—perlu 
dibangun. Perubahan institusional semacam itu 
menghadirkan persoalan-persoalan politik, teknis, 
dan administratif yang signifikan. Persoalan 
tersebut akan bertambah parah bila program 
voucher yang bersifat universal mendorong migrasi 
siswa besar-besaran.
 Bukti yang kuat mengenai berbagai 
perbedaan produktivitas antara sekolah-sekolah 
negeri dan swasta juga hampir tidak tersedia. 
Di Cile, program voucher sekolah semacam 
ini telah mendorong didirikannya sejumlah 
besar sekolah swasta sekuler yang baru, yang 
beroperasi bersama dengan sekolah-sekolah 
Katolik yang telah ada dan mapan. Analisis 
terhadap data prestasi para siswa kelas empat 
di Cile menunjukkan bahwa sekolah-sekolah 
Katolik memiliki nilai yang lebih tinggi dalam 
mata pelajaran matematika dan bahasa Spanyol 
daripada sekolah-sekolah negeri, sementara 
prestasi sekolah-sekolah swasta lebih buruk lagi. 
Studi yang lain menemukan bahwa pilihan sekolah 
yang hampir tak terbatas di Cile telah mendorong 
para siswa dari keluarga menengah untuk pindah 
ke sekolah swasta, meski prestasi mereka di sana 
jauh dari mengkilap.42

 Petunjuk mengenai berbagai pengaruh dari 
kawan sebaya yang dapat memengaruhi prestasi 
akademis siswa sama tidak jelasnya. Tidak 
jelas apakah pengaruh kawan sebaya bersifat 
linear, yang berarti bahwa hasil yang diperoleh 
siswa yang pindah ke lingkungan sebaya yang 
kualitasnya lebih tinggi setara dengan “kerugian” 
yang dialami oleh kawan sekelasnya yang lama 
atau yang baru—ataukah nonlinear, yang, antara 
lain, berarti bahwa pengaruh kawan sebaya yang 
positif dapat sangat menguntungkan para siswa 
yang berasal dari keluarga berstatus sosioekonomi 
rendah.
 Meskipun dampak program voucher atas 
efisiensi masih ambigu, ada cukup alasan untuk 
berhati-hati pada pengaruh kesetaraan bila program 
ini hendak dijalankan secara universal. Program-

program semacam ini dapat memperkuat stratifikasi 
rasial dan sosioekonomi karena para orang tua 
akan berusaha untuk meningkatkan “kualitas” 
kawan sebaya anak-anak mereka (seperti kasus 
pindahnya anak-anak yang orang tuanya berasal 
dari kelas menengah ke sekolah swasta di Cile). 
Stratifikasi tersebut terjadi bila semua orang tua 
diberi voucher sekolah, tetapi keluarga-keluarga 
berpendapatan rendah berada dalam posisi yang 
kurang menguntungkan untuk menggunakan 
manfaat pilihan sekolah karena terbatasnya 
informasi, sarana transportasi, dan sumber daya 
yang mereka punyai. Para siswa yang tidak 
beruntung, dengan demikian, akan terkonsentrasi 
di sekolah-sekolah yang kualitasnya rendah. 
Menyuarakan keprihatinan yang sama, sebuah studi 
mutakhir menyimpulkan bahwa, di Amerika Serikat, 
“program voucher sekolah universal berskala besar 
tidak akan memberi manfaat yang berarti untuk 
peningkatan prestasi akademis siswa dan ... ia 
malah bisa menjadi penghambat untuk banyak 
siswa dari keluarga yang kurang beruntung” (Ladd 
2002, 4).
 Ada cara-cara tertentu untuk menjadikan 
program voucher sekolah ini lebih bermanfaat 
untuk para siswa dari keluarga yang kurang 
beruntung, tetapi cara-cara ini bisa jadi 
mengurangi dukungan politik yang mengalir 
kepadanya. Sebagai contoh, voucher dan pilihan 
sekolah dibatasi hanya untuk keluarga-keluarga 
berpendapatan rendah. Desain program juga 
dapat disertai dengan penyediaan sarana 
transportasi ke sekolah, yang mensyaratkan 
bahwa sekolah tidak memungut biaya tambahan 
dari voucher yang ditetapkan, dan mensyaratkan 
bahwa sekolah tidak berhak memilih-milih siswa 
mana yang hendak diterimanya. Apa pun itu, 
program voucher sekolah perlu ditempatkan 
dalam kerangka strategi reformasi pendidikan 
yang lebih luas yang dimaksudkan untuk 
memperbaiki insentif institusional secara 
keseluruhan dan memberi sekolah-sekolah yang 
belum terlalu berkembang instrumen dan sumber 
daya untuk meningkatkan diri.
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mencapai konsensus sosial mengenai 
perluasan pendidikan, meminimalisasi 
kepentingan-kepentingan pribadi yang 
tersembunyi, dan menangani insentif yang 
kecil yang diberikan ke para penyedia 
layanan untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran.
 Mencapai konsensus sosial mengenai 
perluasan pendidikan membantu mengatasi 
patologi kooptasi pendidikan oleh kaum 
elit, sebab orang-orang kaya biasanya 
menentang anggaran yang lebih besar 
untuk pendidikan umum. Secara historis, 
terutama di Eropa dan Amerika Utara, 
perluasan hak politik atau suara di suatu 
negara mendorong akses yang lebih luas dan 
peningkatan kualitas pendidikan dasar.43 
Transisi ke arah demokrasi yang terjadi di 
Brasil, Guatemala, dan Uganda juga telah 
memacu perluasan pendidikan dasar.44 
Namun, ini merupakan proses jangka 
panjang, dan hal yang terpenting dewasa ini 
adalah maju untuk memenuhi kebutuhan 
mendesak yang dirasakan oleh jutaan anak 
di seluruh dunia.
 Beberapa kemajuan dapat dibuat dengan 
cara melawan cengkeraman kelompok-
kelompok kepentingan atas berbagai 
reformasi yang memperjuangkan kesetaraan, 
seperti terjadi ketika perserikatan para guru 
yang melawan reformasi-reformasi yang 
memperkuat kaitan antara prestasi dengan 
akuntabilitas.45 Hasil-hasil yang signifikan 
dapat muncul dari reformasi sistemik yang 
memperkuat akuntabilitas dari para klien 
langsung ke para penyelenggara “layanan” 
pendidikan garda depan.46 Langkah yang 
paling penting dalam reformasi semacam 
itu adalah peningkatan akuntabilitas sekolah 
untuk meraih prestasi yang lebih baik 

dan adanya sistem pengawasan atasnya. 
Akuntabilitas untuk meraih prestasi yang 
lebih baik juga membutuhkan otonomi untuk 
mengatur hasil. Ini berarti bahwa tindakan 
memercayakan atau mendelegasikan 
tanggung jawab dan kekuasaan untuk 
mengambil keputusan pada tingkat yang 
paling rendah tetapi tetap fisibel merupakan 
insentif yang tepat.47

 Begitu sistem semacam itu telah 
ditetapkan secara benar, sumber daya 
dan kekuasaan yang dimiliki oleh para 
penyelenggara pendidikan akan mendukung 
tanggung jawab mereka, dan informasi 
tersedia untuk melacak prestasi mereka, 
berbagai mekanisme untuk menekan 
sekolah supaya menghasilkan prestasi yang 
lebih cemerlang menjadi ada. Otonomi 
sekolah, kontrol komunitas, penyelenggara 
pendidikan yang bukan berasal dari kalangan 
pemerintah, program voucher sekolah, dan 
reformasi sektor publik dapat memperbesar 
kemampuan warga negara, komunitas, 
dan organisasi publik untuk mendukung 
sekolah memberikan hasil yang terbaik.48 
Pengalaman El Salvador dalam membangun 
kembali sistem pendidikannya menyusul 
perang sipil yang meluluhlantakkan negeri 
tersebut pada tahun 1980-an merupakan 
sebuah contoh yang bagus mengenai apa 
yang dapat dicapai melalui kemitraan 
dengan berbagai komunitas setempat atau 
lokal. Berkat keterlibatan kalangan orang 
tua siswa yang lebih besar, sekolah-sekolah 
Educo berhasil menambah jumlah siswa 
yang masuk sekolah tanpa mengorbankan 
kualitas, mengurangi tingkat kemangkiran 
guru dan siswa, serta meningkatkan 
kemampuan matematika dan berbahasa 
para siswa.
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Menuju hidup yang lebih 
sehat untuk semua

Tingkat ketidaksetaraan yang tinggi 
dalam pemanfaatan sarana kesehatan 
dan kesehatan yang dihasilkannya di 
banyak negara berkembang tidak hanya 
mencerminkan preferensi atau kebutuhan 
yang berbeda—mereka muncul dari 
berbagai hal yang menghambat kemampuan 
orang untuk memiliki kesehatan yang 
baik (Bab 2). Pendapatan adalah salah 
satu faktor penghambat kesehatan yang 
utama, terutama mengingat keadaan pasar 
keuangan yang sangat tidak berkesetaraan. 
Orang di seluruh penjuru dunia yang tingkat 
pendapatannya rendah memiliki kesehatan 
yang lebih buruk dan akses yang lebih 
terbatas pada layanan-layanan kesehatan 
(Bab 2). Etnisitas, ras, dan lokasi juga 
memengaruhi kesehatan. Di Afrika Selatan, 
angka kematian bayi di kalangan orang kulit 
hitam 5,5 kali lebih tinggi daripada orang 
kulit putih; angka harapan hidup warga Cina 
yang tinggal di daerah pedesaan hampir 6 
tahun lebih rendah daripada mereka yang 
berdiam di wilayah perkotaan; sementara 
jurang atau ketidaksetaraan harapan hidup 
antara provinsi terkaya dan termiskin di 
Cina (Beizing dan Guizhou) adalah 10 
tahun.49

 Perbedaan-perbedaan yang amat 
mencolok ini dalam tingkat kesehatan 
dan pemanfaatan berbagai sarananya ini 
mencerminkan ketidaksetaraan berdasar-
kelompok dalam akses ke informasi, fasilitas 
dengan standar perawatan yang baik dan 
proteksi dari risiko kesehatan. Kurangnya 
pengetahuan mengenai kesehatan pribadi, 
gizi, layanan-layanan kesehatan yang 

tersedia, dan opsi perawatan, terutama 
di kalangan mereka yang tidak terpelajar, 
membuat kesadaran akan layanan kesehatan 
rendah. Dalam lingkup keluarga, beberapa 
anggotanya memiliki suara yang lebih tidak 
signifikan (kaum perempuan dan anak-anak) 
dan hal ini memengaruhi besarnya sumber 
daya yang digunakan untuk kepentingan 
mereka. Klinik-klinik kesehatan, khususnya 
yang terdapat di berbagai daerah yang miskin 
dan terpencil, sering kali tidak dapat diakses, 
tidak banyak dikunjungi, serta tingkat 
kualitas dan ketanggapannya terhadap 
penderita rendah. Akhirnya, penyakit 
merupakan sebuah beban bagi orang miskin, 
tetapi penyakit juga memiliki konsekuensi 
yang sangat berat bagi orang yang hidupnya 
pas-pasan, terutama karena hilangnya 
pendapatan, namun juga karena pengeluaran 
yang besar yang harus dibayarkan untuk 
perawatan kesehatan.
  Disparitas kelompok yang besar dalam 
tingkat kesehatan ini tidak sejalan dengan 
prinsip kesetaraan karena menyiratkan 
perbedaan kesempatan yang sangat besar 
untuk menjalani hidup yang produktif. 
Dan karena disparitas tersebut sering 
kali disebabkan oleh kegagalan pasar dan 
agens, menguranginya akan memberi 
dampak positif yang besar untuk efisiensi 
dan produktivitas. Di sini, kami berfokus 
pada cara-cara untuk menyetarakan ruang 
gerak dalam rangka mencapai tingkat 
kesehatan yang optimal. Kami mengusulkan 
peningkatan pemahaman orang mengenai 
berbagai praktik dan layanan kesehatan 
dasar, perluasan akses ke perawatan 
kesehatan yang terjangkau, dan peningkatan 
akuntabilitas para penyedia jasa layanan 
kesehatan. 
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Memperluas pengetahuan

Tingkat investasi pasien yang rendah dalam 
bidang kesehatan kiranya merefleksikan 
kurangnya pengetahuan, tingkat agens, 
serta isu insentif dalam keluarga, selain juga 
kurangnya sumber daya yang ada padanya. 
Kurangnya pengetahuan bisa membuat 
orang tidak tahu ke mana harus mencari 
bantuan perawatan kesehatan ketika mereka 
membutuhkannya, juga ketika biaya tidak 
menjadi persoalan. Seperti ditunjukkan 
dalam Bab 5, ketika obat cacing ditawarkan 
secara gratis ke anak-anak di Kenya, tingkat 
pemanfaatannya hanya 57 persen. Serupa 
dengannya, di Bolivia, banyak bayi dari 
keluarga miskin, ketika dilahirkan, tidak 
mendapat bantuan dari bidan atau tenaga 
kesehatan yang terlatih, walaupun para 
ibu di sana bebas mendapatkannya dengan 
cuma-cuma. Di India, 60 persen anak yang 
ada belum diimunisasi, meskipun imunisasi 
diberikan secara gratis; alasan yang paling 
utama dari hal itu adalah karena para ibu 
tidak mengerti manfaat vaksinasi dan juga 
tidak tahu di mana lokasi klinik.
 Kurangnya pengetahuan juga dapat 
menyebabkan orang mengeluarkan uang 
untuk membayar perawatan yang tidak tepat. 
Tenaga kesehatan yang tidak berkualifikasi 
atau tidak etis dapat memberikan perawatan 
(dan tagihan) yang melebihi dari yang 
dibutuhkan pasien demi kesembuhannya. 
Sebagai contoh, daripada mendapat terapi 
rehidrasi oral yang efektif dan tidak mahal, 
seorang anak miskin di Indonesia diberi 
empat macam (atau, kadang-kadang malah 
lebih) obat yang tidak diketahui manfaatnya 
setiap kali terkena diare.50 
 Pendidikan adalah sebuah cara 
yang sangat alamiah untuk mengatasi 

persoalan kurangnya pengetahuan orang 
akan kesehatan. Elo dan Preston (1996) 
memperkirakan bahwa tambahan satu 
tahun pendidikan secara nasional mampu 
mengurangi angka kematian sebesar 8 
persen—separuh di antaranya secara 
langsung dan separuh yang lain melalui 
berbagai pengaruh yang disebabkan oleh 
meningkatnya pendapatan. Pendidikan 
kaum perempuan, tentu saja, sangat penting 
dan bermanfaat. Kaum ibu yang lebih 
terpelajar diasosiasikan dengan berbagai 
praktik kesehatan anak yang lebih baik, 
termasuk kebiasaan cuci tangan, cara 
buang air kecil dan air besar yang sehat, 
perawatan semasa kehamilan, bantuan 
ketika melahirkan dari tenaga kesehatan 
yang terlatih, imunisasi, dan klinik kesehatan 
bayi atau posyandu.
 Berbagai pusat kesehatan masyarakat 
juga memberikan pemahaman yang 
berbiaya efektif  dalam pencegahan 
penyakit dan perilaku yang sehat. Dengan 
mempekerjakan para personel yang 
nonspecialized semacam itu, banyak negara 
telah berhasil meningkatkan pengetahuan 
umum warganya akan kesehatan dengan 
biaya murah, seperti Family Health Program 
di Brasil dan program “koordinator ibu” 
di Ethiopia yang membantu perawatan 
penderita malaria di rumah (Kotak 7.6). 
Para pekerja kesehatan komunitas juga 
membantu meningkatkan pengetahuan 
kesehatan warga miskin dengan biaya 
efektif.
 Kampanye informasi publik juga dapat 
meningkatkan pengetahuan kesehatan, 
entah melalui klinik-klinik kesehatan yang 
ada ataupun secara langsung menyasar 
kekomunitas. Kini, juga dimungkinkan 
untuk menjalin kerja sama dengan sektor 
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privat dalam pemasaran berbagai produk 
yang secara sosial bermanfaat, seperti 
pemberantasan nyamuk dengan obat 
nyamuk, metode-metode pemurnian air, 
makanan yang kaya dengan kandungan 
vitamin A, dan sup—seperti program 
Central American Hand-Washing Initiative 
di Kosta Rika, El Salvador, dan Guatemala.51 
Kampanye melalui media juga merupakan 
langkah yang efektif. Sebagai contoh, 
penyiaran pesan anti-AIDS yang sering di 
Thailand, Uganda, dan Brasil merupakan 
salah satu unsur kunci dalam kampanye 
untuk mengurangi penyebaran penyakit 
tersebut. Kampanye melalui media yang 
dilakukan otoritas Thailand mampu 
mengurangi berjangkitnya AIDS hingga 
titik di mana negara itu sekarang sanggup 
menjalankan program perawatan yang 
secara fiskal masuk akal untuk para 
penderitanya.52 
 Namun, baik informasi maupun 
layanan gratis kiranya belum memadai 
untuk mendorong pemanfaatan sarana-
sarana kesehatan di antara mereka yang 
kurang terberdayakan atau tanpa suara. 
Kesehatan ibu dan anak sering kali 

dilihat sebagai intervensi tambahan yang 
pantas diperjuangkan. Melalui bantuan 
tunai bersyarat, program PROGRESA 
di Meksiko (yang kini berganti nama 
menjadi Oportunidades) dirancang 
untuk mendorong kaum perempuan 
melakukan kunjungan klinis pra dan 
pascakelahiran serta membawa anak-anak 
mereka untuk diimunisasi dan diamati 
perkembangan dan pertumbuhannya. 
Dalam tiga bulan pertamanya, program ini 
berhasil meningkatkan rata-rata kunjungan 
ibu hamil sebesar 8 persen, yang pada 
gilirannya, menyebabkan penurunan 
kasus penyakit pada bayi yang baru lahir 
sebesar 25 persen dan peningkatan angka 
pertumbuhan tahunan anak berusia satu 
hingga tiga tahun sebesar 16 persen. Salah 
satu ciri khas yang penting dari rancangan 
program ini adalah pemberian bantuan tunai 
ke kaum perempuan. Meskipun program ini 
menuntut kaum ibu untuk meluangkan 
lebih banyak waktu, para pesertanya merasa 
bahwa manfaat yang dipetiknya layak 
untuk diperjuangkan. Kaum perempuan 
juga melaporkan bahwa mereka merasa 
lebih percaya diri serta memiliki kendali 
yang lebih besar atas sumber daya keluarga 
dan waktu serta perjalanan mereka. Skema 
yang sama menyediakan layanan perawatan 
kesehatan ibu dan anak di Brasil, Kolombia, 
dan Nikaragua.53

Memperluas akses

Akses ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang 
berkualitas masih menjadi persoalan di 
banyak kawasan di dunia, dan sering 
kali menimpakan beban yang lebih besar 
keorang-orang yang tinggal di daerah 
pedesaan dengan waktu perjalanan yang 

KOTAK 7.6  Bekerja dengan para ibu untuk menangani malaria

Penyakit malaria menyebabkan hampir 1 juta 
anak-anak di Afrika kehilangan nyawa mereka 
setiap tahunnya. Memberdayakan kaum ibu 
dalam perawatan rumah atas anak mereka 
yang menderita penyakit ini dapat sangat 
efektif untuk mengurangi angka kematian. 
Pemerintah daerah Tigray, Ethiopia, melatih 
“para koordinator kaum ibu” yang dipilih di 
antara komunitas untuk mendidik kaum ibu 
yang lain mengenai berbagai gejala demam 
dan malaria. Mereka dibekali klorokine dan 
informasi mengenai cara memberikan atau 

menakar obat yang harganya $0,08 per sekali 
dosis. Dengan mendidik kaum ibu, pemerintah 
Tigray berhasil menyediakan perawatan 
malaria yang cepat dan efektif tanpa perlu 
mengisolasi anak penderitanya, dan dengan 
demikian, mengurangi angka kematian balita 
sebesar 40 persen dan menghapus beban 
kasus-kasus malaria yang akut di rumah 
sakit.

Sumber: World Bank (2004k).
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lebih panjang dan biaya rumah sakit atau 
perawatan yang lebih banyak. Mereka yang 
tinggal di daerah perkotaan lebih mudah 
menjangkau berbagai pusat kesehatan 
yang tersedia. Di Burundi, 98 persen 
dari penduduk kota tinggal dalam jarak 
kurang dari satu jam perjalanan dari pusat 
kesehatan, tetapi persentase penduduk desa 
yang seperti itu hanya 65 persen. Bahkan, 
di wilayah-wilayah pedesaan pun variasinya 
sangat tinggi. Hanya separuh dari seluruh 
penduduk pedesaan yang paling miskin di 
Nigeria tinggal di mana satu jam perjalanan 
jauhnya dari sebuah klinik, sementara 
persentasenya untuk orang yang paling kaya 
adalah 84 persen.
 Bahkan, ketika dapat diakses pun, 
fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut 
kualitasnya sangat beragam. Beberapa 
yang memiliki persediaan obat-obatan 
dijalankan oleh staf yang sangat terlatih 
dan berdedikasi. Fasilitas semacam ini 
biasanya sangat terjaga kerapian dan 
kebersihannya. Namun, banyak fasilitas 
kesehatan yang lain yang keadaannya tidak 
seperti ini. Mereka sudah rusak parah, 
jarang memiliki persediaan obat, dan 
dijalankan oleh staf medis yang kurang 
begitu terampil dan kasar, yang sering kali 
gagal untuk memberi pertolongan yang 
terbaik. Biasanya, orang-orang yang secara 
material kurang beruntunglah yang harus 
berkutat dengan fasilitas-fasilitas kesehatan 
yang berkualitas rendah dan tidak dapat 
diakses semacam itu. Kaum etnis minoritas 
adalah yang paling sering memperoleh 
layanan kesehatan paling buruk (Kotak 
7.7).
 Salah satu penghambat utama untuk 
pemberian layanan kesehatan yang 
berkesetaraan di semua tempat adalah 

kesulitan yang dihadapi untuk membuat para 
dokter perkotaan yang terdidik dengan baik 
tertarik untuk bekerja di wilayah-wilayah 
pedesaan yang miskin. Cile, Meksiko, dan 
Thailand telah mengalokasikan dana dan 
memberi insentif untuk mendorong para 
staf yang berkualitas bekerja di daerah 
pedesaan.55 Di Indonesia, para dokter 
diwajibkan untuk menyelesaikan tugas 

KOTAK 7.7  Kaum miskin dan kelompok etnis minoritas   
 menerima layanan kesehatan yang kualitasnya  
 rendah

Kajian-kajian baru dari India, Indonesia, 
Meksiko, dan Tanzania menunjukkan bahwa 
orang miskin, secara sistematis, menerima 
layanan kesehatan yang lebih rendah, baik 
dari penyedia jasa swasta maupun negeri.54 
Situasinya bisa lebih buruk untuk kaum etnis 
minoritas. Bukti dari Meksiko menunjukkan 
bahwa, bahkan di daerah-daerah pedesaan 
yang miskin, ada perbedaan dalam kualitas 
layanan kesehatan antara orang kaya 
dengan orang miskin, dan antara penduduk 
asli dan bukan penduduk asli. Dari antara 
seperlima penduduk Meksiko yang paling 
miskin, kaum perempuan penduduk asli 
memperoleh perawatan kehamilan dari 

dokter yang kualitasnya berada di persentil 
ke-25, sementara kaum perempuan yang 
sama miskinnya tetapi bukan merupakan 
penduduk asli mendapat perawatan dari 
dokter yang kualitasnya berada di persentil 
ke-14. Seperlima penduduk yang paling 
kaya, tentu saja, memperoleh perawatan 
yang jauh lebih baik, tetapi, bahkan di 
antara orang-orang kaya pun, penduduk asli 
memperoleh layanan yang kualitasnya lebih 
rendah daripada bukan penduduk asli. Hal 
ini menunjukkan berlangsungnya praktik 
diskriminasi atau adanya hambatan kultural 
yang belum terjembatani secara sempurna 
hingga kini (lihat figur di bawah).
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pelayanan di puskesmas-puskesmas sebelum 
bisa memperoleh pos sipil mereka yang 

“basah.” Kerja wajib tersebut berlangsung 
selama lima tahun, dengan periode yang 
bisa lebih pendek sekiranya si calon dokter 
bersedia ditempatkan di provinsi-provinsi 
terpencil. Sistem ini berhasil meningkatkan 
jumlah dokter yang berkarya di berbagai 
puskesmas dengan peningkatan rata-rata 
sebesar 97 persen dari tahun 1985 hingga 
1994, di mana 200 orang di antaranya 
bersedia bekerja di provinsi-provinsi paling 
terpencil.56

 Memperluas infrastruktur kesehatan 
di daerah pedesaan dan menyediakan 
insentif bagi para dokter supaya mau 
bekerja di wilayah-wilayah yang miskin 
mungkin tidak terjangkau (terlalu mahal) 
untuk banyak negara miskin. Tetapi, 
terdapat berbagai pendekatan lain untuk 
mengurangi biaya tidak langsung (untuk 
transportasi dan waktu yang dihabiskan 
dalam transit) dan mengatasi isolasi medis 
komunitas-komunitas miskin. Klinik-klinik 
keliling mengunjungi berbagai wilayah 
yang jarang penduduknya di Afghanistan, 
Somalia, dan Tunisia untuk memberikan 
perawatan kesehatan ke masyarakat 
setempat dan menyediakan transportasi 
ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang lebih 
lengkap kemereka yang membutuhkannya. 
Bangladesh, Kuba, Gambia, India, dan 
Madagaskar telah melatih para pekerja 
kesehatan komunitas untuk memberikan 
berbagai perawatan kesehatan, termasuk 
pencegahan malaria, imunisasi, keluarga 
berencana, perawatan pasien penderita TB, 
kunjungan rumah, dan perawatan neonatal. 
Hasilnya sering kali berupa peningkatan 
cakupan pelayanan yang substansial dan 
perbaikan kualitas kesehatan yang lumayan 
dengan biaya yang jauh lebih murah. 
Dengan program penyediaan tenaga 

KOTAK 7.8  Kesehatan ibu yang lebih baik di Malaysia dan  
 Sri Lanka

Terlepas dari membaiknya kondisi kesehatan, 
angka harapan hidup, dan kesuburan yang 
substansial di seluruh penjuru dunia dalam 
beberapa dasawarsa terakhir, angka kematian 
ibu, secara global, belum menunjukkan 
penurunan yang berarti. Dua negara yang 
menjadi pengecualian dari tren tersebut 
adalah Malaysia dan Sri Lanka. Di Sri Lanka, 
rasio kematian ibu—jumlah kematian ibu per 
100.000 kelahiran hidup—merosot secara 
drastis dari 2.136 pada tahun 1930 menjadi 
hanya 24 pada tahun 1996. Di Malaysia, rasio 
tersebut turun dari 1.085 pada tahun 1933 
menjadi hanya 19 pada tahun 1997. Apa 
yang menyebabkan penurunan yang sangat 
mengesankan ini? Perbaikan akses ke layanan 
kesehatan untuk berbagai komunitas yang 
tinggal di pedesaan dan yang kurang beruntung 
merupakan salah satu strategi penting yang 
dijalankan di kedua negara ini.
 Sri Lanka dan Malaysia menyediakan 
tenaga bidan dan perawat kesehatan yang 
kompeten dan profesional di daerah-daerah 
pedesaan. Para bidan itu membantu proses 
kelahiran bayi di rumah ataupun di rumah sakit 
di pedesaan serta memberikan perawatan 
awal bila terjadi komplikasi. Mereka diberi 
persediaan obat-obatan dan perlengkapan 
secara teratur dan memadai, serta didukung 
dengan sarana komunikasi, transportasi, 
dan layanan pendukung lainnya. Selain 
meminimalisasi berbagai hambatan finansial 
dan kultural, mereka juga membantu mengatasi 
berbagai hambatan yang terkait dengan praktik-
praktik pengobatan tradisional. Karena tersedia 
hingga ke daerah-daerah pelosok dan sangat 
disegani, para bidan tersebut dapat membangun 
hubungan dengan komunitas dan menjalin 
kemitraan dengan dukun beranak tradisional.
 Malaysia dan Sri Lanka juga men-
jalankan strategi-strategi pelengkap yang 
lain. Transportasi (di Malaysia) dan subsidi 

transportasi (di Sri Lanka) disediakan untuk 
mereka yang sangat memerlukan pergi ke 
rumah sakit. Di Malaysia, berbagai program 
kesehatan itu merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari upaya-upaya pengembangan 
masyarakat pedesaan, yang juga mencakup 
investasi pada klinik, jalan-jalan desa, dan 
sekolah desa. Serupa dengannya, di Sri Lanka, 
pemerintah berinvestasi pada pendidikan dasar 
dan menengah yang gratis, layanan kesehatan 
yang cuma-cuma, dan pemberian subsidi 
pangan ke semua distrik. Konsepnya adalah 
bahwa perawatan kesehatan dasar bekerja 
dalam sinergi dengan pendidikan dan jenis-
jenis infrastruktur yang lain. Sebagai contoh, 
jalan yang lebih mulus mempermudah warga 
untuk menjangkau pusat-pusat kesehatan dan 
memfasilitasi transportasi bila terjadi keadaan 
darurat karena kasus obstetrik. Dengan 
menangani multidimensionalitas kesetaraan, 
kedua negara ini berhasil mencapai perbaikan 
tingkat kesehatan yang signifikan.
 Penurunan yang dramatis dalam 
angka kematian ibu, dengan demikian, 
mungkin untuk dicapai. Hal yang juga penting, 
pengalaman-pengalaman Malaysia dan Sri 
Lanka menunjukkan bahwa angka kematian ibu 
yang rendah dapat dicapai dengan anggaran 
yang rendah. Sejak tahun 1950-an, anggaran 
publik untuk layanan kesehatan di Malaysia 
berkisar antara 1,4 dan 1,8 persen dari GDP, 
sementara di Sri Lanka rata-ratanya adalah 
1,8 persen, dengan pengeluaran untuk layanan 
kesehatan ibu dan anak (KIA) mencapai 
kurang dari 0,4 persen dari GDP kedua 
negara tersebut. Negara-negara yang tingkat 
pendapatannya sejajar memiliki anggaran 
kesehatan yang jauh lebih tinggi dan rasio 
kematian ibu yang sama, jika tidak malah lebih 
tinggi.

Sumber: Pathmanathan, dkk. (2003).
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kesehatan desa yang memonitor berat badan 
dan kondisi kesehatan bayi dalam bulan 
pertama kehidupannya, angka kematian 
bayi di daerah pedesaan Maharasthra, India, 
menurun setengahnya dari 75,5 menjadi 
38,8 per 1.000 kelahiran hidup antara tahun 
1995 dan 1998.57

 Program layanan yang lain berfokus 
pada kesehatan ibu dan proses melahirkan 
yang aman. Dengan menyediakan tenaga 
bidan dan perawat kesehatan di wilayah-
wilayah pedesaan, Malaysia dan Sri Lanka 
secara dramatis berhasil mengurangi angka 
kematian ibunya (Kotak 7.8). Di Bolivia, ibu 
yang akan melahirkan, yang memiliki risiko 
obstetrik, dilarikan ke klinik kesehatan 
yang lebih besar dan lengkap beberapa hari 
sebelum waktunya melahirkan tiba; di Sri 
Lanka, mereka dijemput oleh kendaraan 
roda empat yang bisa dipanggil melalui 
radio.

Membiayai perawatan 
kesehatan yang terjangkau

Bagi kalangan konsumen, sistem keuangan 
perawatan kesehatan memiliki dua tujuan: 
akses dengan harga yang terjangkau 
kepaket perawatan dasar dan proteksi atau 
perlindungan finansial bila terjadi kasus atau 
penyakit yang berat. Kasus klasik campur 
tangan atau intervensi pemerintah (subsidi 
publik) adalah ketika manfaat penuh dari 
suatu “perawatan” tidak hanya diterima 
oleh individu-individu tertentu, tetapi 
melebar dan meluas kekomunitas yang 
lebih luas. Intervensi untuk menghindari 
penyebaran penyakit malaria masuk 
dalam kategori ini. Program pembagian 
kelambu—yang dijalankan oleh Palang 
Merah Internasional bekerja sama dengan 

kementerian kesehatan nasional—berhasil 
meningkatkan pemakaiannya di kalangan 
kuintil masyarakat paling miskin dari 
3 menjadi hampir 60 persen di distrik 
utara Ghana dan dari 18 menjadi 82 
persen di lima distrik pedesaan Zambia.58 
Imunisasi, kontrol vektor, dan intervensi 
untuk mencegah penyebaran penyakit 
tuberkulosis, HIV/AIDS, dan penyakit-
penyakit menular lain juga perlu dibuat agar 
dapat dijangkau oleh masyarakat luas.
 Na mu n ,  p e r l u ny a  i n t e r v e n s i 
pemerintah lebih dari sekadar alasan-
alasan kesehatan publik yang diterima 
secara luas ini: ketidaksetaraan dalam akses 
ke proteksi finansial dari risiko kesehatan 
yang didasarkan atas kekayaan, etnisitas, 
dan tempat tinggal juga memberi alasan 
lain yang tak kalah penting. Transaksi 
tunai merupakan bentuk pembayaran atas 
perawatan kesehatan yang paling banyak 
terjadi di negara-negara berkembang. 
Tetapi, hambatan-hambatan likuiditas dan 
pasar kredit yang tidak sempurna sering kali 
membuat transaksi atau pembayaran tunai 
semacam itu sulit untuk kalangan miskin, 
menurunkan tingkat manfaat, kesehatan, 
dan produktivitasnya.
 Pada tahun 1998, di Vietnam, sebelum 
penerapan jaminan kesehatan, 30 persen 
dari anggaran nonpangan keluarga-keluarga 
miskin lari untuk membiayai perawatan 
medis, sementara hanya 15 persen dari 
total pengeluaran seperlima kalangan 
terkaya yang terkait dengan kesehatan. 
Di Kamboja, sebuah rumah sakit mampu 
menyerap 88 persen dari rata-rata konsumsi 
nonpangan keluarga pada tahun 1997 dan 
untuk masyarakat yang paling miskin, biaya 
yang mereka keluarkan untuk kesehatan 
lebih besar daripada seluruh anggaran 
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nonpangannya. Di negara-negara Eropa dan 
Asia Tengah yang ekonominya tengah berada 
dalam masa transisi, dengan runtuhnya 
sistem prabayar pada tahun 1990-an, 
pembayaran tunai meroket dan mencakup 
80 persen dari sumber daya kesehatan 
di Georgia dan Azerbaijan. Di Armenia, 
91 persen dari pasien dilaporkan harus 
membayar untuk layanan kesehatan yang 
mereka dapatkan.59 Meskipun pemanfaatan 
perawatan kesehatan di kawasan tersebut 
merosot dengan drastis, runtuhnya sistem 
prabayar sangat merugikan orang miskin.
 Hakikat sistem pembayaran tunai yang 
regresif sangat dimengerti, tetapi tidak ada 
alternatif jawaban yang mudah, terutama di 
negara-negara dengan tingkat pendapatan 
yang rendah. Karena sektor formal yang 
kecil dan kapasitas administratif yang 
terbatas, negara-negara berpendapatan 
rendah ini memiliki kapasitas yang serba 
terbatas untuk memobilisasi sumber daya 
guna membiayai berbagai layanan kesehatan 
yang sangat penting dan membangun jaring 
pengaman sosial yang solid. Demikianlah, 
negara-negara berkembang menghadapi 
kesulitan untuk menyeimbangkan antara 
upaya-upaya penyediaan paket layanan 
kesehatan yang paling dasar dengan 
perluasan proteksi finansial.60 Beberapa 
bukti menunjukkan bahwa orang miskin 
lebih mampu mengatasi berbagai masalah 
kesehatan yang berbiaya rendah dengan 
tingkat frekuensi yang tinggi daripada yang 
tingkat frekuensinya rendah namun berbiaya 
tinggi.61 Jika demikian, adalah lebih baik bila 
orang-orang miskin dilindungi dari penyakit 
yang jarang menyerang namun berbiaya 
tinggi ini melalui mekanisme tertentu. 
Namun demikian, menangani risiko-risiko 
kesehatan yang parah dengan cara-cara 

yang mampu menjangkau kalangan miskin 
bukanlah tugas yang mudah.
 Untuk mengurangi tingkat pembayaran 
tunai, diperlukan gabungan antara dana 
sosial risiko kesehatan dengan sistem 
prabayar—melalui skema jaring pengaman 
sosial, layanan kesehatan nasional yang 
didanai dari pendapatan umum, atau 
gabungan dari keduanya. Menjangkau 
kalangan miskin selalu mensyaratkan adanya 
semacam subsidi terhadap biaya perawatan 
kesehatan mereka, sehingga ruang fiskal dan 
komitmen politik sangat penting. Di negara-
negara yang tingkat pendapatannya sangat 
rendah, skema asuransi atau jaminan sosial, 
yang kadang-kadang disokong oleh LSM 
atau lembaga donor, dapat menyediakan 
proteksi tertentu ke beberapa kalangan, 
tetapi biasanya layanan semacam ini tidak 
dapat menjangkau kaum yang paling 
miskin.
 Skema sumbangan—pribadi atau 
sosial—berjalan dengan sangat baik bila 
distribusi pasar tenaga kerja formal tinggi 
dan kapasitas administrasi kuat. Dan karena 
premi dan copayment-nya mungkin sangat 
tinggi sehingga tak lagi terjangkau, skema-
skema sumbangan biasanya memotong 
jalur dan langsung memberi bantuan 
ke kaum miskin. Asuransi atau jaminan 
pribadi merupakan bagian yang sangat 
penting dalam sistem keuangan kesehatan 
di Brasil, Cile, Namibia, Afrika Selatan, 
Amerika Serikat, Uruguay, dan Zimbabwe. 
Namun, di ketujuh negara tersebut, asuransi 
pribadi hanya dimanfaatkan oleh para 
pekerja sektor formal, sehingga kementerian 
kesehatan tetap harus menyediakan dana 
publik untuk program-program yang 
diperuntukkan untuk kaum miskin dan 
yang tidak beruntung.62
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 Asuransi atau jaminan sosial dicirikan 
oleh cakupan yang didanai dari pajak 
penghasilan. Keuntungan sering kali 
terbatas hanya untuk kalangan kontributor, 
dan penyelenggara atau penyedianya 
biasanya berasal dari kalangan sektor 
publik, bahkan ketika penyedia privat juga 
memenuhi syarat untuk melakukannya. 
Daya tarik asuransi sosial terletak dalam 
kemampuannya untuk menghasilkan dana 
sosial yang besar dan dalam prinsipnya, ia 
dapat menjangkau kaum miskin melalui 
subsidi silang. Tetapi, bila sektor formalnya 
kecil saja, potensi ini jadi terbatas karena 
sulitnya menambah jumlah dari masyarakat. 
Hal tersebut, pada gilirannya, membuat 
sistem ini menjadi kendaraan yang hanya 
menguntungkan kalangan tertentu sembari 
meninggalkan sebagian terbesar warga 
yang lain tidak memiliki akses ke layanan 
kesehatan yang memadai. Sebagai contoh, 
di Meksiko, jaring pengaman sosial yang 
dikeluarkan tiap orang lima kali lebih 
tinggi daripada yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Kesehatan per orangnya.63 
dan pajak penghasilan yang dibutuhkan 
untuk asuransi sosial menimbulkan distorsi 
pada pasar tenaga kerja, terutama dalam 
masyarakat yang dicirikan oleh pasar tenaga 
kerja yang ganda.
 Tantangan yang datang dari perspektif 
kesetaraan dan efisiensi sangat besar, 
tetapi beberapa negara, terutama yang 
tingkat pendapatannya dapat dikategorikan 
menengah, telah membuat berbagai upaya 
penting untuk membuat sistem asuransi sosial 
ini bekerja. Kolombia, misalnya, memiliki 
skema subsidi silang untuk warganya yang 
miskin, dengan menggunakan dana yang 
diperoleh dari pajak-pajak umum. Skema 
ini telah memberi manfaat yang luar biasa: 

cakupannya di kalangan orang miskin lebih 
tinggi (48 persen, naik dari 9 persen, dalam 
kurun waktu 10 tahun); jumlah pembayaran 
tunai yang lebih rendah untuk rawat 
jalan; peningkatan yang signifikan dalam 
jumlah kelahiran yang dibantu oleh dokter 
(sebesar 66 persen) dan dalam perawatan 
prakelahiran di kalangan perempuan yang 
tinggal di pedesaan (sebesar 48 persen); dan 
angka kematian bayi yang lebih rendah (dari 
44 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 15) di 
antara mereka yang mendapat asuransi ini. 
Tetapi, tetap muncul pertanyaan mengenai 
kelangsungan program ini di hadapan 
biaya fiskal yang membengkak—yang 
mencerminkan kesulitan reformasi sistemik 
yang mengancam privilese kelompok-
kelompok kepentingan yang telah mapan, 
dalam kasus ini, berbagai rumah sakit 
negeri dan institusi pengaman sosial 
prareformasi.64

 Kementerian kesehatan di banyak 
negara berkembang pada dasarnya 
beroperasi sebagai layanan kesehatan 
nasional, dengan berbagai sektor kesehatan 
yang dimiliki secara nasional dan dana dari 
pemasukan pajak umum. Sistem-sistem yang 
mereka jalankan sering kali tidak efisien 
dan tidak berkesetaraan, mencerminkan 
bukan hanya berbagai hambatan sumber 
daya dan kapasitas institusional yang parah, 
melainkan juga bias yang menguntungkan 
kalangan yang kaya dan berpengaruh. 
Layanan-layanan yang mereka sediakan 
memang dimaksudkan untuk semua orang, 
tetapi biayanya yang tinggi membuat orang-
orang miskin tidak bisa terlayani. Negara-
negara telah mencoba berbagai cara atau 
pendekatan untuk meningkatkan kesetaraan 
dalam akses ke layanan kesehatan yang 
disediakan oleh sistem kesehatan nasional, 
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seperti pembebasan biaya pengobatan 
untuk semua orang atau pemberian kartu 
sakit keorang miskin.
 Pada tahun 2001, Uganda membebaskan 
biaya pengobatan untuk semua warganya. 
Hasi lnya adalah peningkatan yang 
signifikan dalam pemanfaatan sarana-
sarana kesehatan, probabilitas sakit 
yang lebih rendah, dan ukuran-ukuran 
antropometris yang lebih baik, terutama di 
antara kaum miskin.65 Tetapi, penghapusan 
biaya pengobatan, jika memang efektif, bisa 
mengurangi besarnya sumber daya yang 
dialokasikan untuk sektor kesehatan, dan 
karenanya, juga kesetaraannya, kecuali 
bila anggarannya ditingkatkan untuk 
menutupi kekurangan yang muncul. 
Uganda tampaknya berusaha keras untuk 
menghindari penurunan kualitas layanan 
kesehatan untuk warganya, sehingga negara 
itu meningkatkan anggaran kesehatannya 
melebihi dari sekadar kompensasi untuk 
hilangnya pemasukan yang disebabkan oleh 
penghapusan biaya pengobatan.
 Diperkenalkan pada tahun 2002, skema 
“30 baht” atau cakupan universal di Thailand 
bertujuan untuk memastikan bahwa setiap 
warga Thai mendapat layanan kesehatan 
yang memadai. Skema ini menggabungkan 
skema-skema yang telah ada sebelumnya 
yang ditujukan untuk kalangan yang miskin 
dan yang tidak tertopang oleh asuransi, dan 
mengalokasikan anggaran ke para penyedia 
layanan kesehatan atas dasar kapitasi, 
dengan jumlah yang dibayarkan setiap 
kali datang adalah 30 baht. Kementerian 
Kesehatan Umum tetap menjadi manajer 
strategis dan penyandang dana yang 
sentral dari skema ini, namun kantor-
kantor dinasnya di setiap distriklah yang 
memutuskan penyedia layanan kesehatan 

mana yang hendak mereka pakai. Skema ini, 
secara mengagumkan, telah meningkatkan 
pemanfaatan dan cakupan layanan 
kesehatan, dengan sekitar tiga perempat dari 
seluruh warga menikmati keuntungannya 
dan 95 persen warga memperoleh jaminan 
dengan biaya anggaran tambahan yang 
terbatas (Kotak 7.9).
 Tetapi, ada kesepahaman yang luas 
bahwa tingkat kapitasi yang ada terlampau 
rendah dan bahwa dana untuk sistem 
tersebut kurang. Keadaan ini membuat amat 
terbatasnya insentif untuk penyedia layanan 
kesehatan swasta dan dapat menyebabkan 
terjadinya tekanan finansial di kalangan 
para penyedia layanan kesehatan publik 
atau negeri dengan dampak pada kualitas 
yang rendah.66 Tingkat pemanfaatan yang 
lebih tinggi juga memberi tekanan yang 
besar pada sumber daya manusia yang ada; 
dengan meningkatnya beban kerja (dan 
gaji yang rendah), jumlah dokter yang 
meninggalkan sistem publik makin banyak. 
Ukuran-ukuran penawaran-permintaan 
(supply-demand measures), tentu saja, perlu 
disertai dengan reformasi pendanaan guna 
memperluas akses. Namun demikian, skema 
ini tetap saja memberi hasil yang luar biasa 
dan mendapat dukungan warga yang amat 
besar. Thailand mengimplementasikan 
reformasi ini terutama berkat dukungan 
populer yang dihasilkan oleh reformasi-
reformasi demokratis yang terjadi; 
investasi sebelumnya dalam rancangan 
dan infrastruktur kesehatan yang masuk 
akal juga sangat membantu.
 Negara-negara lain mengurangi 
besarnya biaya yang dialokasikan untuk 
kaum miskin melalui program bertarget 
yang didanai  dar i  sumber-sumber 
pendapatan umum. Sistem pembebasan-
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biaya bertarget di Armenia telah membatasi 
pemakaian yang menurun di kalangan 
orang miskin. Tetapi, di banyak keadaan, 
peraturan sederhana yang membebaskan 
atau mengurangi biaya layanan kesehatan 
bisa jadi kontraproduktif bila tidak disertai 
pendanaan dan penargetan penerima yang 
jelas. Pembayaran yang tujuannya jelas, 
melalui kartu jaminan dari pemerintah dan 
kemitraan masyarakat sipil dengan rumah 
sakit, bisa membantu. Kartu jaminan yang 
diberikan kepasien yang miskin, seperti 
dana pengentasan kemiskinan KIA di 
Provinsi Yunnan di Cina, memberi pihak 
penyedia layanan kesehatan jaminan 
pembayaran yang lebih besar. Di Kamboja, 
sebuah kemitraan yang menjanjikan telah 
terbangun antara berbagai rumah sakit 
milik pemerintah, Médecins Sans Frontières 
(MSF) dan sebuah LSM lokal yang kecil, 
yang menutupi biaya perawatan rumah 
sakit dari orang-orang yang dipandang 
miskin oleh para pekerja sosial LSM 
lokal tersebut. Karena rumah sakit telah 
mendapat kompensasi yang penuh, para 
pasien yang miskin tersebut menerima 
layanan atau perawatan yang sama dengan 
mereka yang bisa membayar.67

 Vietnam telah memperkenalkan 
pemakaian kartu sehat keorang miskin. 
Lebih dari 11 juta dari 14,3 juta orang yang 
memenuhi syarat untuk menerimanya telah 
memperoleh manfaat dari program ini pada 
tahun pertama pelaksanaannya di tahun 
2002. Program ini, secara signifikan, telah 
meningkatkan aliran dana pemerintah ke 
kaum miskin dan kewilayah-wilayah yang 
dominan dihuni oleh kaum miskin. Namun 
demikian, jumlah dana yang dinikmati 
oleh setiap penerimanya dianggap kurang 
memadai dan pengaturan pembagian 

dananya berat sebelah, dengan beban yang 
terlalu berat harus ditanggung oleh para 

KOTAK 7.9 Memobilisasi dukungan untuk skema cakupan  
 universal di Thailand

Dengan diperkenalkannya skema cakupan 
nasional pada tahun 2002, hampir seluruh 
warga Thai terjangkau oleh layanan kesehatan 
(lihat figur di bawah). Hal ini terutama 
dimungkinkan karena transisi demokratis 
pada tahun 1997 diikuti dengan periode 
yang ditandai oleh pengakuan atas hak 
politik dan keterbukaan serta meningkatnya 
perhatian terhadap kepentingan kaum miskin. 
Persiapan teknis—dengan detail ancangan 
yang telah dipikirkan dan diujicobakan selama 
beberapa waktu—juga telah membantu untuk 
mengumpulkan dukungan untuk reformasi 
tersebut, sementara investasi yang telah 
dilakukan sebelumnya dalam rupa infrastruktur 
perawatan kesehatan, pusat-pusat kesehatan 
yang telah ada di hampir setiap subdistrik 
pedalaman, menjamin kesuksesan program 
ini.
 Tahun-tahun yang diwarnai dengan 
korupsi dan ketidaksetaraan politik pada 
awal tahun 1990-an, bersama dengan 
periode intervensi pemerintah militer yang 
menimbulkan gelombang ketidakpuasan sosial, 

mempersiapkan landasan untuk reformasi 
demokratis dan munculnya konstitusi liberal 
pada tahun 1997. Dua ketetapan dalam 
konstitusi baru itu sangat penting untuk 
menjalankan reformasi di sektor kesehatan: 
prinsip kesetaraan dalam akses ke layanan 
atau perawatan kesehatan; dan wewenang 
masyarakat sipil untuk mengajukan rancangan 
undang-undang yang berkenaan dengan 
hak-hak warga negara dan peran negara, 
jika rancangan tersebut ditandatangani oleh 
50.000 orang. Pada bulan Maret 2000, hampir 
bersamaan waktunya dengan selesainya 
sebuah studi yang mempelajari fisibilitas 
skema ini, jaringan yang terdiri atas 11 LSM 
mengumpulkan draf yang isinya menyerukan 
diselenggarakannya layanan kesehatan yang 
bercakupan universal ke parlemen. Antara 
tahun 1999 dan 2001, pers juga mengangkat 
dan menampilkan berita-berita tentang isu atau 
kepentingan umum dan menjaga supaya isu 
kesehatan publik tetap menjadi agenda politik 
dengan cara menggarisbawahi kelemahan-
kelemahan dalam sistem kesehatan yang saat 
itu ada.
 Gelora politik ini menarik perhatian partai 
oposisi Thai Rak Thai (TRT). TRT mengadopsi 
kebijakan ini karena ia mendapat dukungan 
yang luas, secara administratif dan teknis 
masuk akal, dan sejalan dengan ideologi partai. 
Dengan efektif, TRT mengubah krisis yang 
terjadi pada tahun 1997 menjadi kesempatan 
dengan cara menyoroti isu-isu kesehatan 
yang dipicu atau disebabkan oleh krisis. 
Setelah kemenangan besarnya pada pemilihan 
umum tahun 2001, TRT memperkenalkan 
peraturan cakupan universalnya sendiri, yang 
diundangkan pada bulan November 2002.
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penduduk di wilayah-wilayah yang lebih 
miskin atau etnis minoritas.68 
 Banyak negara berkembang memiliki 
sistem gabungan, dengan kementerian 
atau dinas kesehatan, asuransi pribadi, 
asuransi atau jaminan sosial, dan skema-
skema bertarget ada bersama-sama untuk 
melayani berbagai segmen warga yang 
berbeda. Sistem yang tidak tunggal ini 
cenderung terpisah-pisah, mempertinggi 
biaya administratif, membatasi jumlah orang 
yang terlayani, dan tidak mengacuhkan 
prinsip-prinsip kesetaraan dan efisiensi. 
Sistem cakupan universal yang ganda di 
Cile telah menyebabkan segmentasi yang 
akut, dengan orang-orang yang sehat dan 
kaya ikut dalam skema privat, meninggalkan 
skema publik yang dipenuhi dan terlalu 
terbebani oleh orang miskin dan orang 
sakit. Cile berusaha mengatasi ini dengan 
cara menciptakan “dana virtual,” yang 
mengamanatkan satu paket keuntungan 
yang sama, menginstitusi asuransi darurat, 
memungkinkan portabilitas keuntungan 
antarskema, serta menetapkan kualitas 
minimal dan standar waktu tunggu 
maksimal.

Asuransi kesehatan berbasis komunitas 
(community-based health insurance—
CBHI) telah berkembang di beberapa 
komunitas miskin yang tidak terjangkau 
oleh layanan yang dijalankan sistem 
kesehatan nasional. Dana risiko kesehatan 
yang dikumpulkan dan dikelola oleh 
komunitas melalui sumbangan sukarela 
dipakai bila ada anggotanya yang jatuh sakit 
parah. Skema-skema ini, karena dilaporkan 
mampu mengurangi tingkat pengeluaran 
tunai, banyak dimanfaatkan oleh para 
anggotanya. Namun, mereka biasanya tidak 

mampu menjangkau kalangan yang paling 
miskin dan berbagai kelompok yang secara 
sosial terpinggirkan, atau menawarkan 
proteksi yang memadai dari risiko finansial 
yang mungkin menghantui. Banyak dari 
skema ini terbatas ruang geraknya sebab 
dana sosial yang mereka miliki kecil, 
sehingga ketika terjadi peristiwa yang jarang 
namun bertingkat biaya tinggi, mereka tidak 
banyak membantu. Sementara komunitas 
menangani risiko kesehatan yang besar ini 
dengan cara meningkatkan keuntungan 
maksimal, seperti terjadi di Kamerun. 
Tetapi, skema ini melakukannya dengan 
cara membatasi jumlah klaim keluarga 
menjadi sekali setahun dan dengan menarik 
premi yang tinggi (yang lalu menghalangi 
orang miskin untuk ikut berpartisipasi di 
dalamnya).69

 Asuransi saja tidak cukup untuk 
pemanfaatan layanan kesehatan yang 
berkesetaraan. Kurang memadainya 
pengetahuan mengenai manfaat dan proses 
skema tersebut, dan bahkan prosedur 
pengisian klaim terhadap skema-skema 
asuransi komunitas itu, dapat menjadi 
penghambat yang serius. Pihak rumah 
sakit sering kali meminta pembayaran pada 
saat atau sebelum pasien diperbolehkan 
pulang, tetapi klaim asuransi baru bisa 
diurus setelahnya, sehingga pasien tersebut 
harus membayar lebih dulu. Self-Employed 
Women’s Association (SEWA) yang terdapat 
di India telah dan sedang berusaha untuk 
mengatasi kesulitan-kesulitan serupa yang 
mereka hadapi dalam skema CBHI mereka 
yang besar dan mapan. SEWA melakukan 
kunjungan dari rumah ke rumah untuk 
mendidik para anggotanya, mengganti 
uang asuransi dengan beberapa rumah 
sakit tertentu, dan mengganti uang para 



237Kapasitas Manusia

anggotanya ketika mereka masih berada di 
rumah sakit.70

Meningkatkan insentif para 
penyedia layanan kesehatan

Menangani  b erbagai  keterbatasan 
pengetahuan, akses, dan tingkat keterjang-
kauan kesehatan memang penting, tetapi 
hal tersebut masih belum memadai untuk 
meningkatkan pemanfaatan dan kondisi 
kesehatan secara umum. Jam operasi, 
waktu tunggu, disposisi staf, kompetensi 
dan integritas, serta kesantunan layanan 
pun sama pentingnya. Keluhan karena 
perawatan yang tidak profesional, pelecehan, 
dan korupsi ditemui di seluruh penjuru 
dunia. Staf medis publik yang dengan 
izin resmi ataupun tidak meninggalkan 
praktik pelayanannya di klinik publik 
sebenarnya melakukan tindakan yang 
dapat menghancurkan kredibilitas sektor 
kesehatan publik, melambungkan biaya 
yang harus dibayarkan oleh keluarga-
keluarga miskin, dan mendorong mereka 
untuk beralih ke para penyedia layanan 
kesehatan privat, termasuk ke para 
penyembuh tradisional. Di Bangladesh, 
tingkat kemangkiran dokter di klinik 
yang besar adalah 40 persen, sementara 
di pusat-pusat kesehatan masyarakat yang 
lebih kecil dengan satu orang dokter saja, 
persentasenya mencapai 74 persen. Secara 
lebih umum, pelayanan kesehatan terhadap 
orang miskin terkait sangat erat dengan 
manajemen dan insentif yang lemah dalam 
sistem kesehatan publik—tidak efektifnya 
dukungan teknis dan struktural, tiadanya 
struktur-struktur karier yang profesional, 
serta tidak memadainya insentif keuangan 
untuk semua pihak yang memberikan 

kontribusi. Tetapi, lemahnya permintaan 
atau tuntutan atas akuntabilitas dan kualitas 
penyedia layanan kesehatan yang lebih baik 
juga merupakan sebuah persoalan.71

 J i k a  d i org an i s a s i ,  w arg a  d an 
komunitas-komunitas orang miskin dapat 
memiliki hak politik dan kekuasaan yang 
lebih besar untuk memengaruhi [dan 
menuntut pelayanan yang lebih baik] 
dari para penyedia layanan kesehatan. 
Pemerintah dapat ikut mendukung 
organisasi masyarakat semacam itu dan 
meningkatkan akuntabilitas pihak penyedia 
layanan kesehatan. Akan sangat baik bila 
tujuan-tujuan pemberian layanan kesehatan 
ditetapkan secara baik, lengkap dengan 
metrik-metrik pemonitoran kemajuan 
yang transparan. Ini memungkinkan 
masyarakat untuk mengawasi para tenaga 
kesehatan dan fasilitas-fasilitas mereka, 
yang bila dipadukan dengan pemberian 
otonomi manajemen yang memadai ke para 
penyedia layanan kesehatan untuk mencapai 
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dapat 
membawa pada peningkatan insentif dan 
akuntabilitas mereka.
 Pemerintah juga perlu bekerja sama 
dengan pihak-pihak penyedia layanan 
kesehatan nonpublik: di banyak negara, 
LSM dan penyedia layanan kesehatan 
privat atau swasta merupakan bagian 
yang signifikan dalam jaringan kesehatan 
yang ada. LSM sangat membantu dalam 
melayani daerah-daerah terpencil dan 
komunitas-komunitas yang sulit dijangkau: 
Bangladesh Rural Advancement Committee 
(BRAC) memberikan pelatihan ke para 
pekerja komunitas yang akan diterjunkan 
untuk membantu masyarakat yang sangat 
miskin yang membutuhkan perawatan 
medis yang mendesak. Di Yordania, lebih 
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dari separuh kunjungan terhadap para 
pasien yang tidak menjalani rawat inap 
dilakukan oleh para tenaga kesehatan 
privat.72 Banyak dari mereka yang mampu 
memberikan perawatan dan pelayanan 
kesehatan yang sangat bagus. Tetapi, 
beberapa di antaranya tidak—mereka salah 
mendiagnosis, salah menuliskan resep, dan 
memberi perawatan yang berlebihan. Di 
Meksiko, kaum perempuan dari keluarga 
kaya pun menerima layanan kesehatan yang 
kualitasnya lebih buruk dari tenaga kesehatan 
swasta daripada yang diberikan oleh tenaga 
kesehatan umum (Barber, Bertossi, dan 
Gertler 2005). Tanpa meremehkan manfaat 
dari layanan kesehatan yang diberikan oleh 
pihak swasta, pemerintah perlu memastikan 
bahwa mereka memenuhi standar kualitas 
yang ditetapkan. Pemerintah juga harus 
menetapkan aturan-aturan yang tepat untuk 
mereka.

Perlindungan sosial: 
mengelola risiko dan 
menyediakan bantuan 
sosial
Kebijakan-kebijakan perlindungan sosial 
biasanya dimengerti sebagai salah satu 
bentuk redistribusi. Ini, tentu saja, penting. 
Namun, karya teoretis dan empiris yang 
paling mutakhir juga menggarisbawahi 
peran penting perlindungan sosial dalam 
meningkatkan kesempatan atau peluang 
seseorang dalam kehidupan.73 Seperti 
telah ditunjukkan dalam Bab 5, kegagalan 
pasar keuangan yang pervasif di negara-
negara berkembang mendorong munculnya 
risiko-risiko yang tidak terasuransikan 
atau dijamin dan berbagai hambatan 
kredit. Kapasitas untuk mengelola risiko 

yang tidak setara berarti kesempatan yang 
senjang untuk melibatkan diri dalam 
berbagai aktivitas yang berisiko namun 
berpotensi memberi imbal hasil yang tinggi. 
Keluarga bisa saja menanggapi krisis yang 
melanda dengan cara-cara yang entah 
bagaimana mempersempit kesempatan 
di masa datang, seperti penjualan yang 
menyedihkan dan perawatan kesehatan, 
sekolah, dan suplemen makanan yang tidak 
memadai. Dengan membantu orang-orang 
miskin dalam mengelola risiko, program-
program perlindungan sosial memperluas 
kesempatan mereka dan meningkatkan 
efisiensi secara keseluruhan.
 Berbagai  program yang murni 
redistributif pun dapat membawa dampak 
memajukan dan menyetarakan kesempatan 
yang penting. Contohnya adalah skema 
pensiun sosial di Brasil dan Afrika Selatan. 
Skema ini, pada hakikatnya, sekadar 
merupakan transfer dana ke kaum lanjut 
usia, yang dijalankan untuk mencegah 
terjadinya kemelaratan, namun ia memiliki 
berbagai dampak atas kesejahteraan yang 
penting dan melampaui maksud awal 
tersebut. Berkat keteraturan pembayarannya, 
skema pensiun ini meningkatkan akses 
penerimanya kekredit dan mendorong 
terjadinya tingkat investasi yang lebih tinggi 
dalam modal fisik dan modal sumber daya 
manusia keluarga.74

 Tetapi, sistem-sistem perlindungan 
sosial bermanfaat lebih dari sekadar 
memb antu  ke lu arga  p ener imanya 
terhindar dari kemelaratan dan memiliki 
kesempatan yang lebih luas—sistem-sistem 
tersebut juga membantu masyarakat untuk 
menjalankan reformasi yang membawa 
biaya atas kesetaraan dan politik yang sulit 
bila dijalankan tanpa mereka. Reformasi-
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reformasi itu baik karena dampak positif 
yang dibawanya untuk efisiensi dan posisi 
fiskal pemerintah—seperti peningkatan 
harga nilai guna, penghapusan subsidi 
pangan untuk umum, diperkenalkannya 
sistem pensiun, liberalisasi perdagangan—
yang secara politik tidak fisibel kecuali 
bila berbagai kebijakan yang ada bisa 
menyediakan kompensasi untuk pihak-pihak 
yang “kalah.” Yang penting, perlindungan 
sosial yang permanen dapat membantu 
menutupi kebutuhan akan berbagai program 
kompensasi untuk setiap dan masing-
masing reformasi75—perlindungan sosial 
menjadi semakin penting karena program-
program semacam itu sulit untuk dimulai 
dan diakhiri serta tidak selalu efisien.
 Semuanya ini menegaskan bahwa ada 
alasan efisiensi yang dinamis untuk program 
perlindungan sosial. Tetapi, terdapat pula 
argumen yang sama pentingnya yang 
menentang alih kebijakan. Persoalan 
rancangan, karenanya, perlu mendapat 
perhatian khusus, karena program-
program yang dirancang secara buruk 
dapat membawa berbagai konsekuensi yang 
negatif atas efisiensi. Pajak atau kontribusi 
bisa memiliki konsekuensi (biaya) yang 
distortif, terutama bila keduanya tidak 
terkait langsung dengan keuntungan (lihat 
Fokus 5 untuk pembahasan mengenai 
kebijakan perpajakan), sementara transfer 
atau alih [sumber daya] dapat melemahkan 
insentif, mengurangi tabungan pribadi, dan 
memperlemah mekanisme-mekanisme 
penjaminan atau asuransi informal. 
Pengalaman Eropa pada paruh kedua tahun 
1990-an menunjukkan bahwa berbagai 
kebijakan sosial (dan perpajakan) yang 
dirancang dengan baik dapat mendukung 
pertumbuhan yang baik, berkat perhatian 

yang sungguh-sungguh pada dampak 
produktivitas.76

Pilihan program beragam 
antarnegara

Perlindungan sosial pada umumnya men-
cakup dua kelas intervensi:

• Skema-skema kontribusi (asuransi atau 
penjaminan sosial) yang fokus utamanya 
adalah pengelolaan risiko dengan cara 
memperlancar pendapatan pribadi dari 
waktu ke waktu dan di hadapan berbagai 
kesulitan. Program ini sering kali juga 
mencakup dana penangkal risiko yang 
diikuti oleh sejumlah besar orang dan 
mencakup asuransi pensiun, kesehatan, 
dan masa menganggur.

• Transfer yang didanai dari pajak umum 
(bantuan sosial) yang fokusnya adalah 
redistribusi dari mereka yang lebih 
berada ke kaum miskin. Bantuan sosial 
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mencakup berbagai program pemberian 
bantuan tunai atau sejenisnya yang 
ditargetkan ke kaum miskin.

 Intervensi-intervensi ini dilengkapi 
dengan pengaturan pasar tenaga kerja 
(misalnya, mengenai perekrutan dan 
pemberhentian karyawan) yang dibahas 
dalam Bab 9. Proporsi dari GDP yang 
dikeluarkan untuk program perlindungan 
sosial beragam, dengan kawasan-kawasan 
yang lebih maju memberikan bagian 
yang lebih besar (Figur 7.5). Hampir 
semua negara menghabiskan lebih banyak 
sumber daya untuk program asuransi atau 
penjaminan sosial daripada untuk bantuan 
sosial.
 Tidak ada kesepakatan mengenai 
keseimbangan intervensi yang pas—
bahkan di negara-negara yang memiliki 
cukup sumber daya dan kapasitas untuk 
mengimplementasikan kombinasi mana 
pun yang diinginkan. Beberapa pengamat 
lebih mendorong penerapan program-
program penjaminan sosial yang universal 
daripada program-program bantuan sosial 
dengan target atau tujuan tertentu yang 

didasarkan atas berbagai pertimbangan 
politik ekonomi. Mereka berpendapat bahwa 
program-program dengan target tertentu 
itu, secara definisi, eksklusif dan hasilnya 
bersifat divisif.77 Tetapi, beberapa anggota 
negara OECD yang penting (terutama 
Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, 
dan Inggris) lebih memilih menjalankan 
program-program yang memiliki target jelas 
daripada yang universal.78

 Banyak negara berkembang tidak 
leluasa untuk memilih sistem mana yang 
akan dijalankannya karena keterbatasan 
kapasitas fiskal dan administratif. Banyak 
negara miskin dan yang berpendapatan 
menengah tidak memiliki kemampuan 
administratif dan tingkat urbanisasi dan 
lapangan kerja formal yang dibutuhkan 
untuk menjalankan skema penjaminan 
sosial, serta pajak-pajak pengaman sosial 
yang tinggi telah memecah-mecah pasar 
tenaga kerja dan mendorong munculnya 
informalitas.
 Lalu, opsi apa yang bisa diambil oleh 
banyak negara berkembang yang tidak 
mampu menjalankan sistem penjaminan 
sosial universal? untuk mereka itu, masih 

Tabel 7.1 Contoh-contoh program perlindungan sosial

Kelompok tujuan Asuransi sosial Jaring pengaman
Peraturan Pasar Tenaga Kerja 
Komplementer

Pekerja miskin atau pengangguran Asuransi masa menganggur Transfer
Program padat karya
Subsidi pangan, barang, atau 
perumahan

Ketetapan upah minimum
Peraturan keamanan pekerjaan
Pengaturan pesangon 

Anak-anak yang belum bekerja Tunjangan anak universal
Tunjangan istri

Tunjangan anak yang teruji
Transfer melalui program KIA
Pemberian makanan untuk anak sekolah
Transfer tunai bersyarat

Undang-undang pekerja anak

Orang lanjut usia yang sudah tidak bekerja Sumbangan pensiun Transfer
Pensiun sosial

Usia pensiun

Kelompok-kelompok khusus Asuransi untuk penderita cacat Transfer Aksi afirmatif untuk kaum minoritas
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terdapat banyak program bantuan sosial, 
yang masing-masing darinya berbeda 
dalam kelompok yang terlayani, persyaratan 
administratif, keuntungan komplementer, 
pengaruh insentif, dan berbagai faktor 
politiknya (Tabel 7.1). Pemaduan yang tepat 
dari berbagai program ini biasanya dapat 
menghasilkan suatu sistem perlindungan 
sosial yang melayani kelompok yang memang 
layak mendapatkannya dengan instrumen-
instrumen yang ada. Program-program 
mana saja yang akan dipadukan dan apa 
saja karakteristiknya akan tergantung pada 
konteksnya—yakni, risiko yang dihadapi, 
tingkat urbanisasi, struktur usia, besarnya 
sektor formal, kapasitas administratif, 
kebijakan-kebijakan sosial komplementer, 
dan berbagai faktor sosiokultural dan 
politik.
 Berikutnya, kita membahas program-
program yang ditujukan untuk empat 
kelompok kunci:

• Pekerja yang miskin
• Anak-anak yang belum bekerja
• Orang lanjut usia yang sudah tidak 

bekerja
• Kelompok-kelompok khusus yang 

lemah

Dalam banyak kasus, dua kelompok yang 
disebut terakhir merupakan bagian dari 
keluarga yang bisa “kecipratan” manfaat 
dari program-program yang ditargetkan 
untuk kelompok pekerja yang miskin. Jadi, 
semakin komprehensif program-program 
yang ditujukan untuk kelompok yang 
pertama, semakin kecil kebutuhan untuk 
menjalankan program-program serupa 
untuk dua kelompok yang disebut terakhir, 

serta semakin kecil dan terfokus pula 
program tersebut. 

Program bagi kelompok pekerja 
yang miskin

Kebanyakan orang, terutama kaum miskin, 
mengandalkan hasil atau upah kerja 
mereka untuk bertahan hidup. Banyak dari 
mereka itu bekerja di sektor informal, di 
bidang pertanian subsistens, atau sebagai 
buruh tani untuk orang lain. Risiko yang 
mengancam pasar tenaga kerja dapat 
diminimalisasi dengan memperbaiki 
kinerja atau fungsi pasar tenaga kerja dan 
dengan menjalankan berbagai kebijakan 
ekonomi makro yang masuk akal (Bab 9). 
Namun, bahkan sebuah pasar tenaga kerja 
yang sempurna pun tidak dapat sepenuhnya 
menghapuskan pengangguran. Tambahan 
pula, bila panenan gagal atau harga anjlok, 
pendapatan yang diperoleh tidak akan 
cukup untuk membebaskan diri dari 
kelaparan dan kemelaratan.
 Ada sejumlah instrumen yang 
dapat dipakai untuk menghadapi risiko 
pendapatan yang tidak memadai—sebagai 
contoh, asuransi masa menganggur, bantuan 
sosial yang didasarkan pada kebutuhan, 
atau kerja sosial. Subsidi pangan, barang, 
dan perumahan juga dapat diberikan 
sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi 
persoalan pendapatan dari kerja yang tidak 
mencukupi, meski dengan target orang 
miskin yang lumayan banyak dan kadang-
kadang juga kebocoran yang besar. 
 Asuransi masa menganggur, instrumen 
yang sering kali  diandalkan untuk 
mengurangi risiko kehilangan pekerjaan 
di sektor formal, tidak akan berjalan 
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dengan baik di negara-negara dengan sektor 
informal yang besar. Namun demikian, 
skema ini tetap mampu membantu sejumlah 
besar tenaga kerja dan mengurangi beban 
yang harus ditanggung oleh program-
program penjaminan yang diarahkan untuk 
sektor informal (Bab 9). Sebagai contoh, 
pada tahun 1998, sebagai tanggapan atas 
krisis keuangan yang melanda Asia, Korea 
meluaskan jangkauan program asuransi 
masa menganggur kaum mudanya ke 
berbagai perusahaan kecil, sehingga mereka 
mau merekrut para tenaga kerja itu entah 
sebagai pekerja lepas atau harian.79

 Bantuan tunai atas dasar kebutuhan 
(needs-based cash transfers), instrumen 
bantuan sosia l  yang k las ik ,  laz im 
dijalankan oleh negara-negara yang 
tingkat pendapatannya tinggi. Program-
program semacam ini bisa sangat efisien. 
Biaya nontransfernya rendah, biasanya 5 
sampai 10 persen dari biaya total program. 
Program-program ini juga tidak mengatur 
hendak dipakai untuk apa bantuannya oleh 
pihak penerima. Jadi, mereka memberikan 
bantuan tunai dan kemudian memberikan 
kebebasan penuh kepadanya.
 Tetapi, program ini menghadapi dua 
tantangan. Pertama, ia membutuhkan 
suatu mekanisme untuk menentukan siapa 
targetnya. Mekanisme klasik yang terdapat 
di negara-negara berpendapatan tinggi telah 
diverifikasi dan teruji. Karena pendapatan 
di berbagai negara tersebut kebanyakan 
bersifat formal, mengumpulkan informasi 
mengenai pendapatan dan aset-aset calon 
penerima mudah untuk dilakukan dan tidak 
terlalu mahal. Eropa Timur juga berhasil 
menjalankan program ini, walaupun 
memverifikasi data mengenai pendapatan 
dan aset di sana lebih sulit daripada di negara-

negara berpendapatan tinggi. Mekanisme 
pengujian yang terdapat di Amerika Latin 
(yang mengandalkan indikator-indikator 
pendapatan yang dapat diamati) ternyata 
juga cukup akurat dan tidak mahal. Negara-
negara berpendapatan rendah dengan 
proporsi pendapatan dari sektor informal 
besar mengalami kesulitan yang lebih besar 
untuk menetapkan mekanisme penentuan 
target. Meskipun bukti pendukungnya 
lebih samar-samar, sistem yang berbasis 
komunitas (community-based systems) 
ternyata dapat berjalan dengan baik 
di banyak negara di dunia, terutama 
di berbagai komunitas pedesaan yang 
homogen (Albania, Bangladesh, Ethiopia, 
Indonesia, Uganda, dan Uzbekistan) di 
mana cengkeraman kaum elit tidak menjadi 
persoalan yang besar. Dengan demikian, 
persoalan penentuan target dapat diatasi.80

 Tantangan yang kedua mungkin lebih 
besar—karena menyangkut rancangan 
teknis dan dukungan politik. Bantuan 
tunai atas dasar kebutuhan, secara inheren, 
menjadi disinsentif untuk bekerja untuk 
mereka yang berada pada usia kerja karena 
untuk bisa masuk ke dalam program itu (atau 
untuk mendapatkan keuntungan darinya) 
yang diperhitungkan adalah pendapatan 
seseorang. Mekanisme tradisional yang 
ditempuh untuk mengurangi disinsentif 
kerja tersebut termasuk membuat besarnya 
bantuan yang disalurkan melalui program 
tersebut jauh di bawah upah minimum, 
seperti dijalankan di Bulgaria atau Rumania, 
atau lebih rendah daripada penghasilan 
buruh tani yang tingkat keterampilannya 
rendah, seperti di Republik Kyrgyz, atau 
menjalankan kebijakan jumlah bantuan yang 
surut terhadap kenaikan atau peningkatan 
pendapatan, seperti terjadi di banyak negara 
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industri di dunia, atau dengan menjadikan 
pendapatan yang diperoleh dari program ini 
subjek pajak, seperti dilakukan di Inggris 
dan Amerika Serikat.81

 Berbagai upaya yang lebih baru, secara 
lebih aktif, mendorong independensi atau 
“kebebasan” dari kebutuhan akan bantuan 
daripada di bawah mekanisme-mekanisme 
tradisional yang baru saja disebut. Program 
Puente di Cile menggunakan karya sosial 
yang ekstensif untuk menemukan berbagai 
penghambat independensi yang ada di 
setiap keluarga dan untuk mempersiapkan 
kontrak dengan keluarga tersebut untuk 
mengatasi hambatan yang terpenting selama 
kurun waktu dua tahun. Program Income 
Generation for the Development of Vulnerable 
Groups (IGDVG—yang dijalankan oleh 
BRAC) di Bangladesh memberikan bantuan 
serupa ke kaum perempuan yang tinggal di 
daerah pedesaan selama periode 18 bulan. 
Selama kurun waktu ini, mereka diminta 
untuk menyimpan uang dan berpartisipasi 
dalam pelatihan bisnis. Pada akhir masa 
pelatihan, kaum perempuan tersebut 
memiliki kesempatan untuk “masuk” ke 
dalam program keuangan mikro yang 
reguler. Kebeberapa program semacam 
itu, seperti yang dijalankan di Rumania 
dan Bulgaria, ditambahkan aspek kerja 
sosial (sehingga mengaburkan garis antara 
program bantuan sosial dengan kerja 
sosial).82 Jadi, entah melalui mekanisme 
yang tradisional ataupun yang lebih inovatif, 
persoalan disinsentif juga dapat diatasi.
 Program kerja sosial yang mendukung 
kaum pekerja atau penganggur miskin telah 
dijalankan di banyak negara (Kotak 7.10). 
Dengan menawarkan pekerjaan berupah 
rendah, program ini ditargetkan pada 
orang-orang miskin yang tubuhnya sehat, 

sehingga disinsentif kerja bisa dihindari. 
Dalam program yang baik, kerja sosial ini 
berada pada lingkup aktivitas-aktivitas 
dengan tingkat imbal hasil yang tinggi, 
yang mampu menciptakan aset dan jasa 
layanan. Aspek penentuan target otomatis 
bermanfaat karena informalitas sangat kuat 
di negara-negara berkembang sementara 
pendapatan sulit untuk diakses. Ia menjadi 
semakin bermanfaat ketika menjadi bagian 
dari langkah kontrasiklis dalam memerangi 
kemiskinan selama masa krisis—para 
pekerja meninggalkan program ini ketika 
sumber penghidupan mereka yang reguler 
telah bangkit kembali setelah krisis. Program 
kerja sosial untuk membangun infrastruktur 
terutama disambut hangat di negara-negara 
berpendapatan rendah, dalam lingkungan 
yang baru saja dilanda konflik, dan kadang-
kadang, juga di berbagai wilayah yang 
belum lama ditimpa bencana alam.
 Program-program ker ja  sosia l 
juga memiliki kerugiannya. Kapasitas 
administ rat i f  untuk  memi l ih  dan 
menjalankan program-program tersebut 
sangat penting. Sungguh, program-program 
yang disebut baik justru sangat jarang 
diimplementasikan di seluruh dunia. Banyak 
di antaranya yang gagal, sering kali karena 
ketidakmampuan dalam mempersiapkan 
dan menjalankan program kerja sosial yang 
bermanfaat, dalam menyediakan berbagai 
masukan nonlabor yang memadai, atau 
dalam menentukan tingkat upah yang 
benar.
 Bahkan, sekalipun program-program 
tersebut dapat berjalan dengan baik, 
manfaat bersih yang sampai ke partisipannya 
sering kali sangat kecil jika dibandingkan 
dengan dana total yang dikeluarkan untuk 
program tersebut. Pertama, manajemen, 
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KOTAK 7.10 Program kerja sosial: beberapa isu penting

Program kerja sosial ternyata dapat berjalan 
baik di beberapa negara yang pendapatannya 
dikategorikan menengah (Cile, Argentina, 
dan Afrika Selatan) dan negara-negara yang 
pendapatannya rendah (Senegal, Kenya, India, dan 
Bangladesh)—tetapi tidak bisa berjalan dengan 
baik di negara-negara yang lain. Pengalaman 
internasional ini memberi beberapa pelajaran 
untuk perancangan dan pengimplementasian 
program kerja sosial.
 Tingkat upah. Kunci ke sistem penentuan 
target otomatis adalah penetapan tingkat upah 
yang rendah—tidak lebih tinggi daripada upah 
pasar untuk pekerja manual yang tidak terampil 
di bidang pertanian atau sektor informal lain 
selama periode yang normal. Meski upaya untuk 
menentukan besaran yang pasti dari tingkat 
upah tidak mudah, adalah lebih baik untuk 
mulai dengan tingkat yang terlalu rendah—jika 
tidak ada protes atau tuntutan terhadap tingkat 
upah yang ditawarkan, ia dapat dinaikkan. 
Penetapan tingkat upah yang rendah tidak hanya 
dimaksudkan untuk membuat skema tersebut 
menentukan targetnya sendiri secara otomatis. 
Hal itu juga memelihara insentif para penerima 
program untuk kembali ke pekerjaan mereka yang 
tetap ketika hal tersebut telah dimungkinkan, 
dan memastikan bahwa program tersebut dapat 
menjangkau sebanyak dan sesegera mungkin 
orang yang memerlukannya. 
 Syarat-syarat untuk menjadi penerima 
program. Membatasi jumlah penerima seharusnya 
dihindari; secara ideal, satu-satunya syarat 
untuk menjadi penerima program ini adalah 
kesediaan untuk bekerja dengan tingkat upah yang 
ditawarkan. Jika pembatasan jumlah partisipan 
tidak dapat dihindari (misalnya, jika permintaan 
akan pekerjaan dengan tingkat upah yang 
telah ditetapkan itu melampaui anggaran yang 
disediakan), kriteria sekunder yang jelas dapat 
dipakai—program tersebut ditargetkan untuk 
wilayah-wilayah yang miskin, hanya ditawarkan 
ketika ada kebutuhan, lamanya masa kontrak 

setiap orang dibatasi, pekerjaan hanya diberikan ke 
mereka yang paling membutuhkan atau dilakukan 
semacam pengundian untuk menentukan siapa 
yang dapat menjadi partisipan. Yang harus 
dihindari adalah pembatasan di mana yang dapat 
menjadi partisipan ditetapkan oleh mandor atau 
tokoh politik tertentu. Partisipasi kaum perempuan 
dapat didorong dengan pemberian upah yang tidak 
diskriminatif, penyediaan layanan penitipan dan 
perawatan anak di tempat kerja, dan penyediaan 
toilet-toilet yang terpisah.
 Jaminan mendapat pekerjaan. Program 
yang mampu menyediakan dan menjamin 
ketersediaan pekerjaan dapat mengurangi risiko 
jangka panjang yang dihadapi kaum miskin. 
Meski sangat didambakan, jaminan-jaminan 
semacam itu belum menjadi sebuah ciri yang 
khas dalam sebagian besar skema kerja sosial. 
Satu pengecualian adalah Employment Guarantee 
Scheme di Maharasthra, India, yang menjamin 
para pekerja manual yang tidak terlatih di distrik 
itu selama 15 hari sejak mendaftarkan diri dalam 
skema tersebut. Sementara ini tidak selalu berarti 
pekerjaan yang dapat diakses secara lokal, 
skema tersebut merupakan satu-satunya skema 
yang menawarkan garansi. Baru-baru ini, India 
mengumumkan maksudnya untuk memperluas 
jaminan dengan menyediakan proyek-proyek di 
daerah pedesaan yang berlangsung selama 100 
hari dengan besaran upah yang sama dengan upah 
minimum. Tidak perlu waktu yang lama untuk 
skema ini untuk menawarkan sesuatu yang dapat 
dipelajari. Murgai dan Ravallion (2005) membuat 
simulasi atas hasil-hasil yang mungkin tercipta dari 
parameter rancangan skema yang luas tersebut: 
penetapan target mungkin baik dan dampaknya 
untuk kemiskinan bisa jadi besar, tetapi biaya yang 
dibutuhkannya juga substansial—untuk skema 100 
hari, dibutuhkan biaya yang besarnya 1 sampai 2 
persen dari GDP.
 Intensitas pekerja. Intensitas pekerja—
yakni, proporsi besaran upah dalam biaya 
keseluruhan—seharusnya lebih tinggi daripada 

yang normal untuk proyek-proyek serupa dalam 
situasi yang sama. Antara pendapatan langsung 
yang diperoleh melalui penyediaan pekerjaan 
untuk kaum miskin dan manfaat yang dipetik 
oleh kaum miskin dari kualitas dan durabilitas 
aset yang tercipta, terdapat suatu pertukaran. 
Dalam situasi krisis, di mana aliran transfer 
ke orang miskin memiliki bobot yang tinggi, 
intensitas pekerja yang tinggi merupakan sesuatu 
yang baik. Rata-rata intensitas pekerja berkisar 
antara 0,5 sampai 0,65 persen di negara-negara 
berpendapatan rendah dan sedikit lebih rendah 
(0,4) di negara-negara berpendapatan menengah, 
walaupun angka tersebut sering kali sangat 
bervariasi bergantung pada subproyeknya.
 Admin is t ras i  dan  imp l ementas i . 
Menjalankan dan mengimplementasikan skema 
yang efektif itu tidak mudah—membutuhkan 
seleksi dan manajemen atas banyak proyek-
proyek kecil yang tersebar di area geografis yang 
luas dan banyak entitas administratif. Idealnya, 
skema kerja sosial mensyaratkan menu karya 
yang terpadukan dengan baik ke dalam proses 
perencanaan lokal yang elastis dalam ukuran 
dan penentuan waktunya. Ini bisa sangat sulit 
dilaksanakan dalam lingkungan-lingkungan dengan 
kapasitas yang rendah karena diperlukan adanya 
perencanaan di depan dan koordinasi antaragens. 
Dalam lingkungan-lingkungan dengan kapasitas 
yang tinggi, “memasukkan” banyak kerja-intensif 
yang kecil ke dalam rencana infrastruktur yang 
rumit dan sering kali bersifat modal-intensif dari 
kota-kota besar dan berpendapatan menengah 
bisa jadi sulit. Tambahan pula, memastikan 
bahwa program kerja sosial itu berfokus pada 
pengurangan kemiskinan tidaklah mudah karena 
adanya tekanan-tekanan dari berbagai kelompok 
target yang lain, seperti kalangan pengangguran 
yang terampil.

Sumber: Subbarao (2003) serta Murgai dan Ravallion 

(2005).
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bahan-bahan material, perlengkapan, 
dan upah untuk pekerja terampil yang 
dibutuhkan dapat menghabiskan 40 hingga 
60 persen dari dana yang diperuntukkan 
untuk program tersebut. Kedua, para 
pekerja harus merelakan sebagian dari 
pendapatannya supaya tetap dapat bekerja 
dalam program tersebut: bila program itu 
tidak ada, mereka biasanya harus mengambil 
pekerjaan paruh waktu atau menjalankan 
aktivitas bisnis sendiri yang tingkat imbal 
hasilnya rendah. Dalam program Trabajar 
di Argentina, pendapatan yang hilang 
mencapai hampir setengah dari pendapatan 
kotor; dalam skema Employment Guarantee 
di Maharashtra, 53 persen; dan di program 
ESF di Bolivia, 60 persen.83 Secara teoretis, 
pendapatan yang hilang tersebut dapat 
diminimalisasi dengan membuat jam 
kerja yang fleksibel atau memberi ruang 
untuk kerja paruh waktu, tetapi ini dapat 
mempersulit pengawasan terhadap jalannya 
kerja sosial dan para pekerjanya.

Program bagi anak muda yang 
belum bekerja

Pada waktu sebelumnya, kita telah 
memusatkan perhatian pada berbagai 
intervensi yang diambil untuk mengatasi 
keadaan-keadaan atau latar belakang keluarga 
yang membatasi kesempatan anak melalui 
serangkaian layanan yang dapat meningkatkan 
keterampilan kognitif dan sosialnya serta 
mempersiapkannya untuk belajar di sekolah. 
Di sini, kita berfokus pada upaya-upaya untuk 
meningkatkan pendapatan keluarga sehingga 
anak-anak terbebas dari kemiskinan dan 
memiliki kesempatan yang lebih luas dalam 
kehidupan mereka.

 Program-program yang ditujukan 
untuk anak dapat bersifat universal atau 
selektif, berdiri sendiri atau terkait dengan 
upaya-upaya serupa di bidang kesehatan dan 
pendidikan. Baik di Eropa Barat maupun 
Eropa Timur, pendekatan tradisional 
untuk meningkatkan pendapatan keluarga 
sehingga berdampak positif ke anak adalah 
melalui pemberian tunjangan anak, yang 
terpisah dari layanan di bidang pendidikan 
dan kesehatan, namun saling melengkapi. 
Sebagian besar program tunjangan anak di 
Eropa Barat bersifat universal, meskipun 
beberapa di antaranya selektif (Italia dan 
Spanyol). Kebanyakan program serupa di 
Eropa Timur dan negara-negara lain yang 
tingkat pendapatannya termasuk menengah 
bersifat selektif (Bulgaria, Belarusia, 
Republik Czech, Republik Kyrgyz, Polandia, 
Rumania, Federasi Rusia, Serbia dan 
Montenegro, Republik Slovakia, Argentina, 
dan Cile). Di Afrika, Amerika Latin, dan 
Asia, terdapat sejarah program pemberian 
makanan di sekolah yang panjang dan 
ekstensif serta program kesehatan ibu 
dan anak (KIA) yang membagi-bagikan 
makanan. Banyak dari program ini 
mengandalkan mekanisme penyampaian 
atau pengantaraan layanan yang telah ada 
untuk membuat pendistribusiannya fisibel 
dan lebih murah.
 Gelombang CCT yang baru menyadari 
bahwa pasar yang tidak sempurna dapat 
menyebabkan tingkat investasi yang rendah 
dalam sumber daya manusia (Bab 5) dan 
secara eksplisit memperbesar kemungkinan 
atau kesempatan untuk menghasilkan 
pendapatan melalui hubungan dengan 
pemakaian layanan. Program CCT kini 
diimplementasikan di sejumlah negara, 
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terutama di kawasan Amerika Latin—tetapi, 
program-program tersebut juga dibahas 
oleh banyak negara lain di semua kawasan 
dunia. Program CCT memberikan bantuan 
uang tunai kekeluarga-keluarga miskin yang 
memiliki anak. Bantuan tersebut diberikan 
hanya jika anak-anak tersebut memiliki 
persentase kehadiran di sekolah yang 
memenuhi standar atau berpartisipasi dalam 
suatu program perawatan kesehatan. Dalam 
berbagai program CCT yang datanya bagus, 
hasil yang hendak dicapai sudah baik dengan 
memperhitungkan biaya administratif yang 
masuk akal. Semua program yang diamati oleh 
Morley dan Coady (2003) mendistribusikan 
bagian yang jauh lebih besar kekelompok 
di kuintil terbawah (Tabel 7.2). Secara rata-
rata, bagian dana yang mengalir ke40 persen 
kelompok terbawah dalam populasi adalah 
81 persen. Dampak atas kemiskinannya lebih 
terbatas, tetapi PROGRESA (kini bernama 
Oportunidades) memiliki pengaruh yang 
luar biasa: komunitas-komunitas yang 
menjadi tujuan program ini mengalami 
penurunan angka kemiskinan sebesar 17,4 
persen lebih banyak daripada kelompok 
kontrol.84

 Manfaat yang dapat dipetik dari 
layanan-layanan di bidang kesehatan 

dan pendidikan dimaksudkan untuk 
mewujudkan dua tujuan, yakni menghindari 
terjadinya kemiskinan yang ekstrem 
dan meningkatkan kesempatan untuk 
perkembangan manusia. Tetapi, antara 
kedua tujuan ini, terdapat ketegangan. Suatu 
simulasi hasil yang diharapkan dari program 
Bolsa Escola federal di Brasil menunjukkan 
pengurangan indeks kemiskinan yang tidak 
signifikan (hanya 1 persen) karena hilangnya 
pendapatan (yang disimulasikan) dari anak-
anak yang ke luar dari pekerjaannya supaya 
bisa masuk sekolah. Program PROGRESA 
(kini Oportunidades) di Meksiko memiliki 
dampak yang mengesankan atas kemiskinan, 
namun hanya sedikit saja (1 persen) 
meningkatkan jumlah anak yang masuk 
sekolah dasar, sebab persentasenya sudah 
tinggi, yakni di atas 90 persen. Program yang 
dijalankan Kamboja, yang berfokus pada 
siswa-siswi kelas tujuh hingga sembilan, 
memang dapat membantu anak-anak yang 
mengalami transisi dari sekolah dasar ke 
sekolah menengah, tetapi program tersebut 
tidak mampu menjangkau keluarga-keluarga 
yang sangat miskin karena tingginya tingkat 
putus sekolah di antara mereka.85 
 Dalam situasi yang akses ke layanan-
layanan kesehatan dan pendidikannya 
rendah, ketegangan ini membawa arti bahwa 
program-program bantuan atau transfer 
tunai bersyarat tersebut bukan merupakan 
sarana bantuan sosial yang tepat. Kondisi-
kondisi tersebut akan membuat berbagai 
program itu tidak dapat melayani dan 
menjangkau kelompok yang paling miskin 
dalam masyarakat. Hal yang sebaliknya 
mungkin juga benar: ketika penyediaan 
layanan sudah dirasa memuaskan, kiranya 
sumber daya administratif tidak perlu dipakai 
untuk memverifikasi syarat-syaratnya.

Tabel 7.2 Hasil yang ditargetkan oleh skema-skema transfer bersyarata

Kuintil
PRAF 

(Honduras)
RPS 

(Nikaragua)

PROGRESA 
(kini 

Oportunidades)
(Meksiko)

SUF (Cile)
FFE 

(Bangladesh)

1
2
3
4
5

43
80 
94
98

100

55
81
94
99

100

40
62
81
93

100

67
89
97

100
100

—
48
—
—

100

Sumber: Morley dan Coady (2003), Tabel 5.3.
Catatan: PRAF = Programa de Asignación Familiar; RPS = Red de Protección Social; SUF = Subsido Unitario Familiar; FFE = 
Food for Education; — = tidak ada data.
a. Persentase kumulatif dari manfaat yang diperoleh, berdasarkan kuintil pendapatan.



247Kapasitas Manusia

Program bagi kaum lanjut usia 
yang sudah tidak bekerja

Banyak negara memiliki program pensiun 
bagi kaum lanjut usia. Ada dua argumen 
yang menjadi alasan pemerintah untuk 
menjalankan sistem pensiun yang dapat 
menjamin hari tua yang aman dan nyaman: 
pasar keuangan yang tidak sempurna 
membatasi jangkauan redistribusi yang 
bertahan sepanjang kehidupan seseorang, 
d a n  “ k e t i d a k m a mp u a n”  m a nu s i a 
untuk melihat jauh ke masa depan bisa 
menyebabkannya tidak mempersiapkan 
masa tua dengan baik. Kebutuhan akan 
penjaminan masa tua akan terus meningkat. 
Penduduk berusia 60 tahun atau lebih, yang 
menyusun 10 persen dari total populasi 
dunia sekarang ini, diproyeksikan akan 
mencapai sekitar 21 persen pada tahun 
2050. Dalam kelompok umur ini, mereka 
yang usianya lebih dari 80 tahun, sekitar 
12 persen dewasa ini, diperkirakan akan 
mencapai 19 persen pada tahun 2050.86

 Program pensiun kontributoris 
(potong pendapatan) belum dapat 
menyelesaikan persoalan penjaminan 
masa tua. Cakupannya rendah—hanya 20 
persen dari seluruh angkatan kerja. Bahkan, 
sekalipun sistem pensiun yang ada memiliki 
daya jangkauan yang luas, orang miskin 
tidak bisa menyimpan cukup dana untuk 
mendapat pensiun yang dapat menjamin 
bahwa masa tuanya akan terbebas dari 
kemiskinan. Kaum perempuan muda yang 
tidak bekerja di luar sektor domestik adalah 
kalangan yang paling lemah. Tambahan 
pula, di beberapa negara, seperti Kenya, 
Uganda, Sri Lanka, dan Zambia, skema-
skema pensiun yang pengaturannya payah 
memberi ke para pekerja berpendapatan 

rendah tingkat imbal hasil yang lebih rendah 
daripada tabungan di bank atau investasi 
alternatif yang lain, seperti pada tanah, 
peralatan, atau kendaraan.87

 Opsi-opsi yang dapat diambil untuk 
membantu kaum lanjut usia adalah: 
memperluas sistem pensiun yang ada 
sehingga menjangkau lebih banyak orang, 
menambahkan unsur-unsur redistributif ke 
dalam skema pensiun kontributoris yang 
telah ada, atau menutupinya dengan suatu 
sistem “pensiun sosial” yang didanai dari 
pendapatan umum. Opsi yang keempat 
adalah program bantuan sosial atas dasar 
kebutuhan (needs-based social assistance 
program).
 Upaya-upaya untuk memperluas 
cakupan atau jangkauan skema pensiun 
kontributoris sudah banyak dilakukan, 
tetapi dengan tingkat keberhasilan yang 
kecil. Di Republik Korea, perluasan pensiun 
macam ini ke kalangan petani, nelayan, dan 
wiraswastawan ditanggapi dengan protes 
besar-besaran; pada akhirnya, pemerintah 
justru harus mensubsidi seluruh atau 
sebagian kontribusi dari dua pertiga populasi 
yang menjadi target skema ini. Menambahkan 
unsur redistributif lazim dilakukan, tetapi 
ketika berbagai reformasi dalam sistem 
pensiun mampu memperkokoh hubungan 
antara kontribusi dengan keuntungan demi 
alasan-alasan efisiensi, unsur redistributif 
tersebut menjadi semakin kecil.
 Pensiun sosial menyediakan bantuan 
tunai ke kaum lanjut usia tanpa menuntut 
dari mereka untuk memberikan kontribusi 
terlebih dahulu atau menarik dana dari 
angkatan kerja.88 Pensiun sosial dapat 
bersifat universal, seperti di Botswana, 
Mauritius, Namibia, atau Bolivia; dan dapat 
pula bersyarat, seperti dipraktikkan di Afrika 
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Selatan, Senegal, India, Bangladesh, sejumlah 
negara kawasan Amerika Latin, Australia, 
Italia, dan Selandia Baru. Banyak dari 
skema pensiun sosial tersebut melengkapi 
sistem pensiun kontributoris yang ada 
dalam kelompok-kelompok sosial yang 
tingkat pendapatannya tinggi. Bila bantuan 
tersebut bersyarat, program-program itu 
menjadi contoh istimewa dari bantuan tunai 
berdasarkan kebutuhan yang dikhususkan 
bagi kaum lanjut usia. Berbagai tantangan 
dalam menentukan target program dan 
solusi yang mungkin bisa diambil yang 
telah dibahas sebelumnya juga ditemukan 
di sini. Namun demikian, disinsentif kerja 
berkurang karena masyarakat umumnya 
tidak lagi berharap bahwa kaum lanjut usia 
akan bekerja keras.89

 Bukti dari berbagai negara yang 
mengimplementasikan skema-skema 
pensiun sosial yang besar menunjukkan 
bahwa biaya program ini adalah 1 sampai 
2 persen dari GDP; persentase yang tidak 
bisa diabaikan di negara-negara yang 
tingkat pendapatannya rendah. Schwartz 
(2003) mencoba menghitung biaya yang 
dikeluarkan oleh enam negara di Afrika 
untuk menjalankan skema pensiun sosial, 
dengan membatasi dana yang dikeluarkan 
hingga 40 persen dari GDP per kapita dan 
penerimanya adalah mereka yang sudah 
berusia 75 tahun ke atas. Biayanya berkisar 
antara 0,2 persen dari GDP di Kenya sampai 
0,7 persen di Ghana, sebuah persentase yang 
tetap substansial. Kakwani dan Subbarao 
(2005) melakukan simulasi atas berbagai 
opsi yang bisa dijalankan di 15 negara di 
Afrika, dan menyimpulkan bahwa yang 
terbaik adalah—dengan memperhitungkan 
dampak atas kemiskinan, biaya fiskal, dan 
pengaruh insentif—menetapkan dana yang 

dikucurkan sedikit (sekitar sepertiga dari 
ambang bawah kemiskinan), kelompok yang 
memenuhi syarat untuk menjadi penerima 
adalah mereka yang berusia 65 tahun ke 
atas, dan targetnya hanyalah kaum lanjut 
usia yang miskin, sehingga mengorbankan 
simplisitas administratif dan keuntungan 
politik dari universalisme. Setiap negara 
bisa membuat variasinya sendiri sehingga 
tidak ada yang namanya aturan umum.
 Bagaimana kedudukan program 
pensiun sosial untuk kaum lanjut usia di 
hadapan program-program lain, seperti 
yang ditargetkan pada keluarga yang 
memiliki anak? Apakah kaum miskin yang 
telah lanjut usia lebih berhak mendapatkan 
bantuan daripada kaum miskin yang lain? 
Brasil menghabiskan 1 persen dari GDP 
negaranya untuk memberikan bantuan 
senilai $70 per bulan ke 5,3 juta kaum lanjut 
usia miskin dan hanya 0,15 persen ke5 
juta keluarga supaya anak-anaknya tetap 
bersekolah melalui program Bolsa Escola.90 
Ketika menilai apakah perbandingan 
macam ini tepat, orang dapat mengatakan 
bahwa keluarga-keluarga muda yang 
mempunyai anak, yang jalan hidupnya 
masih membentang panjang, seharusnya 
memperoleh prioritas yang lebih. Beberapa 
orang mendorong dilakukannya pengalihan 
anggaran publik dari program pensiun 
kekekeluarga-keluarga muda di Brasil. Yang 
lain berpendapat bahwa fokus pada masalah 
pengangguran kiranya merupakan langkah 
yang tepat untuk mengurangi tingkat 
kemiskinan di Afrika Selatan.91 
 Kiranya terdapat beberapa alasan 
ekonomi politik mengapa program-
program yang ditujukan untuk kaum 
lanjut usia mendapat dukungan politik 
yang demikian kuat. Dari berbagai survei 
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sikap, terdapat petunjuk yang amat jelas 
bahwa perhatian pada kemiskinan di usia 
tua sangat kuat dan dirasakan oleh semua 
orang dari segala lapisan masyarakat dan 
kelompok umur—mungkin karena setiap 
orang merasa pasti bahwa mereka akan 
menjadi tua suatu hari nanti (tetapi tidak 
serta-merta menganggur, orang tua tunggal, 
atau cacat) dan juga karena usia tua lebih 
mudah dibuktikan dan lebih “steril” dari 
bahaya moral, misalnya, bila dibandingkan 
dengan asuransi menganggur.92

Program bagi berbagai 
kelompok yang lemah

Beberapa kelompok dalam masyarakat, 
tidak peduli berapa pun usia mereka, 
dipandang lemah—orang cacat, orang 
yang terinfeksi HIV, kaum etnis minoritas, 
anggota kasta atau kelas sosial tertentu, 
keluarga yang berantakan, kaum pengungsi, 
dan anak-anak yatim piatu (Kotak 7.11).93 
Salah satu isu terpenting dalam upaya 
pemberian bantuan kekelompok-kelompok 
ini adalah pertanyaan apakah perlu disusun 
serangkaian program yang spesifik untuk 
mereka ataukah “tinggal” memasukkan 
program-program tersebut ke dalam 
program yang lebih umum. Tidak ada 
jawaban yang universal untuk pertanyaan 
ini, dan ada serangkaian isu yang kompleks 
yang harus dimengerti di setiap kasusnya. 
Isu yang pertama adalah yang berkenaan 
dengan penargetan. Tidak semua anak yatim 
piatu, janda, atau orang cacat itu miskin, 
sehingga program-program yang sifatnya 
universal akan mencakup pula mereka 
yang tidak tergolong miskin. Isu yang 
kedua berkaitan dengan kebutuhan khusus 
dari kelompok ini. Apakah pemberian 

bantuan finansial saja sudah cukup, atau, 
jika tidak (seperti sering kali terjadi), 
apakah mungkin menghubungkan bantuan 
finansial itu dengan program-program lain 
yang ditujukan untuk kelompok tersebut? 
Sebagai contoh, ketika sejumlah besar 
pengungsi tiba-tiba muncul, kebutuhan 
mereka akan perumahan, pangan, dan 
pelayanan kesehatan bisa mengganggu 

KOTAK 7.11  Anak yatim dan/atau piatu di Afrika dan aksi publik

Konflik dan pandemi HIV/AIDS mengakibatkan 
krisis kemanusiaan yang parah untuk keluarga-
keluarga yang berada di kawasan Afrika 
Sub-Sahara. Di sana, dewasa ini terdapat 
sebanyak 43 juta anak yatim dan/atau piatu, 
10 persen di antaranya telah kehilangan kedua 
orang tua mereka. Anak yatim dan/atau piatu 
merupakan 15 persen dari seluruh anak yang 
ada di 11 negara kawasan tersebut, dan jumlah 
itu terus meningkat.
 Kematian anggota keluarga yang 
merupakan pencari nafkah kemungkinan besar 
akan membuat keluarga tersebut jatuh ke 
dalam kemiskinan yang ekstrem karena biaya 
pemakaman, hilangnya pemasukan tetap, 
dan risiko kehilangan harta milik. Merosotnya 
kualitas sumber daya manusia merupakan 
risiko besar yang lain: berbagai studi berskala 
mikro dan analisis atas survei rumah tangga 
menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan 
anak-anak yang hidup dalam keluarga, 
anak yatim dan/atau piatu yang tinggal di 
panti asuhan tidak banyak yang bersekolah, 
bekerja dengan jam yang lebih panjang untuk 
melakukan tugas-tugas rumah tangga, dan 
cakupan imunisasinya lebih sempit—dan 
keadaannya makin buruk bila anak tersebut 
adalah anak perempuan. Risiko psikologis juga 
lebih tinggi karena kematian (salah satu) orang 
tua sering kali meninggalkan trauma, tiadanya 
perawatan dan tuntunan, dan terhambatnya 
proses sosialisasi.
 Di Afrika, strategi penanganan utama 
atas kasus-kasus semacam ini adalah 

“menitipkan” anak pada keluarga besarnya 
(extended family). Bila dimungkinkan, 
intervensi yang dilakukan pertama-tama 
perlu memperkuat respons akar rumput untuk 
perawatan anak, dan baru berpaling pada 
intervensi tambahan sekiranya keluarga besar 
tidak lagi mampu. Ketika tidak ada alternatif 
lain, pengalaman dan riset menunjukkan 
bahwa “pilihan terakhir”nya adalah panti 
asuhan. Menyadari adanya kemungkinan 
eksploitasi atas diri anak yang lemah dalam 
semua pilihan tersebut, check and balance 
yang tepat harus dijalankan, termasuk 
melalui pengawasan dari LSM atau organisasi 
masyarakat lain.
 Bila akses ke pendidikan dasar dan 
layanan-layanan kesehatan amat terbatas, 
membebaskan biaya sekolah dan memberi 
bantuan berupa seragam dapat meningkatkan 
jumlah anak yang masuk sekolah, termasuk 
dari kalangan anak yatim dan/atau piatu, 
seperti terjadi di Uganda. Bila akses rata-rata 
ke layanan-layanan semacam itu tinggi, tetapi 
perbedaan tingkat akses antara anak dari 
keluarga miskin dan nonmiskin, dan antara 
anak yatim dan/atau piatu dan tidak, sangat 
besar, bantuan tunai bersyarat ke anak-anak 
yang bersekolah tampaknya merupakan 
strategi yang tepat. Berbagai program 
inovatif semacam ini baru berada pada tahap 
permulaan (seperti di Swaziland).

Sumber: Subbarao dan Coury (2004); USAID, 

UNAIDS, dan UNICEF (2004).
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tingkat availabilitas lokal. Dalam kasus-
kasus seperti itu, pemenuhan kebutuhan 
mendesak mereka merupakan respons 
yang pertama kali harus diberikan. Baru 
setelah kelompok tersebut berada di tempat 
itu untuk waktu yang lama atau menjadi 
lebih kecil, pertanyaannya tentang apakah 
perlu beralih kebantuan tunai berdasarkan 
kebutuhan atau program kerja sosial 
dimunculkan. Program-program khusus 
yang diperuntukkan untuk kelompok yang 
dianggap positif atau layak menerimanya, 
seperti kelompok veteran atau orang cacat, 
biasanya akan memperoleh dukungan yang 
luas, tetapi jika kelompok tersebut tergolong 
kelompok yang tersingkir, seperti kalangan 
etnis minoritas atau orang yang positif 
terkena HIV, program-program semacam 
itu mungkin tidak akan mendapatkan 
dukungan yang memadai.
 Meski berbagai program bantuan 
standar dapat melindungi kelompok-
kelompok yang lemah dalam masyarakat ini, 
kebijakan-kebijakan yang lebih luas mampu 
memperbesar kesempatan mereka dan 
mempermudah mereka untuk berintegrasi 
ke dalam masyarakat. Beberapa negara 
menjalankan aksi afirmatif (lihat Bab 8). 
Negara-negara yang lain membuat berbagai 
aturan dan melaksanakan kampanye 
kesadaran yang memberi sanksi untuk 
praktik-praktik lokal yang berbahaya dan 
diskriminatif. Respons yang kemudian 
muncul adalah penciptaan kerangka 
kerja yang mau mendengarkan kelompok 
bantuan hukum, dan menjadikan persoalan-
persoalan tersebut sebagai isu utama dalam 
praktik pemerintahan, sering kali dengan 
membangun pengaturan yang sifatnya 
informal atau privat, seperti pembentukan 

berbagai organisasi yang didasarkan atas 
iman.

Ringkasan
Kesetaraan dalam pemenuhan kapasitas-
kapasitas manusia—melalui perkembangan 
masa kanak-kanak awal, pendidikan formal, 
layanan kesehatan, dan perlindungan 
sosial—merupakan hal yang sangat penting 
dalam strategi untuk menyetarakan 
kesempatan orang guna dapat menjalani 
kehidupan yang produktif dan penuh. 
Penyediaan berbagai layanan ini secara 
luas juga baik untuk pembangunan dan 
pengurangan kemiskinan melalui berbagai 
dampaknya atas inovasi, produktivitas, 
dan kohesi sosial. Tetapi, untuk mencapai 
kesetaraan dalam penyediaan layanan-
layanan tersebut, berbagai tantangan 
yang besar harus diatasi terlebih dahulu—
membawa isu-isu yang relevan ke dalam 
agenda kebijakan, melawan kooptasi 
politik institusi-institusi sehingga tidak 
hanya melayani kepentingan kelompok 
yang berkuasa dan berpengaruh, dan 
menyeimbangkan antara ef is iensi-
kesetaraan, khususnya dalam jangka 
pendek. Terdapat pula prospek yang baik 
untuk perubahan bertahap melalui advokasi 
yang mengarahkan kemanfaat jangka 
panjang meskipun dengan konsekuensi-
konsekuensi jangka pendek, melalui 
perancangan program dan pajak yang 
baik untuk meminimalkan biaya efisiensi 
dan membangun struktur-struktur yang 
akuntabel, dan melalui koalisi politik yang 
dapat membatasi kekuasaan kaum elit.
 Kekuatan kesetaraan yang lebih besar 
dalam kapasitas manusia untuk melemahkan 
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perangkap ketidaksetaraan sangatlah 
besar—melalui kontribusi langsung dalam 
menyeimbangkan ruang gerak ekonomi, 
politik, dan sosiokultural. Tetapi, kesetaraan 
yang lebih besar dalam kapasitas manusia 
saja belum cukup untuk menghancurkan 

perangkap ketidaksetaraan. Kesetaraan 
perlu dilengkapi dengan keadilan dalam hal 
imbal hasil yang diberikan pada kapasitas-
kapasitas itu dan dalam akses ke berbagai 
aset komplementer, topik yang akan dibahas 
dalam bab selanjutnya.
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b a b8 Perlu lebih dari sekadar pengembangan 
kapasitas  masyarakat  untuk dapat 
memperbesar  kesempatan mereka. 
Masyarakat juga membutuhkan alat-alat 
pelengkap, akses ke pasar, dan jaminan 
keamanan pribadi dan kepemilikannya. 
Pertama-tama, bab ini akan mendeskripsikan 
sistem peradilan, dengan menunjukkan 
seberapa penting sistem tersebut dalam 
menjamin tingkat peradilan yang baik. 
Kemudian, hal tersebut pula yang menjadi 
kebijakan-kebijakan untuk memperluas 
akses terhadap kepemilikan pelengkap, 
seperti pertanahan dan infrastruktur. Me-
majukan keadilan dalam pasar merupakan 
topik Bab 9.

Membangun sistem 
peradilan yang 
berkesetaraan
Interaksi pasar dan nonpasar ditentukan 
oleh peraturan-peraturan sosial dan 
lembaga yang merancang, menjalankan, 
dan mentransformasikan sistem peradilan 
tersebut. Mereka menentukan modal awal 
orang, hak dan kewajiban, serta kemampuan 
masyarakat untuk menghasilkan imbal 
hasil atau imbalan (return) yang adil. 
Me n c e r m i n k an  d an  m e n c ipt a k an 
distribusi kekuasaan antarkelompok, 
lembaga-lembaga yang baik (sangat penting 
untuk kesejahteraan) muncul hanya saat 

pendistribusian kekuatan politik dan hak-
hak yang diterima bersifat setara.
 Lembaga-lembaga hukum me-
mainkan peranan utama dalam proses 
pendistribusian wewenang dan hak. 
Mereka turut menyokong bentuk dan 
fungsi dari lembaga lain yang mengatur 
bidang pelayanan umum dan praktik-
praktik pasar. Sedangkan, sistem peradilan 
menyediakan sarana untuk menengahi 
konflik, menyelesaikan perbedaan, dan 
meneruskan permintaan atau aspirasi 
masyarakat. Adanya ketidaksetaraan sistem 
peradilan dapat melanggengkan perangkap 
ketidaksetaraan, jika hanya menjalankan 
atau mereproduksi kepentingan golongan 
elit dan praktik-praktik diskriminatif. 
Sistem peradilan merupakan hal yang 
cukup penting dalam proses pencapaian 
kesetaraan pembangunan.
 Dalam membangun sebuah kesetaraan, 
sistem peradilan yang lebih baik harus 
berhadapan dengan tiga tantangan utama—
yang mana tiap jenis tantangan itu kadang 
saling berhubungan dan saling menguatkan. 
Pertama, lembaga hukum biasanya bersifat 
terbuka sehingga mudah terintervensi 
oleh kepentingan golongan elit atau malah 
mendiskriminasi golongan tertentu. Kedua, 
lembaga tersebut sering tidak terakses, 
karena kurang bisa menyesuaikan atau 
berkolaborasi dengan norma-norma serta 
tradisi setempat, tidak dapat terakses baik 
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secara fisik maupun ekonomi, atau karena 
kurangnya pengetahuan atau kemampuan 
faktor manusia untuk menjalankannya. 
Ketiga, adanya intervensi dari golongan elit 
dan tidak dapat teraksesnya sistem peradilan 
kiranya berarti bahwa berbagai kebijakan 
yang terkait dengan kejahatan dan keamanan 
pribadi tidak setara dan melanggengkan 
perangkap ketidaksetaraan. 

Menangkal intervensi golongan 
elit dan diskriminasi

Kepentingan politik dan ekonomi golongan 
elit sering berkaitan erat dengan pendanaan 
yang dikeluarkan oleh golongan mayoritas. 
Ketika kekuasaan berada di tangan golongan 
elit yang jumlahnya terbatas, sebagian besar 
hak warga negara menjadi tidak stabil. 
Sebuah bank negara di Meksiko, yang 
dimuat dalam Bab 6, menjelaskan bahwa 
berhubungan atau menjalin relasi dengan 
golongan elit politik dan ekonomi biasanya 
akan memunculkan perilaku monopoli 
pada pihak bank dan hukum yang dapat 
memengaruhi sistem proses pembagian 
hasil antara bank dengan pemerintah.1 
Contoh lain mengenai kooptasi kepentingan 
golongan elit datang dari kondisi peralihan 
ekonomi dan bangkitnya oligarki yang 
memanipulasi para politikus dan lembaga-
lembaga terkait untuk memperkaya 
diri sendiri.2 Sistem hukum yang hanya 
berpihak pada kepentingan golongan 
tertentu ikut mendukung terjadinya 
pendiskriminasian terhadap golongan lain 
karena ketidaksetaraan hukum dan praktik-
praktiknya.
 Jaminan kesetaraan hukum dan 
perlindungan baik hak pribadi maupun 
hak-hak kepemilikan untuk seluruh 

golongan yang terdapat dalam komunitas 
merupakan sebuah insentif dan kesempatan 
untuk individu untuk berpartisipasi dalam 
kancah perekonomian dan politik. Keadaan 
tersebut membutuhkan suatu tata peradilan 
dan hukum yang independen dan dapat 
dipertanggungjawabkan, serta praktik-
praktik hukum yang melindungi hak-hak 
warga negara tanpa ada diskriminasi.

Peningkatan tata peradilan yang inde-
penden dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Di banyak negara, serangkaian sistem 
hukum—yang dijalankan oleh banyak 
tangan pemerintah—memberi batasan 
untuk kekuasaan politik.3 Pada sistem 
tersebut, suatu tata peradilan yang 
independen berperan sebagai pelindung 
masyarakat dari kekerasan yang berasal dari 
penguasa negara maupun bukan. Karena 
peradilan juga bersifat terbuka untuk 
golongan elit penguasa dan rentan untuk 
korupsi, berjalannya suatu mekanisme yang 
dapat dipertanggungjawabkan merupakan 
kunci utama untuk kebebasan tata peradilan 
yang sah.4

 Di negara-negara berkembang, per-
alihan menuju tata peradilan yang independen 
dan dapat  dipertanggungjawabkan 
membutuhkan suatu perubahan budaya dan 
praktik-praktik kelembagaannya. Untuk 
pertama kalinya, Ethiopia membangun 
suatu tata peradilan yang independen pada 
tahun 1995.5 Di Vietnam, tradisi “peradilan 
telepon” sudah merupakan hal yang lazim, 
di mana para elit menghubungi para hakim 
untuk mendapatkan putusan langsung.6 
Perubahan praktik-praktik kelembagaan 
yang terdapat pada kedua negara tersebut 
dapat dikatakan berjalan lamban. Pelayanan 
hukum yang buruk di banyak negara dapat 
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meningkatkan kemungkinan korupsi.7 
Contohnya, standar pemberian gaji 
yang rendah untuk para hakim di Kenya 
menyebabkan mereka rentan terhadap dana 
“alternatif ” untuk pelayanan yang dapat 
mereka berikan; Kenya memecat hampir 
sepertiga dari seluruh staf peradilannya 
karena kasus korupsi pada tahun 2004.8

 Me m a j u k a n  m e k a n i s m e  t a t a 
peradilan yang independen tetapi tidak 
dapat dipertanggungjawabkan berpotensi 
menyuburkan pemenuhan kepentingan-
kepentingan golongan elit yang tidak 
bertanggung jawab. Jaminan kelembagaan, 
transparansi, dan keberadaan suatu 
pemilihan umum merupakan kunci 
untuk kedua hal tersebut; mekanisme 
tata peradilan yang independen dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Jaminan 
kelembagaan termasuk pemberian 
jaminan terhadap masa jabatan dan 
perbaikan kesejahteraan untuk para 
hakim; pengangkatan jabatan yang cermat 
dan transparan serta proses disiplin; 
mekanisme transparan terhadap pemberian 
dan manajemen kasus;  transparan 
dan terbuka; hak naik banding dan 
memublikasikan putusan-putusan hakim; 
dan pemberitahuan ke publik tentang proses 
dan hasil persidangan.9 Banyak negara 
telah mengukuhkan tata peradilannya yang 
independen dalam konstitusi maupun tata 
hukum negara mereka.10 untuk para hakim, 
Bolivia telah mengadakan kompetisi terbuka 
berkaitan dengan putusan dan standar etika. 
Tata peradilan di Filipina memiliki suatu 
sistem manajemen penyelenggaraan untuk 
personel yudisial maupun nonyudisialnya. 
 Keterbukaan dan transparansi ke 
publik dapat meningkatkan kesadaran 
tentang tata peradilan yang independen 

dan dapat dipertangggungjawabkan, 
meningkatkan kepercayaan diri publik 
dan komitmen terhadap sistem, serta 
meningkatkan kesadaran publik terhadap 
sistem pemerintahan yang lebih baik dan 
dapat bertahan dengan sistem kekuasaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan. Di 
Kolombia, pusat-pusat informasi umum di 
pengadilan tinggi menyebarkan informasi 
dan membantu publik dalam persidangan. 
Di Venezuela, informasi berkaitan dengan 
segala proses yang terjadi di Mahkamah 
Agung disebarkan ke publik melalui suatu 
jaringan berbasis Internet.11

 Penguatan hubungan antara masya-
rakat sipil, media, dan peradilan dapat 
meningkatkan kesadaran dan kekritisan 

KOTAK 8.1  Meningkatkan kepedulian hukum dan kesadaran  
 publik: Program televisi “My Rights” (Hak-hak  
 Saya) di Armenia

Banyak orang di Armenia tidak mengerti 
sistem hukum atau hak-hak yang didapat 
mereka berdasarkan undang-undang. Dan, 
ketidakpercayaan pada pengadilan sudah 
meluas ke mana-mana. Dalam sebuah 
kampanye kesadaran umum baru-baru ini, 
pemerintah mendanai sebuah program televisi 
untuk memberi warga negara contoh-contoh, 
anjuran, dan informasi mengenai hak-hak 
hukum mereka. 
 Program bernama “My Rights” 
menggunakan peradi lan t iruan untuk 
menggambarkan perselisihan-perselisihan di 
kehidupan sebenarnya di pengadilan Armenia. 
Yang menjadi hakim di acara itu adalah 
seorang deputi menteri keadilan, dan para 
pihak adalah sering kali mereka yang terlibat 
pada perselisihan sebenarnya. Topik-topik 
yang disodorkan—seperti perselisihan hak 
milik, isu-isu kepabeanan, dan persoalan 
hukum keluarga—aktual dan menyangkut 
kepentingan orang banyak. Penonton yang 

hadir langsung di studio yang terdiri atas para 
hakim, pengacara, pejabat pemerintahan, dan 
lain-lain mendiskusikan topik tersebut.
  Program ini disiarkan sekali dalam 
seminggu di saluran televisi Armenia. Setelah 
episode kelima atau keenam, “My Rights” 
menjadi program yang menduduki peringkat 
pertama di Armenia. Dilaporkan bahwa 
banyak pemirsa yang kemudian meminta 
penjelasan mengenai berbagai dokumen 
hukum dan putusan dari notaris, hakim, dan 
pejabat-pejabat resmi lain berdasarkan apa 
yang mereka pelajari dari program itu. Dan 
ketika listrik di sebuah desa mati beberapa 
menit sebelum siaran “My Rights,” warga 
kemudian mendatangi kantor walikota dan 
menuduh bahwa para pejabat di sana telah 
secara sengaja memutuskan aliran listrik 
sehingga orang tidak dapat menonton program 
tersebut. 

Sumber: Decker, dkk. (2005).
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publik terhadap sistem tata peradilan. 
Hakim-hakim yang buruk akhirnya 
mengundurkan diri karena tekanan media 
yang besar, seperti penyelidikan yang 
dilakukan oleh media di Filipina.12 Media 
juga dapat berfungsi sebagai penyebar 
informasi, contohnya pada acara televisi 
“My Rights” di Armenia (lihat Kotak 8.1). 
Program yang sama telah ditiru di berbagai 
wilayah lain di kawasan Eropa Timur. 
Di Georgia, sebuah LSM menyebarkan 
informasi mengenai meningkatnya kepuasan 
publik terhadap sistem pengadilan. 
 Keberadaan suatu tata peradilan yang 
independen dan dapat dipertanggung-
jawabkan tidak cukup untuk melindungi 
warga negara dari kekerasan yang mungkin 
dilakukan oleh penguasa. Dalam hal ini, 
mekanisme kelembagaan dan tata hukum 
yang memadai juga dibutuhkan. Contohnya 
di Thailand, pengadilan administratif 
secara terpisah yang pertama kali dibentuk 
pada tahun 2001 bertujuan untuk 
melindungi warga negaranya dari praktik 
penyalahgunaan kekuasaan yang sewenang-
wenang. Pengadilan bermaksud untuk 
memastikan agar wewenang negara berjalan 
sesuai tata hukum dan peraturan negara. 
Pengadilan tersebut juga dimaksudkan 
untuk meningkatkan partisipasi warga dalam 
perumusan kebijakan umum. Pada tiga tahun 
pertama, pengadilan memproses hampir 
17.000 kasus, kebanyakan mengenai korupsi 
atau pelanggaran hukum lain yang dilakukan 
oleh para pejabat. Karena pengaruh sosial, 
banyak kasus yang dimuat pada halaman 
depan surat kabar di Thailand. 

Melawan berbagai norma dan praktik 
yang  di skr iminati f .  Hu kum yang 
mendukung praktik-praktik eksklusioner 

dalam lembaga yang berbasiskan norma 
dapat memunculkan hubungan kekuasaan 
yang tidak seimbang. Ada hukum yang 
mendiskriminasi golongan-golongan 
tertentu, seperti hukum yang mengatur suku 
asli atau hukum apartheid di Afrika Selatan. 
Ketiadaan hukum yang baik juga dapat 
membuat distribusi hubungan kekuasaan 
yang tidak seimbang.
 Di banyak negara, gerakan anti-
diskriminasi dan upaya untuk mencapai 
kesetaraan kesempatan di hadapan hu-
kum telah mengurangi praktik-praktik 
diskriminasi. Namun demikian, pengalaman 
historis yang buruk memberitahu kita 
bahwa kesetaraan hukum saja belum cukup. 
Beberapa negara telah mencoba mengganti 
tata hukum yang berpihak ke golongan 
tertentu saja kepembuatan program-
program aksi yang berdasar pada ras, etnis, 
dan jenis kelamin atau untuk masyarakat 
yang cacat. Penilaian terhadap dua program 
aksi yang dilaksanakan secara luas di India 
dan Amerika Serikat, menyiratkan adanya 
dampak yang bervariasi (Kotak 8.2). 
 Keberadaan program yang mengusung 
bendera “kesetaraan hukum” tidak selalu 
dapat menjamin kesetaraan pada penerapan 
atau pelaksanaan program itu sendiri. 
Contohnya di Peru dan Honduras, terjadi 
diskriminasi jenis kelamin; dalam putusan-
putusan peradilan serta tindakan polisi dan 
hakim yang menghambat kaum perempuan 
untuk menggunakan sistem yang ada guna 
menyelesaikan perselisihan.13 Golongan 
yang terdiskriminasi tersebut hanya 
memperoleh dukungan dari sisi hukum 
dan peraturannya saja, tetapi tidak dari sisi 
perlindungan terhadap hak-haknya (seperti 
yang akan dibahas selanjutnya dalam topik 
kejahatan dan perlindungan pribadi).
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KOTAK 8.2  Gerakan dukungan di India dan Amerika Serikat

Program yang berhasil membawa manfaat positif 
di India adalah sebuah program yang didasarkan 
pada golongan masyarakat dan jenis kelamin, 
kalau di Amerika Serikat didasarkan pada ras. 
Sebelum kemerdekaan India, pemerintah Inggris 
sudah menjalankan aksi yang dapat mendukung 
perjuangan antidiskriminasi terhadap kasta 
“untouchable” (sekarang dikenal sebagai Dalit) dan 
“suku” (sekarang dikenal sebagai Adivasis). Setelah 
kemerdekaannya pada tahun 1947, persyaratan 
politik yang tertulis dalam Undang-undang Dasar 
menetapkan alokasi sebesar 22,5 persen untuk 
penempatan kursi-kursi di institusi-institusi 
pendidikan, pekerjaan-pekerjaan pemerintah, 
dan kursi-kursi pemilihan. Sejak tahun 1991, 
ditambahkan alokasi sebesar 27 persen untuk 
jatah perwakilan golongan masyarakat bawah 
(disebut Kasta-kasta Terbelakang yang Lain), tetapi 
sayangnya tidak ada jaminan dari konstitusinya. 
Dan sejak tahun 1993, 33 persen dari kursi dalam 
pemerintah-pemerintah lokal sudah dialokasikan 
untuk kepentingan kaum perempuan, Dalit, dan 
Adivasi (Deshpande 2005).
 Di Amerika Serikat, perbudakan sudah 
berlangsung selama lebih dari dua abad, dan 
akhirnya pada tahun 1866 orang-orang hitam 
diberikan hak-hak kewarganegaraannya. Sistem 
yang menggantikan perbudakan sedikit lebih 
baik, dengan beberapa hal penting yang serupa 
diterapkan pada sistem pengkastaan masyarakat 
India: pengasingan, penolakan dari pendidikan, 
pembatasan upah rendah, pekerjaan-pekerjaan 
kasar, diskriminasi bidang sosial dan perekonomian, 

stereotip negatif, dan kekerasan. Undang-undang 
Hak Sipil tahun 1964 beserta pembuatan undang-
undang berikutnya, peraturan Mahkamah Agung, 
dan perintah-perintah pemimpin di tahun 1970-an 
sudah memperlihatkan adanya indikasi penguatan 
di lingkungan politik, pengadilan, tata usaha, dan 
perekonomian di masyarakat Amerika. Dimulai 
dengan penggunaan istilah “kesempatan yang 
sama,” prosedur-prosedur pilihan yang ada 
memasukkan agenda perbaikan sistem ganti rugi 
untuk menjamin pendidikan dan pekerjaan golongan-
golongan masyarakat kecil (Deshpande 2005). 
  Program di kedua negara tersebut menjadi 
pusat perhatian di tengah-tengah peperangan 
politik, menyusul peperangan suku bangsa dan 
golongan masyarakat. Ada sebuah kritik yanag 
dilontarkan mengenai hal ini, bahwa program 
ini cenderung menguntungkan kepentingan 
pihak eselon atas daripada kelompok-kelompok 
golongan masyarakat kecil, dan sangat sulit 
untuk mengakhirinya. Di India, program-program 
tersebut juga malah membantu golongan-
golongan masyarakat yang tidak terkena dampak 
diskriminasi secara tradisional (Sowell 2004). 
Mereka juga memberikan dukungan kekelompok 
yang mengalami stereotip negatif dengan 
menempatkan mereka ke dalam posisi yang 
tidak tepat (Coate dan Loury 1993). Walaupun 
terdapat kelemahan-kelemahan seperti yang 
telah disebutkan di atas, program-program di 
India sudah berhasil menyediakan pekerjaan di 
sektor formal dan pendidikan tinggi kebanyak 
keluarga Dalit dan Adivasi, membebaskan 

mereka dari peranan-peranan bersikap tunduk. 
Dengan adanya penempatan pemimpin-pemimpin 
perempuan yang terpilih di pemerintah lokal, 
mereka membuat ketetapan-ketetapan yang 
memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan kaum 
perempuan (Chattopadhyay dan Duflo 2004). 
Wakil-wakil golongan masyarakat bawah 
dalam perkumpulan negara-negara sudah 
berupaya meningkatkan distribusi pekerjaan dan 
memberikan jatah untuk golongan masyarakat 
bawah (Pande 2003). Dan wakil-wakil golongan 
di pemerintah daerah Dalit telah memperbaiki 
sistem penargetannya sehingga dapat benar-
benar memberikan keuntungan untuk daerah 
Dalit itu sendiri (Besley, dkk. 2004).
 Di Amerika Serikat, adanya pembedaan 
antara masyarakat kulit hitam dan masyarakat 
kulit putih ternyata mempunyai dampak terhadap 
seluruh indikator-indikator perekonomian, dan ada 
bukti-bukti tindakan yang bersifat diskriminatif 
di sektor pendapatan. Tetapi dengan adanya 
beberapa gerakan yang menyentuh sektor 
lapangan pekerjaan telah mendukung peningkatan 
di sektor tenaga kerja untuk orang kulit hitam 
dan peningkatan tingkat pendaftaran ke 
pendidikan yang lebih tinggi (Holzer dan Neumark 
2000, Bowen dan Bok 1998). Tetapi program 
sukarelawan-percobaan di Amerika Serikat telah 
mengindikasikan bahwa banyaknya pengajuan 
perkara dapat melemahkan program, dan jumlah 
perwakilan orang kulit hitam yang berada dalam 
badan-badan pemerintah semakin lama akan 
semakin terus menurun.

Membuat sistem peradilan 
aksesibel

Hak-hak legal masyarakat hanya akan 
menjadi pernyataan teoretis belaka jika 
tidak didukung oleh lembaga-lembaga yang 
terkait, sehingga pada pelaksanaannya nanti, 
sistem peradilan tetap tidak akan dapat 
terakses dengan maksimal. Kemudahan 

untuk mengakses sistem peradilan tersebut 
bergantung pada kesesuaian antara 
tata hukum dengan norma-norma dan 
pengertian-pengertian yang mengatur 
kehidupan masyarakat. Secara fisik dan 
ekonomi, lembaga-lembaga hukum harus 
dapat diakses dengan maksimal, dan 
masyarakat perlu memiliki pengetahuan dan 
kesadaran untuk menuntut hak-haknya.
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Pembahasan tentang kesesuaian sistem 
peradilan negara dan sistem peradilan 
adat. Bentuk tata hukum adat masih 
dijalankan di banyak negara di dunia.14 
Dan kemudian, jenis hukum ini akhirnya 
sering mengabaikan perbaikan kebijakan-
kebijakan bidang peradilan. Keterlibatan 
sistem adat merupakan sebuah bagian 
penting dalam proses perbaikan strategi 
kesetaraan, dengan didukung dua alasan. 
Yang pertama, hukum adat merupakan 
suatu bagian dasar dari identitas dan sistem 
kepercayaan suatu komunitas; maka, pada 
hakikatnya, kurangnya pengetahuan akan 
identitas sistem dalam suatu masyarakat 
dapat menjadi jurang pemisah dan dapat 
menimbulkan keterasingan suatu komunitas 
dari sistem negara yang lebih luas. Kedua, 
kegagalan untuk melibatkan sistem adat 
akan mengakibatkan praktik-praktik lokal 
yang tidak adil dan tidak efisien tidak 
terawasi.
 Bila bekerja secara bersama-sama, 
sistem negara dan sistem adat akan saling 
melengkapi dan memperkuat kedudukan 
satu sama lain dalam meramu kitab undang-
undang dan peraturan-peraturan sosial. 
Tetapi, dalam komunitas yang legitimasi 
sistem dan capaian politiknya kurang, 
sistem adat sering bertindak sendiri, yang 
mungkin kemudian akan ditolak, diabaikan, 
atau tidak dipahami oleh sistem hukum 
negara. Kesulitan besar muncul ketika 
sistem adat setempat memiliki pertentangan 
atau masalah dengan hak dan tanggung 
jawab dengan tata hukum negara.
 Sistem adat dapat menjadi sebuah 
bentuk peraturan yang dominan dan jalan 
keluar atas perselisihan-perselisihan yang 
terjadi di berbagai negara berkembang. 

Di Sierra Leone, pada tahun 2003, sekitar 
85 persen dari penduduknya menjalankan 
hukum adat.15 Keberadaan hukum adat, 
yang dibahas berikut memengaruhi 90 
persen transaksi pertanahan di Mozambik 
dan Ghana.16 Peradilan adat tergantung 
pada tradisi setempat dan sejarah politik 
di daerah tersebut. Ethiopia secara resmi 
memiliki lebih dari 100 suku bangsa atau 
masyarakat yang berbeda dengan lebih dari 
75 bahasa.
 Sistem adat kadang bertentangan 
dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan sipil 
warganya. Banyak bentuk hukum adat 
yang jelas mendiskriminasi golongan kecil. 
Contohnya terdapat di sebagian besar 
kawasan Afrika Sub-Sahara, di mana hukum 
adat secara sistematis melanggar hak-hak 
kaum perempuan dalam kepemilikan 
tanah, hak milik, dan bahkan kesempatan.17 
Praktik-praktik adat juga kadang terlihat 
ganjil dan aneh—sulit untuk diterapkan 
dalam era modern, hubungan pasar yang 
efisien, atau tujuan-tujuan pembangunan 
yang semakin meluas. Praktik-praktik 
tersebut terkesan lebih berpusat pada 
daerah setempat, dan membuat upaya 
perbaikan secara umum menjadi sulit. Hal 
itu terjadi karena kurangnya legitimasi 
pada tingkat daerah. Contohnya, banyak 
sistem di kawasan Afrika Sub-Sahara yang 
sangat terdistorsi oleh hukum kolonial, 
yang memanfaatkan kepala suku setempat 
untuk mempertahankan kekuasaannya dan 
lebih mengarah pada otoritas serta struktur 
berdasar kesukuan.18

 Namun demikian, anggapan bahwa 
semua hukum adat mendiskriminasi 
kelompok kecil—dan hukum barat tidak—
adalah salah. Contohnya dapat dilihat pada 
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masyarakat AmaHlubi di Provinsi KwaZulu 
Natal di Afrika Selatan. Kedudukan antara 
kaum laki-laki dengan perempuan setara, 
keduanya sama-sama mempunyai hak 
kepemilikannya masing-masing.19 Lagi 
pula, ada alasan yang bagus untuk memilih 
menggunakan sistem adat. Sistem hukum 
negara kadang tidak memiliki legitimasi 
atau dianggap sebagai mekanisme kontrol 
yang digunakan oleh rezim penindas. Atau, 
kapasitas sistem hukum negara kurang 
bagus, tidak dapat diakses, atau secara 
dramatis menaikkan biaya transaksi.20 
Di daerah pedesaan Tanzania, anggapan 
bahwa lembaga-lembaga negara tidak dapat 
memfasilitasi hukum dan tata tertib telah 
mendesak kemunculan bentuk organisasi 
pedesaan yang baru, dikenal dengan nama 
sungusungu. Walaupun secara teknis ilegal, 
sungusungu sering mendapatkan bantuan 
informal dari negara karena keberhasilannya 
dalam mengurangi kriminalitas.21

 Usaha untuk meniadakan praktik-
praktik adat juga dapat menimbulkan 
implikasi negatif yang serius. Perbaikan 
dari atas sampai bawah dapat menggerogoti 
lembaga-lembaga informal secara terus-
menerus tanpa menyediakan pilihan 
lain, dan kekosongan tersebut dapat 
memunculkan perebutan kekuasaan, 
kekacauan, bahkan konflik kekerasan. 
Ketika keduanya, mekanisme formal dan 
informal tidak berfungsi, penindasan hak-
hak asasi manusia dan masalah serius serupa 
lebih mungkin terjadi. Contohnya, sebuah 
penelitian di daerah pedesaan Kolumbia 
menemukan bahwa vigilantisme, “hukum 
massa,” atau hukuman mati tanpa melalui 
pemeriksaan pengadilan terlebih dahulu 
meningkat menjadi lima setengah kali lipat 

dalam masyarakat, di mana mekanisme 
informal dalam masyarakat tidak lagi 
berfungsi secara efektif dan kehadiran 
sistem hukum negaranya tetap terbatas.22

 Kegagalan untuk mengintegrasikan 
sistem adat bisa mendorong praktik-praktik 
diskriminatif. Sementara hukum negara 
secara resmi menjamin hak-hak kaum 
perempuan di banyak negara, norma-norma 
setempat dan struktur-struktur kekuasaan 
terus membuat mereka hampir tidak 
mungkin menuntut hak-haknya.
 Kesadaran sistem adat untuk ikut 
perbaikan kelembagaan yang lebih besar 
merupakan hal yang baru. Tetapi banyak 
pemerintahan, seperti Afrika Selatan, telah 
memulai usaha pengintegrasian lembaga 

KOTAK 8.3  Kerangka negara dan institusi adat di 
 Afrika Selatan

Koeksistensi hukum negara yang resmi di 
Afrika Selatan sudah dimulai sejak awal 
tahun 1830-an ketika para pemimpin Cape 
Colony diberi wewenang untuk menjalankan 
hukum setempat (yang berada di bawah 
pengawasan seorang pejabat kolonial).24 
Di akhir era apartheid, ada sekitar 800 
pemimpin tradisional yang diakui secara 
resmi, 12.000 kepala kampung, dan 12 
raja-raja.
 Sejak tahun 1994, Afrika Selatan 
sudah mengupayakan pengintegrasian sistem-
sistem tradisional ke dalam kerangka kerja 
negara. Semua adat tradisional dan tata 
hukum sudah diakui secara resmi dalam 
konstitusi tahun 1996. Setelah melalui 
proses politik yang panjang di tahun 2004, 
pemimpin-pemimpin tradisional dalam negeri 
dan program kerangka kerja pemerintah 
sudah mengumumkan dan mengeluarkan 
peraturan dan pertanggungjawaban dari 
pemimpin-pemimpin tradisional dan adat-adat 
kebiasaan pada tingkat-tingkat yang berbeda, 

dan hubungan mereka untuk tingkat-tingkat 
yang berbeda-beda di pemerintah. 
 Banyak pihak yang merayakan 
pengakuan konstitusional dan administratif 
hukum adat, tetapi, tentu saja, kesulitan 
tetap ada. Hukum adat itu dikritisi karena 
bertentangan dengan hak-hak yang diatur 
dalam konstitusi dan South African Bill 
Of Rights yang baru.25 Dari 800 pemimpin 
tradisional yang ada di Afrika Selatan, hanya 
satu orang berjenis kelamin perempuan. Untuk 
mengatasi hal ini, negara mengumumkan 
suatu peraturan di awal tahun 2005, di 
mana disebutkan bahwa partisipasi kaum 
perempuan harus mencapai sekitar 30 
persen, tetapi tidak ada persetujuan mengenai 
bagaimana proses pencapaian tujuan tersebut. 
Mengingat sulitnya upaya penyatuan sistem 
yang berbeda-beda tersebut, model Afrika 
Selatan ini bertujuan “semakin mendekatkan 
diri” pada amanat konstitusi.    

Sumber: Diadaptasi dari Chirayath, dkk. (2005).
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adat ke dalam kerangka negara yang lebih 
luas (Kotak 8.3).23 Banyak negara telah 
memulai usaha untuk mengintegrasikan 
sistem-sistem pertanahan adat ke dalam 
sistem hukum pertanahan yang resmi (Kotak 
8.7). LSM dan lapisan masyarakat setempat 
juga telah mendukung langkah pemberian 
wewenang kepada golongan kecil untuk 
bereaksi terhadap norma di daerah tersebut 
yang bersifat diskriminatif.

Membentuk lembaga hukum yang 
memadai dan terbuka. Sistem formal sering 
mengalami kekurangan infrastruktur yang 
memadai atau secara kelembagaan sangat 
lemah ketika melaksanakan tugasnya, 
sehingga banyak warga negara yang 
tidak dapat menuntut hak-hak mereka. 
Lembaga-lembaga tersebut hanya dapat 

berjalan di kota-kota besar, dan bahkan 
sering terjadi penundaan yang kadang 
melampaui batas, pelaksanaan prosedur 
yang curang, atau biaya yang tidak masuk 
akal, sehingga jauh dari jangkauan sebagian 
besar masyarakatnya.26 Lembaga-lembaga 
tersebut juga tidak dapat diakses jika 
masyarakat tidak memiliki pemahaman 
yang baik akan hak-haknya dan tidak 
dapat memantau sistem yang sebenarnya 
berkewajiban melindungi mereka. 
 Serangkaian kampanye penyebaran 
informasi besar-besaran telah dilakukan 
untuk memberitahukan hak-hak yang 
dimiliki oleh warga negara (seperti dibahas 
di atas). Walaupun masyarakat paham akan 
hak-haknya, tetap saja mereka memiliki 
kapasitas yang terbatas untuk masuk ke 
dalam sistem. Akses ke pelayanan hukum 
sering dibatasi atau membutuhkan dana 
yang tidak sedikit. Di Honduras, biaya 
operasional untuk mendapatkan tunjangan 
uang yang diberikan suami ke bekas istrinya 
setelah bercerai yang secara resmi tiap 
bulannya sebesar 100 lempira (AS$5,30) 
adalah sekitar 2.000 lempira (AS$106) atau 
hampir sama dengan dua tahun tunjangan 
tersebut. Untuk mendapatkan bantuan 
dari pengacara, juga dibutuhkan tambahan 
dana tersendiri. Contohnya, kebanyakan 
negara di Amerika Latin tidak mengizinkan 
adanya perwalian di pengadilan, secara 
efektif akses penolakan seperti ini berdasar 
pada status ekonomi. Bantuan hukum 
dapat meningkatkan akses masyarakat 
untuk mendapatkan pelayanan hukum dan 
pelayanan peradilan (Kotak 8.4). Begitu pula 
halnya dengan pusat-pusat penyelesaian 
sengketa dalam masyarakat, para hakim, 
dan peradilan yang aktif. Sistem peradilan 
aktif yang telah diperkenalkan di suatu 

KOTAK 8.4  Dampak bantuan hukum di Ekuador

Seperti yang banyak terjadi di dunia, fenomena 
kemiskinan di Ekuador menghambat jalannya 
sistem hukum yang ada. Kaum perempuan 
yang ingin menuntut suami mereka dihadapkan 
pada tantangan yang lebih besar: kekerasan 
fisik.
 Sebagai bagian dari usaha memperbaiki 
sistem pengadilan, tiga LSM lokal—Centro 
Ecuatoriano para la Promoción y Acción 
de la Mujer, Corporación Mujer a Mujer, 
dan Fundación María Guare—memberikan 
informasi legal dan representasi, juga 
bantuan psikologis maupun ilmu-ilmu yang 
berhubungan dengan perlindungan. Sebuah 
survei yang dilakukan pada tahun 2002 
menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan 
bantuan hukum dan klinik-klinik yang tersedia, 
kaum perempuan mengurangi kemungkinan 
terjadinya kekerasan fisik setelah perceraian 
sebesar hampir 17 persen. Klien-klien yang 
mengajukan tuntutan dengan bantuan hukum 
mendapatkan pertolongan yang lebih baik 

dan berhasil untuk memperoleh pendapatan 
ekonomi yang lebih baik daripada yang tidak 
menjadi klien, juga memperbesar kesempatan 
mereka untuk memenangkan tuntutan 
pengasuhan anak sekitar 20 persen dan 
kesempatan untuk mendapatkan bantuan 
dana pengasuhan anak sekitar 10 persen.
 Menerima pertolongan dari klinik-klinik 
bantuan hukum juga dapat memiliki dampak 
antargenerasi. Bantuan dana pengasuhan 
anak dapat meningkatkan kemungkinan anak 
untuk terlibat dalam kegiatan sekolah (sekitar 
4,8 persen) sebagai usaha untuk mengurangi 
luasnya dampak akibat kekerasan. Bukti 
anekdot juga menunjukkan bahwa bantuan 
dana, walau kecil, merupakan sumber 
yang penting untuk membantu menambah 
pendapatan keluarga, yang dapat digunakan 
untuk membeli makanan.

Sumber: Word Bank (2003g). 
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daerah terpencil di Brasil pada tahun 1999 
diadopsi oleh Filipina dan Meksiko. Di 
Guatemala, 24 pusat penyelesaian sengketa 
telah dibentuk, dengan mempekerjakan 
karyawan yang fasih berbahasa Spanyol dan 
Mayan.27

 Pada beberapa situasi, pergerakan sosial 
memfasilitasi dukungan kepada masyarakat 
untuk menggunakan peradilan dan menuntut 
hak-hak resminya, seperti halnya pergerakan 
buruh tani di Brasil dan Meksiko. Begitu 
pula di Argentina, para pekerja buruh yang 
dipecat menduduki area pabrik yang ditutup 
dan menuntut hak-haknya melalui proses 
peradilan dan legislatif. Kasus lainnya, banyak 
organisasi kemasyarakatan sipil yang telah 
dibantu golongan lainnya untuk menuntut 
hak-haknya—seperti yang tertera dalam 
Bab 10 tentang “hak untuk mendapatkan 
kesehatan.”
 Konflik dan masalah sipil yang tidak 
terselesaikan dapat melemahkan lembaga-
lembaga hukum. Di Sierra Lione, selama 
10 tahun telah terjadi perang sipil yang 
menyebabkan sistem peradilan berantakan: 
gedung-gedung pengadilan dihancurkan, 
para hakim, pengacara dan polisi dibunuh 
atau terpaksa melarikan diri. Selama konflik 
yang berlangsung di Liberia, lebih dari 
tiga perempat populasinya meninggalkan 
rumah masing-masing.28 Di Bosnia, 2,3 
juta penduduk—lebih dari separuh dari 
populasi negara—meninggalkan rumah 
mereka selama perang dan beberapa saat 
sesudah perang. Dalam rangka mencegah 
kembalinya golongan minoritas, tercatat 
banyak harta benda yang dihancurkan atau 
dirusak.
 Pembentukan kembali lembaga hukum 
merupakan hal yang penting dalam rangka 
pemulihan hak-hak pribadi dan kepemilikan 

bagi masyarakat serta untuk meningkatkan 
kepercayaan dalam perbaikan struktur 
pemerintahan. Sesudah perang Bosnia, 
Perjanjian Dayton membentuk Komisi 
untuk Hak Kepemilikan terhadap Orang 
Terlantar dan Para Pengungsi, dan berhasil 
mengumpulkan perlengkapan properti 
sebesar 318.780. Pada bulan Juni 2003, 
sudah diperkirakan akan ada sekitar 290.000 
surat kepemilikan yang disetujui.29 

Mengurangi tingkat 
kriminalitas dan memperbaiki 
kebijakan keamanan pribadi—
menghancurkan perangkap 
ketidaksetaraan yang berkaitan 
dengan kriminalitas

Siklus ketidaksetaraan, kriminalitas, 
penipuan, dan diskriminasi sebagai bagian 
dari fenomena masalah ketidaksetaraan, 
seperti yang sudah dipaparkan dalam 
Bab 2, merupakan hal yang tak kunjung 
usai. Masyarakat dari golongan kecil tidak 
hanya berperan sebagai pelaku tindak 
kriminalitas, tetapi mereka adalah korban 
dari tindakan kriminalitas itu sendiri. Dari 
adanya praktik-praktik diskriminasi yang 
terjadi di wilayah peradilan dapat dilihat 
bahwa golongan kecil hanya mendapat 
manfaat dari sisi hukum dan tata tertibnya 
saja dari keseluruhan sistem hukum yang 
ada—di Amerika Serikat, orang kulit 
hitam terjebak pada masalah obat-obatan 
terlarang dengan perbandingan 13,4 kali 
lebih banyak dibandingkan dengan orang 
kulit putih, hanya berbeda sedikit dengan 
perbandingan tingkat kriminalitas30—dan 
memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk 
mengakses lembaga-lembaga yang dapat 
memberikan perlindungan ke mereka. 
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Pada waktu yang sama, lembaga hukum 
yang berperan dalam pembentukan proses 
tersebut, diharapkan dapat berubah—yakni, 
dalam hal penyediaan pelayanan atau sarana 
untuk memberantas masalah-masalah 
ketidaksetaraan tersebut.

Mematahkan siklus ketidaksetaraan, 
kriminalitas, dan kekerasan. Pendekatan-
pendekatan tradisional yang dilakukan 
untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan 
kekerasan yang didasari pada peningkatan 
mekanisme kontrol dan sanksi kekerasan 
telah gagal. Sebaliknya, meningkatkan 
strategi pencegahan dan meminimalisasi 
risiko kriminalitas dengan biaya yang 
murah ternyata lebih berhasil.31

 Dalam proses penentuan faktor-faktor 
risiko kriminalitas, program-program 
tersebut membutuhkan dukungan dari 
peradilan, layanan sosial, kesehatan, 
pendidikan, media, polisi, pemerintahan 
daerah, organisasi-organisasi masyarakat, 
dan sektor swasta (Kotak 8.5). Pelayanan 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
dan polisi, dilaksanakan dengan cara 
me ngo ord i nas i  pro g r am - pro g r am 
tersebut.32

 Banyak intervensi yang secara efektif 
ditargetkan pada anak-anak dan remaja 
yang sedang menginjak masa perubahan 
tingkah laku dengan tingkat risiko kriminal 
yang cukup tinggi.33 Sedangkan, intervensi-
intervensi yang bersifat preventif dapat 
berupa program keluarga dan keterampilan 
orang tua, program pengembangan 
kepribadian sejak kanak-kanak, program 
khusus yang diperlukan, program bimbingan 
setelah sekolah, program manajemen 
emosi, program keterampilan hidup, 
program budaya, dan program partisipasi 
masyarakat.34

 Di banyak negara, bentuk interaksi-
interaksi yang berbasis sekolah berfokus 
pada persoalan kriminalitas remaja dan 
melakukan upaya agar para remaja tetap 
bersekolah.35 Tilsa Thuto adalah sebuah 
program sekolah pencegahan kriminalitas 
yang dijalankan di 42 sekolah di Soweto, 
Afrika Selatan, pada tahun 2000, di 
wilayah dengan tingkat kriminalitas, 
pengangguran, dan kemiskinan yang 
tinggi.36 Program tersebut—yang dibentuk 
atas kerja sama departemen pendidikan, 
organisasi-organisasi masyarakat, dan polisi 
setempat—bertujuan untuk menjaga agar 
sekolah-sekolah menjadi lebih aman dengan 
bantuan partisipasi aktif oleh para pelajar, 

KOTAK 8.5  Bogota, Kolombia: program budaya sipil

Tidak seperti kebanyakan kota di Kolombia, 
Bogota—kota yang sebelumnya dipandang 
tidak aman dan penuh kekerasan—telah 
berhasil mengurangi secara signifikan tingkat 
kejahatannya sejak awal tahun 1990-an dan 
telah mencapai suatu peningkatan yang besar 
dalam menanamkan pandangan kewarga 
negara akan pentingnya perlindungan. 
 Pemerintah kota memfokuskan diri 
pada sektor kebudayaan sipil pendidikan, 
perlindungan seperti di kota, dan memunculkan 
lagi keluasan-keluasan orang banyak. Tabiat 
pribadi dan masyarakat dapat diubah dengan 
menetapkan suatu program pelucutan 
senjata; pembatasan pemakaian alkohol 
dan senjata api; meningkatkan jumlah pusat 
pelayanan sosial; memperbesar kesadaran 
masyarakat melalui media kampanye dan 
program pendidikan; pencegahan kekerasan 
rumah tangga dan penyiksaan anak; 
menguatkan kedudukan polisi dan pengadilan 
untuk berurusan dengan kejahatan dan 
kekerasan; meningkatkan program kepedulian 
lingkungan; dan menghidupkan kembali sistem 

kemasyarakatan. Banyak program pekerjaan 
dan pendidikan yang sudah dikenalkan untuk 
membantu para penduduk mengatasi risiko 
yang mungkin timbul. 
 Bogota tidak lagi menjadi kota yang 
berbahaya. Bogota sudah mencapai hasil 
yang mengagumkan. Tingkat pembunuhan 
menurun dari 80 per 100.000 penduduk 
pada tahun 1993 menjadi 22 per 100.000 
penduduk di tahun 2004, penurunan secara 
dramatis terjadi pada model pembunuhan yang 
disebabkan oleh penggunaan alkohol. Pada 
tahun 2001, 6.500 senjata sudah disimpan, 
dan penyitaan senapan turun dari 6.000 di 
tahun 1995 menjadi 1.600 di tahun 2003. 
Tingkat keberhasilan penangkapan pelaku 
pembunuhan, penyerangan, dan pencurian 
mobil naik sekitar 500 persen antara tahun 
1994 dan 2003 (dengan tidak menambah 
jumlah anggota polisi). 

Sumber: Llorente dan Rivas (2005), World Bank 

(2003a).
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guru, orang tua, pegawai administrasi 
sekolah, dan komunitas setempat yang 
dituangkan dalam modul pelatihan yang 
berbeda-beda. Hasilnya, kehadiran guru 
maupun pelajar di sekolah meningkat lebih 
dari 70 persen, dan tingkat tindak kekerasan 
dan penyerangan turun sampai 67 persen, 
dan tingkat kenaikan kelas naik dengan 
rata-rata 78 persen.
 Cara alternatif yang dipakai untuk 
menangani para pelanggar di tingkat remaja 
juga terbukti efektif dalam menghentikan 
siklus kriminalitas. Jenis intervensi yang 
termasuk di dalamnya adalah program-
program pengalihan, tata peradilan yang 
mendukung, hukuman alternatif, dan 
proyek reintegrasi. Program pengalihan 
bertujuan untuk mengarahkan para remaja 
untuk ikut ke dalam program-program 
yang berlandaskan pada asas keselamatan, 
seperti yang diusahakan di Afrika, untuk 
menjauhkan anak-anak dari penjara. 
Dukungan program tata peradilan, seperti 
program pertemuan antarpihak, untuk 
menengahi hubungan antara pelanggar 
dengan korban, turut membantu proses 
reintegrasi para pelanggar yang masih 
muda ke dalam komunitasnya. Hukuman 
penahanan, seperti yang tertuang dalam 
tata tertib pelayanan masyarakat, sekarang 
dilaksanakan di wilayah lain di Afrika untuk 
meningkatkan reintegrasi dan rehabilitasi 
para pelanggar hukum yang masih berusia 
muda.37

Meningkatkan keamanan pribadi. Akses 
ke polisi yang mudah dan memadai, serta 
pelayanannya yang dapat membantu semua 
orang, merupakan hal yang penting sekali. 
Kekerasan terhadap kaum perempuan 
adalah masalah yang serius di sebagian 

besar wilayah di dunia. Fenomena ini jarang 
diberitakan dan tidak diatasi dengan sistem 
pengamanan yang memadai. Kelemahan 
juga terjadi dalam praktik diskriminasi di 
lembaga-lembaga peradilan, dan ringannya 
sanksi yang diberikan ke para pelaku 
kriminalitas. Banyak pemerintah yang 
kini sedang berusaha menangani masalah 
tersebut dengan cara menjatuhkan hukuman 
yang berat untuk para pelaku, mengadakan 
program rehabilitasi untuk para pelaku, dan 
mengadakan program-program pelatihan 
tentang isu gender untuk para polisi dan 
staf peradilan.
 Terlebih akhir-akhir ini, di beberapa 
negara, termasuk Argentina, Brasil, 
Kolumbia, Peru, dan Uruguay, telah 
didirikan pos-pos polisi untuk kaum 
perempuan. Negara lainnya telah membuat 
sel penjara untuk kaum perempuan yang 
terdapat pada pos polisi umum. Pelayanan 
ini telah membawa berbagai macam 
pengaruh.3 8 Pos polisi khusus kaum 
perempuan memegang peranan untuk 
menerima laporan kekerasan terhadap 
perempuan dan merupakan tempat untuk 
kaum perempuan untuk mendapatkan 
pelayanan medis dan sosial. Tetapi para 
kritikus berpendapat bahwa pelayanan 
tersebut hanya akan mendorong para polisi 
untuk menangani tindak kriminalitas 
terhadap kaum perempuan saja dan para 
petugas polisi perempuan tidak perlu lagi 
mendemonstrasikan sikap-sikap yang baik 
ke para korban kekerasan. Ketika pos-pos 
tersebut sudah berfungsi cukup baik, masih 
terdapat hal-hal yang menggerogoti bagian 
lain dari sistem peradilan, seperti angka 
penuntutan tetap tidak berubah.
 Pemikiran bahwa faktor lingkungan 
fisik dapat meningkatkan keselamatan 



264 Laporan Pembangunan Dunia 2006

pribadi, telah menjadi bagian dari strategi 
pencegahan kriminalitas akhir-akhir ini,39 
dan hal tersebut sudah diterapkan dalam 
sektor perencanaan kota, transportasi 
umum, taman dan area wisata, rumah tangga 
yang pendapatannya rendah, dan wilayah 
pusat kota yang biasanya merupakan tempat 
beroperasinya pelaku tindak kekerasan dan 
kriminalitas.40

Menuju kesetaraan dalam 
hal akses ke tanah
Tanah merupakan aset yang sangat penting 
untuk masyarakat miskin. Memilikinya 
berarti memiliki suatu sumber yang bisa 
dipakai untuk mencari nafkah, modal 
jaminan untuk pengajuan kredit, memiliki 
nilai asuransi, mengatur pengaruh dalam 
kancah politik daerah, memungkinkan 
partisipasi dalam jaringan sosial, dan 
dinamika pengaruh intramasyarakat. 
Adanya ket idaksetaraan dalam hal 
kepemil ikan tanah mengakibatkan 
pendistribusian kesejahteraan yang jauh 
dari setara dan mandulnya organisasi 
kemasyarakatan di masa mendatang. 
Tingkat kepemilikan tanah di kebanyakan 
negara sangat tidak setara, banyak yang 
jumlahnya melebihi tingkat penghasilan 
atau pemakaian. Pada Bab 5 dan 6, kami 
berpendapat bahwa, demi kesetaraan 
dan efisiensi, ketidaksetaraan dalam 
pendistribusian tanah—baik di pedesaan 
maupun p erkot aan—p er lu  d iat as i 
berdasarkan visi reformasi agraria dan 
pilihan untuk memperluas akses ke tanah: 
penyediaan jaminan hak kepemilikan, 
perbaikan fungsi pemasaran pertanahan, 
dan menerapkan pembagian tanah dengan 
biaya yang efektif.

Demi kesetaraan dan efisiensi, 
ketidaksetaraan dalam 
pendistribusian tanah perlu 
diatasi

Ketidaksetaraan dalam hubungan ke-
pemilikan tanah yang terjadi di puluhan 
negara dapat ditelusuri dari intervensi yang 
sudah dilakukan sejak lebih dari 500 tahun 
yang lalu dalam rangka mendirikan dan 
mendukung pertanian yang luas dengan 
pengeluaran yang cenderung mengorbankan 
masyarakat dan kaum tani setempat. Sejarah 
diskriminasi terhadap golongan ini—
atau kurangnya legitimasi terhadap pola 
penyelesaian dalam hubungan kepemilikan 
tanah—memberikan sebuah gambaran dasar 
pemikiran tentang perbaikan peningkatan 
kesetaraan. Persoalan lainnya lagi terletak 
pada kenyataan bahwa yang bukan termasuk 
si tuan tanah adalah mereka yang paling 
miskin di negara-negara berkembang.41

 Akses ke tanah dapat memberikan 
pengaruh untuk kaum miskin dalam kancah 
politik dan dapat meningkatkan investasi 
terhadap pendidikan anak-anak mereka, 
dan pencegahan penyebaran kemiskinan 
intergenerasi. Galasso dan Ravallion (2005), 
dalam studinya tentang program Food for 
Education di Bangladesh, menemukan 
bahwa pedesaan yang pendistribusian 
tanahnya tidak setara akan mengalami 
kondisi lebih buruk lagi saat penargetan 
difokuskan pada kaum miskin. Hal tersebut 
sejalan dengan adanya pandangan bahwa 
ketidaksetaraan pertanahan berkorelasi 
dengan kecilnya tingkat keterlibatan kaum 
miskin dalam pembuatan keputusan 
di desa. Ketidaksetaraan dalam hak 
kepemilikan tanah ini dapat mengurangi 
kapasitas masyarakat untuk terlibat secara 



265Peradilan, Tanah, dan Infrastruktur

optimal dalam tindakan kemasyarakatan 
secara bersama-sama, dan berakibat 
pada minimnya tingkat pengaksesan ke 
fasilitas-fasilitas umum. Hal tersebut juga 
menyebabkan ketegangan sosial yang dapat 
menimbulkan pergolakan, seperti terjadi di 
Afrika Selatan.42

 Ketidaksetaraan dalam kepemilikan 
tanah juga mempunyai imbas yang besar 
khususnya terhadap kaum perempuan. Hak-
hak kepemilikan tanah (dan kontrol terhadap 
modal lain) sering terpusat pada kepala 
rumah tangga, menyangkut persetujuan 
intrakeluarga dan pengontrol kekayaan. 
Kaum perempuan yang memiliki jaminan 
hak pertanahan (termasuk warisan karena 
si suami meninggal) akan lebih mampu 
untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi 
yang independen, sebagai pencerminan 
dari dampak positif di sektor ekonomi dan 
penerapan yang adil dalam masyarakat. 
Persoalan hak warisan yang merugikan 
kaum perempuan, khususnya yang terjadi di 
Afrika, berkaitan dengan lembaga-lembaga 
adat di mana hak-hak kaum perempuan 
masih menjadi persengketaan antara norma 
adat dengan perjanjian internasional. 
Pada kenyataannya, hak-hak waris kaum 
perempuan yang tidak mendapatkan 
penjaminan hukum yang memadai akan 
membebani kaum janda yang berpisah 
dengan suaminya, kasus ini kebanyakan 
disebabkan oleh penjangkitan virus HIV/
AIDS.43

 Terdapat alasan-alasan yang kuat 
dari segi efisiensi untuk mengatasi 
ketidaksetaraan dalam pendistribusian 
tanah. Ketidaksempurnaan dalam sistem 
pertanahan dan pasar uang di negara-negara 
berkembang telah memperkecil jumlah 
investasi pertanahan dan menjauhkan 

negara-negara tersebut dari wacana 
pengalokasian tanah yang efisien (Bab 5). 
Pengaruh ini—bersama dengan rendahnya 
investasi sumber daya manusia, penurunan 
kohesi sosial, dan penyimpangan ke kuasaan 
politik—sejalan dengan asosiasi yang positif 
antara pendistribusian tanah yang tidak 
setara dengan pertumbuhan GDP yang 
rendah (Figur 8.1).44

Pengalaman dengan reformasi 
tanah

Pembahasan ini, secara tidak langsung, 
menyatakan bahwa pendistribusian tanah 
dapat meningkatkan kesetaraan dan efisiensi. 
Hal ini rasanya tepat sekali, tetapi ada 
rintangan yang signifikan dalam praktiknya. 
Contohnya, momok pendistribusian tanah 
juga dapat menurunkan efisiensi, karena 
para petani enggan untuk berinvestasi 
dalam pertanahan yang tingkat keun-
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tungannya tidak menjanjikan. Atau, 
bahkan kepentingan politik dapat menolak 
desain program yang sudah dikeluarkan. 
Keberhasilan reformasi tanah atau agraria—
seperti di Jepang, Republik Korea, Taiwan, 
dan Cina—merupakan hal yang jarang 
terjadi dan bila terjadi sering disebabkan 
karena peristiwa-peristiwa luar biasa, seperti 
perang atau pergolakan politik. Sejarah di 
bidang reformasi agraria diwarnai dengan 
beberapa keberhasilan dan kegagalan. 
 Di India, penghapusan hak-hak agraria 
dari para perantara-sewa45 merupakan 
langkah yang sangat berhasil, pelaksanaan 
batas hubungan kepemilikan tanah dan tata 
hukum untuk melindungi petani penyewa, 
dengan sedikit pengecualian. Tiadanya 
kepemimpinan politik diakui sebagai 
“alasan utama pelaksanaan reformasi agraria 
untuk kaum miskin di India.”46 Ketika 
perlindungan ke petani penyewa dijalankan 
dengan serius—seperti di Benggala 
Barat—produktivitas pun meningkat.47 
Tetapi, sistem pembatasan penyewaan 
tanah oleh ahli waris (atau anak-anak 
mereka) cenderung memperkecil jangkauan 
terhadap pemindahtanganan tanah untuk 
meningkatkan produktivitasnya. Sebuah 
fakta menunjukkan bahwa kepemilikan 
hak-hak pertanahan yang sama untuk 
petani maupun tuan tanah telah sedikitnya 
dapat menurunkan bantuan investasi.48

 Amerika Latin yang seharusnya 
mendapat porsi pelaksanaan program 
reformasi agraria yang paling tinggi karena 
tingkat ketidaksetaraan dalam masalah 
kepemilikan tanah cukup tinggi, belum 
terjamah. Para ahli waris banyak yang 
tidak mempunyai fasilitas untuk dapat 
berkompetisi, dan sebagai hasilnya, ada 
dampak kemiskinan yang kuat di kawasan 
tersebut.49 Di Kenya dan Zimbabwe, terjadi 

KOTAK 8.6  Reformasi tanah di Afrika Selatan: memanfaatkan  
 momentum

Untuk memperbaiki ketidaksetaraan aset 
yang terjadi di era apartheid, Afrika Selatan 
memulai dengan langkah perbaikan di bidang 
agraria tahun 1994 dengan sebuah program 
yang bertumpu pada pendistribusian kembali 
ganti rugi dan hak milik. Tujuan-tujuan untuk 
pendistribusian kembali sudah dirancang: 
pemerintah menargetkan penyerahan 24 
juta hektar tanah pertanian (30 persen dari 
keseluruhan) untuk sekitar 3 juta orang antara 
tahun 1994 dan 1999. Di bawah program 
tersebut, kelompok-kelompok yang terpilih 
menggunakan izin tersebut untuk membeli 
tanah dari penjual yang mau membeli dan 
menanamkan modalnya untuk pengembangan 
tanah. Tetapi pada bulan Februari tahun 
2005, baru sekitar 3,5 juta hektar yang 
terdistribusikan kembali ke 168.000 keluarga. 
Pemberian ganti rugi diproses melalui suatu 
langkah yang dapat dinilai lamban—hanya 41 
dari 79.000 tuntutan-tuntutan yang berhasil 
diselesaikan antara tahun 1995 dan 1999. 
Dan kemajuan proses kepemilikan tanah oleh 
para pemilik tanah di daerahnya sendiri juga 
berjalan sangat lamban.
 Dengan langkah permulaan yang 
lamban ini, beberapa sistem inti program 
pemberian ganti rugi dan distribusi kembali 
dipercepat kinerjanya. Restitution Act 
sudah diperbaiki, sehingga memungkinkan 
para negosiator untuk bergerak secara 
lebih cepat; dulu semua tuntutan harus 
diselesaikan melalui pengadilan. Pada bulan 
Maret tahun 2005, lebih dari 58.000 tuntutan 
sudah terselesaikan, dan semua tuntutan 
dijadwalkan akan diputuskan pada bulan 
Maret tahun 2008. 
 Program pendistribusian kembali 
sudah mengalami perbaikan pada tahun 
2001, membuatnya lebih bersifat fleksibel 
dan terdesentralisasi. Perizinan untuk 
pembelian dan pengembangan tanah kini 
dilengkapi dengan sebuah peluncuran skala, 
tergantung kontribusi si ahli waris, dan dapat 
berlaku secara pribadi maupun kelompok. 
Kewenangan untuk menyelesaikan perkara-

perkara pertanahan juga sudah diserahkan dari 
menteri kekepala-kepala provinsi. Hasilnya, 
program pendistribusian kembali kini sudah 
lebih memiliki makna. Untuk pertama kalinya 
sejak tahun 1994, proses penyerahan tanah 
kini didesak pelaksanaannya oleh faktor 
anggaran yang harus dikeluarkan untuk proses 
tersebut.
 Tetapi beberapa tantangan besar 
masih tersisa. Tekanan-tekanan tumbuh dari 
masyarakat sipil dalam pemerintahan untuk 
meninjau kembali tujuan yang sudah diperbaiki 
dari program pendistribusian kembali 30 
persen tanah pertanian pada tahun 2014. 
Proses penyelesaian ganti rugi dapat menjadi 
rumit ketika tuntutan dari rakyat pedalaman 
meningkat dengan tinggi akan tanah-tanah 
pertaniannya yang masih mempunyai potensi 
besar dan adanya penolakan ganti rugi 
dari penuntut berkaitan dengan jumlah 
nominalnya, seolah itu adalah hak mereka, 
untuk menerima ganti rugi keuangan, dan 
bukan sebagai ganti rugi atas pemulihan 
alam dari tanah-tanah penuntut. Dampak 
dari skema pendistribusian kembali terhalang 
pencapaiannya oleh suatu tekanan-tekanan 
yang sebenarnya tidak pada tempatnya 
dan kelemahan kekuatan ahli waris untuk 
mengambil peran dalam pembuatan putusan. 
Pasar tanah kemudian beralih haluan melawan 
keluarga petani melalui pembatasan harga 
dalam membagi ulang tanah pertanian dan 
penurunan pajak pertanahan dari tahun 1939. 
Sebuah pajak tanah baru berdasarkan nilai 
manfaat tanah pertanian dapat mendorong 
pemilik tanah pertanian yang besar untuk 
menjual tanah yang belum dipakai atau tanah 
yang tidak lagi produktif. Undang-undang 
baru tentang penyerahan tanah negara untuk 
menjadi milik masyarakat, sekarang sudah 
mendapatkan tempat, tetapi hal ini tetap 
butuh dilaksanakan.

Sumber: World Bank (2003i), van den Brink, de 

Klerk, dan Binswanger (1996).
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reformasi yang cukup efektif setelah 
kemerdekaan, tetapi hanya berlangsung 
singkat karena berbagai alasan politik.50 
Di Afrika Selatan, program redistribusi 
pertanahan pemerintah pada akhir tahun 
1990-an tidak mencapai targetnya, tetapi 
akhir-akhir ini mulai menanjak lagi (Kotak 
8.6). Jelas bahwa politik dan penerapan 
reformasi agraria itu kompleks.
 Mengapa hasil-hasil reformasi agraria 
tidak memuaskan? Pertama, motivasi 
reformasi agraria sering bertujuan untuk 
mengatasi keluhan-keluhan politik, 
sedangkan efisiensi dan tujuan pengurangan 
kemiskinan menjadi prioritas yang kedua. 
Karena dikendalikan oleh tujuan politik 
jangka pendek, birokrasi lebih sering 
menargetkan wilayah dengan produktivitas 
tinggi daripada wilayah berpotensi tinggi, 
dan hal ini membawa kerugian pendapatan 
pertanahan dan jangkauan yang terbatas 
karena pengaruh produktivitas secara terus-
menerus. Dari sektor administrasi pusat, 
ada indikasi bahwa suatu porsi pendapatan 
reformasi agraria yang besar dihabiskan 
untuk gaji dan penghasilan pegawai sipil 
daripada untuk kepentingan kaum miskin. 
Prospek untuk mendapatkan akses real estat 
yang berharga lebih menggiurkan daripada 
harus mengusahakan kesetaraan dalam usaha 
membangun suatu area pertanahan. Hal-
hal semacam ini kemudian meruntuhkan 
properti yang kita targetkan dari program-
program perbaikan yang sudah berjalan, dan 
kadang juga bersifat memolitikkan pilihan 
ahli waris.
 Kedua, hubungan antara besarnya 
ukuran tanah dengan produktivitas 
bergantung pada jenis kualitas tanah, 
tingkat mekanisme, dan faktor yang 
mengandung unsur kerja sama seperti 
pemasaran dan kredit. Untuk kebanyakan 

tanaman dengan kondisi pelayanan mekanis 
di bawah kapasitas normal, produksinya 
tidak berkorelasi dengan ukuran tanah. 
Ketika persyaratan manajemen yang harus 
dipenuhi banyak (panen, buruh-intensif, 
kondisi cuaca yang tidak menentu, insiden 
hama yang sering terjadi) pertanian keluarga 
dapat lebih efisien, karena ada suatu 
keuntungan yaitu dalam hal pengawasan 
buruhnya. Sebaliknya, pertanian yang besar 
memiliki akses yang baik untuk masuk dan 
ke luar pasar, pembelanjaan, dan dukungan 
teknis yang lebih besar. Keuntungan 
tersebut dapat dicapai apabila para petani 
kecil mengolaborasikan usaha-usahanya 
ke dalam koperasi.51 Jika para pembuat 
kebijakan tidak dapat memperhitungkan 
semua kondisi dalam rencana-rencana 
reformasi agraria sebagaimana harusnya, 
tingkat efisiensinya akan menjadi sangat 
lemah.
 Ketiga, banyak usaha reformasi agraria 
tradisional yang gagal dalam memfasilitasi 
para ahli waris dengan hak-hak jaminan 
jangka panjang walaupun disokong oleh 
suatu sistem hukum yang berjalan dengan 
baik dan setara. Saluran akses ke tanah 
dengan biaya yang terjangkau dan saluran 
akses tuntutan kepemilikan harus terbuka 
untuk siapa saja. Tanpa saluran tersebut, 
golongan yang kurang beruntung/lemah 
tidak akan mendapat manfaat optimal dari 
perlindungan hukum, pemasaran tanah, dan 
perbaikan-perbaikan distributif. Meskipun 
memiliki bukti hak kepemilikan tanah 
yang lengkap, masih adanya kewajiban 
mengangsur kredit dan pasar asuransi 
dapat membatasi fungsi tanah untuk dapat 
digunakan sebagai jaminan.
 Keempat,  kelengkapan manfaat 
produktivitas dari adanya reformasi agraria 
tidak akan dapat direalisasikan tanpa 
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adanya pemakaian dan pelatihan yang 
sesuai; memercayakan lahan pertanian ke 
tangan petani yang tidak berpengalaman 
tanpa adanya dukungan yang diperlukan, 
justru membuat tanah tidak produktif.52 
Umumnya, dibutuhkan suatu strategi 
pembangunan daerah pedesaan yang 
lebih luas untuk melengkapi reformasi 
agraria, karena sumber mata pencaharian 
masyarakat pedesaan berasal dari beberapa 
sumber yang berbeda. Hal tersebut memiliki 
implikasi pada rancangan reformasi agraria 
(contohnya, penentuan ukuran lahan 
pertanian yang dianggap dapat menghidupi) 
dan memerhatikan kepentingan investasi 
yang dapat memfasilitasi para buruh tani 
yang mengganggur, misalnya pendidikan.

Memperluas akses dengan 
memperbaiki perlindungan bagi 
para petani penggarap

Manfaat perlindungan petani penggarap 
untuk masyarakat pedesaan sudah diketahui 
dengan baik: tercapainya produktivitas 

yang lebih tinggi, kesempatan untuk 
memperoleh pinjaman yang lebih tinggi, 
kecenderungan yang lebih tinggi untuk 
berinventasi pada modal-modal fisik (Figur 
8.2) dan pendidikan anak-anak, serta 
penghematan waktu dan usaha yang diatur 
dalam perlindungan hak-hak pertanahan.53 
Manfaat-manfaat selanjutnya muncul 
dari pemindahan kekuatan kebijaksanaan 
birokrat untuk memutuskan pengalokasian 
tanah (perbaikan yang dilakukan dalam 
tubuh pemerintah lokal merupakan suatu 
bentuk manfaat dari langkah perbaikan hak 
kepemilikan yang diperkenalkan setelah 
tahun 1992 di Meksiko).54

 Manfaat-manfaat tesebut juga dapat 
diamati di daerah perkotaan. Ketika 
mengamati persoalan sertifikat tanah yang 
dialami oleh para penghuni liar di pinggiran 
kota miskin, Buenos Aires, Galiani dan 
Schargrodsky (2004) menemukan dampak 
yang signifikan dari pemberian sertifikat 
ke investasi rumah, jumlah anggota rumah 
tangga, dan prestasi sekolah. Kualitas nilai 
rumah yang telah tersertifikasi menjadi 
lebih tinggi. Rumah yang diberi sertifikat 
memiliki jumlah anggota yang sedikit 
(walaupun rumah-rumahnya berukuran 
lebih besar) ,  kel ihatannya mereka 
mengalihkan investasi untuk pendidikan 
anak-anaknya. Di India, sertifikat-sertifikat 
tanah yang tidak jelas dan pengadilan yang 
tidak dapat dipercaya membatasi persediaan 
tanah dan memperkecil investasi. Negara-
negara di bagian selatan berusaha untuk 
meningkatkan keamanan perlindungan 
kepemilikan, yang turut meningkatkan 
pendistribusian ke ritel modern. Bukti 
dari program pemberian sertifikat kepada 

titling on housing invest
size, and school achieve
houses in titled parce
households had fewe
though their houses were
seemed to invest more
education. In India,
bined with unreliable cour
limit the supply of
investments. Southern stat
higher tenure security, whic
share of modern retailers. E
massive urban squatte
Peru suggests that titling re
work
tion of adult for child labor.

For
vide for secure tenure, b
time and can be expensive.
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completed the program this year, 20 years
after its inception. One solution is to allow
alternatives to conventional private land
titles, especially in urban areas.56 In
Trinidad and Tobago, a 1998 law author-
ized three incremental levels of statutory
security, each requiring additional docu-
mentation and commitment from the set-
tler and the government. In one year, an
estimated 80 percent of informal settlers
on state land had applied for the lowest
level.57 Because many of these instruments
do not require prior physical planning,
infrastructure servicing, and surveying of
settlements, they can offer widespread
coverage at lower costs. The limitations on
transfer associated with many of these
instruments also check the tendency of
some informal dwellers to capitalize land
subsidies immediately through land sales.

Several countries have taken steps to
require joint titling of land in the names of
husband and wife, bolstering women’s
effective right to land, particularly during
their husbands’ absences. Vietnam has tar-
gets for the joint titling of land as part of the
Vietnam Development Goals, incorporated
in its Poverty Reduction Strategy. Attention
to women’s land rights is particularly
important when women are the main culti-
vators, when out-migration is high, when
control of productive activities is differenti-
ated by gender, or when high levels of adult

mortality and unclear regulation could
undermine a woman’s livelihoods in case of
her husband’s death.58

Despite potentially large benefits from
titling, there are challenges in urban and
rural contexts. In urban areas, access to
credit may not increase if banks are unwill-
ing to accept titled shanties in marginal
areas as collateral. And where squatters’
land is valuable, titling programs can be
subverted by powerful interests who use the
opportunity to relocate squatters to mar-
ginal areas—for example, in Phnom Penh,
Cambodia. This does not reflect a problem
with titling per se, but suggests that when
the urban poor lack voice and governance is
weak, titling programs can backfire.59 One
way to protect squatters from predatory
urban developers would be to grant them
group land rights as a first step toward indi-
vidual titles. 60

Some studies indicate that formal land
titles in several African countries did not
bring the expected benefits in higher
incomes and investment. This may reflect
weaknesses in the institutions responsible
for registration and recordkeeping and for
the adjudication of rights and resolution of
conflicts. In some cases, it appears that
indigenous tenure was already sufficiently
secure.61 It may thus be more appropriate
and more cost-effective to strengthen the
security of tenure through institutions that
combine legality with social legitimacy. This
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Figure 8.2 Title to land increases investment and access to credit
Figur 8.2 Kepemilikan atas tanah meningkatkan investasi dan akses ke kredit

Sumber: Feder (2002).
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para penghuni liar di perkotaan Peru 
menunjukkan bahwa hal itu menyebabkan 
banyak pekerjaan luar rumah yang dapat 
diselesaikan dan pergantian tenaga kerja 
dari anak-anak ke orang dewasa.55

 Pemberian sertifikat tanah resmi 
merupakan satu cara dalam memfasilitasi 
perlindungan kepemilikan, tetapi pemberian 
sertif ikat membutuhkan waktu dan 
memakan biaya yang tidak sedikit. Thailand 
adalah negara pertama yang menerapkan 
program ini secara nasional, dan rencananya 
tahun ini selesai, setelah 20 tahun masa 
penerapannya. Salah satu solusinya adalah 
memberikan alternatif pada sertifikat 
tanah pribadi yang konvensional, terutama 
di wilayah perkotaan.56 Di Trinidad dan 
Tobago, hukum yang dibuat pada tahun 
1998 mengesahkan tiga tahap jaminan, yang 
masing-masing membutuhkan dokumentasi 
dan komitmen tambahan dari para penghuni 
dan pemerintah. Dalam waktu satu tahun, 
program ini telah teraplikasikan ke 80 
persen penghuni liar yang berada di tanah 
milik negara sampai tingkat yang paling 
bawah.57 Karena banyak dari instrumen 
ini tidak mensyaratkan rencana fisik 
terlebih dahulu, pelayanan infrastruktur, 
dan pengukuran tanah perkampungan 
fisik diutamakan terlebih dahulu, mereka 
dapat memberikan pencakupan yang luas 
dengan biaya yang lebih rendah. Batas 
pemindahan yang berhubungan dengan 
banyak kelengkapan turut mengawasi 
kecenderungan dari beberapa penghuni 
liar untuk berupaya sesegera mungkin 
mendapatkan kembali modal tanah dari 
subsidi yang telah diberikan melalui 
penjualan tanah.

 Beberapa negara telah mengambil 
langkah dalam rangka memenuhi kebutuhan 
penggabungan sertifikat tanah atas nama 
suami dan istri, memberikan dukungan ke 
hak kaum perempuan untuk kepemilikan 
tanah secara efektif, khususnya dalam 
kondisi saat si suami sudah tidak ada. 
Vietnam telah menargetkan penggabungan 
pemberian sertifikat tanah sebagai bagian 
dari Vietnam Development Goals, yang 
tergabung dengan Poverty Reduction 
Strategy. Perhatian ke hak kepemilikan 
tanah untuk kaum perempuan dicurahkan 
ketika kaum perempuan memegang peranan 
sebagai pelaku petani pokok, ketika angka 
migrasi ke luar tinggi, ketika pengawasan 
aktivitas produktifnya berbeda karena 
masalah gender, atau ketika angka kematian 
tinggi dan peraturan yang tidak jelas dapat 
menghancurkan sumber mata pencaharian 
kaum perempuan yang sudah tidak memiliki 
suami.58

 Meskipun manfaat yang besar dapat 
diraih dengan program pemberian sertifikat, 
masih terdapat beberapa tantangan di 
wilayah perkotaan maupun pedesaan. 
Di wilayah perkotaan, akses untuk 
mendapatkan kredit tidak akan diberikan 
jika pihak bank segan untuk menerima 
sertifikat rumah yang berada di wilayah 
marginal sebagai jaminan. Dan saat tanah 
milik para penghuni liar itu dianggap 
berharga, program pemberian sertifikat 
dapat dimanfaatkan oleh pihak penguasa 
dengan merelokasi para penghuni liar dari 
wilayah tersebut—contohnya, di Phnom 
Penh, Kamboja. Hal ini menyiratkan bahwa 
jika kaum miskin di wilayah perkotaan masih 
kurang dapat menyuarakan aspirasinya 
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dan masih ada kelemahan dalam sistem 
pemerintahan, program ini dapat menjadi 
bumerang.59 Satu cara untuk melindungi 
para penghuni liar dari para pengembang 
perkotaan yang kejam adalah dengan cara 
mengganti hak kelompok atas tanah mereka 
dengan sertifikat kepemilikan yang bersifat 
individual.60

 Beberapa penelitian menemukan 
bahwa pemberian sertifikat tanah yang resmi 
di beberapa negara di Afrika tidak mencapai 
tujuan yang diharapkan dalam tingkat 

pendapatan dan investasi yang lebih tinggi. 
Hal ini mencerminkan lemahnya lembaga 
yang berwewenang pada registrasi dan ada 
penyimpanan arsip tentang hak-hak putusan 
hakim atau pengadilan saat penyelesaian 
konflik. Pada beberapa kasus, tampak 
bahwa hal kependudukan dari masyarakat 
pribumi sudah aman.61 Akan lebih cocok 
dan efektif secara biaya untuk memperkuat 
perlindungan kependudukan melalui 
lembaga-lembaga yang menggabungkan 
legalitas dengan legitimasi sosial. Pendekatan 

KOTAK 8.7  Seberapa sesuaikah hak-hak adat dengan sistem formal

Hak kepemilikan tanah sudah ditetapkan, 
dipertahankan, dilindungi dengan suatu sistem 
berdasarkan norma-norma di tingkat lokal. Hak-
hak kepemilikan tanah secara bersama atau 
pribadi, biasanya berdasarkan pada keturunan 
keluarga atau keanggotaan di suatu kelompok 
kebudayaan yang khas. Adanya perubahan melalui 
penjualan-penjualan atau persewaan-persewaan, 
terbatas hanya untuk anggota dari suatu 
komunitas. Sistem-sistem tersebut sudah lazim 
di kebanyakan negara Afrika dan di kebanyakan 
daerah-daerah pedalaman Amerika Latin dan 
negara-negara Asia. Seiring perkembangan 
waktu yang panjang dalam reaksi kondisi-kondisi 
lokal, mereka bersikap fleksibel sekali. Masalah-
masalah timbul ketika intervensi dari pihak 
luar meluas ke mana-mana atau cara bekerja 
pemisahan dalam kasus perselisihan tanah dalam 
negeri menjadi tidak memadai.
 Sudah banyak usaha yang dilakukan untuk 
membuat pemisahan kepemilikan tanah bersama 
ke lebih banyak pemilik-pemilik tanah pribadi. 
Tetapi, jika suatu peralihan tidak diurus dengan 
baik, dapat berakhir dalam kehancuran, seperti di 
Kenya. Karena penghapusan hak keturunan dan 
pengesahan penjualan tanah tidak dapat diterima 
oleh para penduduk pendalaman, perselisihan-
perselisihan antara daratan dan tanah tuntutan 
mereka di bawah sistem-sistem yang berlaku 

dengan tuntutan mereka untuk memegang teguh 
peraturan-peraturan baru. 
 Botswana sudah meraih kesuksesan yang 
lebih baik. Sejak tahun 1970, penguasa-penguasa 
memiliki hak-hak pribadi yang kuat, dimulai 
dengan hak untuk tidak mengizinkan masuk 
binatang-binatang orang lain dan memagar tanah-
tanah yang sudah digarap. Hukum umum yang 
mengatur sistem sewa-menyewa perdagangan 
tanah yang berharga sudah diperkenalkan, 
seperti hukum-hukum yang mengatur pembagian 
tanah ke semua warga negara yang sudah 
dewasa—apakah laki-laki atau perempuan, sudah 
menikah atau belum menikah (Adams 2000 
serta Toulmin dan Quan 2000 dalam World Bank 
2003i). Langkah Afrika Selatan dengan cara 
turun ke jalan untuk mengubah sistem pertanahan 
bersama adalah tepat; membuat undang-undang 
yang mengatur penyerahan tanah milik negara 
ke masyarakat. Serta menciptakan demokrasi, 
transparansi, dan sistem pemerintahan yang 
melindungi hak milik di daerah-daerah ini.
 Meksiko sudah membuat suatu peralihan 
dari tanah bersama dengan sistem campuran—
dikenal dengan nama sektor ejido—menjadi 
tanah pribadi. Ejido sudah menjadi model program 
untuk masyarakat-masyarakat pedalaman dengan 
percampuran gaya soviet dan struktur-struktur 
sosial penduduk asli sebelum koloni. Perubahan-

perubahan di tahun 1992 membuat pemerintah 
juga berniat untuk mendukung ejido; mengizinkan 
mereka untuk memilih suatu sistem pemerintah 
hak milik. Masing-masing ejido dapat memilih 
apakah tanah dapat dimiliki secara bersama 
atau pribadi, dan memublikasikan sertifikat hak 
kepemilikan. Pada tahun 2001 sebuah program 
sudah melakukan langkah publikasi sertifikat hak 
milik ke lebih dari 3 juta keluarga dan memberikan 
perlindungan hak tanah ke lebih dari 1 juta 
keluarga yang lebih dulu mempunyai pengakuan 
secara tidak resmi atas hak kepemilikannya 
(World Bank 2001a).
 Penjelasan mengenai bagaimana hak-hak 
yang berlaku—di pedalaman dan daerah-daerah 
seperti kota—yang berhubungan dengan sistem 
formil dari perlindungan hak kepemilikan melalui 
hukum model baru adalah hal yang penting untuk 
jutaan orang. Hal ini juga dapat bermanfaat untuk 
meluaskan pengetahuan untuk penanaman modal 
pihak luar, terutama di daerah-daerah seperti 
kota. Pengalaman dalam hal mengelola kedua 
sistem ini mengingatkan kita akan pentingnya 
memilih cara penyelesaian perselisihan yang tepat 
dan transparan, serta jalan pintas yang ditentukan 
dengan baik, dengan luasnya perlindungan hak 
kepemilikan tanah pribadi sebagai suatu langkah 
yang tepat dengan biaya yang lebih murah (World 
Bank 2003i).
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ini akan lebih berhasil pada tempat di mana 
praktik kependudukan yang berdasarkan 
sistem adat masih dominan. Pengetahuan 
akan hak-hak adat dan lembaga di bidang 
hukum turut membantu melindungi 
masyarakat luas yang diatur oleh lembaga 
tersebut dan membangun suatu sistem 
penjembatanan yang resmi (Kotak 8.7). 
Jelas sekali, kompleksitas tugas sistem-
sistem peradilan adat yang tertera pada 
permulaan bab ini harus dipahami—dan 
ketika terjadi peresmian hak-hak adat, 
proses pemeliharaannya seharusnya tidak 
digunakan untuk menyederhanakan prinsip 
ketidaksetaraan, khususnya untuk kaum 
perempuan.

Memperluas akses dengan cara memperbaiki 
fungsi pasar tanah. Pasar tanah, baik dalam 
hal penjualan maupun penyewaan, secara 
teori dapat mendukung penyetaraan akses 
ke tanah. Pada praktiknya, penjualan tanah 
bukan merupakan jalan untuk memperluas 
akses untuk kaum miskin, bahkan malah 
menguranginya. Biaya transaksi yang tinggi, 
pasar kredit yang tidak berkembang, dan 
harga tanah yang tinggi, mencerminkan 
nilai kolateralnya dan subsidi pemerintah ke 
hasil panen, menggiring pada suatu kondisi 
pasar dengan jumlah transaksi penjualan 
yang sedikit sehingga akhirnya semua 
petani miskin tetap tidak memiliki apa pun 
juga. Hal tersebut memberi kesan bahwa 
proses yang terjadi dalam pasar penjualan 
tanah tidak akan memberi kontribusi 
ke kesetaraan kepemilikan tanah yang 
lebih luas, khususnya terhadap peraturan 
untuk memerangi praktik diskriminasi 
dalam jangka panjang terhadap golongan 
tertentu, kecuali bila pemerintah berupaya 

mengurangi keterkungkungan kaum miskin 
melalui subsidi (seperti yang akan kita lihat 
di bagian berikutnya).62

 Kondisi  penjualan tanah yang 
menyedihkan untuk kaum miskin dapat 
terjadi di wilayah yang memiliki tingkat 
risiko tinggi, di mana pemilik tanah 
mempunyai tanah yang tidak luas dan 
tidak mempunyai akses asuransi. Hal ini 
menyebabkan proses penjualan tanahnya 
tidak lancar, kecuali melalui mekanisme 
lain, seperti jaringan keamanan.63 Ketika 
membandingkan transaksi pertanahan di 
daerah pedesaan India dan Bangladesh 
selama kurun waktu 1960–1980, Cain (1981) 
menemukan bahwa para petani miskin 
yang memiliki akses ke program jaringan 
keamanan memanfaatkan pasar penjualan 
tanah untuk memperbanyak kepemilikan 
tanahnya dan melakukan upaya investasi 
untuk peningkatan produktivitasnya. Ketika 
jaringan keamanan itu tidak berfungsi 
dengan baik, kemungkinannya adalah hasil 
penjualan masyarakat tidak akan cukup 
untuk membeli keperluan makanan dan 
obat-obatan.
 Sementara intervensi dari pihak 
pemerintah dalam menentukan batas yang 
ada bila terjadi pengoperan tanah dapat 
mengurangi dorongan investasi dan aktivitas 
di luar pertanian yang menegangkan. 
Pemerintah dapat mengambil suatu 
peran, khususnya selama masa transisi. 
Di negara-negara yang tergabung dalam 
Commonwealth of Independent States 
(CIS), ketiadaan batas-batas dalam kasus 
pengoperan tanah menimbulkan fenomena 
pemusatan kepemilikan tanah ke tangan 
sejumlah kecil tuan tanah saja. Kaum 
miskin di desa yang semakin terpuruk 
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kesejahteraannya terbujuk untuk menjual 
tanah mereka dalam kondisi pasar yang 
serba tidak menentu dengan informasi 
yang tidak lengkap.64 Penetapan batas-
batas dalam kasus pengoperan tanah untuk 
kepentingan transaksi sewa-menyewa 
(bukan untuk kepentingan penjualan) akan 
membuahkan hasil yang lebih baik.
 Proses transisi yang dilakukan setahap 
demi setahap mungkin akan lebih baik saat 
kesetaraan distribusi pertanahan menjadi 
fokus utama dalam masalah perlindungan 
sosial, seperti di Cina dan Vietnam. Sudah 
sepantasnya jika pemerintah di kedua 
negara tersebut merasakan ketegangan yang 
terjadi di pasar penjualan pertanahan yang 
ramai, agar tergugah untuk mengupayakan 
konsolidasi peningkatan efisiensi dan 
membantu kaum miskin yang tidak memiliki 
tanah. Di Cina, pemerintah bergerak pada 
bidang pengembangan jaringan keamanan 
dan keuangan pedesaan serta berupaya 
menghapuskan batas-batas (hukou) yang 
berbasis pada tempat tinggal melalui 
kerangka mobilitas kaum buruh.
 Saat pasar penjualan tanah secara 
ambigu memengaruhi kesetaraan, upaya 
menyetarakan akses ke proses sewa-menyewa 
tanah tampak lebih jelas pengaruhnya. 
Ketika para petani tidak memiliki akses 
untuk mengambi l  kredit  sehingga 
kemampuan mereka untuk memiliki 
tanah juga kecil, penyewaan mungkin 
merupakan cara utama untuk peningkatan 
produktivitas dan kesetaraan dengan 
memfasilitasi petani melalui pengoperan 
tanah dengan biaya ringan agar lebih 
banyak jumlah produsen yang produktif 
(Bab 5). Lagi pula, adanya pasar penyewaan 
memungkinkan para pemilik tanah dengan 
tingkat pengetahuan agrikultural yang 

rendah (atau tidak mempunyai keinginan 
bertani) menyediakan lapangan pekerjaan 
di sektor nonpertanian, dan mereka masih 
tetap mendapatkan penghasilan dari tanah 
mereka.65 Praktik yang terjadi di Sudan 
mengesankan bahwa penyewaan merupakan 
proses pengoperan tanah ke produsen-
produsen yang lebih kecil. Di Kolombia, 
penyewaan tanah merupakan langkah yang 
lebih efektif daripada reformasi agraria yang 
disponsori oleh pemerintah dalam rangka 
meningkatkan produktivitas tanah dan 
produsen.66

 Jika ternyata program penyewaan 
tanah memiliki lebih banyak potensi untuk 
memperbaiki kesetaraan dan efisiensi, lalu 
mengapa terdapat variasi langkah yang 
begitu besar dengan timbulnya program 
penyewaan antarnegara? Alasan pertama, 
kurangnya jaminan sistem sewa tersebut—
ada ketakutan bahwa jaminan akan hilang. 
Tanpa adanya kepercayaan, para pemilik 
tanah enggan untuk menyewakan tanah 
mereka karena takut jika mereka tidak 
akan bisa memperoleh tanah mereka 
kembali. Alasan lainnya, melihat intervensi 
pemerintah di masa lampau dalam hal 
pembatasan jangka waktu penyewaan, 
mekanisme penyelesaian konflik yang 
tidak terpercaya, dan ketidaksempurnaan 
dalam penyebaran informasi.67 Sementara 
alasan adanya pengeksploitasian dalam 
sistem untuk hasil bisa dibenarkan,68 
jaminan penyewa dan batas tertinggi 
penyewaan dapat diketahui sebelumnya. 
Pengadaan batasan-batasan semacam itu 
sering mendorong transaksi-transaksi 
dari para petani yang miskin ke dalam 
suatu persetujuan mengenai  upah 
buruh yang kurang efisien dan setara. 
Suatu perkiraan menunjukkan bahwa 
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penetapan undang-undang tentang sewa-
menyewa di India yang berbarengan 
dengan pengabulan permohonan ke lebih 
dari 100 juta penyewa, menyebabkan 
kaum miskin di pedesaan kehilangan 
aksesnya, hampir sekitar 30 persen dari total 
wilayah yang tereksploitasi.69 Penanganan 
untuk meningkatkan kekuatan posisi 
tawar-menawar kaum miskin—termasuk 
penyediaan akses yang lebih baik ke pasar 
uang, kesempatan bekerja di sektor nontani, 
dan mekanisme pelaksanaan perjanjian 
yang setara—merupakan suatu langkah 
yang baik.
 Pasar penyewaan tanah yang berfungsi 
baik dapat menjadi sebuah batu loncatan 
untuk mencapai tingkat kepemilikan yang 
tinggi. Namun, belum tentu dapat menjadi 
batu loncatan dalam situasi dengan tingkat 
ketidaksetaraan yang ekstrem dalam hal 
kepemilikan tanah dan kekuasaan. Dari 
contoh-contoh tersebut, pilihan untuk 
menjalankan kebijakan redistributif secara 
langsung perlu ditindaklanjuti.

Opsi redistribusi tanah 
yang berbiaya efektif untuk 
memperluas akses

Memperbaiki jaminan keamanan dan pasar 
sewa tanah merupakan hal yang baik untuk 
mencapai kesetaraan dan efisiensi. Analisis 
dan pengalaman telah menunjukkan bahwa 
pelaksanaan redistribusi tanah tidak dapat 
berjalan mulus. Dibutuhkan biaya yang 
tinggi dan dapat menurunkan produktivitas, 
serta hal tersebut dapat menjadi perangkat 
perlindungan politik. Personel dan sumber 
penghasilan keuangan yang kuat merupakan 
hal penting dalam rangka memperoleh 
akses (atau mengambil alih) tanah, memilih 

ahli waris, mengadakan pelatihan dan akses 
kredit.
 Bilamana redistribusi tanah berguna? 
Di beberapa negara, redistribusi dapat 
menjadi suatu langkah politik penting untuk 
mengatasi ketidaksetaraan dan memberantas 
kekerasan. Di negara lain, hal tersebut dapat 
menjadi suatu perangkat sederhana untuk 
meningkatkan produktivitas tanah sekaligus 
meningkatkan kesetaraan. Di negara yang 
tingkat kepemilikan tanahnya tinggi, 
redistribusi pertanahan hanya memerlukan 
biaya yang sedikit jika proses peralihan dari 
status tanah negara menjadi swasta dikemas 
dalam satu langkah. Sebaliknya, di negara-
negara yang masih menggunakan jaminan 
kedudukan tradisi yang kuat, redistribusi 
berpotensi menurunkan investasi.
 Fisibilitas proses redistribusi tanah 
juga tergantung pada perangkatnya. 
Pengambilan hak secara paksa tanah 
dapat menjadi sumber pemecah-belah. 
Pelepasan status tanah negara dan menata 
kembali perkampungan ilegal mungkin 
menjadi alternatif yang berbiaya efektif. 
Di Brasil, tanah dengan sertifikat yang 
tidak jelas, sebagian dirundingkan untuk 
diserahkan kembali pada negara. Sebagai 
gantinya, sertifikat yang sah kemudian 
diberikan untuk pertanahan yang tidak 
turut diserahkan. Pengambilalihan dengan 
kompensasi dan bantuan pembelian dan 
penyewaan tanah—contohnya, melalui 
reformasi agraria yang digerakan oleh 
masyarakat—juga dapat menjadi suatu 
alternatif. Pensubsidian pembelian tanah 
dapat memakan banyak biaya, karena biaya 
yang dibutuhkan untuk pembelian tanah 
kadang relatif lebih tinggi daripada biaya 
yang dibutuhkan untuk pelaksanaan strategi 
yang digunakan untuk mengelola tanah 
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tersebut agar menjadi produktif (dilihat 
dari tingkat spekulasi, asuransi, dan nilai 
status tanah). Subsidi juga menjadi sulit 
untuk diberikan jika struktur hubungan 
kepemilikan tanah dianggap tidak sah.70

 Reformasi tanah yang digerakkan 
oleh pasar atau masyarakat merupakan 
alternatif yang potensial. Perbaikannya 
harus bersifat transparan dan desentralistik, 
mempermudah akses anggota masyarakat 
untuk mendapatkan sumber penghasilan 
dari usaha pertanahan. Sifatnya fleksibel, 
pelaksanaan proses pembelian atau 
penyewaan tanah dapat mengikuti prinsip 
mau membeli-mau membayar. Reformasi 
agraria yang digerakkan oleh masyarakat 
dapat memberikan hak-hak kepemilikan 
penuh ke para ahli waris dan melibatkan 
koordinasi antara pemerintah daerah 
dan LSM untuk menyediakan akses 

pelatihan, teknologi, dan pemberian kredit. 
Sebuah pendekatan yang digerakkan 
oleh masyarakat telah diujicobakan di 
beberapa negara, termasuk Brasil, Kolombia, 
Guatemala, Honduras, India, Malawi, dan 
Afrika Selatan. Tetapi karena programnya 
relatif masih baru, evaluasi secara teliti 
terhadap pengaruh program tersebut belum 
tersedia. 
 Pajak tanah, yang di dalamnya sudah 
termasuk pajak produksi, dapat menjadi 
pelengkap yang penting. Hal tersebut 
dapat menaikkan nilai pajak dalam proses 
pembelian tanah untuk kemudian dibagikan 
kembali atau mendorong redistribusi dengan 
cara pemungutan pajak kepada pemilik 
tanah yang luas namun tidak proporsional 
atau kepada pemilik tanah yang tanahnya 
tidak terpakai atau sedang dipakai, baik 
di pedesaan maupun di perkotaan (Kotak 
8.8).
 Terlepas dari apa pun perangkatnya, 
pelajaran yang dapat diambil dari usaha-
usaha redistribusi pertanahan yang 
sebelumnya.

• Sifat saling melengkapi antara investasi–
pelatihan dan pemberian kredit. Fakta 
yang terjadi di Amerika Latin71 dan 
Afrika menemukan bahwa redistribusi 
tanah saja hanya memberi pengaruh yang 
kecil. Para ahli waris harus difasilitasi 
dengan pelayanan yang mendukung 
produktivitas maksimal dan agar dapat 
mencukupi kebutuhannya sendiri. 
Model pengemasan program yang berisi 
pelatihan dan kredit akan berbeda-beda 
tergantung pada negaranya. Dukungan 
teknis, dalam hal membantu penguraian 
rencana pertanian dan pengaturan 
anggaran panen atau instruksi penerapan 

KOTAK 8.8  Tanah dan kombinasi pajak pengeluaran

Pajak tanah merupakan suatu alat yang efektif 
dan memiliki tingkat distorsi yang kecil sebagai 
alat untuk mengumpulkan penghasilan lokal 
dan memfasilitasi redistribusi tanah. Dapat 
juga digunakan untuk mendorong produktivitas 
penggunaan tanah dengan menetapkan pajak 
tinggi untuk tanah-tanah yang sedang dalam 
pemakaian. Hal ini bisa menjadi menarik ketika 
bidang-bidang tanah tidak produktif (sering 
kali untuk alasan-alasan yang spekulatif) 
dengan harga tinggi membuat akses ke tanah 
untuk petani-petani miskin menjadi terbatas. 
Tetapi untuk menetapkan nilai pajak suatu 
tanah memerlukan data ukuran, harga, status 
kepemilikan, kapasitas menghasilkan, dan 
produk yang dihasilkan dari tanah tersebut. 
Karena sangatlah sulit untuk pemerintah untuk 
mengukur derajat penggunaan tanah secara 
tepat, terutama untuk pemilik-pemilik tanah 
yang besar, ada kecenderungan yang kuat dari 
mereka untuk menghindari pajak. 

 Salah satu jalan untuk membatasi 
adanya pengelakan pajak oleh pemilik tanah 
yang besar adalah dengan menggunakan suatu 
kombinasi pajak tanah dan pajak pertambahan 
nilai (PPN). PPN dapat menurunkan tingkat 
pengelakan dan memudahkan pengumpulan 
data yang tepat mengenai keadaan tanah 
tersebut. Pengetahuan akan t ingkat 
pengolahan tanah yang benar kemudian akan 
membatasi pelaporan yang berlebihan atas 
derajat penggunaan tanah untuk menghindari 
pajak yang tinggi untuk tanah yang sedang 
digunakan. Dari kealpaan pasar asuransi, 
sebuah kombinasi dari PPN dan pajak tanah 
dapat menurunkan risiko yang dihadapi 
pemilik-pemilik kecil karena beban pajak akan 
berkorelasi dengan fluktuasi hasil.

Sumber: Assunçao dan Moreira (2001), World 

Bank (2003i).
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teknologi baru, merupakan elemen-
elemen yang perlu dilibatkan untuk 
membantu meningkatkan penghasilan 
untuk para petani dan untuk mereka 
yang memiiki kelemahan dalam hal 
perniagaan pertanian. Pemberian 
kredit akan membantu para ahli waris 
untuk melakukan investasi yang dapat 
meningkatkan produktivitasnya, 
sebagai contoh, bantuan dalam hal 
irigasi, pemagaran, peralatan, atau 
pemeliharaan binatang.

• Penargetan dan penyeleksian ahli waris. 
Ketika proses penyeleksian para ahli 
waris sudah disusupi hal-hal yang 
berbau politik, manfaat dari redistribusi 
pertanahannya tidak selalu dapat 
dirasakan oleh para petani yang terampil 
dan paling membutuhkan. Solusinya 
harus disertai dengan penjelasan aturan-
aturan agar masyarakat mengerti betul 
tentang bagaimana proses penyeleksian 
tersebut dan hal-hal apa yang membuat 
ahli waris terpilih. Penargetan alami—
yang mana para ahli waris potensial 
akan berusaha untuk mencari tanah 
untuk dijual dengan harga murah atau 
untuk disewakan yang kemudian dapat 
menambah sumber penghasilan mereka. 
Hal ini juga dianggap sebagai langkah 
yang efektif.

• Jaminan keamanan sewa. Siapa saja yang 
mendapatkan akses redistribusi tanah 
seharusnya mendapatkan informasi 
berkaitan dengan hak-hak kepemilikan 
mereka. Pada beberapa kasus, mungkin 
dirasa cukup dengan hanya memiliki 
status kepemilikan yang tidak penuh 
(seperti sertifikat pengontrol atau sewa 
jangka panjang) untuk mengurangi 
ketidakpastian, mendorong investasi, 

dan mendapatkan manfaat–manfaat 
yang sudah dibicarakan.

Menyediakan kesetaraan 
dalam hal infrastruktur
Prasarana atau infrastruktur yang tersedia di 
sebagian besar negara berkembang ternyata 
masih sedikit dan tidak merata—2 dari 10 
orang di negara berkembang tidak dapat 
mengakses air bersih pada tahun 2000, 5 
dari 10 orang hidup tanpa adanya sanitasi 
yang memadai, dan 9 dari 10 orang hidup 
tanpa adanya pembuangan air yang baik72—
banyak keluarga yang menderita karena 
akses yang tidak memadai khususnya di 
wilayah pedesaan.
 Kesempatan-kesempatan ekonomi 
salah satunya diupayakan dengan cara 
menyediakan akses ke infrastruktur-
infrastruktur yang telah dibangun. Banyak 
infrastruktur yang disediakan oleh 
pemerintah secara tradisional dan didukung 
oleh kebijakan politik yang sedang berkuasa. 
Penetapan biaya dan tantangan rancangan 
teknis memang ada, namun tampaknya 
masih mudah untuk diatasi. Ketika lebih 
banyak pernyataan yang bersifat adil 
atau kepentingan politik rezim yang 
berkuasa membuat kebijakan-kebijakan 
dapat dipertanggungjawabkan, penyediaan 
infrastruktur akan dilakukan dengan cara-
cara yang dapat mendukung kepentingan 
ekonomi dari golongan miskin—contohnya, 
pada program penyediaan sarana irigasi 
dan transportasi di Asia Timur (lihat 
Fokus 4 tentang Indonesia). Di tengah 
kehidupan masyarakat yang semakin tidak 
setara, mereka yang tidak mempunyai 
pengaruh yang besar hanya dapat mengakses 
pelayanan umum yang mutunya rendah—
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hal ini sering dirasakan oleh kaum miskin. 
Ketidaksetaraan akses tersebut juga dapat 
berdampak: mendiskriminasikan suatu 
wilayah atau orang-orang yang berada di 
luar kelompok yang berpengaruh, dan 
kadang dampak negatifnya juga sampai 
pada dimensi gender. Lebih buruk lagi, 
beberapa pelayanan infrastruktur sering 
didukung peralatan yang tidak efisien dan 
menjadi perangkat perlindungan praktik 
korupsi.
 Dalam kasus pertanahan, akses 
infrastruktur yang lebih setara akan 
berdampak positif pada pertumbuhan. 
Namun, hal tersebut membutuhkan 
penyelesaian pada masalah keuangan yang 
tentunya tidak mudah untuk dilakukan, 
masalah pembatasan yang kemudian 
akan ikut membatasi kemampuan kaum 
miskin untuk mengakses infrastruktur, dan 
masalah-masalah besar yang memerlukan 
pertanggungjawaban kelembagaan untuk 
mendukung penyediaan kebutuhan yang 
lebih setara.

Adanya akses ke infrastruktur 
yang adil akan membawa 
dampak positif bagi 
pertumbuhan dan kesetaraan

Terdapat bukti yang kuat bahwa investasi 
infrastruktur membuka kesempatan bagi 
orang-orang dan masyarakat, dengan 
menggabungkannya ke dalam sistem 
produksi dan perniagaan dalam lingkup 
regional dan nasional, dan juga melalui 
proses perbaikan akses pelayanan umumnya. 
Lokasi sangat memengaruhi partisipasi 
pasar rumah tangga di Vietnam. Daerah 
pedesaan di Cina, rumah tangga-rumah 
tangga yang memberikan kontribusi yang 

sama, memperoleh hasil yang berbeda 
karena faktor geografis yang berbeda pula.73 
Leipziger, dkk. (2003), berdasarkan survei 
di 73 negara, menemukan bahwa 10 persen 
kemajuan indeks infrastruktur dalam suatu 
negara diasosiasikan dengan 5 persen 
penurunan angka kematian anak-anak; 3,5 
persen penurunan angka kematian bayi; dan 
7,8 persen penurunan angka kematian ibu, 
pengawasan pendapatan dan tersedianya 
layanan-layanan kesehatan. Bukti mikro atas 
kasus di India menyiratkan: lamanya masa 
diare yang diderita anak-anak di bawah 
lima tahun secara signifikan lebih rendah 
pada keluarga-keluarga yang memakai 
sambungan pipa untuk mengakses air.74

 Investasi pada infrastruktur energi 
dan air bersih juga dapat memperbaiki 
kesetaraan gender. Di seluruh dunia, secara 
tradisional, tugas untuk mengumpulkan 
bahan bakar kayu dan air merupakan 
tugas kaum perempuan dan para gadis. 
Di Ghana, Tanzania, dan Zambia, dua 
pertiga dari seluruh waktu yang dimiliki 
oleh kaum perempuan dihabiskan untuk 
mengumpulkan air dan bahan bakar, 
padahal seharusnya digunakan untuk 
mengurus rumah tangganya. Sementara 
anak-anak—terutama para gadis—memakai 
5 sampai 28 persen waktunya untuk 
aktivitas ini. Di daerah pedesaan Maroko, 
kepemilikan sumur atau pipa air akan 
meningkatkan kemungkinan anak laki-
laki dan anak perempuan untuk dapat 
bersekolah, di mana dampak yang lebih 
besar tampak pada anak perempuan, yang 
biasanya bertanggung jawab dalam masalah 
pengumpulan air. Penelitian di Pakistan 
menunjukkan bahwa kaum perempuan 
bekerja lebih lama dan memiliki waktu 
lebih sedikit untuk aktivitas yang dapat 
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menghasilkan pendapatan, dan kemudian 
hal ini akan berdampak pada keseimbangan 
wewenang dalam rumah tangga. Kaum 
perempuan dan para gadis memiliki risiko 
kesehatan yang lebih besar karena polusi 
udara dalam rumah, hal ini terjadi karena 
tidak proporsionalnya jumlah waktu 
yang mereka habiskan di rumah. Adanya 
sarana listrik di rumah dapat mengurangi 
kebutuhan untuk membakar bahan bakar 
yang berpolusi yang biasanya digunakan 
untuk penerangan dan memasak. Adanya 
perbaikan dalam penyediaan sarana listrik 
dan pendistribusian gas dapat menurunkan 
waktu yang terbuang untuk mengumpulkan 
bahan bakar tradisional.75

 Perbaikan infrastruktur transportasi 
di pedesaan dapat mengurangi biaya 
transaksi, memperluas akses ke pasar, dan 
memperbaiki tingkat pendapatan penduduk 
pedesaan. Diperkirakan hampir dua pertiga 
petani di Afrika jelas terisolasi dari pasar 
nasional dan dunia karena kurangnya akses 
ke pasar.76 Sebaliknya, investasi di sektor 
perhubungan (jalan) yang kuat di Indonesia 
selama lebih dari tiga dasawarsa ini telah 
membantu kaum miskin untuk memasuki 
ekonomi pasar.77 Banyaknya jalan-jalan 
yang dibuat juga meningkatkan jumlah 
lapangan pekerjaan di sektor pekerjaan 
umum, dan menyediakan pekerjaan untuk 
mereka yang tidak memiliki keterampilan. 
Investasi infrastruktur daerah pedesaan 
di Bangladesh (jalan, jembatan, gorong-
gorong, dan letak pasar) telah memperbaiki 
getaran ekonomi pedesaan baik di sektor 
agrikultural maupun non-agrikultural. 
Investasi di bidang perhubungan (jalan) di 
pedesaan merupakan suatu contoh bahwa 
perluasan akses infrastruktur dapat berguna 
dalam rangka mencapai kesetaraan dan 

efisiensi untuk jangka waktu yang lama, 
terutama di wilayah-wilayah dengan jumlah 
kaum miskin yang banyak dan keadaan 
potensi iklimnya bagus.78

Apakah privatisasi adalah 
jawabannya?

Apa yang terjadi jika infrastruktur gagal 
untuk melayani kaum miskin, terutama 
di Afrika (Kotak 8.9)? Di balik peran 
penting sisi sejarah dan geografi, masih 
terdapat pembatasan finansial yang besar 
dan tantangan yang harus dihadapi 
oleh pemerintah. Sebagian besar negara 
berkembang terlilit masalah keuangan—
investasi umum pada infrastruktur di 
Amerika Latin membuat GDP-nya turun 
dari 3 persen pada tahun 1980 menjadi 
kurang dari 1 persen pada tahun 200179—
dan pengeluaran umum dengan pajak 
yang tinggi, dapat menurunkan efisiensi 
dan pendapatan. Pasar uang setempat 
biasanya tidak berkembang sebagaimana 
harusnya, dan tidak dapat menabung 
pendapatannya untuk kebutuhan jangka 
panjang, yang akhirnya akan memperbesar 
risiko investasi (dan, dalam kasus mana 
pun, penghematan di sektor swasta biasanya 
juga tidak besar). Modal swasta luar negeri 
yang biasanya beredar di pasar yang 
luas dan mungkin memiliki risiko yang 
tinggi (termasuk kebijakan dan jumlah 
nominalnya), akhirnya dapat diterima. 
Perusahaan infrastruktur negara di banyak 
negara—terutama ketika ketidaksetaraan 
kebijakan poltiknya besar—sering tidak 
efisien.
 Era tahun 1990-an ditandai dengan 
adanya perubahan arah kebijakan 
massal menuju partisipasi swasta pada 
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KOTAK 8.9  Kelambatan infrastruktur di Afrika

Pembangunan infrastruktur di Afrika berjalan 
sangat lamban, dan berada di belakang negara-
negara lain di dunia dalam hal kuantitas, 
kualitas, biaya, dan kesetaraan akses. Hanya 16 
persen jalan yang dikeraskan, rata-rata lamanya 
waktu yang digunakan untuk menyambungkan 
saluran telepon adalah tiga setengah tahun, 
biaya pengangkutan sangat tinggi dibandingkan 
daerah mana pun, dan hanya 1:5 penduduk 
Afrika yang mempunyai akses ke listrik. Apa 
yang membuat pembangunan di Afrika berjalan 
sangat lamban?

• Kesulitan geografis dan sejarah yang rumit. 
Jarak yang jauh dari pasar utama, Gurun 
Sahara, kelemahan sektor pelabuhan, 
dan luasnya daerah-daerah tak bertuan 
tanah membuat biaya pengangkutan 
menjadi mahal. Pembangunan infrastruktur 
selama masa koloni difokuskan pada 
pembangunan pengangkutan dari tempat 
sumber penghasilan ke pelabuhan. Dan 
pembangunan infrastruktur pascakoloni di 
negara-negara kecil Afrika membutuhkan 
biaya pengangkutan dan listrik yang 
tinggi, apalagi untuk daerah-daerah yang 
sulit dimelaluii, kurangnya kerja sama 
di sektor pengairan dan proyek sumber 
tenaga, dan adanya sistem yang kurang 
memadai, merupakan sebagian faktor yang 
menyebabkan terhambatnya pembangunan.

• Keterbatasan keuangan.  Kurangnya 
penanaman modal  juga merupakan 
suatu penghalang untuk pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur, terutama 
penanaman modal di sektor perhubungan 
(jalan dan pengangkutan). Contohnya, di 
9 negara Afrika Timur, biaya pengeluaran 
yang dapat diatasi hanya sebesar 20 
persen dari keseluruhan jaringan. Lemahnya 
tingkat pendapatan untuk mengakses 
infrastruktur yang nantinya akan dibangun 

juga menurunkan tingkat permintaan untuk 
pembangunan infrastruktur, dan kecilnya 
jumlah penduduk yang terkonsentrasi di 
daerah-daerah yang luas merumitkan skala 
perekonomian dan membutuhkan penanaman 
modal yang lebih besar. Penyebaran subsidi 
yang pada praktiknya malah dinikmati oleh 
orang-orang yang relatif kaya (kaum miskin 
tidak mempunyai akses untuk menjangkau 
infrastruktur yang ada) mencerminkan 
ketidakberdayaan pemerintah untuk me-
luaskan akses. 

• Kebijakan dan akuntabilitas yang buruk. Hal 
perizinan, rintangan kompetisi, dan adanya 
korupsi, juga ikut berperan merintangi 
ketersediaan infrastruktur.

 Walaupun memiliki tingkat kesulitan 
geografis dan tingkat kesulitan faktor-faktor 
struktural yang tinggi, masih ada cara untuk 
meningkatkan pembangunan infrastruktur 
di Afrika. Langkah pertama adalah dengan 
menaikkan tingkat penanaman modal, terutama 
dalam sektor rehabilitasi dan pemeliharaan. 
Investasi yang tinggi sangat dibutuhkan. Peran 
serta swasta dapat membantu pendanaan 
beberapa investasi dan meningkatkan efisiensi. 
Tetapi, hal ini tentu saja tidaklah cukup untuk 
memecahkan masalah infrastruktur di Afrika. 
Sebuah institusi penyuaraan dan suasana politik 
yang mendukung, dibutuhkan untuk menarik 
investasi baru dan memanfaatkannya dengan 
efektif.
 Kestabilan ekonomi makro, kebebasan 
untuk mengembalikan modal, pajak-pajak yang 
bersaing, pelaksanaan kontrak, tingkat korupsi 
yang rendah, dan ketaatan pada peraturan-
peraturan, adalah penting untuk para penanam 
modal swasta, terutama menjanjikan masa 
pembayaran kembali dalam jangka waktu yang 
panjang atas investasinya dalam mendukung 
pembangunan infrastruktur. Pada konteks di 

mana sudah terdapat kebijakan yang layak namun 
penanam modal swasta luar negeri tetap saja 
sulit untuk ditarik, maka bantuan luar negeri 
dapat dijadikan suatu alternatif sumber untuk 
menyediakan pembiayaan untuk pemenuhan 
kebutuhan orang banyak dan memberikan 
jaminan untuk membantu perkembangan peran 
serta swasta. Peraturan dan rancangan kontrak 
juga dapat menjamin bahwa kondisi keuangan 
umum dan swasta digunakan secara efektif dan 
seimbang. 
 Meningkatkan kerja sama antardaerah 
adalah suatu cara agar infrastruktur di Afrika 
dapat lebih diakses oleh semua penduduknya. 
Memperkec i l  pembatasan daerah,  dan 
memperbaiki kondisi jalan akan menurunkan 
biaya pengangkutan. Perdagangan dalam sumber 
daya air dan tenaga juga berpengaruh untuk 
menurunkan harga. Contohnya, diperkirakan 
bahwa Afrika Selatan dapat menghemat 
sebesar $80 juta biaya operasional per tahunnya 
dengan mengusahakan pertukaran listrik 
dengan tetangganya (Masters, Sparrow, 
dan Bowen 1999). Mencari cara baru untuk 
meluaskan akses juga sangat dibutuhkan. 
Mozambik sudah menguji sebuah pendekatan 
yang menjanjikan: pemerintah mendirikan 
perusahaan-perusahaan di bidang keperluan 
rumah tangga yang menggunakan generator 
diesel di daerah-daerah pedalaman, kemudian 
menjualnya ke penanam-penanam modal 
swasta dengan harga pengoperasian yang 
murah. Kemungkinan lainnya adalah mencari 
bantuan dari pemerintah, LSM, atau donor-donor 
proyek pembangunan infrastruktur. Keterlibatan 
masyarakat dan pengguna pada pembangunan, 
pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur, 
adalah satu dari sekian banyak cara yang efektif 
untuk memperluas akses di daerah pedalaman. 

Sumber: World Bank (2000a).
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proses pengadaan infrastrukturnya—
m e n c e r m i n k an  ke ke - c e w a an  at a s 
ketidakefektifan operasi infrastruktur 
oleh negara, perjanjian pendanaan oleh 
swasta, dan fleksibilitas lebih besar yang 
ditawarkan oleh perubahan teknologi dan 
peraturan inovasinya.80 Tetapi, gelombang 
privatisasi telah menjangkau banyak negara 
berkembang—kawasan Afrika Sub-Sahara 
hanya menerima 3 persen dari seluruh 
jumlah investasi infrastruktur swasta antara 
tahun 1995 dan 200081—dan bahkan di 
tempat yang mana modal swasta menjadi 
sumber investasi dominan (di Amerika Latin 
pada pertengahan tahun 1990-an ketika 
investasi GDP swasta mencapai sebesar 
2,5persen), akibatnya untuk kesetaraan 
beragam. Banyak kasus privatisasi yang di 
dalamnya melibatkan aspek perbaikan akses 
kaum miskin, terutama ketika kompetisi 
dapat mengurangi campur tangan politik 
pihak yang tidak bertanggung jawab. Tetapi 
dari bukti yang ada memberi kesan bahwa 
operator swasta sebenarnya juga berfokus 
pada golongan masyarakat yang lebih kaya 
(Kotak 8.10).
 Pada akhirnya, pengalaman ini 
mengajarkan bahwa privatisasi bukan 
satu-satunya jawaban. Meskipun pelayanan 
infrastruktur sudah dijalankan oleh pihak 
swasta atau pihak negara, prinsip kesetaraan 
dan efisiensi serta upaya untuk menggulirkan 
peraturan spesifik untuk memperbaiki akses 
untuk kaum miskin terlihat menjadi kurang 
penting, dan tanggung jawab si pihak 
penyelenggara ke masyarakat umum juga 
lemah. 

Memperluas akses dan 
menjadikan layanan terjangkau
Apakah perluasan akses umum dapat 
bermanfaat untuk kaum miskin atau tidak 
tergantung tingkat awal pencakupannya. 
Di banyak negara Afrika, seluruh nilai 
akses diperbaiki selama lebih dari 10 tahun 
terakhir, tetapi dari 40 persen populasi 
yang berada di kalangan bawah tidak 
mencatat perkembangan sama sekali 
(Figur 8.3). Hal ini tidak mengejutkan. 
Tingkat keterjangkauan awal yang rendah 
oleh negara hanya akan memberikan 
kesejahteraan pada rumah tangga yang 
lebih kaya. Bagaimana pun, hal ini bukan 
berarti bahwa perluasan akses dengan 
tingkat penyediaan pelayanannya yang 
rendah, akan memperburuk kesetaraan. 
Sebaliknya—lebih baik memperluas akses 
daripada hanya berfokus pada kualitas 
peningkatan, yang hanya akan berguna 
untuk segelintir orang yang sudah memiliki 
akses. 
 Untuk memperluas akses untuk 
kaum miskin, para pembuat kebijakan 
dapat mengusulkan iuran untuk pelayanan 
atau menciptakan stimulus yang dapat 
mendorong pihak penyelenggara untuk 
menanamkan investasinya. Salah satunya 
dengan cara menspesifikasi iuran pelayanan 
secara universal—yang sudah umum di 
bidang pertelekomunikasian.83 Walaupun 
hal itu bernilai sosial tinggi, namun tidak 
dapat dipraktikkan dalam jangka waktu yang 
pendek jika dimulai dengan nilai akses yang 
rendah. Itulah sebabnya iuran pelayanan 
harus memasukkan rincian kerangka 
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KOTAK 8.10  Dampak distribusional dari privatisasi infrastruktur di Amerika Latin: ragam isu

Peran serta swasta dalam infrastruktur meningkat 
secara dramatis di Amerika Latin di akhir tahun 
1990-an. Naik dari $21 miliar di tahun 1995 
menjadi $80 miliar di tahun 1998, dan turun 
kembali ke $20 miliar pada tahun 2002 (World 
Bank 2004f). Dampak distribusional dari investasi 
swasta tergantung pada bagaimana perolehan 
efisiensi dialokasikan untuk kepentingan-
kepentingan umum dan swasta. Pada kasus-kasus 
tertentu, privatisasi dapat memecahkan masalah-
masalah yang berkaitan dengan perlindungan 
dan mengarah ke tingkat efisiensi yang lebih 
besar dan kesetaraan yang baik. Pada kasus-
kasus yang lain, efisiensi dapat diarahkan ke 
pemerintah dan pengusaha-pengusaha swasta, 
atau ditujukan ke sektor swasta dan mengarahkan 
ke konsolidasi untuk kekuatan monopoli swasta 
(seperti dalam pertelekomunikasian di Meksiko). 
Hasilnya tergantung dari struktur pasar dan 
pertanggungjawabannya, termasuk tingkat 
efektivitas dari peraturan yang berlaku. Fakta-
fakta di Amerika Latin menunjukan bahwa 
privatisasi mengarah ke kategori-kategori ini, 
dan membuahkan hasil yang bervariasi pada 
kemampuan akses kaum miskin. 
 Penyelidikan di Argentina, Bolivia, Meksiko, 
dan Nikaragua menunjukkan bahwa privatisasi 
dapat meningkatkan akses dan menambah 
mutu pelayanan untuk konsumen-konsumen 
kaum miskin di beberapa kasus (McKenzie dan 
Mookherjee 2003). Di Cile, akses pelayanan 
untuk kelompok-kelompok berpendapatan 
rendah ditingkatkan di 10 tahun awal masa 
beroperasinya pelayanan dari pihak swasta 
(Estache, Gómez-Lobo, dan Leipziger 2001). Di 
Kolombia, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh 
pihak swasta sudah disalurkan secara lebih 
intens ke kaum miskin daripada ke rekan-rekan 
mereka yang berasal dari kelompok yang lebih 
beruntung (World Bank (2001a)). Penyelidikan lain 
menunjukkan bahwa tingkat kematian anak yang 
disebabkan oleh penyakit yang dimediasi oleh air 
turun dari 5 persen menjadi 9 persen di 30 daerah 
di Argentina, di mana pelayanan pengairan sudah 

terprivatisasi dan menghasilkan suatu manfaat 
yang besar—dengan penurunan angka kematian 
lebih dari 25 persen—di lingkungan kaum miskin 
(Galiani, Gertler, dan Schargrodsky 2002). 
 Walaupun terjadi peningkatan di sektor akses, 
ada dua alasan mengapa privatisasi mungkin memiliki 
pengaruh yang merugikan untuk kaum miskin melalui 
tarif dan biaya perhubungan yang tinggi. Pertama, 
privatisasi dapat mengurangi penjangkauan bantuan 
lintas daerah. Satu studi (Campos, dkk. 2003) 
menunjukkan bahwa biaya pengeluaran untuk 
keperluan-keperluan umum telah meningkat beberapa 
tahun yang lalu setelah terjadi penerapan privatisasi. 
Ini merupakan akibat dari “cream-skimming,” seperti 
yang terjadi di Argentina. Di beberapa provinsi di 
Argentina, kelonggaran pengaksesan pengairan 
hanya terjadi di kota-kota besar, pemerintah 
meninggalkan tanggung jawabnya untuk mengelola 
pengairan di kota-kota kecil dan daerah pedalaman. 
Hal ini terjadi karena kota-kota besar ternyata juga 
menikmati subsidi silang untuk daerah-daerah lain 
di bawah ketentuan umum, privatisasi mengurangi 
sumber pendanaan ini dan meningkatkan biaya 
pengeluaran untuk pendanaan penjaringan, saat 
hasil transaksi dari adanya privatisasi tidak lagi 
diterima. 
 Kedua, hubungan antara biaya dan tarif 
digunakan untuk peremajaan tingkat pembiayaan 
menyusul dilangsungkannya penerapan privatisasi, 
yang membawa pada kemunculan harga-harga yang 
tinggi. Di awal tahun 1990-an, kebutuhan umum di 
negara-negara berkembang tersubsidi rata-rata dari 
20 persen gas dan 70 persen air (World Bank 1994). 
Lalu ketika subsidi-subsidi tersebut dipotong, biaya 
pelayanan sering kali menjadi sangat mahal untuk 
konsumen yang berasal dari kaum miskin. Dalam 
proses pengaksesan air di Buenos Aires, biaya 
penghubungan saluran pertama ditetapkan dengan 
sangat tinggi, banyak pemakai yang kemudian 
tidak mampu membayarnya (Estache, Foster, dan 
Wodon 2001), yang mana hal tersebut merupakan 
isu utama dalam kontrak (Ugaz dan Price 2003). 
Sektor pertelekomunikasian di Argentina juga 
memotong peningkatan harga menyusul penerapan 

privatisasi, untuk mengimbangi kembali harga 
di daerah-daerah jarak jauh. Tetapi, terjadinya 
peningkatan harga bukan merupakan suatu norma 
tetap—sistem kompetisi dapat menurunkan 
peningkatan harga. Di Cile, liberalisasi pasar 
pertelekomunikasian pada tahun 1994, dapat 
menurunkan harga panggilan lebih dari 50 persen. 
Di Argentina, kontribusi di bidang ini diperoleh 
dari masukan 21 operator-operator baru di sektor 
pembangkit energi. Para konsumen listrik di sektor 
rumah tangga dapat menikmati penurunan tarif 
sebesar 40 persen selama 5 tahun setelah adanya 
privatisasi (1992–1997) (World Bank 2002b). 
Pada akhirnya, perubahan harga tergantung pada 
kondisi awal, perbaikan mutu, serta kerangka kerja 
peraturan dan susunan kelembagaan yang berperan 
dalam penentuan keuntungan. 
 Privatisasi dapat menjadi kesempatan untuk 
memperkuat pertanggungjawaban. Privatisasi dapat 
mendorong adanya diskusi-diskusi umum tentang 
penyaluran pelayanan, pilihan perbaikan, bentuk 
kontrak, dan proses timbal hasil melalui beberapa 
pertimbangan. Hal demikian dapat mengatasi 
masalah bersama dan memobilisasi para konsumen 
untuk mau menyatakan ketertarikan mereka. Tetapi 
bahayanya, kecilnya tingkat suara dari konsumen, 
akan memungkinkan proses privatisasi direbut oleh 
kepentingan yang tidak bertanggung jawab melalui 
hubungan politik dan kepemilikan informasi yang 
lebih baik. Ada sebuah alasan mengapa pandangan 
umum akan adanya privatisasi di Amerika Latin sangat 
negatif.82 Ada fakta-fakta bahwa privatisasi berkaitan 
dengan peningkatan kekuatan para konglomerat 
dan rekan-rekan luar negeri mereka—atas dasar 
keuntungan—dengan keuntungan yang lebih tinggi 
dalam sektor-sektor nonkompetisi. Tuduhan-tuduhan 
korupsi yang terjadi selama proses privatisasi, yang 
diajukan berdasarkan perolehan beberapa aktor 
(baik legal atau ilegal), pemecatan para pekerja, dan 
ketidakrealistisan harapan pelanggan atas tingkat 
pelayanan (karena janji-janji yang diusung oleh para 
politikus atas privatisasi yang akan dilakukan) mungkin 
merupakan suatu bentuk kesan umum negatif dari 
privatisasi (De Ferranti, dkk. 2004).
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waktunya dan usulan langkah-langkah untuk 
membiayai pelayanan ketika para pelanggan 
tidak dapat membayar. Menentukan tujuan 
penyaluran juga merupakan cara lain untuk 
meningkatkan akses. Tujuan menjadi 
mudah untuk diawasi dan dapat didukung 
dengan memberlakukan denda uang. Tentu 
saja, tujuan dari penyaluran ini hanya dapat 
ditemukan ketika para pelanggan dapat dan 
bersedia menggunakan pelayanannya—
tergantung pada kesanggupan mereka dalam 
membayar pemakaian, termasuk sertifikat 
persyaratan serta tingkat pendapatan dan 
penjangkauan likuiditas (beban penyaluran 
yang harus ditanggung dapat menyebabkan 
kecanggungan).
 Di banyak negara, koneksi-koneksi 
baru disubsidi agar dapat mencapai tujuan 
akses dan mempertahankan kesanggupan 
para pihak penyelenggara. Koneksi-koneksi 

baru dapat disubsidi dari kompensasi yang 
berasal dari para pemakai, khususnya 
jika golongan pemakai lebih banyak dan 
lebih sejahtera dibandingkan dengan para 
pemakai baru yang potensial. Konsensus 
tentang air dan kesehatan lingkungan di 
Buenos Aires mengadopsi jenis ini; subsidi 
silang setelah mengadakan negosiasi ulang 
terhadap perjanjian awal yang membebani 
biaya koneksi untuk kaum miskin. 
Keuangan negara untuk subsidi koneksi juga 
merupakan salah satu pilihan, seperti yang 
ditawarkan ke pelanggan saat mereka mau 
mengajukan kredit untuk menyewa koneksi. 
Di Kolombia, tata hukumnya menuntut 
pembebanan koneksi untuk pelanggan 
miskin yang tersebar luas dalam jangka 
waktu sekurang-kurangnya tiga tahun.84 
 Suatu pelengkap untuk mensubsidi 
koneksi, yakni subsidi konsumsi, baik 
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melalui pengiriman uang dari hasil pajak 
umum yang sudah diujicobakan atau 
melalui tarif tali penyelamat (lifeline tariffs). 
Tarif “tali penyelamat” yang disubsidi 
membutuhkan bantuan dari mereka yang 
tingkat konsumsinya lebih tinggi daripada 
mereka yang tingkat konsumsinya rendah.85 
Ketika ingin menerapkan sistem subsidi tali 
penyelamat, perlu diatur suatu pertahanan 
yang cukup tinggi dalam mengumpulkan 
dukungan politik. Akan tetapi, jika 
kaum miskin yang menjadi tujuannya, 
pertahanan yang diperlukan tidak terlalu 
tinggi. Contohnya, di Honduras ditemukan 
subsidi listrik terlalu tinggi—83,5 persen 
pelanggan rumah tangga dapat merasakan 
manfaat subsidi (bagi pelanggan di bawah 
300 kWh per bulan). Metode pemberian 
voucher yang untuk pelayanan penyewaan 
merupakan jenis pilihan subsidi lain. Sama 
dengan pensubsidian tarif yang sudah 
diujicobakan, dengan tambahan fleksibilitas 
untuk para pelanggannya untuk dapat 
memilih penyedia pelayanannya masing-
masing.86

 Mengingat hambatan likuiditas yang 
dihadapi kaum miskin dan masih adanya 
kemungkinan penggunaan pendapatan yang 
sifatnya musiman, memperkenalkan cara 
pembayaran yang fleksibel tampaknya turut 
membantu memperluas akses. Meningkatkan 
frekuensi pembayaran adalah salah satu 
pilihannya. Alat perlengkapan prabayar, 
yang memfasilitasi rumah tangga yang 
berpendapatan rendah, juga merupakan 
pilihan lain. Saat posisi ekonomi keluarga 
dalam kondisi menurun, sistem prabayar 
kerap kali mengakibatkan pemutusan 
koneksi secara otomatis. Dapat juga dengan 
cara membiarkan para pemakai untuk 
memilih daftar tarif yang berbeda dengan 

variasi kombinasi pelayanan yang berbeda-
beda pula. Mengupayakan pembayaran 
yang lebih ringan untuk akses pelayanan 
dengan metode kombinasi pelayanan yang 
berbeda-beda dapat bermanfaat untuk 
para konsumen dengan sumber dana yang 
rendah.87

 Membiarkan para konsumen untuk 
menentukan sendiri kualitas-harga dari 
tradeoff yang dilakukan dengan menyediakan 
pelayanan kualitas rendah tampaknya juga 
akan dapat bermanfaat. Hal ini dapat 
dilakukan dengan menetapkan standar yang 
lebih rendah pada penyedia pelayanan resmi 
dalam wilayah kaum miskin tertentu, yang 
didukung dengan peningkatan jaringan 
utama dari para penyelenggara informal, 
langkah ini akan dapat berjalan baik melalui 
pengoperasian yang independen atau 
melalui penyusunan kontrak tambahan 
dengan para penyelenggara resmi.
 Misalnya penyediaan pelayanan air. 
Sebuah penelitian yang menggunakan 
data dari 47 negara menunjukkan bahwa 
para penyelenggara informal, seperti para 
penjaja air yang diam di suatu tempat 
(kios) dan distributor keliling (seperti 
truk tangki dan gerobak) secara sistematis 
memegang peranan yang penting dalam 
jaringan penyelenggara, baik umum 
maupun swasta.88 Fakta ekonomi mikro 
juga telah mendukung hal ini. Di Nigeria 
contohnya, rumah tangga yang lebih 
sejahtera memilih menggunakan distributor 
keliling daripada para penyelenggara 
informal dan membayar lebih murah per 
unit konsumsinya (Figur 8.4). Tetapi, para 
penyelenggara informal dapat menawarkan 
suatu pelayanan yang berharga, karena 
banyak konsumen yang miskin tidak 
dapat membayar koneksinya, atau jumlah 
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tagihan yang biasanya membengkak setiap 
bulannya, atau yang hidup di wilayah yang 
tidak dapat diakses karena alasan hukum 
atau teknis. Pengenalan koneksi swasta ke 
seluruh rumah tangga bukan pekerjaan 
yang mudah. Pemerintah dapat bekerja 
dengan para penyelenggara informal. 
Contohnya, pelayanan servis dapat 
diperbaiki dengan mensubsidi koneksi kios, 
meningkatkan persaingan antarkios, dan 
pengenalan sosialisasi ukuran dan standar 
kualitas.89 Di Senegal, sebuah penelitian 
mengkritik pensubsidian langsung yang 
tidak melibatkan koneksi swasta dalam 
pengadaan air; malah melibatkan para 
penyelenggara informal lainnya (Kotak 
8.11).
 Tarif yang tinggi terhadap para 
konsumen merupakan keputusan penetapan 
harga dengan mempert imbangkan 
kelengkapan infrastruktur, dan sistem 
perpajakan pemerintah pusat dan daerah. 
Pencegahan eksklusivitas dalam kontrak dan 
liberalisasi catatan, termasuk partisipasi para 
penyelenggara swasta yang independen atau 
masyarakat dalam pelayanan di luar sektor 
jasa, dapat membantu mengurangi biaya. 
Banyak pemerintah yang masih memandang 
pelayanan infrastruktur dan telekomunikasi 
dengan sebelah mata, pengadaan pajak-
pajak konsumsi tidak langsung cenderung 
regresif ketika konektivitas berada dalam 
tingkat yang tinggi menuju sistem yang 
resmi. Di Argentina, pengeluaran di bidang 
pelayanan mengambil sekitar 1 persen 
pajak penghasilan; sebagai tambahan pajak 
pendapatan, 21 persen PPN dan pajak pusat 
kota dan daerah. Sehingga pajak tak langsung 
bisa mencapai sebesar 55 persen di beberapa 
perkotaan. Pengurangan jenis pajak semacam 
itu dapat mengurangi tarif.90

 Tentu saja, tingkat manfaatnya dapat 
menjadi lebih rendah dan memakan biaya 
yang banyak untuk investasi di daerah 
kaum miskin dan di wilayah-wilayah 
terpencil dengan potensi ekonomi yang 
singkat. Walaupun analisisnya mengacu 
pada perhitungan-perhitungan tersebut, 
tetapi dalam pertimbangannya juga 
melihat argumen-argumen yang ada, 
sehingga tingkat manfaat yang dicapai 
berdasarkan pemasukan dari golongan 
yang dimarginalkan karena lokasi atau 
kemiskinan dapat berlangsung lebih lama 
(lihat Fokus 6 tentang ketidaksetaraan 
regional).

Memperkuat sistem 
pemerintahan, aspirasi, dan 
pertanggungjawaban 

Penyediaan infrastruktur mempunyai 
hambatan dari beberapa masalah korupsi 
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Figur 8.4 Di Nigeria, rumah tangga yang miskin memperoleh air dengan 
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dan kurangnya pertanggungjawaban. 
Karena investasi infrastruktur biasanya 
mencakup daerah yang luas dan tidak lancar 
pelaksanaannya, dan sering mengakibatkan 
peningkatan imbal hasil ke eksternalitas 
berskala atau jaringan kerja, maka mereka 
kurang dapat berkompetisi dalam pengaturan 
keuangan serta penyediaan dan generalisasi 
jangkauan yang signifikan dalam korupsi 
dan perlindungan. Para politikus menyuap 
para staf pelayanan umum dan menuntut 
tujuan-tujuan yang bersifat politik dengan 

pemindahan sumber-sumber penghasilan 
ke golongan-golongan yang secara politik 
berpengaruh, daripada meningkatkan 
pelayanan dengan cakupan yang luas dan 
ringan biayanya. 
 Salah satu solusi yang mungkin adalah 
dengan memajukan tingkat kegunaannya 
untuk menekan dan mengurangi keinginan 
para politikus untuk menggunakannya 
sebagai tujuan politik.91 Prinsip kegunaan 
yang ditetapkan melalui undang-undang, 
merupakan cara lain untuk memperkuat 
pertanggungjawaban dan mengurangi 
penyimpangan politik dan korupsi. Peraturan 
menjadi kunci utama dalam penjaminan 
bahwa kepentingan umum telah dilayani. 
Hal ini termasuk pengamanan nilai aset-aset 
umum, menegakkan norma-norma sektoral 
yang berhubungan dengan kesehatan dan 
keamanan, penyediaan informasi tentang 
pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak 
penyelenggara pelayanan, serta mendorong 
adanya pelaksanaan penyesuaian dan 
penerapan obligasi-obligasi yang sudah 
disetujui.
 Jika efektif, peraturan akan memiliki 
suatu pengaruh yang penting pada efisiensi 
dan kesetaraan. Fakta datang dari sebuah 
penelitian tentang energi, telekomunikasi, 
dan sektor perairan di Argentina, yang 
membedakan manfaat privatisasi, dari 
berlakunya peraturan yang efektif. Sebuah 
studi menemukan bahwa adanya peraturan 
yang efektif menghasilkan perkembangan 
secara operasional sepertiga lebih tinggi 
daripada perkembangan privatisasi itu 
sendiri, atau senilai 0,35 persen dari 
GDP-nya, atau 16 persen dari rata-rata 
pembelanjaan pada pelayanan-pelayanan 
jasa. Perkembangan yang terjadi di kuintil 
terbawah, secara proporsional juga lebih 

KOTAK 8.11  Agenda pro kaum miskin dalam pengadaan air  
 untuk masyarakat kota di Senegal

Di tahun 1995, pemerintah Senegal 
mengadakan perbaikan besar-besaran di 
sektor perairan kota. Kebangkrutan yang 
terjadi pada sektor kebutuhan publik tidak 
dapat diselesaikan. Suatu ketetapan aset pada 
suatu perusahaan sudah diciptakan untuk 
mengelola sektor itu. Sebuah operator swasta 
juga sudah dikontrak untuk menjalankan 
sistem itu berdasarkan suatu proses 
tawar-menawar persaingan internasional. 
Perbaikan itu membawa pengaruh positif 
untuk kaum miskin, kita harus berterima 
kasih pada komitmen yang ditunjukkan oleh 
pemerintah, subsidi-subsidi untuk lingkungan 
dengan pendapatan rendah, dan bantuan 
operator dengan rancangan yang baik. Tetapi 
ketidaksetaraan tarif dan penargetan subsidi 
untuk kaum miskin masih menjadi pekerjaan 
rumah untuk ke depannya.
 Subsidi-subsidi yang ditargetkan untuk 
kaum miskin mencakup tiga bentuk: subsidi 
untuk konsumsi, subsidi perhubungan, dan 
konstruksi pos-pos di daerah-daerah yang 
kurang memiliki hubungan dengan pihak 
swasta. Di Senegal, subsidi konsumsi sudah 
disalurkan melalui suatu peningkatan tarif 
bangunan dengan “tarif sosial” yang rendah 
untuk konsumsi rumah tangga di bawah 10 
m3 tiap bulan. Permasalahan pada subsidi 
konsumsi adalah bahwa masih banyak 

keluarga-keluarga kaum miskin yang tidak 
memiliki hubungan dengan sebagian atau 
seluruh keluarga-keluarga lain yang menggeser 
mereka ke suatu tingkat pengonsumsian 
bangunan yang lebih tinggi.
 Subsidi perhubungan sudah dirasakan 
manfaatnya oleh kaum miskin, tetapi mereka 
yang seharusnya mendapatkan manfaat 
yang paling besar dari program ini tidak 
mendapatkannya karena mereka memiliki 
kelemahan dalam hal sertifikasi tanah dan 
rumah. Konstruksi pos-pos bantuan umum 
sudah dapat memperluas akses tetapi berhasil 
menyediakan air dengan biaya yang murah. 
Tarif-tarif penjualan air yang ditawarkan oleh 
para penjual air di pos-pos tersebut adalah 
lebih tinggi dari tarif sosial yang disubsidi, 
dan para penjaja tersebut juga mengenakan 
tarif tambahan. Analisa dari satu badan NGO 
menunjukan bahwa konsumen membayar 350 
persen lebih mahal dari dasar tarif sosial. 
Menurunkan tingkat tindakan ini, dapat 
menjauhkan subsidi langsung yang lebih masuk 
akal dari hubungan swasta dan ke penyediaan 
air di pos-pos pelayanan atau oleh penyedia-
penyedia informal lain yang melayani kaum 
miskin.

Sumber: Brocklehurst dan Janssens (2004). 
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tinggi. Penelitian-penelitian lainnya 
tentang 1.000 konsensus di Amerika Latin 
menemukan bahwa suatu peraturan yang 
berjalan dengan baik dapat memberikan 
kesempatan untuk menegosiasikan kembali 
kontraknya. Kemungkinan terjadinya 
penegosiasian ulang sebesar 17 persen 
dalam situasi di mana pelaku undang-
undang memenuhi angka kuorum sebesar 
60 persen.92

 Pengaruh positif peraturan ditujukan 
untuk menjauhkan undang-undang 
dari tekanan para politikus dan pihak 
penyelenggara. Menghitung sumber 
kekuatan untuk memperkuat kemandirian 
undang-undang adalah penting, dan hal 
ini mungkin membutuhkan peran dari 
agens terpisah yang dapat dipercaya, dan 
pendanaan serta susunan kepegawaian 
yang tersusun dengan baik. Ketika aset-
aset yang ada terdesentralisasikan, agens 
peraturan dapat mengambil posisi di 
tingkat pemerintah pusat atau regional. 
Singkatnya, peraturan seharusnya menjadi 
subjek untuk pemenuhan tuntutan yang 
sesuai prosedur sehingga dapat menjamin 
integritas, independensi, transparansi, dan 
pertanggungjawaban (Kotak 8.12).
 Pa d a  s i tu as i  d i  mana  d a e r a h 
mempunyai risiko penyimpangan oleh 
para elit setempat, pemerintah pusat dapat 
mengintervensi pengeluaran daerah dengan 
cara menggunakan insentif keuangan untuk 
mendorong pemerintah setempat ke arah 
akses yang lebih luas dan menurunkan 
biaya yang harus ditanggung oleh kaum 
miskin melalui pengiriman kesatuan 
pegawai pemerintah. Hal ini membutuhkan 
penetapan target pelaksanaan yang baik, 
menghapuskan persaingan antarpemerintah 
daerah, dan putusan pengadilan yang 

dapat mengawasi pelaksanaan langkah 
tersebut. Hal tersebut juga membutuhkan 
otonomi kebijakan yang memadai pada 
tingkat daerah agar dapat mencapai target 
spesifiknya.
 Pengawasan terhadap pelaksanaan 
pihak penyelenggara membutuhkan 
informasi yang dapat dipercaya dan 
penerapan putusan pengadilan. Hal ini dapat 
lebih mudah dilakukan karena terdapat 
suatu perjanjian pengelolaan atau suatu 
konsensus yang disertai obligasi-obligasi 
pelayanan yang jelas atau karena ada suatu 
perjanjian pelaksanaan yang bentuknya 
sama untuk semua pelayanan umum. 
Keterlibatan masyarakat dapat membantu 
pengawasan yang sesuai. Bentuk peraturan 
nasional dapat berupa pelaksanaan putusan 
pengadilan pemerintah setempat ketika 

KOTAK 8.12  Mengupas akuntabilitas dan transparansi bidang  
 telekomunikasi di Brasil dan Peru

National Telecommunications Regulatory 
Agency Brasil mempunyai sebuah jaringan 
situs yang memberikan informasi tentang 
perbandingan harga pelayanan, hukum-hukum, 
dan pelaksanaan operator. Dewan Penasihat 
(bersama wakil-wakil masyarakat sipil) telah 
menilai laporan buku tahunan perwakilan 
perusahaan dan mengumumkan kesimpulannya 
dalam majalah surat kabar negara resmi dan 
di Web. Dan ombudsperson mengevaluasi 
pelaksanaan performa dari perwakilan setiap 
2 tahun sekali. Di tahun 2000, hal ini menjadi 
peraturan telekomunikasi pertama di dunia dan 
mendapat sertifikat ISO 9001, suatu standar 
internasional untuk pemenuhan kebutuhan 
teknis konsumen.
 Peru sudah membuat kemajuan yang 
serupa dalam perbaikan peraturannya 
dengan meningkatkan transparansi. The 
Supervisory Authority for Private Investment 
in Telecommunications menetapkan harga, 
menjamin pasar yang kompetitif, dan 

mengawasi keluhan-keluhan atas kontrak-
kontrak yang longgar dan standar mutunya. 
Pihak perwakilan menetapkan norma melalui 
suatu proses yang transparan. Usulan-usulan 
mengenai peraturan harus didukung oleh 
penilaian manfaat kesejahteraan dan praktik-
praktik yang terbaik, yang diumumkan 
dalam surat kabar negara secara resmi, 
dan menjalani program konsultasi selama 
30 hari. Beberapa usulan juga menjadi 
agenda pokok pemeriksaan umum. Pihak 
perwakilan mempunyai berbagai macam 
cara untuk memecahkan perselisihan. 
Komite-komite yang berdiri sendiri, didukung 
oleh para ahli, memecahkan perselisihan 
antara pemberi pelayanan dengan keluhan-
keluhan ketidakpuasan konsumen melalui 
suatu proses peradilan yang dikelola oleh 
perusahaan telepon.
 

Sumber: World Bank (2004l).
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aset-aset infrastruktur dan putusan-
putusan kebijakan terdesentralisasikan 
serta tersedia informasi yang berguna untuk 
penyaluran bantuan keuangan untuk sektor 
pemerintahan.

Ringkasan
Sistem peradilan mempunyai peranan 
penting dalam menyamakan panggung 
permainan di sektor politik, ekonomi, 
dan sosiokultural, terutama saat masya-
rakat mendesak adanya kesetaraan dan 
transparansi pada tata hukum, serta 
dapat dipertanggungjawabkan di dalam 
penerapannya. Lembaga hukum dapat 
mempertahankan hak politik warga 
negaranya dan mencegah penyimpangan 
yang biasanya dilakukan oleh para penguasa. 
Mereka dapat mendukung kesetaraan 
kesempatan ekonomi dengan melindungi 
semua hak kepemilikan dan menjamin tidak 
adanya praktik diskriminasi dalam pasar. 
Dengan cara paksa, mereka dapat mengubah 
wewenang sosial dengan menolak praktik-
praktik ketidaksetaraan. Tetapi, posisi sistem 
peradilan dan lembaga hukum yang berada 
di tingkat struktur sosioekonomi dan politik 
dalam masayarakat, rentan untuk dibajak 
oleh kepentingan-kepentingan khusus. 
 Perluasan akses ke tanah dapat 
meningkatkan kesempatan-kesempatan 
masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas 
produktif. Distribusi hak pertanahan, 
khususnya hak kepemilikan, telah di-
selewengkan di banyak negara, dan 

memberantas rencana tersebut adalah 
tidak mudah. Usaha reformasi agraria 
yang dilakukan sebelumnya menunjukkan 
adanya kebutuhan rancangan kebijakan 
yang lebih luas untuk berperan dalam 
proses redistribusi melalui pengambilalihan; 
termasuk perbaikan jaminan kedudukan 
dan perbaikan fungsi dari bursa persewaan. 
Terdapat juga sistem penjangkauan untuk 
program redistribusi melalui saluran-
saluran lain selain melalui metode 
pengambilalihan.
 Akses infrastruktur yang lebih setara 
juga memiliki manfaat yang setara dan 
efisien. Perluasan akses infrastruktur 
membuat masyarakat lebih dekat kepada 
pasar dan pelayanan serta kepada kekuasaan 
dan air yang mereka butuhkan untuk 
keperluan produktivitas dan kehidupan 
sehari-hari, serta memperluas kesempatan 
mereka di bidang ekonomi. Memperluas 
akses yang dapat terjangkau untuk 
kaum miskin dan daerah yang miskin 
membutuhkan suatu penanganan untuk 
mengatasi kesulitan dalam hal keuangan, 
merancang sistem subsidi yang efektif, 
bekerja sama dengan para penyelenggara 
informal; membuat para penyelenggara 
lebih bertanggung jawab dan menyuarakan 
manfaat yang dapat diperoleh. Tantangannya 
terletak pada proses perluasan akses tata 
per-adilan, pertanahan, dan infrastruktur/
prasarana serta memberantas korupsi dan 
penyimpangan yang dilakukan oleh para 
penguasa yang masih terdapat di banyak 
negara berkembang.
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F o k u s  5  Perpajakan

Meningkatkan 
pendapatan 
untuk kebijakan-
kebijakan yang lebih 
berkesetaraan

Berbagai program yang dijalankan 
secara publik dan bertujuan untuk 
meningkatkan kesetaraan dalam 
Laporan ini, mulai dari intervensi 
dalam perkembangan kanak-kanak 
yang awal sampai penyediaan air bersih, 
membutuhkan pendanaan. Sumber-
sumber pendanaan yang paling lazim 
untuk itu adalah pajak. Sebenarnya, 
faktor kunci untuk berfungsi baiknya 
sektor publik adalah pemahaman 
masyarakat bahwa kualitas layanan 
publik tergantung pada peran serta 

setiap orang dalam membayar pajak 
mereka. Bila persepsi macam ini tidak 
ada, bangunan sosial melemah dan 
penghindaran serta pengelakan pajak 
mewabah. Ini menyebabkan munculnya 
lingkaran setan “penumpang gelap” 
(free-riding) dan peningkatan besaran 
pajak, dengan berbagai konsekuensi 
buruknya untuk keuangan publik, 
kualitas layanan masyarakat, dan kohesi 
sosial.
  Diketahui bahwa institusi-institusi 
yang sama yang memengaruhi kualitas 
dan kuantitas layanan masyarakat juga 
memengaruhi upaya pajak keseluruhan. 
Pendapatan atau pemasukan, seperti 
halnya pembelanjaan atau pengeluaran, 
meningkat seir ing peningkatan 
pendapatan suatu negara, tetapi 

kualitas institusi—terutama hak politik 
dan akuntabilitas—juga penting, 
bahkan juga ketika pendapatan telah 
diperhitungkan1 (lihat Figur T5.1). 
Hak politik dan akuntabilitas dapat 
memperkuat upaya-upaya perpajakan, 
sebagaimana layanan yang disediakan 
bisa menjadi cerminan dari kehendak 
pemilih yang lebih luas daripada 
beberapa kalangan yang memiliki 
hak khusus atau privilese. Lindert 
(2004) berpendapat bahwa perluasan 
hak politik di Eropa pada abad ke-20 
adalah kekuatan penggerak di balik 
kontrak sosial yang menghasilkan 
pertumbuhan tinggi dan berkesetaraan 
yang sejalan dengan penyediaan 
layanan publik yang ekstensif sela-
ma tahun 1950-1980. Di Cile dan 
Republik Korea pun, munculnya 
berbagai institusi representatif (dan 
peningkatan pendapatan serta kapasitas 
administratif) telah mendorong pada 
penerimaan pajak dan pengeluaran 
yang lebih tinggi.
 Karena alasan-alasan yang serupa, 
tingkat ketidaksetaraan yang tinggi 
dalam distribusi kekuasaan politik 
dan kekayaan (ekonomi) kiranya 
menghambat upaya-upaya perpajakan 
yang dijalankan. Penerimaan dari sektor 
perpajakan yang rendah di sebagian 
besar negara kawasan Amerika Tengah 
mencerminkan rendahnya tingkat 
solidaritas kaum elit dengan kelompok 
masyarakat menengah ke bawah: 
lapisan masyarakat paling kaya, yang 
presentasenya kecil, tidak bersedia 
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untuk membayar pajak yang lebih 
besar untuk berbagai layanan publik, 
karena sebagai kalangan elit mereka 
dapat menyediakan sendiri berbagai 
sarana pengganti yang sifatnya privat 
atas layanan-layanan yang sifatnya 
publik tersebut, mulai dari jaminan 
sosial sampai pendidikan dan sarana 
jalan raya.2 
 Rente (rent) sumber daya dapat 
menghilangkan hambatan fiskal atas 

pengeluaran dan, dalam prinsipnya, 
menyediakan berbagai sumber daya 
untuk pengaturan kehidupan bersama 
yang lebih berkesetaraan, meski hal 
yang sama juga memberi tantangan ke 
pemerintah yang menyelenggarakannya. 
Kemampuan negara-negara yang 
kaya dengan sumber daya untuk 
bergantung pada penerimaan “yang 
tidak diupayakannya” dapat merusak 
akuntabilitas yang melekat pada kontrak 

sosial yang mendasari keuangan publik 
yang sehat.3 Jika tidak ditangani secara 
tepat, akibatnya adalah tersia-sianya 
sumber daya alam, korupnya berbagai 
institusi negara, dan suramnya prospek 
negara tersebut untuk mengalami 
pembangunan jangka panjang yang 
berkesetaraan.  Beberapa upaya 
mutakhir untuk memacu rente sumber 
daya untuk pembangunan dalam 
pengertian yang luas di berbagai negara 

Menata rente sumber daya secara transparan dan setara

Standar transparansi dan akuntabilitas keseluruhan 
yang tinggi sangat penting sekiranya pendapatan 
yang diperoleh dari berbagai industri ingin 
dipergunakan semaksimal mungkin. Namun 
demikian, sebagai solusi terbaik kedua bila 
institusi-institusi yang ada lemah, banyak 
negara, baik maju maupun sedang berkembang, 
tidak mengakumulasi pendapatan dari industri-
industri ekstraktif dengan berbagai sumber 
daya lain dalam suatu proses rencana anggaran 
dan pendapatan yang terpadu. Tetapi, mereka 
terhubung dengan suatu pendanaan terarah, 
di mana pemasukan dirancang untuk tujuan-
tujuan tertentu; ditetapkan batasan laporannya 
yang jelas; dan disertai dengan pendirian badan 
pengawas untuk memastikan bahwa aturan-aturan 
yang dibuat diimplementasikan dengan tepat.
 Salah satu tujuan dari manajemen 
pendapatan semacam itu adalah untuk menghemat 
atau mengatur sebagian aliran pemasukan. 
Penghematan tersebut akan dipakai untuk 
stabilisasi anggaran jangka pendek, sehingga 
ancangan anggaran terlindungi dari fluktuasi 
harga dan output. Penghematan itu juga dapat 
digunakan untuk membangun aset-aset keuangan, 
yang bisa menghasilkan pemasukan selama 
periode waktu tertentu, dan dalam kasus-kasus 
tertentu menjadi semacam dana abadi, sehingga 
generasi-generasi yang akan datang memperoleh 
keuntungan dari pendapatan yang dihasilkan dari 
eksploitasi sumber daya sekarang. Azerbaijan, 
Chad, dan Kazakhstan telah mengundang-

undangkan program penghematan untuk menepis 
kecenderungan menghabiskan pemasukan secara 
cepat dan tidak produktif.
 Manajemen pemasukan juga dapat dipakai 
untuk mencapai tujuan-tujuan distribusional. Di 
Chad, Oil Revenue Management Law menetapkan 
bagian dari pendapatan yang diperoleh dari minyak 
untuk “pendanaan generasi masa depan” dan juga 
mengatur alokasi untuk program pengurangan 
kemiskinan. Alokasi-alokasi spesifik semacam ini 
mungkin merupakan sesuatu yang sangat dibenci 
oleh para manajer keuangan, tetapi mereka 
menekankan dan menggarisbawahi komitmen 
pemerintah terhadap anggaran yang bijak dan 
redistributif. Pengalaman Nigeria dengan Niger 
Delta pada tahun 1980-an dan 1990-an merupakan 
contoh dari kemarahan dan instabilitas politik yang 
diakibatkan ketika komunitas-komunitas lokal 
tidak memperoleh manfaat apa pun dari industri 
ekstraktif yang ada di tengah-tengah mereka. 
Pemerintah demokratis kemudian meresponsnya 
dengan menciptakan Niger Delta Development 
Commission untuk mendanai pembangunan 
setempat, dengan kontribusi resmi dari pemerintah 
federal dan perusahaan-perusahaan minyak.
 Standar transparansi dan akuntabilitas yang 
tinggi sangat penting bila pemasukan dari berbagai 
industri ekstraktif ingin dimanfaatkan untuk tujuan-
tujuan pembangunan. Untuk mengurangi risiko 
penyimpangan penerimaan, Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI), yang dipimpin oleh 
Inggris Raya, menyerukan ke para pemerintah 

dan industri ekstraktif untuk melaporkan dan 
mengumumkan pemasukan dan pengeluarannya. 
Beberapa perusahaan telah mengambil inisiatif 
untuk memublikasikan nilai pembayaran mereka 
ke pemerintah di negara-negara tempat mereka 
beroperasi—seperti Shell di Nigeria dan British 
Petroleum di Azerbaijan. Koalisi “Publish What You 
Pay” menganjurkan perusahaan untuk secara lebih 
sistematis dan terbuka mengumumkan laporan 
tahunan mereka dan aturan perundang-undangan di 
negara tempat perusahaan tersebut berada untuk 
menjadikan hal tersebut sebagai kewajiban. Yang 
sama pentingnya adalah perbaikan dalam laporan 
yang disusun oleh pemerintah untuk menjamin 
transparansi penggunaan berbagai dana atau 
pemasukan yang diperolehnya dari proyek-proyek 
besar, seperti pipanisasi Chad-Kamerun dan proyek 
hydropower Nam Theun 2 di Republik Demokratik 
Rakyat Laos.
 Aturan-aturan manajemen pemasukan 
tampaknya akan lebih sukses jika mereka 
merupakan produk dari suatu proses konsultatif 
yang luas dan bila rasionalenya dimengerti secara 
luas. Timor-Leste telah memfasilitasi keterlibatan 
masyarakat sipil yang luas dalam rancangan 
undang-undang manajemen pemasukannya 
dari industri minyak dan gas lepas pantainya. 
Rancangan undang-undang mengenai rezim 
komersial dan perpajakan dalam industri tersebut 
serta undang-undang mengenai dana petroleum 
yang diusulkan dipublikasikan dan mendapatkan 
banyak masukan dari publik.
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yang institusinya buruk bertujuan 
untuk mengintroduksi transparansi 
dan akuntabilitas yang lebih besar (lihat 
kotak berikut).
 Bantuan luar negeri juga dapat 
melemahkan keutuhan sosial, dalam 
cara-cara yang hampir sama dengan 
sumber pemasukan, yakni dengan 
membuat pemerintah lebih tidak 
memiliki perhatian pada kepentingan-
kepentingan sipil.4 Ada beberapa 
bukti yang menunjukkan bahwa 
bantuan yang lebih tinggi berarti 
penerimaan pemasukan yang lebih 
sedikit, khususnya di antara negara-
negara yang miskin.5 Para donor, 
karenanya, perlu memikirkan cara-cara 
untuk mendukung institusi-institusi 
yang akuntabel di berbagai negara 
penerima bantuan—baik mengenai 
pengeluaran maupun perpajakannya 
(lihat Bab 10 untuk pembahasan 
mengenai bantuan).
 Sementara transparansi dan 
akuntabilitas institusional serta kaitan 
antara layanan publik yang baik dan 
pajak yang mendanainya kiranya 
merupakan faktor penentu utama 
dalam upaya peningkatan pemasukan, 
berbagai aspek teknis keuangan publik 
penting untuk memperkecil biaya 
efisiensi. Lindert (2004) menyatakan 
bahwa di  antara negara-negara 
industri, manfaat sosial yang tinggi/
masyarakat pajak yang tinggi—paling 
jelas di kawasan Skandinavia—telah 
memberikan perhatian khusus ke 
rancangan sistem perpajakan yang 
dapat meminimalisasi pengaruh insentif 
yang merugikan upaya tenaga kerja dan 
investasi modal yang dapat menopang 

pertumbuhan yang berkelanjutan. 
Rancangan pajak merupakan sebuah 
wilayah yang sangat luas. Dari pers-
pektif kesetaraan, kontribusi utama 
pajak adalah menyediakan berbagai 
sumber daya yang dibutuhkan untuk 
mendanai pengeluaran yang bisa 
mempertinggi tingkat kesetaraan. 
Untuk itu, kriteria pokoknya adalah 
meminimalisasi  biaya ef isiensi, 
fisibilitas administratif, dan dukungan 
politik. Instrumen-instrumen pajak 
yang khusus mungkin juga memiliki 
pengaruh langsung untuk kesetaraan. 
Di sini, kami mengajukan tujuh prinsip 
dasar memobilisasi pemasukan dari 
pajak dengan meminimalkan biaya 
efisiensi, dan, pada saat yang sama, 
tidak merugikan untuk kesetaraan.6 

1. Basis pajak perlu dibuat seluas mungkin. 
Pajak konsumsi yang luas, misalnya, 
masih tetap tidak menguntungkan 
bagi pasokan tenaga kerja di 
margin, sementara pilihan antara 
barang-barang dan jasa yang bisa 
diperjualbelikan (tradeable) dan tidak 
(nontradeable) tidak akan terdistorsi, 
juga bila semuanya diberi pajak 
dengan tingkat yang sama. Beberapa 
item (seperti bensin, produk-produk 
tembakau, dan alkohol) mungkin 
bisa diberi pajak lebih tinggi, karena 
pengaruh sampingannya bersifat 
negatif atau karena permintaan 
akan produk-produk ini relatif tidak 
terpengaruh oleh pajak. Akibatnya, 
pada tingkatan pajak yang mana 
pun, biaya efisiensinya akan relatif 
rendah dan pemasukannya relatif 
tinggi. Basis pajak perlu dibuat seluas 

mungkin, mempertimbangkan semua 
pandapatan, dari setiap sumber yang 
ada, seseragam mungkin.

2. Tarif pajak perlu dibuat serendah 
mungkin (selama hal itu meng-
hasilkan pemasukan yang cukup 
untuk mendanai pengeluaran 
pemerintah dalam bidang yang 
ditujunya). Tentu saja, semakin 
luas basis pajak, semakin rendah 
tingkat yang dibutuhkannya untuk 
menghasilkan tingkat pemasukan 
tertentu. Aturan umumnya adalah 
bahwa pengaruh distorsi pajak 
meningkat secara proporsional 
dengan kuadrat  tar i f  pajak, 
sehingga membagi dua tarif pajak 
mengimplikasikan peningkatan 
efisiensi sebanyak empat kali lipat. 
Dari perspektif efisiensi, adalah 
lebih baik menerapkan tarif pajak 
tunggal atas basis wajib pajak 
yang luas daripada membagi basis 
tersebut ke dalam beberapa segmen 
dan kemudian menerapkan tingkat 
yang berbeda untuk masing-masing. 
Cara ini perlu diimbangi dengan 
argumen distribusional untuk 
tingkat-tingkat yang berbeda.

3. Jangan buat pajak-pajak tidak 
langsung menjadi regresif. Dengan 
beberapa pengecualian, Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dapat 
dibuat lebih tidak regresif. Bird 
dan Miller (1989) menunjukkan 
bahwa, di Jamaika membebaskan 
lima barang khusus saja dari PPN 
mengurangi setengah dari beban 
yang ditanggung oleh 40 persen 
penduduk yang paling miskin. 
Mengurangi pajak-pajak khusus 
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yang regresif (begitu juga tarif 
impor) atas makanan atau kerosin 
juga baik. Untuk menggantikan 
pemasukan yang hilang karena 
langkah-langkah ini, pajak atas 
alat transportasi privat dapat 
ditinggikan. Pajak ekspor biasanya 
dihindari, baik untuk alasan efisiensi 
maupun demi kesetaraan. 

4. Tingkatkan pajak penghasilan 
p r i b a d i .  D i  n e g a r a - n e g a r a 
berkembang, pajak yang diperoleh 
dari penghasilan pribadi tidak tinggi. 
Tetapi, dengan mempertimbangkan 
poin kedua di atas, pemasukan lebih 
besar pertama-tama seharusnya 
diupayakan dari penutupan celah-
celah dalam aturan yang ada dan 
dari penerapan hukum yang lebih 
konsekuen, dan baru kemudian 
melalui tingkat marginal yang 
lebih tinggi. Untuk mengawasi 
penghindaran atau tindakan berkelit 
dari pajak, tingkat marginal teratas 
dari pajak penghasilan pribadi 
harus dibuat tidak terlalu jauh dari 
tarif pajak penghasilan korporat, 
yang artinya tingkat marginal 
tersebut tidak terlampau tinggi.

5. Manfaatkan pajak properti dengan 
lebih baik. Pajak properti hanya 
menyusun sebagian kecil dari 
keseluruhan pajak di negara-

negara berkembang. Cakupan 
p a j a k  i n i  u m u m ny a  t i d a k 
komprehensif, dan taksiran serta 
tingkat pengumpulannya rendah. 
Walaupun tingkat nominalnya 
juga rendah, pemerintah biasanya 
menemukan peningkatan dalam 
pajak yang sangat jelas ini sulit untuk 
dijual secara politik. Meningkatkan 
besaran pajak ini biasanya hanya 
membebani beberapa pembayar 
pajak yang sebenarnya. Tingkat 
nominal yang lebih tinggi akan 
dapat diterima hanya bila terdapat 
administrasi pajak yang lebih 
baik, seperti cakupan yang lebih 
komprehensif, taksiran yang lebih 
sering dan lebih baik, dan sanksi 
yang jelas bila terjadi keterlambatan 
pembayaran.7

6. Pertimbangkan mengenai pajak 
war i san .  Karena  a h l i  war i s 
tidak mengusahakan kekayaan 
yang diterimanya,  memajaki 
pemberian, tanah pertanian, dan 
warisan sejalan dengan gagasan 
pokok laporan ini bahwa keadaan-
keadaan bawaan seharusnya 
tidak menentukan kesempatan 
atau peluang hidup seseorang.8 
Argumen dan bukti ef isiensi 
bercampur baur: para orang tua 
mungkin berusaha lebih keras 

atau tidak untuk menghindari 
pajak warisan, dan karenanya bisa 
menyimpan lebih banyak atau 
lebih sedikit. Meskipun sulit untuk 
dikumpulkan dan tampaknya 
hanya akan merepresentasikan 
pengurangan yang keci l  dan 
kurang begitu berarti  dalam 
pemusatan kekayaan, berbagai 
pajak warisan kiranya membantu 
mencegah “pewarisan konsentrasi 
kekayaan yang ekstrem dari satu 
generasi ke generasi selanjutnya.”9 
Tambahan pula, ancangan yang 
melarang transfer hak kuasa atas 
perusahaan baik bagi kesetaraan 
maupun efisiensi.10

7. Hindari pajak implisit. Dalam 
banyak contoh,  pajak-pajak 
terpenting yang memengaruhi 
kaum miskin bukanlah pajak 
resmi yang ditetapkan dan ditarik 
dengan kode pajak yang jelas, 
tetapi berbagai pungutan impisit 
atau liar, yang mencakup suap11 
dan inflasi. Pajak-pajak implisit 
lain yang perlu dihindari termasuk 
berbagai “aturan yang diperlakukan 
sebagai pajak,” seperti pajak semu 
yang dijalankan melalui kontrol 
atas perdagangan, harga, kredit, 
perdagangan asing, atau pasar 
modal.12 
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b a b9 Me n g up ay a k a n  a k s e s  y a n g  l e b i h 
berkesetaraan ke pasar merupakan hal yang 
sangat penting untuk penciptaan kesetaraan 
yang lebih besar dalam masyarakat maupun 
untuk menggerakkan negara-negara ke jalan 
pertumbuhan yang dinamis yang, dengan 
demikian, mendukung kesetaraan global. 
Dan baik kesetaraan maupun pertumbuhan 
sangat didukung oleh kebijakan makro yang 
baik (yang memungkinkannya menjalani 
peran kontrasiklisnya). Bab ini disusun 
di sekitar tiga pasar untuk modal, tenaga 
kerja, dan barang (tanah sudah dicakup di 
Bab 8) dan ekonomi makro, mengeksplor 
di setiap domain tersebut potensi dan opsi 
untuk menyeimbangkan ruang gerak dan 
memperkuat hak politik dan akuntabilitas.

Bagaimana pasar terkait 
dengan kesetaraan

Persoalan perancangan reformasi yang 
terkait dengan pasar dan kebijakan 
ekonomi makro sering kali dipercayakan 
ke kementerian keuangan, kaum ekonomi 
makro dan perdagangan, ahli keuangan, dan 
semacamnya. Sebaliknya, berbagai kebijakan 
yang dimaksudkan untuk mencapai 
kesetaraan, termasuk kebijakan-kebijakan 
yang mengatur konsekuensi kondisi pasar 
dan kondisi makro, biasanya dianggap 
sebagai domain dari pihak penyelenggara 
atau penyedia layanan pendidikan, kesehatan, 

transportasi pedesaan, jaring pengaman 
sosial, dan sistem peradilan. Pembagian 
macam ini sangat keliru. Domain kebijakan 
yang dianggap sebagai “bidang keahlian” 
kelompok pertama sama pentingnya dengan 
upaya-upaya pencapaian kesetaraan yang 
secara tradisional dipandang sebagai bidang 
khusus kelompok kedua. Demikian pula 
sebaliknya.
 Persoalan utamanya adalah akses. 
Ruang gerak di pasar umumnya sangat 
jauh dar i  se imbang.  Penghambat-
penghambat yang ada, secara intrinsik, jelas 
bertentangan dengan prinsip kesetaraan 
ketika hal itu memberi kelompok orang 
dalam (insiders) akses khusus ke modal, 
pekerjaan yang baik, pasar produk yang 
menguntungkan. Berbagai penghambat 
tersebut juga berpengaruh buruk untuk 
inovasi dan investasi yang merupakan inti 
pertumbuhan ekonomi modern. Itulah 
sebabnya upaya-upaya menyeimbangkan 
ruang gerak membuka kemungkinan untuk 
munculnya kesetaraan dan efisiensi yang 
lebih tinggi. Itulah pula mengapa upaya 
memperluas akses biasanya membutuhkan 
kompetisi ekonomi dan akuntabilitas politik 
yang lebih baik.
 Terdapat dua kategori patologi dalam 
pengertian yang luas yang membuat ruang 
gerak sangat tidak seimbang (lihat Tabel 
9.1). Patologi pertama muncul ketika 
kalangan yang berkuasa secara politik dan 
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ekonomi memberi pengaruh yang buruk 
untuk kesetaraan dan pertumbuhan—entah 
dalam bentuk predasi yang tegas oleh kaum 
elit politik atau pengaruh yang kelewat 
kuat dari kalangan elit ekonomi dalam 
penentuan kebijakan dan pembentukan 
institusi kemasyarakatan, seperti terjadi 
dalam “kapitalisme oligarkis.” Seperti telah 
kita baca dalam Bab 6, sistem keuangan 
Meksiko sepanjang sebagian besar 
sejarahnya merupakan contoh yang bagus 
dari “cengkeraman” kaum elit—sebuah 
sistem keuangan yang tertutup, relasional, 
dan berorientasi pada kaum yang sedang 
berkuasa.
 Patologi kedua muncul tatkala berbagai 
upaya kebijakan untuk mengontrol atau 
mengatur pasar diarahkan, setidak-tidaknya 
dalam gagasannya, untuk meningkatkan 
kesetaraan, tetapi dengan biaya efisiensi yang 
tinggi, dan sering kali dikooptasi oleh kelas 
menengah (atau bahkan kaum elit) dengan 
cara-cara yang merugikan kaum miskin. 
Patologi ini mendapatkan wujudnya yang 
ekstrem dalam kebijakan ekonomi komunis, 
tetapi juga ditemukan dalam masyarakat-
masyarakat di mana pasar memainkan 
peran yang besar. Contoh yang lain adalah 

ketika perlindungan ke para pekerja sektor 
formal, meski memberi keuntungan untuk 
sementara kalangan, memperlambat proses 
restrukturisasi dan penciptaan lapangan 
kerja untuk para pekerja yang lain. Kedua 
patologi tersebut, terutama yang pertama, 
seakan membenarkan pernyataan Adam 
Smith bahwa kaum yang berpengaruh 
bisa saja membentuk pasar yang akan 
mendukung dan melayani kepentingan-
kepentingan kaum yang sedang berkuasa. Ia 
mengatakan, “Orang yang memiliki bisnis 
yang sama jarang bertemu, sekalipun untuk 
bersenang-senang atau berekreasi, tetapi 
perbincangan mereka biasanya berakhir 
dengan persekongkolan untuk melawan 
publik, atau untuk, secara licik, menaikkan 
harga.”1

 Tujuan utama bab ini bukanlah untuk 
memperkirakan dari mana patologi-
patologi itu berasal, tetapi untuk mencari 
berbagai kemungkinan perubahan yang 
fisibel dalam konteks politik, sosiokultural, 
dan ekonomi yang ada saat ini. Pengamatan 
yang sifatnya kasual menunjukkan bahwa 
perubahan tersebut mungkin. Sistem 
keuangan Meksiko telah direformasi setelah 
Krisis Tequila tahun 1995. Industri Maroko 

Tabel 9.1 Dua patologi dalam interaksi antara kesetaraan dan pertumbuhan

Domain Kebijakan yang ditunggangi oleh kaum elit yang berkuasa
Upaya mewujudkan kesetaraan yang rancangannya buruk 
karena memiliki biaya efisiensi yang besar

Pasar keuangan

Pasar tenaga kerja

Pasar produk

Manajemen ekonomi 
makro

Tertutup, relasional, sistem keuangan yang berorientasi pada kaum 
yang sedang berkuasa di Meksiko hampir sepanjang sejarahnya

Kondisi pasar tenaga kerja yang represif di Republik Korea pada masa 
prademokrasi

Monopoli cengkeh dan kayu 

Resolusi regresif atas krisis ekonomi makro yang terjadi di Amerika 
Latin dan Indonesia

Pemberian kredit bersubsidi terarah di India dan di negara-negara lain, 
dengan sebagian besar pembayaran kembali diambilkan dari kalangan 
petani yang lebih berada

Perlindungan yang berlebihan terhadap kalangan dalam yang bekerja di 
sektor formal—India, Afrika Selatan

Perlindungan terhadap produksi makanan agrikultural (Filipina) dan 
industri yang tidak efisien (Maroko) sebelum liberalisasi perdagangan

Kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang populis (Peru semasa García) 
yang menyebabkan krisis (regresif) di masa depan
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(secara parsial) tidak lagi diproteksi. Dan 
banyak negara tidak lagi menjalankan 
kebijakan makro yang populis, terutama 
setelah mereka merasakan pengaruhnya 
yang merugikan.
 Mengurangi berbagai penghambat 
akses ke pasar akan memberi manfaat 
awal, redistribusi, bukan ke kaum yang 
paling miskin tetapi ke kalangan atau 
kelas menengah. Ketidaksetaraan di 

sebagian distribusi pendapatan mungkin 
muncul, misalnya ketika imbal hasil 
pada keterampilan meningkat. Ini baik 
untuk efisiensi dan sesuai dengan prinsip 
kesetaraan bila berbagai institusi yang ada 
memungkinkan rumah tangga dan individu 
merespons terhadap insentif yang baru, dan 
memberi jaring pengaman sosial untuk 
mereka yang dirugikan. Namun demikian, 
kondisi yang sama menjadi tidak baik bila 

KOTAK 9.1  Pasar dan pembangunan: kebijakan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial di Cina

C ina  m e l akukan  s e ga l a  upaya  un t uk 
menginterpretasikan pembangunan, terutama peran 
kesetaraan dalam proses-proses pembangunan. 
Bukankah Cina telah beralih dari bentuk 
komunisme yang sangat tidak berkesetaraan ke 
pasar domestik dan internasional yang ekstensif? 
Dan, tidakkah hal ini telah mendorongnya baik 
pada peningkatan ketidaksetaraan pendapatan 
maupun pengurangan kemiskinan sekaligus 
ekspansi program kesejahteraan sosial yang 
paling luar biasa dalam sejarah? Ini, sepintas lalu, 
tampak sebagai sebuah fakta penolakan yang 
tak terbantahkan atas pesan sentral laporan ini: 
bahwa kesetaraan dapat menjadi basis untuk 
pembangunan yang berhasil.
 Pandangan semacam ini jelas merupakan 
kesalahan interpretasi yang serius atas perubahan 
yang terjadi di Cina: banyak dari perubahan 
itu mendukung kesetaraan, dalam pengertian 
memperluas kesempatan sebagian besar penduduk 
Cina (Bab 6 membahas berbagai reformasi 
institusional yang mendasari perubahan ini). 
Pertimbangkan beberapa perubahan besar dalam 
kebijakan Cina yang diinterpretasikan oleh literatur 
tersebut sebagai penggerak pertumbuhan dan 
kemiskinan pendapatan: perubahan institusional 
menjadi sistem tanggung jawab rumah tangga 
memungkinkan kaum petani kecil menghasilkan 
untuk diri mereka sendiri (1979 dan awal tahun 
1980-an), ekspansi usaha-usaha di wilayah 
perkotaan dan pedesaan (township and village 
enterprises—TVE) dan pengaruh tidak langsung 

yang masif dari pembukaan perdagangan 
internasional, pembukaan investasi luar negeri 
langsung (terutama pada tahun 1990-an), dan 
aliran migrasi internal yang besar. Semuanya ini 
mendorong terjadinya ekspansi besar-besaran 
dalam hal kesempatan (dan merupakan sumber 
utama untuk pertumbuhan) untuk lapisan terbesar 
dalam masyarakat Cina. TVE tersebar luas. Meski 
pada awalnya terkonsentrasi di wilayah pesisir, 
pengaruh pembukaan perdagangan internasional 
meluas dalam jangkauannya, baik karena migrasi 
maupun karena relokasi industri ke daerah 
pedalaman.
 Sebaliknya, di mana dikaitkan dengan 
kolusi dan korupsi, investasi jelas-jelas tidak 
berkesetaraan, dalam pengertian tidak mengandung 
proses yang adil dan kesempatan yang setara 
untuk semua investor yang potensial. Dalam jangka 
panjang, memperkenalkan proses yang lebih adil 
dan lebih transparan akan menjadi amat penting 
untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.
 Ada periode-periode di mana berbagai 
perubahan yang terkait dengan kebijakan (seperti 
pembukaan selektif, penetapan harga bahan pangan, 
kontrol yang lebih ketat atas migrasi internal, dan 
akses ke pekerjaan urban) diasosiasikan dengan 
bias terhadap provinsi-provinsi pedalaman atau 
daerah pedesaan Cina. Faktor-faktor ini berada 
di balik meningkatnya ketidaksetaraan hasil dan 
“mandeknya” pendapatan kaum miskin antara 
akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. 
Ini kiranya tidak adil, dalam pengertian bahwa 

ketidaksetaraan kesempatan meningkat. Untuk 
contoh-contoh ini, terdapat tradeoff, tetapi 
beberapa pengamat berpendapat bahwa bias-bias 
yang dipicu oleh kebijakan semacam itu sangat 
penting untuk pertumbuhan Cina, dikontraskan 
dengan keseluruhan perubahan institusional dan 
pembukaan (pasar internasional). 
 Tambahan pula, dengan menggunakan lensa 
ketidaksetaraan pendapatan yang lebih sempit 
sekalipun, periode-periode ketika ketidaksetaraan 
turun (terutama pada awal tahun 1980-an 
dan pertengahan tahun 1990-an) sebenarnya 
ditandai dengan tingkat pertumbuhan tertinggi, 
bukannya terendah. Dan provinsi-provinsi yang 
ketidaksetaraan desanya paling sedikit meningkat 
memiliki tingkat pertumbuhan yang tertinggi.
 Di Cina, ada perhatian yang semakin besar 
terhadap konsekuensi-konsekuensi negatif dari 
pertumbuhan yang meningkatkan ketidaksetaraan, 
termasuk di beberapa daerah yang mempunyai 
program penjaminan sosial (dalam hal kesehatan, 
misalnya), dan konsentrasi kekayaan karena 
koneksi. Namun, tidak terdapat bukti bahwa hal 
ini memberi keuntungan dalam hal pertumbuhan 
pendapatan, isu utama di sini, dan kebanyakan 
pengamat (dan pemerintah Cina) melihatnya 
sebagai wilayah yang dapat diperbaiki dengan 
kebijakan yang tepat.

Sumber: Ravallion dan Chen (2004), World Bank 

(1997b).



294 Laporan Pembangunan Dunia 2006

ia menciptakan kemungkinan untuk kelas 
menengah untuk “menimbun kesempatan” 
dengan mengorbankan pertumbuhan dan 
manfaat yang dapat dirasakan oleh kaum 
miskin pada masa yang akan datang.2

 Pilihan-pilihan yang dirancang akan 
tergantung pada pasar dan konteks lokal, 
termasuk konteks politik, namun ada dua 
persoalan yang saling bersinggungan yang 
perlu diberi perhatian khusus. Pertama, 
adalah paradoks yang sering kali muncul: 
ketika sistem-sistem dibangun untuk 
menguntungkan mereka yang memiliki 
kuasa dan koneksi, liberalisasi ekonomi 
akan baik untuk kesetaraan; namun 
demikian, keadaannya tidak selalu seperti ini. 
Liberalisasi (ekonomi) juga dapat dipakai atau 
“ditunggangi” oleh kalangan yang berkuasa, 
sehingga berbagai struktur ekonomi yang 
tidak setara dan tidak efisien terus ada—dan 
membahayakan pergerakan politik dan sosial 
menjadi reformasi yang berorientasi pasar. 
Inilah sebabnya liberalisasi perlu dirancang 
sedemikian rupa sehingga mendukung 
munculnya persaingan yang bersih dan 
struktur akuntabilitas yang efektif, entah 
dalam bentuk peraturan, transparansi, atau 
bentuk-bentuk kontrol sosial yang lain.
 Kedua, meskipun tingkat kesetaraan 
yang lebih tinggi dapat mendukung 
pencapaian kemakmuran jangka panjang, 
patologi kedua jelas-jelas menghadirkan 
potensi inefisiensi yang mengatasnamakan 
kesetaraan. Tradeoff antara kesetaraan 
dan efisiensi itu ada. Dan bahkan ketika 
hasil agregat memang diperoleh, kalangan 
berkuasa yang dilindungi akan dirugikan, 
setidak-tidaknya untuk jangka pendek 
sampai menengah (dalam jargon kaum 
ekonom, perubahan tidak selalu berarti 

perbaikan dalam hukum Pareto). Apakah 
masyarakat memilih untuk memberikan 
kompensasi ke pihak yang dirugikan adalah 
persoalan kesejahteraan sosial (terutama 
jika pihak tersebut adalah kaum miskin) 
dan ekonomi politik (khususnya bila mereka 
adalah kaum yang tidak miskin).
 Kini, kita akan membahas tiga pasar 
untuk modal, tenaga kerja, serta barang 
dan ekonomi makro, mengupas potensi 
dan opsi yang ada di setiap domain 
tersebut yang bisa memperluas akses 
dan memperkokoh akuntabilitas. Kotak 
9.1 mengilustrasikan interaksi-interaksi 
tertentu antara kesetaraan, ketidaksetaraan, 
dan pertumbuhan di Cina.

Mencapai kesetaraan dan 
efisiensi di pasar keuangan

Perusahaan-perusahaan merupakan 
penggerak roda pertumbuhan ekonomi. 
Suatu sektor usaha yang inovatif dan 
dinamis perlu dibebaskan dari berbagai 
penghambat, diberi jaminan atas hak milik 
yang efektif, dan disediakan akses yang 
luas ke keuangan. Di sini, kami berfokus 
pada poin yang disebut terakhir. Akses 
yang tidak setara ke keuangan dikaitkan 
dengan menurunnya kesempatan produktif 
sekaligus mencerminkan pengaruh yang 
tidak berkesetaraan. Liberalisasi atas 
pasar keuangan dapat memperluas akses, 
tetapi ia pun bisa “ditunggangi” pihak-
pihak tertentu. Rancangan teknis yang 
baik dan akuntabilitas yang kuat bisa 
membantu memperluas akses sembari 
mengurangi risiko “ditunggangi” dan 
menjadi disinsentif untuk kredit yang 
lebih baik.
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Akses yang tidak setara ke 
keuangan terkait dengan 
kesempatan-kesempatan 
produktif yang tidak setara 
sekaligus mencerminkan 
pengaruh yang juga tidak setara

Seperti dibahas dalam Bab 5, akses 
ke layanan keuangan dan biaya yang 
dibutuhkannya, terutama di negara-negara 
berkembang, terdistribusi secara tidak 
setara. Banyak perusahaan dan rumah 
tangga yang mengeluh bahwa layanan 
keuangan yang baik tidak tersedia, bahwa 
prosedur untuk membuka rekening atau 
mendapatkan pinjaman terlalu berbelit-belit 
dan mahal (dengan kemungkinan ditolak 
yang tinggi), dan bahwa institusi keuangan 
menuntut agunan, yang biasanya tidak 
dimiliki oleh para debitor (miskin).
 Institusi-institusi keuangan menang-
gapi dengan menyatakan bahwa mereka 
tidak dapat memberikan layanan yang 
memuaskan karena alasan-alasan teknis dan 
ekonomi. Kaum miskin memiliki tabungan 
yang tidak banyak, serta mencari pinjaman 
dan asuransi (jiwa, kesehatan, usaha) yang 
juga kecil, yang sulit mereka sediakan. Para 
klien berskala kecil sering mengajukan 
pinjaman dan membayarnya kembali 
secara mencicil, membuat pelayanan 
terhadap mereka sangat mahal. Namun, 
alasan-alasan tersebut hanya membangun 
sepenggal dari kisah utuhnya. Lembaga 
kredit mikro dan bank-bank besar, seperti 
Bank Rakyat Indonesia dan ICICI Bank di 
India, menunjukkan bahwa menyediakan 
layanan keuangan ke konsumen miskin dan 
perusahaan-perusahaan berskala kecil juga 
bisa menguntungkan. Akses ke keuangan 

juga tidak setara dalam wilayah keuangan di 
mana peraturan tidak begitu diperhatikan—
seperti penarikan tabungan.
 Ketidaksetaraan dalam akses ke 
keuangan, sebagian, juga disebabkan 
oleh pengaruh atau kekuasaan yang tidak 
setara. Kaum yang sedang berkuasa, yang 
diuntungkan oleh sistem keuangan yang 
ada bisa melobi untuk membatasi akses 
ke keuangan, atau mendirikan berbagai 
peraturan baru untuk mel indungi 
kepentingan kredit dari perusahaan-
perusahaan yang telah mapan. Peraturan-
peraturan yang membatasi aktivitas 
wirausaha umumnya lebih terasakan di 
berbagai negara yang miskin, korup, dan 
tidak setara.3 Perlindungan atas hak milik 
yang lemah menjadi salah satu persoalan. 
Tetapi, hal itu bisa jadi merupakan produk 
dari kekuatan-kekuatan ekonomi politik—
kaum elit ekonomi memiliki kepentingan 
sehingga melindungi hak milik tertentu, 
sebab mereka akan memperoleh keuntungan 
yang lebih besar manakala keamanan 
kontrak dan hak milik tergantung pada 
posisi, koneksi, dan kekayaan mereka.4 
 Di sini, perhatian lebih kita berikan 
pada patologi pertama yang sudah kita sebut 
di atas, yakni pengaruh kaum elit ekonomi 
dalam membentuk sistem keuangan. Di 
banyak negara, sejumlah kecil keluarga 
atau kelompok orang kaya memegang 
kontrol yang ekstensif atas sektor privat, 
terutama melalui piramida kontrol di mana 
kepemilikan saham lintas perusahaan 
memberi mereka hak kontrol yang dominan 
atas sektor perusahaan atau korporat, 
yang secara substansial sering berimbas 
pada kepemilikan atas modal. Keluarga-
keluarga kaya ini biasanya membangun 



296 Laporan Pembangunan Dunia 2006

hubungan dengan kaum elit politik melalui 
berbagai kesepakatan atau deal ekonomi, 
koneksi keluarga, dan kepemilikan bersama 
atas modal sosial dan kultural. Contoh 
dari patologi ini adalah sistem perbankan 
Meksiko, sebelum reformasi yang dijalaninya 
pada paruh kedua tahun 1990-an, dan 
kekayaan yang terkonsentrasi dan koneksi 
yang sangat erat antara kaum elit ekonomi 
dengan politik di Asia Timur (lihat Figur 
2.8).5

 Kontrol korporat dan kekayaan yang 
terpusat atau terkonsentrasi pada kalangan 
tertentu seharusnya diberi perhatian khusus 
jika hal itu hanya memperbesar akses 
kalangan yang berkuasa dan lebih-lebih, 
jika ia menghambat inovasi dan dinamisme. 
Berkurangnya inovasi, secara langsung, 
disebabkan oleh kesempatan yang terhambat 
dan secara tidak langsung, karena pengaruh 
perlindungan hak milik yang lemah. 
Negara-negara yang kaum jutawannya 
menjadi kaya raya karena usaha keras 
mereka sendiri cenderung tumbuh lebih 
cepat, sementara yang kaum jutawannya 
menjadi demikian karena faktor keturunan 
tumbuh lebih lambat, menunjukkan “biaya” 
dari kontrol keluarga dinasti atas ekonomi. 
Dalam masyarakat yang kontrol keluarga 
tertentunya atas sektor korporat lebih tinggi, 
pertumbuhan juga berjalan lebih lambat.6 
 Bukti yang lebih meyakinkan mengenai 
kaitan antara kekuasaan yang tidak setara 
dengan distorsi sektor ekonomi berasal dari 
materi studi kasus, pengalaman historis 
negara-negara yang kini dikategorikan 
maju, dan berbagai negara berkembang 
kontemporer.7 Tabel 9.2 menunjukkan hasil-
hasil yang diperoleh dari kajian mutakhir 
atas berbagai negara berkembang dan 
negara yang sedang berada dalam transisi. 

Studi-studi kasus tersebut menggambarkan 
bahwa kekayaan dan pengaruh yang tidak 
setara dan tingkat akuntabilitas politik yang 
rendah memiliki pengaruh buruk untuk 
masuknya investasi dan perlindungan 
atas hak milik dalam pengertian yang 
luas—dan, dengan demikian, mengurangi 
efisiensi, pertumbuhan, dan kesehatan 
sistem keuangan.
 Pengaruh-pengaruh jangka panjang 
yang buruk tersebut akan semakin 
membesar dalam keadaan krisis, sehingga 
pertumbuhan semakin terhambat dan 
ketidaksetaraan semakin meluas. Pemberian 
pinjaman yang didasarkan atas koneksi akan 
menurunkan kualitas aset dan membuat 
sistem keuangan rapuh. Dan kelompok-
kelompok kepentingan yang saling 
terhubung tersebut mampu bertahan dalam 
krisis, dengan cara saling melindungi seperti 
telah didiskusikan di bagian manajemen 
ekonomi makro.8

Paradoks liberalisasi: 
Liberalisasi yang pesat 
dan prematur pun bisa 
“ditunggangi”

Salah satu implikasi yang tampaknya amat 
jelas dari patologi yang dipaparkan di atas 
adalah bahwa sistem keuangan yang lebih 
terbuka dan lebih liberal harusnya lebih baik 
untuk akses, inovasi, dan pertumbuhan. 
Namun demikian, liberalisasi yang terlalu 
cepat dapat membawa bahaya baru. Tabel 
9.2 menyertakan beberapa contoh proses 
liberalisasi dan privatisasi sistem keuangan 
yang membawa keuntungan yang sangat 
terkonsentrasi pada satu kalangan saja. 
Privatisasi yang berlangsung cepat atas 
bank-bank milik negara sering kali berarti 
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bahwa bank-bank tersebut jatuh ke tangan 
orang dalam atau kelompok korporat yang 
kuat dan berkuasa, seperti terjadi di Cile 
tahun 1970-an, Meksiko tahun 1980-an, dan 
Federasi Rusia tahun 1990-an.9 Di Cile dan 
Meksiko, bank terbesar dijual ke beberapa  
keluarga kaya di negeri itu melalui proses 
pelelangan yang meragukan, dengan para 
peminat dari luar negeri berhenti menawar. 
Para pembeli tersebut diperbolehkan 
membayar pembelian mereka dengan 
pinjaman yang didapat dari bank itu 
sendiri, sehingga hal itu menjadi insentif 

yang sangat buruk untuk cara kepemilikan 
aset. Di kedua negara itu, para pemilik 
bank menggunakan bank mereka untuk 
memberi pinjaman untuk diri mereka 
sendiri, sebagai salah satu strategi untuk 
mengontrol perusahaan-perusahaan lain. 
Di Meksiko, ini dikaitkan dengan ledakan 
kredit konsumen yang besar.
 Di Republik Korea, kalangan chaebol 
(konglomerat keluarga) mendominasi 
lembaga-lembaga keuangan nonbank. 
Ini menyebabkan konflik kepentingan 
yang serius dan “mengakibatkan berbagai 

Tabel 9.2 Kebijakan dan institusi keuangan sering kali “ditunggangi” oleh beberapa kelompok kepentingan: bukti studi kasus

Negara Bukti 

Brasil 

Cile 

Republik Ceko

Indonesia 

Prancis, pra-1985

Republik Korea

Malaysia 

Meksiko, akhir tahun 
1800-an
Meksiko, awal tahun 
1990-an

Pakistan 

Federasi Rusia

Thailand

Amerika Serikat, awal 
tahun 1800-an
Ghana, Kenya, Tanzania, 
Zambia, dan Zimbabwe 

Lembaga-lembaga keuangan publik di Brasil tampaknya lebih melayani berbagai perusahaan yang besar daripada bank-bank swasta (Kumar 
2005).
Menyusul liberalisasi perdagangan pada akhir tahun 1970-an, banyak BUMN yang diprivatisasi dimiliki oleh kelompok orang dalam (Larrain 
1989).
Privatisasi massal di Republik Ceko menunda pembentukan komisi sekuritas dan perdagangan, sehingga memudahkan terjadinya 
penggembosan (pencurian aset dengan cara menyalurkannya ke perusahaan lain yang dimiliki oleh orang dalam) (Cull, Matesova, dan Shirley 
2002).
Sistem keuangan sangat ditentukan oleh koneksi politik, menunjukkan bahwa politik, melebihi ekonomi, menentukan akses atau tingkat 
pinjaman orang (Fisman 2001b).
Bank-bank, yang dilindungi dan sangat tergantung pada dukungan pemerintah, memberikan pinjamannya ke berbagai perusahaan yang kurang 
produktif (Bertrand, Schoar, dan Thesmar 2004).
Pembukaan segmen layanan keuangan baru didominasi oleh orang dalam. Peningkatan keterbukaan terutama menguntungkan dan memperkuat 
perusahaan-perusahaan yang secara politik memiliki koneksi terbaik (Haggard, Lim, dan Kim 2003, Siegel 2003).
Imposisi kontrol modal pada bulan September 1998 terutama menguntungkan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dengan PM 
Mahathir (Johnson dan Mitton 2003).
Sektor keuangan di Meksiko pada akhir tahun 1800-an “dikooptasi” sehingga menghambat berbagai industri yang baru saja muncul (Haber, 
Noel, dan Razo 2003).
Pada awal tahun 1900-an, pinjaman yang diberikan atas dasar koneksi sangat besar (20 persen dari pinjaman komersial) dan syarat-syaratnya 
jauh lebih lunak daripada pinjaman biasa (suku bunga tahunannya 4 persen lebih rendah). Pemberian pinjaman ke koneksi memiliki tingkat 
kemungkinan mangkir sebesar 33 persen lebih tinggi dan tingkat imbal hasil yang lebih rendah (kurang dari 30 persen) daripada pinjaman ke 
yang bukan koneksi (La Porta, López-de-Silanes, dan Zamarripa 2002).
Sepak terjang orang dalam (insiders) mempunyai biaya ekonomi yang signifikan. Antara tahun 1996 dan 2002, perusahaan-perusahaan yang 
memiliki koneksi politik dengan penguasa meminjam dua kali lebih banyak ke bank-bank pemerintah dan tingkat kemangkirannya 50 persen 
lebih tinggi, dengan biaya ekonomi sebesar 0,3 persen sampai 1,9 persen dari GDP per tahunnya. Aktivitas pialang menghasilkan tingkat 
pengembalian tahunan 50-90 persen lebih tinggi daripada yang dihasilkan oleh investor luar. Dengan demikian, manipulasi harga di tingkat 
perantara membantu menjaga keseimbangan pasar marginal dengan sedikit orang luar yang berinvestasi dan sedikit modal yang diperoleh 
(Khwaja dan Mian 2004, 2004b).
Sistem entri perbankan Rusia yang sangat terbuka, ditambah dengan sistem perbankan universal yang dipilihnya, memberi kesempatan yang 
luas untuk orang dalam untuk menyerobot aset melalui skema pinjaman-untuk-semua. Tingkat akuntabilitas politik yang lemah tidak dapat 
menghentikan “kooptasi” terhadap sumber-sumber negara atau pinjaman yang dilindungi (Perotti 2002, Black, Kraakman, dan Tassarova 
2000).
Sebelum krisis tahun 1997, pinjaman yang diberikan atas dasar koneksi jumlahnya sangat besar dan berbagai perusahaan yang memiliki 
koneksi dengan bank dan politikus memiliki akses yang lebih luas ke pinjaman jangka panjang (Wiwattanakantang, Kali, dan Charumilind, akan 
terbit).
Lisensi pendirian bank baru diberikan ke orang dalam di negara bagian New York (Haber 2004).

Perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang keturunan Asia dan Eropa memiliki kemungkinan memperoleh kredit dari penyedia yang 0,34 
persen lebih tinggi (Fisman 2003).



298 Laporan Pembangunan Dunia 2006

aktivitas ilegal dan tidak adil, di mana 
dana dari lembaga-lembaga finansial yang 
berafiliasi dikeruk untuk kepentingan 
perusahaan-perusahaan sang chaebol yang 
sedang sakit.”10 dan dalam kasus Rusia yang 
sangat dramatis, liberalisasi gratis-bagi-
semua menyebabkan konsentrasi aset dan 
rapuhnya sistem keuangan (Kotak 9.2).
 Liberalisasi yang cepat atau prematur 
dalam konteks akuntabilitas politik yang 
rendah dapat memperlemah sistem 
keuangan, dan memperbesar risiko 
kemangkiran yang dijalankan oleh kaum 

oportunis.11 Strategi-strategi pemberian 
pinjaman yang ceroboh di Cile dan Meksiko 
membuat sistem keuangan sangat lemah, 
yang kemudian runtuh ketika ada kejutan 
terhadap suku bunga dan nilai tukar. 
Persentase tingkat kemangkiran pinjaman 
yang besar lebih tinggi dan kerugian yang 
disebabkannya pun lebih besar daripada 
pinjaman yang kecil; kerugian itu semakin 
besar ketika pihak peminjam berasal dari 
kalangan yang memiliki koneksi dengan 
pemilik bank, yang biasanya terbebas dari 
sanksi yang berat. Di kedua negara itu, 
sistem perbankan harus disehatkan dengan 
biaya publik yang besar, sementara banyak 
dari modal yang dipinjamkan menghilang 
dalam capital flight, seperti terjadi di Rusia. 
Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa 
liberalisasi yang tergesa-gesa ketika sistem 
regulator masih lemah dapat mengakibatkan 
terkonsentrasinya kontrol sistem perbankan, 
di mana pemilik hanya “mempertaruhkan” 
sejumlah kecil uangnya sendiri dalam modal 
bank yang dipimpinnya dan pengawasan 
serta jaminan publik atas penabung yang 
lemah. Meningkatnya liabilitas berkualitas 
rendah (dan risiko pertaruhan yang 
menyertainya) menjadi faktor utama yang 
menyebabkan krisis keuangan.
 Di negara-negara dengan tingkat 
akuntabilitas yang lebih tinggi, liberalisasi 
keuangan berjalan dengan cara yang 
berbeda. Di Prancis, sebelum reformasi 
keuangan tahun 1985,  subsidi  dan 
pembatasan pemerintah dalam persaingan 
mendorong bank-bank untuk menyokong 
perusahaan yang kurang produktif dan 
memberikan pinjaman yang berkualitas 
buruk. Setelah tahun 1985, alokasi pinjaman 
menjadi lebih baik dan tingkat ketersediaan 

KOTAK 9.2 Peraturan yang terlalu banyak dan terlalu sedikit:  
 Rusia sebelum dan sesudah transisi

Dalam beberapa tahun berjalannya proses 
liberalisasi, jumlah bank di Rusia meningkat 
dari empat menjadi sekitar 3.000. Orang dapat 
melihat hal ini sebagai bukti yang kuat tentang 
tidak adanya hambatan dari kaum elit untuk 
masuknya “orang baru” ke sektor perbankan. 
Tetapi, perputaran perbankan yang sedemikian 
cepat di tengah kekosongan peraturan atau 
peraturan perbankan mencegah peluang untuk 
kesalahan peraturan. Hal ini mengompromikan 
persepsi publik mengenai apa itu bank dan 
bagaimana ia bekerja, merusak fondasi yang 
sangat dibutuhkan untuk pembangunan sektor 
perbankan dalam negeri. Dalam praktiknya, 
“bank-bank” ini tidak dapat disebut bank, 
melainkan entitas manajemen dana privat 
yang dipakai untuk menyalurkan capital flight. 
Mereka mengumpulkan uang dari masyarakat 
umum, meminjamkannya ke orang dalam, 
mempertaruhkannya secara serampangan, 
atau malah melarikannya ke luar negeri, dan 
meninggalkan bank sebagai selongsong yang 
penuh dengan liabilitas.
 Bank bebas berbuat seperti itu bukan 
hanya karena pendiriannya yang begitu 
mudah membuat para regulator (yang bisa 
dikatakan belum siap) kewalahan, tetapi 

juga karena lobi perbankan mengusulkan 
hukum yang memberikan bank kebebasan 
yang nyaris tanpa batas untuk beroperasi 
dan mengelola uang dari orang lain. Rusia 
menganut model “bank universal” yang 
sangat tidak cocok ketika tidak ada hukum 
dan peraturan perbankan yang jelas (meski 
diperdebatkan apakah ini adalah satu-satunya 
faktor penyebab). Kalangan pelobi perbankan 
juga berusaha untuk memastikan bahwa bank 
dibebaskan dari undang-undang kepailitan 
komersial yang baru (undang-undang kepailitan 
yang ditetapkan sebelum krisis tahun 1998 
menyatakan bahwa bank bisa menjadi subjek 
legislasi kepailitan spesifik, yang tidak diatur 
sebelum tahun 1998).
 Struktur perbankan yang universal dan 
tidak memadainya sistem kepailitan yang ada 
memberikan kontribusi bagi krisis keuangan 
yang melanda pada bulan Agustus 1998, dan 
menyebabkan kerugian yang besar di pihak 
penabung, investor asing, dan anggaran 
pemerintah (sebab banyak liabilitas bank-bank 
tersebut kemudian dialihkan ke Sberbank yang 
merupakan bank milik pemerintah).

Sumber: Claessens dan Perotti (2005).
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kerja meningkat.12 Meskipun reformasi 
tersebut menyebabkan munculnya pola-
pola pemberian pinjaman yang problematis, 
krisis keuangan atau “kooptasi” oleh 
kalangan tertentu tidak terjadi. Sistem 
awalnya menjadi lebih berkesetaraan dan 
proses reformasi itu sendiri mendapat 
perhatian publik yang luas.
 Liberalisasi yang prematur atau salah 
rancang juga dapat menyebabkan terjadinya 
reaksi balik atas reformasi, dengan catatan 
bahwa keuntungan terkonsentrasi hanya 
pada kelompok kecil yang berkuasa 
sementara yang dirugikan adalah masyarakat 
luas. Bukti mengenai hal ini dalam sistem 
keuangan tidak begitu spesifik, tetapi ia 
menjadi salah satu faktor dalam pola reaksi 
yang lebih luas yang menentang proses-
proses liberalisasi. Lihat saja menurunnya 
dukungan terhadap privatisasi di Amerika 
Latin secara dramatis antara pertengahan 
tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an 
(seperti didokumentasikan oleh survei-
survei Latinobarómetro). Reaksi balik 
seperti itu cenderung akan menjadi semakin 
tajam ketika diasosiasikan dengan hasil 
yang dinikmati oleh kelompok-kelompok 
tertentu—yang di dalam serangkaian 
studi kasus dijalankan oleh Chua (2004) 
diinterpretasikan sebagai “kalangan 
minoritas yang dominan secara ekonomi”—
yang dapat memperlebar rasa ketidakadilan 
horizontal yang dialami oleh kelompok-
kelompok lain. Ini dapat menghilangkan 
dukungan untuk reformasi yang, dalam 
dirinya sendiri, sangat penting untuk 
pencapaian kesetaraan dan pertumbuhan. 
Itulah sebabnya rancangan-rancangan 
kebijakan perlu mempertimbangkan baik 
persoalan teknis maupun ekonomi politik.

Meningkatkan akses ke layanan 
keuangan: Rancangan teknis, 
akuntabilitas, dan persaingan

Jika sistem dan proses liberalisasi keuangan 
bisa “ditunggangi” oleh kalangan tertentu, 
apa implikasi hal ini bagi rancangan 
reformasi? Jawabannya kompleks dan 
hingga kadar tertentu, spesifik berdasarkan 
institusi keuangan dan hukum awal serta 
konteks politik suatu negara. Tetapi, kita 
dapat menarik beberapa prinsip umum. 
Pilihan untuk memperluas akses harus 
melibatkan upaya mendekatkan institusi-
institusi keuangan ke “garis-garis batas 
kemungkinan akses” suatu negara. Ini 
tidak serta-merta mengimplikasikan akses 
keuangan untuk semua orang: karena bila 
kredit mikro untuk kaum miskin berhasil, 
yang paling mendapatkan manfaatnya 
dalam bentuk akses yang lebih besar adalah 
usaha kecil dan menengah yang dijalankan 
oleh kelas menengah. Namun, ini baik bagi  
‘pertumbuhan yang dasarnya luas’ (broad-
based growth) yang, pada gilirannya, akan 
menguntungkan semua pihak. Hal ini 
melibatkan baik isu-isu rancangan teknis 
maupun pengembangan akuntabilitas 
politik dan sosial yang akan mendukung 
dan menopang perubahan.

Isu-isu rancangan teknis. Untuk berbagai 
institusi keuangan, perluasan basis klien 
terkait erat dengan skala, yang sering kali 
terlalu kecil. Pengalaman mutakhir, seperti 
yang dialami oleh bank ICICI di India, 
menunjukkan bahwa biaya transaksi yang 
tinggi untuk volume (kredit) kecil dan 
perluasan jangkauan dapat diatasi. Salah 
satu opsinya adalah dengan menggunakan 
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jaringan yang telah ada dengan inovatif. 
Sistem postal, yang berjangkauan luas, dapat 
dipakai oleh banyak penyedia jasa layanan 
keuangan untuk mengirimkan layanan-
layanan mereka yang baru. Kini, banyak 
solusi teknologi muncul untuk perbankan 
skala kecil, mulai dari mobile banking sampai 
perluasan jangkauan poin layanan—melalui 
kios, cabang-cabang pembantu, dan joint 
ventures dengan lembaga-lembaga keuangan 
nonbank. Produk-produk perbankan yang 
lebih sederhana, seperti rekening “Mzansi” 
di Afrika Selatan dan kartu prabayar untuk 
transaksi-transaksi kecil, dapat mengurangi 
biaya yang dikeluarkan. Komputer genggam 
juga telah dimanfaatkan untuk transaksi 
pemberian pinjaman keuangan mikro yang 
cepat. Layanan reverse (pemberian pinjaman 
dengan biaya yang ditanggung oleh pihak 
penerima) dengan menggunakan platform 
Internet telah memungkinkan Nacional 
Financiera (NAFIN) di Meksiko memperluas 
layanan keuangan mereka. Inovasi untuk 
pengiriman uang internasional, yang 
dimiliki oleh banyak bank, juga telah 
dikembangkan.
 Beberapa dari inovasi ini membutuhkan 
perubahan peraturan—sebagai contoh, 
identifikasi konsumen, aturan-aturan 
anti-pencucian-uang dan berbagai aturan 
lain yang dapat mencegah akses ke suatu 
rekening bank, seperti bila orang tidak 
memiliki alamat tetap atau pekerjaan formal. 
Pendekatan regulatif untuk konsumen 
seharusnya melibatkan pengadopsian 
persyaratan “kejujuran dalam peminjaman” 
untuk para debitor kecil dan mendidik 
orang mengenai risiko-risiko dari layanan 
keuangan (yang baru). Namun demikian, 
poin umumnya adalah bersikap hati-hati 
terhadap peraturan dalam lingkungan yang 

buruk: peraturan yang dirancang untuk 
melindungi penabung dan peminjam sering 
kali tidak efektif, tetapi tetap menghambat 
akses.
  Apakah ada jalan pintas untuk 
memperluas akses, terutama ketika perbaikan 
institusional keseluruhan perlu waktu yang 
panjang? Penekanan sering lebih diberikan 
pada berbagai aspek sistem keuangan yang 
rumit dan kompleks, sementara hal-hal 
yang mendasar—perluasan akses ke layanan 
keuangan, termasuk institusi perbankan—
bisa jadi lebih penting bila dilihat dari 
sudut pandang kesetaraan. Saling berbagi 
informasi bisa membantu memperbaiki 
kompetisi dalam sistem perbankan dan 
dalam segmen tertentu, dapat didorong 
supaya lebih cepat, termasuk dengan 
memberi berbagai institusi keuangan 
nonbank akses ke jaringan yang ada (seperti 
sistem pembayaran). Intervensi khusus dari 
pemerintah juga dimungkinkan. Tetapi, 
intervensi pemerintah untuk memperluas 
akses melalui kredit terarah biasanya 
kurang begitu berhasil, menyebabkan 
distorsi yang tidak efisien dengan sedikit 
saja keuntungan—jenis patologi kedua yang 
dibahas dalam bab ini. Banyak pemerintah, 
terutama pada tahun 1960-an dan 1970-
an, meluncurkan berbagai bentuk kredit 
terarah bersubsidi, umumnya melalui 
bank-bank negara, sebagai sarana untuk 
menyalurkan dana bantuan ke petani miskin 
dan pengusaha berskala kecil. Kredit terarah 
menghambat perkembangan institusional 
karena bank lalu tidak memiliki alasan 
untuk mengembangkan keterampilan 
analisis kredit, seperti terjadi pada banyak 
bank yang kini tutup. Tingkat kemangkiran 
kredit terarah di negara-negara berkembang 
berkisar antara 40 hingga 95 persen.13
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 Lagi pula, subsidi untuk perumahan, 
pinjaman untuk usaha kecil dan menengah, 
serta bantuan keuangan agrikultural sering 
kali justru “ditangkap” oleh kalangan yang 
memiliki koneksi. Beberapa skema memang 
mampu mencapai kaum miskin: program 
perbankan sosial di India melakukannya, 
tetapi dengan biaya yang tinggi.14 Skema-
skema semacam ini, paling tidak, menjadi 
sarana yang tidak efisien untuk membantu 
kaum miskin, mengembangkan model 
pengembangan sektor keuangan yang tidak 
kokoh. Sebagai contoh, Integrated Rural 
Development Program di India menyediakan 
pinjaman ke kelompok-kelompok yang, 
secara sosial, tersingkir (kasta dan suku 
tertentu, serta kaum perempuan) dengan 
tingkat subsidi yang tinggi (25 sampai 
50 persen dari volume pinjaman yang 
diberikan ke sektor-sektor yang lemah 
semacam itu). Pada tahun 2000, tingkat 
kepulihan pinjaman hanya sebesar 31 
persen, dan hanya ada sedikit petunjuk 
mengenai pinjaman yang berulang.
 Keuangan mikro jelas mempunyai 
peran untuk memperluas akses. Akan 
sangat baik bila ia dilihat sebagai pelengkap, 
dan bukannya pengganti, untuk reformasi 
keuangan yang lebih berkesetaraan dan 
pengembangan sistem keuangan yang 
pokok. Di kebanyakan negara, institusi-
institusi kredit mikro dan keuangan mikro 
yang serupa menjangkau kurang dari 2 
persen dari (seluruh) populasi. Hanya di 
beberapa negaralah, aksesnya benar-benar 
ekstensif—Bangladesh, Indonesia, dan Sri 
Lanka memiliki rasio jangkauan sebesar 
8 persen atau lebih.15 Subsidi sering kali 
digunakan untuk mendorong pembentukan 
institusi-institusi keuangan mikro, tetapi 
institusi ini perlu dirancang dengan baik 

karena dapat meningkatkan biaya akhir, 
dengan cara mendorong pendirian institusi-
institusi yang terlampau kecil dan yang 
dipaksa untuk menaikkan harga demi 
menutup biaya tetap. Saling berbagi biaya 
dan risiko dengan sektor privat merupakan 
uji pasar yang sangat penting. Pemberian 
subsidi dan bentuk-bentuk dukungan 
lain dapat mendorong eksplorasi atau 
pencarian berbagai model bisnis alternatif. 
Pelaksanaan sistem tersegmentasi masuk 
akal hingga sektor keuangan mikro matang, 
dengan institusi yang lebih kuat dan mampu 
masuk ke dalam sistem keuangan utama.

Akuntabilitas dan kompetisi. Rancangan 
teknis penting, tetapi inti dari reformasi 
yang dapat diandalkan adalah pembangunan 
akuntabilitas polit ik dan regulatif . 
Pengawasan publik memainkan peran 
yang sangat penting, mengingat risiko 
“ditungganginya” proses dan institusi 
reformasi yang ada. Aktor-aktor yang 
potensial untuk menjalankan peran ini 
adalah asosiasi perusahaan kecil, kelompok 
konsumen, LSM, media, dan serikat 
buruh. Tetapi, mengingat sifat teknis dan 
kompleksitas yang terkandung dalam 
fungsi sektor keuangan, akuntabilitas 
sosietal tampaknya akan paling efektif 
bila direpresentasikan oleh kelompok-
kelompok kepentingan yang memiliki 
sistem keuangan yang lebih terbuka, yang 
merupakan perpaduan antara lembaga 
teknis nonpemerintah yang independen 
dan lembaga yang memiliki kapasitas untuk 
menganalisis kondisi sektor keuangan. 
Komisi-komisi  pengatur bayangan 
dibentuk di hampir semua wilayah, dan 
berbagai pusat penelitian seperti Center 
for Financial Stability yang baru-baru ini 
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didirikan di Argentina, dapat menjadi 
sumber pendidikan dan corong yang 
dapat dipakai oleh kelompok-kelompok 
kepentingan yang disinggung di atas 
untuk menyuarakan aspirasi mereka. Yang 
juga sama pentingnya adalah merancang 
berbagai mekanisme ini dengan hati-hati 
supaya tidak memunculkan kekuatan veto 
terhadap reformasi (yang dapat mendorong 
pada kontra-reformasi!).
 Melaksanakan reformasi yang dapat 
membangun sistem keuangan yang lebih 
terpercaya dan inklusif dalam konteks 
distribusi kekuasaan yang tidak setara masih 
dimungkinkan. Struktur-struktur regulatif 
formal dapat melengkapi akuntabilitas 
sosietal. Perkembangan bursa saham di 
Polandia dan Republik Ceko menunjukkan 
apa yang dapat dihasilkan oleh peraturan 
dan keterbukaan macam itu. Ketika 
mengalami transisi dari komunisme pada 
tahun 1989, kedua negara ini sangat mirip, 
baik dalam struktur ekonomi maupun 
sejarahnya. Namun, rancangan reformasi 
keuangan mereka sangat berbeda, terutama 
digerakkan oleh perbedaan filosofi mereka 
tentang pasar.16

 R e p u b l i k  C e k o  m e nj a l a n k a n 
‘privatisasi berdasarkan voucher’ (voucher-
based privatization) yang radikal atas 
aset-aset milik negara, yakin bahwa pasar 
akan mengatur dirinya sendiri: dengan 
mengalihkan hak kepemilikan ke sektor 
privat, diharapkan bahwa para aktor privat 
tersebut akan saling bekerja sama dengan 
baik. Polandia mengambil cara-cara yang 
lebih bertahap, menjalankan privatisasi dari 
kasus-per-kasus dan upaya pengembangan 
institusional terukur untuk membangun 
kapasitas regulatif dan pengawasan. 
Perusahaan dan hukum-hukum sekuritas 

di kedua negara mencerminkan perbedaan 
cara ini,  dengan persyaratan untuk 
pembukaan pada publik, perlindungan ke 
pemegang saham minoritas, dan kekuasaan 
regulator independen yang jauh lebih besar 
di Polandia daripada di Republik Ceko.
 Hasil yang diperoleh pun sangat 
berbeda. Bursa saham di Republik Ceko 
mulai dengan besar, tetapi secara cepat 
didominasi oleh orang dalam (insiders) 
korporat, yang menguasai “58 persen 
nilai perusahaan di atas kepemilikan 
saham mereka yang sah, bandingkan 
dengan 1 persen saja di Amerika Serikat.”17 
“Pengambilan hak secara paksa,” semacam 
pencurian aset oleh orang dalam dengan 
cara mengalihkannya ke institusi-institusi 
lain yang mereka kendalikan, marak. Bursa 
saham Polandia, sebaliknya, mulai dengan 
lambat, namun kemudian berhasil menyalip 
perkembangan bursa saham Republik Ceko 
(Figur 9.1). Skandal-skandal publik yang 
terjadi mendorong para regulator untuk 
secara efektif menindak pelanggaran, dan 
meletakkan landasan untuk hak milik yang 
lebih luas, kepercayaan diri yang lebih tinggi, 
dan keterbukaan. Pada akhir tahun 1990-an, 
sudah muncul beberapa penawaran publik 
di pasar.
 Segmentasi menyediakan contoh lain 
untuk perlunya mekanisme akuntabilitas 
yang tepat. Peraturan sektor keuangan di 
banyak negara, termasuk di negara-negara 
maju, untuk kurun waktu yang lama, 
menetapkan adanya segmentasi—baik 
yang dilandaskan atas dasar geografis 
maupun jenis layanan keuangan, antara 
perbankan komersial, perbankan investasi, 
dan asuransi. Pengalaman Italia dengan 
bubarnya perbankan lokal menunjukkan 
bahwa bank-bank yang saling dukung dan 
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topang menjalankan fungsi yang penting 
untuk berbagai aktivitas lokal, yang jauh 
lebih baik daripada bank milik negara 
ataupun yang dikuasai oleh politikus.18 
Tetapi, kapasitas regulatif telah dilemahkan 
oleh perubahan teknologis. Mengingat 
bahwa segmentasi pun sering “ditunggangi” 
oleh kaum elit  lokal,  penghapusan 
hambatan biasanya mampu memperluas 
akses. Namun demikian, ada ruang untuk 
pihak-pihak perantara yang lebih kecil dan 
dikelola secara lokal untuk memperluas 
akses ke layanan  keuangan. Perantara-
perantara yang berfokus lokal semacam 
itu membutuhkan persyaratan pembukaan 
dan akuntabilitas ke pengguna lokal (dalam 
kebalikannya dengan politikus lokal), yang 
telah menjadi tradisi dalam bank-bank kerja 
sama, untuk membatasi pengaruh politik 
yang berlebihan dari segelintir orang.
 Pembukaan sektor finansial untuk 
kompetisi dari institusi-institusi keuangan 
asing juga dapat memacu perluasan akses 
keuangan. Masuknya bank asing membantu 
meningkatkan efisiensi dan stabilitas, 
mengurangi keuntungan yang dilindungi, 
dan memaksa institusi-institusi keuangan 
(lokal) untuk memberi perhatian yang lebih 
besar pada penyediaan layanan keuangan 
untuk semua orang. Oleh para peminjam 
di negara-negara yang tingkat penetrasi 
bank asingnya tinggi, hambatan finansial 
dirasa jauh lebih sedikit, dan bahkan usaha-
usaha kecil pun menikmati keuntungannya. 
Tetapi, catat bahwa membuka pintu untuk 
masuknya bank-bank asing tidak sama 
dengan liberalisasi rekening modal. Dengan 
cepat membuka rekening modal tanpa 
didahului penyiapan struktur regulatif dan 
pengawasan dalam negeri yang memadai 
sangat berbahaya, terutama di dunia dengan 

aliran modal internasional yang besar, dan 
kadang-kadang luar biasa besar, ditambah 
dengan pinjaman yang kualitasnya buruk 
yang didasarkan pada koneksi politik. 
Hal ini jelas memperlemah posisi negara-
negara seperti Indonesia, Republik Korea, 
dan Thailand dalam krisis yang melanda 
kawasan Asia Timur.
 Akhirnya, terdapat potensi untuk 
komitmen eksternal. Keberhasilan relatif 
negara-negara Eropa Tengah dalam 
memperkuat akuntabilitas disebabkan 
oleh berbagai aturan yang membatasi 
penyalahgunaan sebelum mereka masuk 
ke dalam Uni Eropa. Di Slovakia, setelah 
satu dasawarsa yang ditandai dengan 
perebutan pengaruh dan reformasi sektor 
keuangan yang lambat, pendulum akhirnya 
berayun ke arah reformasi ketika detik-
detik menjelang bergabungnya negara itu 
ke dalam Uni Eropa makin mendekat.19

Mencapai kesetaraan dan 
efisiensi di pasar tenaga 
kerja
Bagi sebagian besar orang di dunia, 
kesempatan ekonomi mereka sangat 
dipengaruhi,  atau setidak-tidaknya 
dimediasi, oleh pasar tenaga kerja—baik 
dalam sektor formal maupun informal. 
Upah dan kondisi kerja dalam pasar tenaga 
kerja memengaruhi kualitas kehidupan 
para pekerja dan keluarga mereka, kadang 
kala dengan cara-cara yang tampak keras 
atau tidak adil. Fungsi pasar tenaga kerja 
memiliki pengaruh yang sangat luas untuk 
kesetaraan—antarpekerja, dalam pola-pola 
akses ke pekerjaan, dan antara pekerja 
dengan majikan. Intervensi pemerintah 
untuk mengupayakan tingkat kesetaraan 
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yang lebih tinggi dalam pasar tenaga 
kerja sering dilakukan, tetapi tidak jarang 
dengan mengorbankan efisiensi—dan ini 
menjadi contoh untuk patologi yang kedua. 
Sementara ini merupakan area di mana 
terdapat kompromi yang murni antara 
perlindungan terhadap para pekerja yang 
lemah (yang baik untuk kesetaraan) dengan 
fleksibilitas atau keluwesan (yang baik untuk 
pertumbuhan), kooptasi oleh kaum elit dan 
inefisiensi yang amat mengganggu dapat 
ditangani dengan rancangan yang lebih baik 
dan akuntabilitas yang lebih luas. 

Faktor-faktor kesetaraan dan 
efisiensi yang mendorong 
intervensi dalam pasar tenaga 
kerja

Pasar tenaga kerja berbeda dari pasar-
pasar lain. Tidak seperti pasar komoditas 
yang lain, pasar tenaga kerja umumnya tidak 
kompetitif. Pasar tenaga kerja pun ditandai 
oleh kekuasaan yang tidak seimbang 
(antara majikan dengan pekerja), oleh 
mobilitas pekerja yang tidak sempurna, 
oleh informasi yang tidak memadai, atau 
oleh diskriminasi. Ketidaksempurnaan ini 
menghasilkan tegangan dalam hubungan 
kerja, yang kedua belah pihak berusaha 
menangkan. Hal ini mendorong pada 
hasil-hasil yang tidak adil dan tidak efisien, 
terutama bila posisi tawar kalangan pekerja 
lemah. Sebagai contoh, majikan bisa saja 
membayar para pekerja yang kurang giat 
dengan upah yang sangat rendah, memaksa 
mereka untuk bekerja dalam kondisi yang 
penuh bahaya, atau mendiskriminasikan 
mereka sebagai kelompok yang lemah. 
Pasar privat, bila didiamkan begitu saja, 
juga tidak dapat melindungi para pekerja 

dari risiko kehilangan pekerjaan. Karena 
tidak mempunyai akses ke pasar keuangan 
atau pasar asuransi yang baik, para 
pekerja tidak mampu untuk memenuhi 
konsumsinya sebagai tanggapan terhadap 
kejutan pendapatan kerja. Jika tidak dapat 
memperoleh akses ke pasar keuangan, 
mereka pun tidak akan bisa berpindah dari 
pekerjaan yang buruk ke pekerjaan yang 
baik.

Semua pemerintah, tanpa memedulikan 
pendapatannya, melakukan intervensi 
dalam pasar tenaga kerja. Pemerintah 
biasanya melakukan intervensi untuk 
memperbaiki berbagai ketidaksempurnaan 
tersebut: melindungi para pekerja dan 
memberi mereka hak dan “suara” dalam 
hubungan kerja, memberdayakan serikat 
buruh untuk merepresentasikan para pekerja 
dalam negosiasi dengan pihak majikan, 
memastikan bahwa sistem pengupahan 
sesuai dengan hukum dan peraturan 
ketenagakerjaan yang ada, dan menyediakan 
asuransi atau penjaminan dari hilangnya 
pendapatan. Intervensi publik juga dapat 
memperbaiki kondisi pasar dan mendorong 
pencapaian kesetaraan: kesempatan yang 
lebih setara bagi para pekerja, kondisi kerja 
yang lebih baik, dan berkurangnya perlakuan 
diskriminatif. Intervensi tersebut pun dapat 
secara signifikan meningkatkan efisiensi: 
sebagai contoh, dengan memanfaatkan 
sepenuhnya tenaga dari kalangan-kalangan 
yang terdiskriminasi, dengan meningkatkan 
mobilitas kerja, atau dengan mengatur 
risiko pendapatan secara lebih baik.20 
 Persoalannya adalah bahwa intervensi 
pemerintah yang rancangannya tidak sesuai 
juga dapat memperburuk keadaan, dengan 
imbas yang merugikan untuk kesetaraan dan 
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efisiensi. Sebagai contoh, perlindungan yang 
berlebihan terhadap ‘orang dalam’ di sektor 
informal bisa menyebabkan terjadinya 
“pengurangan” pekerjaan di sektor tersebut, 
mendorong surplus tenaga beralih entah 
ke bidang-bidang kerja informal (seperti 
di India)21 atau pengangguran (seperti di 
Afrika Selatan).22

 Persoalan tersebut akut, terutama 
di negara-negara berkembang, karena 
peraturan dan standar pasar tenaga kerja 
umumnya hanya diterapkan ke para pekerja 
sektor formal, mengabaikan mayoritas 
angkatan kerja yang bergerak di sektor 
lain.23 Melindungi para pekerja dengan 
undang-undang dan peraturan yang 
hanya diterapkan di sektor formal, tanpa 
langkah yang konkret untuk memperbaiki 
kondisi kerja dalam sektor informal, dapat 
memperkuat segmentasi yang sudah ada 
antara bidang pekerjaan formal dan informal 
dengan cara-cara yang secara inheren tidak 
adil. Di Kolombia, para pekerja secara legal 
berhak memperoleh uang pesangon bila 
diberhentikan dengan cara yang dipandang 
tidak adil, namun hak ini tidak dijalankan di 
sektor informal, yang mempekerjakan lebih 
dari separuh jumlah angkatan kerja. Para 
pekerja sektor informal di Kolombia tidak 
hanya tidak diuntungkan oleh undang-
undang tersebut, tetapi jelas-jelas dirugikan, 
karena biaya tenaga kerja yang lebih tinggi 
yang dihasilkannya membatasi kesempatan 
mereka sebagai “orang luar” (terutama 
kaum perempuan dan orang muda) untuk 
mendapat pekerjaan di sektor formal.24

 Dalam kenyataannya, perbedaan 
antara bidang pekerjaan formal dan 
informal sering kali kabur. Beberapa 
pengamat menyatakan bahwa sebagian 
fungsi ekonomi informal adalah sebagai 

sektor wirausaha yang tidak teregulasi, 
sering kali secara sukarela masuk meskipun 
pendapatan yang diperolehnya rendah.25 
Jelaslah bahwa sektor informal itu sangat 
heterogen dan mencakup baik mereka 
yang memang memilih untuk bekerja di 
sana maupun mereka yang bekerja di sana 
karena terpaksa. Yang berada di strata atas—
wirausahawan kecil yang mempekerjakan 
orang lain dan yang bekerja sendiri—
memperoleh penghasilan yang lumayan. 
Mereka yang berada di strata terbawah—
tenaga kontrak dan buruh pabrik—tidak 
demikian. Jumlah kaum perempuan yang 
termasuk dalam strata atas sangat sedikit, 
sedangkan yang ada di strata paling bawah 
sangat banyak.26 Mereka sering kali juga 
memperoleh pendapatan yang lebih 
sedikit dari kaum laki-laki yang memiliki 
strata sama dengan mereka—walaupun 
perbedaan ini mungkin saja mencerminkan 
pilihan sukarela mereka akan pekerjaan 
paruh waktu yang lebih fleksibel. Dalam 
sebuah studi mutakhirnya, International 
Labour Office (ILO) menyatakan bahwa 
sektor formal dan informal merupakan 
bagian dari suatu kontinum kondisi kerja, 
penghasilan, dan hak.27 Sebagian besar 
pekerja sektor formal memiliki kondisi 
kerja (yang buruk) yang diasosiasikan 
dengan informalitas, sementara sebagian 
kecil dari mereka menikmati kondisi 
kerja yang biasanya diasosiasikan dengan 
pekerjaan sektor formal. Tantangannya 
untuk pemerintah adalah membuat kondisi 
kerja dalam kontinum ini lebih baik 
dan memberi hasil yang lebih tinggi. 
Dalam melakukannya, pemerintah tidak 
seharusnya mengorbankan efisiensi.
 Sungguh, intervensi pemerintah yang 
rancangannya tidak sesuai juga bisa menjadi 
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tidak efektif dan buruk bagi pertumbuhan 
jangka panjang. Riset terbaru dari India, 
misalnya, menunjukkan bahwa berangkat 
dari sebuah kerangka legal yang sama 
(Industries Disputes Act 1947), negara-
negara bagian yang melakukan amendemen 
atasnya guna memperkuat pelaksanaan 
hak-hak kaum buruh dan mendukung 
gerakan proburuh memiliki output dan 
produktivitas yang lebih rendah dalam 
bidang manufaktur formal daripada negara-
negara bagian yang tidak mengubahnya atau 
membuat berbagai peraturan perburuhan 
lebih fleksibel.28 Undang-undang yang relatif 
protektif bisa memperkecil kesempatan para 
pekerja—terutama mayoritas dari mereka 
yang tidak bekerja di sektor formal.
 Figur 9.2 mengilustrasikan dampak 
kebijakan pemerintah terhadap pasar tenaga 
kerja Afrika. Banyak negara—termasuk 
Ghana, Uganda, dan Tanzania—yang 
memiliki sektor wiraswasta yang besar, yang 
menyerap jumlah tenaga kerja yang terus 
meningkat dan membantu membuat tingkat 
pengangguran tetap rendah. Kondisi Afrika 
Selatan sangat berkebalikan, dengan sektor 
informal yang kecil—menyerap hanya 
sekitar 19 persen dari seluruh angkatan 
kerja pada tahun 2002, jauh lebih kecil 
daripada proporsi pekerja nonpertanian 
di negara-negara Afrika yang lain—dan 
tingkat pengangguran yang tinggi (42 
persen pada tahun 2003).29 Salah satu hal 
yang menyebabkan hal ini adalah perbedaan 
upah atau gaji yang besar antara pekerja 
sektor formal dan informal di Afrika Selatan 
dibandingkan dengan negara-negara lain. 
Tetapi, hal itu tampaknya juga disebabkan 
oleh sektor informal yang luar biasa kecil 
(dibandingkan dengan kawasan Amerika 
Latin, misalnya). Beberapa kalangan 

berpendapat bahwa warisan apartheid-lah 
yang menghambat pengembangan tradisi 
aktivitas wirausaha berskala kecil, dan 
peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang 
ditetapkan untuk semua perusahaan dari 
segala ukuran (tergantung pada industri dan 
kawasannya) kiranya menjelaskan mengapa 
perusahaan-perusahaan berskala kecil 
dan menengah di Afrika Selatan kurang 
berkembang.
 Di Ethiopia, di sisi lain, mayoritas 
pengangguran di daerah perkotaan berasal 
dari kalangan yang terpelajar dan keluarga 
kelas menengah.30 Mereka cenderung 
masih muda, belum memiliki pengalaman 
bekerja, dan durasi median pengangguran 
mereka empat tahun. Sekitar setengah 
dari kaum muda laki-laki yang masih 
menganggur itu sedang mencari pekerjaan 
sektor publik, dengan gaji 125 persen lebih 
tinggi daripada penghasilan rata-rata bila 
mereka berwiraswasta.

Menangani kaitan-kaitan 
dengan kekuasaan yang tidak 
setara

Intervensi pemerintah dalam pasar tenaga 
kerja sering kali merupakan cerminan 
dari distribusi agens politik. Pemerintah 
mungkin (dan sering memang demikian) 
melakukan intervensi dalam pasar tenaga 
kerja demi tujuan-tujuan yang berbeda 
dari mengatasi kegagalan pasar. Mereka 
melakukan intervensi untuk memenangkan 
dukungan dari kelompok-kelompok 
tertentu (misalnya, para pekerja sektor 
formal yang tinggal di perkotaan) atau 
menekan perbedaan sosial di bawah rezim 
yang otoritarian atau melayani kepentingan 
kalangan yang memiliki pengaruh politik 
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Figur 9.2 Pola pekerjaan 
dan pengangguran di 
beberapa negara di Afrika 
sangat beragam
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Sumber: Kingdon, Sandefur, dan Teal (2005).
Catatan: Data tentang Ghana berasal dari 
tahun 1998/1999 dan pekerjaan upahan publik 
mencakup pegawai pemerintah dan perusahaan 
negara. Data tentang Afrika Selatan berasal dari 
tahun 2003 (Labor Force Survey). Data tentang 
Ethiopia adalah untuk daerah perkotaan pada 
tahun 1997 (Labor Force Survey) dan karena 
isu-isu definisional tidak dapat sepenuhnya 
diperbandingkan.
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yang lebih besar. Masyarakat kapitalis 
oligarkis dapat diasosiasikan dengan 
penekanan atau represi terhadap buruh 
atau dengan pewadahan dan pemberian 
keuntungan (relatif ) ke para pekerja 
sektor formal yang, dalam hal-hal tertentu, 
memiliki kepentingan yang sama dengan 
mereka.
 Berbagai intervensi yang ditujukan 
untuk mengalihkan kesejahteraan agregat 
ke kelompok-kelompok menengah yang 
secara politik kuat, sering kali dengan 
mengatasnamakan kesetaraan dan mengor-
bankan kelompok lain (sebuah ilustrasi 
untuk patologi kedua yang sudah kita 
singgung), secara inheren buruk untuk 
kesetaraan dan biasanya juga tidak baik 
untuk efisiensi. Para pekerja sektor 
energi dan perkumpulan para guru yang 
secara politik berpengaruh di Meksiko, 
misalnya, melindungi bidang pekerjaan dan 
sistem pengupahan mereka dengan cara 
menghambat reformasi-reformasi yang, 
pada akhirnya, akan mereformasi sektor 
energi dan menuntut sistem sekolah yang 
lebih berkualitas dan lebih berkesetaraan. 
Para pekerja sektor publik di Prancis 
memakai kekuatan politik mereka, dengan 
melakukan unjuk rasa besar-besaran, 
untuk menggagalkan berbagai upaya yang 
bertujuan menyetarakan keuntungan 
nongaji dan fasilitas-fasilitas lain yang 
mereka terima dengan mereka yang bekerja 
di sektor privat.
 Penguatan hak-hak sipil dan politik 
serta perluasan mekanisme penyaluran 
aspirasi dapat mengurangi kemungkinan 
bahwa agenda kebijakan ketenagakerjaan 
pemerintah dibajak oleh kelompok-
kelompok yang secara politik kuat. 
Terdapat hubungan yang amat jelas antara 

demokrasi dengan tingkat upah, baik 
antarnegara maupun dalam berbagai 
masyarakat yang pernah mengalami transisi 
politik, seperti Republik Korea dan Taiwan, 
Cina.31 Penghargaan yang lebih tinggi 
terhadap hak-hak sipil di Amerika Latin 
juga diasosiasikan dengan formalisasi 
bidang kerja dan proporsi pengupahan yang 
lebih besar.32 Di Spanyol, transisi menuju 
demokrasi yang terjadi pada pertengahan 
tahun 1970-an memunculkan tuntutan 
akan tingkat kesetaraan yang lebih tinggi 
dalam bentuk legalisasi serikat pekerja 
independen,33 segera diperkenalkannya 
program-program bantuan sosial yang 
ekstensif (termasuk sistem pensiun 
dan asuransi masa menganggur), dan 
implementasi pajak penghasilan progresif. 
Hasilnya adalah pergeseran dari negara yang 
teregulasi, di mana perlindungan terhadap 
para pekerja terutama diberikan melalui 
pekerjaan-pekerjaan yang tetap dan sewa 
rumah yang terkontrol, ke ekonomi liberal 
dengan pasar yang fleksibel dan penyediaan 
layanan publik yang lebih ekstensif (lihat 
Fokus 3 tentang Spanyol).

Rancangan kebijakan yang 
lebih baik: Dapatkah institusi 
pasar tenaga kerja dirancang 
supaya pro-pertumbuhan dan 
pro-kesetaraan?

Tantangannya untuk pemerintah adalah 
untuk merancang berbagai intervensi yang 
mampu menyeimbangkan tujuan kesetaraan 
dan efisiensi dengan cara-cara yang sesuai 
dengan kapasitas institusional masyarakat. 
Sejarah menunjukkan bahwa tugas ini 
kompleks, dan terdapat berbagai konsekuensi 
riil yang perlu dipertimbangkan. Masyarakat 
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yang berbeda cenderung membuat pilihan-
pilihan yang berbeda.
 Skandinavia dan Amerika Serikat 
memiliki institusi pasar tenaga kerja 
yang sangat berlainan, namun keduanya 
memiliki catatan pertumbuhan baik dan 
rasio pekerjaan-dengan-populasi yang 
tinggi (Figur 9.3). Negara-negara Nordik 
mengamanatkan pemberian kompensasi 
dan perlindungan yang baik untuk para 
pekerja, yang didanai dari upaya pajak yang 
tinggi. Tetapi, mereka juga mempunyai cara 
penentuan upah dan pembuatan kebijakan 
yang dikoordinasi dan disentralisasi dengan 
amat baiknya, sehingga memungkinkan 
semua pihak menginternalisasi berbagai 
konsekuensi dari tindakan mereka, dengan 
gerakan serikat pekerja, secara historis, 
bertindak selaku penganjur keterbukaan dan 
persaingan. Amerika Serikat memercayakan 
sistem penentuan upah dan kondisi kerja, 
termasuk keuntungan, pada keputusan 

yang dihasilkan oleh negosiasi yang 
dijalankan oleh pihak majikan-pekerja. Ini 
sangat sesuai dengan tradisi tawarnya yang 
desentralistik, yang memberi kebebasan ke 
setiap perusahaan untuk melakukan tawar-
menawar dengan para pekerjanya sesuai 
dengan kondisi ekonomi dan keuangannya 
yang beragam. Kebijakan ini menyebabkan 
tingkat ketidaksetaraan upah yang lebih 
tinggi dan jam kerja yang lebih panjang 
serta tanpa jaminan kesehatan atau lain-lain. 
Namun, hal itu disertai dengan pajak yang 
rendah dan tingkat fleksibilitas yang tinggi.34 
Negara-negara Nordik dan Amerika Serikat 
memilih dan menerapkan model pasar 
tenaga kerja yang tidak sama (yang sejalan 
dengan sejarah, tradisi legal, dan preferensi 
sosietal masing-masing), tetapi mereka 
berhasil menyediakan untuk angkatan kerja 
mereka lapangan kerja yang luas sekaligus 
meningkatkan produktivitas pertumbuhan 
dan pendapatan untuk jangka panjang.

Apa yang tidak jalan? Ada banyak hal yang 
membuat institusi pasar tenaga kerja “tidak 
jalan.” dan ketika hal itu terjadi di sebuah 
negara, salah satu segmen dalam pasar 
tenaga kerja (biasanya para pekerja sektor 
publik dan formal yang merepresentasikan 
titik tengah dan tertinggi distribusi) 
diuntungkan oleh pemberian perlindungan 
tambahan dengan mengorbankan orang 
yang berada di segmen-segmen yang 
lain. Pendapatan jadi sangat tidak setara, 
serta kerugian efisiensi dan pertumbuhan 
biasanya parah. Pengalaman India, Afrika 
Selatan, dan Kolombia yang telah disinggung 
di atas adalah contoh yang gamblang 
mengenainya.
 Intervensi pemerintah juga bisa salah 
bila hal itu dijalankan di tengah pasar 
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Figur 9.3 Penataan institusional 
pasar tenaga kerja yang berbeda dapat 
menghasilkan angka pertumbuhan 
produktivitas yang sama baiknya: 
Skandinavia versus Amerika Serikat
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Sumber: Underlying series for OECD (2005).
Catatan: Ukuran-ukuran yang dipakai adalah volume GDP, dalam dolar 
AS, dengan harga yang tetap, paritas daya beli (PPP) yang konstan 
dengan tahun dasar penghitungan tahun 2000 dan total jam kerja untuk 
seluruh pekerjaan.
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produk yang tidak kompetitif. Contoh 
tipikal dari hal ini adalah pembentukan 
serikat-serikat pekerja sektor publik. Di 
Meksiko, sebelum reformasi tahun 1990-
an, para pekerja di sektor publik dan 
sektor perminyakan publik mendapatkan 
upah yang tinggi karena sistem monopoli 
yang mereka nikmati. Namun, hasil yang 
mereka nikmati itu diperoleh dengan 
mengorbankan bidang kerja dan persaingan 
dalam sektor privat Meksiko. Yang terjadi 
di Meksiko ini bukanlah sesuatu yang 
sama sekali unik: hal yang sama pun terjadi 
dengan para pekerja di perusahaan negara 
milik Turki sampai tahun 1990-an dan para 
pekerja sektor publik di India serta banyak 
negara lain.
 Institusi pasar tenaga kerja juga bisa 
tidak jalan bila pemerintah mengamanatkan 
perlindungan tanpa memerhatikan insentif. 
Banyak negara di Eropa, pemerintah, 
dengan sangat murah hati, memberikan 
tunjangan masa menganggur tanpa terlalu 
memedulikan perilaku aktual si penerima 
tunjangan dalam mencari pekerjaan. 
Akibatnya adalah semakin lamanya masa 
menganggur dan munculnya pengangguran 
jangka panjang, dengan dampak yang negatif 
terhadap sumber daya manusia, hilangnya 
semangat kerja, melemahnya ikatan dengan 
kehidupan ekonomi dan sosial, dan untuk 
banyak orang, kemiskinan dan keterasingan 
sosial yang mengerikan.35 

Apa yang jalan? Kunci untuk menghindari 
kegagalan semacam itu adalah mencapai 
keseimbangan antara perlindungan 
dengan fleksibilitas. Spesifikasi-spesifikasi 
rancangan intervensi sangat penting, 
sebagaimana halnya konteks struktural 
yang mendasarinya. Organisasi kolektif 

pekerja adalah salah satu sarana penting 
untuk mewujudkan kondisi kerja yang 
lebih baik dan berkesetaraan. Serikat 
pekerja yang independen merupakan batu 
penjuru yang amat penting dalam setiap 
sistem hubungan industrial yang efektif. 
Serikat tersebut bertindak selaku agen untuk 
pekerja, yang mengoordinasi tuntutan-
tuntutan mereka dan mengorganisasinya 
menjadi sebuah entitas tunggal yang daya 
tawarnya sebanding dengan daya tawar yang 
dipunyai kalangan majikan. Serikat pekerja 
dapat membantu menciptakan lingkungan 
kerja yang positif dengan cara mengurangi 
jumlah pekerja yang mengundurkan diri 
serta meningkatkan keterampilan dan 
produktivitas mereka. Serikat itu ternyata 
juga mampu mengurangi ketidaksetaraan 
dan diskriminasi upah di berbagai negara 
seperti Ghana, Republik Korea, Meksiko, 
dan Spanyol.36 Serikat pekerja pun memiliki 
peran non-ekonomi yang penting. Serikat 
pekerja telah menjadi sebuah kekuatan yang 
menggerakkan perubahan politik dan sosial 
yang progresif di banyak negara (Polandia, 
Republik Korea, dan Afrika Selatan).
 Namun demikian, keterlibatan serikat 
pekerja dalam penentuan upah juga memiliki 
pengaruh ekonomi negatif yang signifikan. 
Bukti dari masyarakat-masyarakat industrial 
menunjukkan bahwa keterlibatan serikat 
pekerja mengurangi kesempatan kaum 
muda dan orang tua (“orang luar”) untuk 
mendapatkan pekerjaan serta (hanya) 
menguntungkan kaum laki-laki dan 
perempuan yang berada pada usia emas.37 
Serikat pekerja sering kali bertindak sebagai 
kelompok pemonopoli, memperbaiki upah 
dan kondisi kerja anggota-anggotanya 
dengan mengorbankan konsumen dan 
pekerja yang tidak menjadi bagiannya. 
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Sebagai contoh, kajian-kajian terbaru 
mengenai upah para pekerja manufaktur di 
Afrika menunjukkan premium upah serikat 
pekerja yang substansial (di beberapa negara 
mencapai 30 hingga 40 persen).38

 S er ikat  peker ja  pa l ing  e fekt i f 
dalam memperbaiki kondisi kerja tanpa 
menimbulkan kerugian yang terlalu 
besar pada efisiensi ketika pasar produk 
kompetitif, sehingga serikat itu tidak dapat 
meningkatkan upah anggota-anggotanya 
dengan mengorbankan kelompok lain dalam 
masyarakat; ketika pengaturan dan institusi 
tawar-menawar kolektif cukup fleksibel 
untuk mengakomodasi berbagai tuntutan 
dan kondisi dari berbagai jenis pekerja; 
dan ketika serikat pekerja beroperasi 
dalam suatu konteks yang memungkinkan 
mereka untuk menginternalisasi dan 
menyerap biaya yang ditanggung oleh aksi 
atau tindakan yang diambilnya. Di sisi 
lain, ketika serikat pekerja dikooptasi oleh 
kalangan elit politik atau negara, tindakan-
tindakannya pun dapat sangat merugikan 
efisiensi.
 Ilustrasi mengenai peran yang potensial 
sangat positif dari serikat pekerja dalam 
memperbaiki kondisi kerja sembari tetap 
mendukung pertumbuhan produktivitas 
datang dari sebuah kajian tentang hubungan 
pekerja-perusahaan dalam pabrik produk 
hasil pertanian bernilai ekspor tinggi di 
kawasan timur laut Brasil. Aktivitas serikat 
pekerja di antara para buruh pertanian 
yang tidak berlahan dalam contoh ini 
merupakan salah satu faktor penting di 
balik perbaikan praktik-praktik kerja yang 
menghasilkan kualitas yang lebih tinggi 
(yang sangat penting untuk produk yang 
hendak diekspor), produktivitas yang lebih 
tinggi, dan kondisi kerja yang lebih baik. 

Namun demikian, untuk menggerakkan 
perubahan ini, serikat pekerja tersebut 
harus mengalihkan fokus mereka dari upaya 
membela kepentingan basis pendukung 
tradisionalnya (para petani berskala kecil) 
ke upaya merepresentasikan kepentingan 
kelompok pekerja tak berlahan yang lebih 
besar. Keberhasilan serikat pekerja ini juga 
dipermudah oleh fakta bahwa, dari sisi 
majikan, ia sedang bernegosiasi dengan 
perusahaan-perusahaan besar di tenggara 
Brasil. Perusahaan-perusahaan yang disebut 
terakhir ini memiliki pengalaman dalam 
tawar-menawar kolektif, berkebalikan 
dengan para petani besar dari kawasan 
timur laut yang lebih tradisional dan 
terbiasa dengan relasi kerja yang represif 
dan penuh konflik.39

  Organisasi bersama pekerja juga dapat 
meningkatkan daya tawar mereka dan 
dengan demikian, memperbaiki kondisi 
kerja pada pekerja ekonomi sektor informal. 
Kajian-kajian terhadap asosiasi pekerja 
informal di India, Afrika Selatan, dan 
Thailand menunjukkan bahwa organisasi 
semacam itu mampu menurunkan tingkat 
invisibilitas pekerja di mata para pembuat 
keputusan dan penyusun undang-undang, 
membantu mereka memperoleh akses ke 
informasi, memberi mereka hak suara 
dan identitas diri, dan dalam beberapa 
kasus, membantu menyediakan untuk 
mereka sejumlah layanan perlindungan atau 
jaminan sosial (Kotak 9.3).
 Penyediaan keamanan pendapatan 
adalah wilayah lain di mana konteks 
struktural dan rancangan yang spesifik, 
dengan memerhatikan insentif dan imbalan 
ke perilaku yang diinginkan, sangat penting 
untuk hasil-hasil yang diberikan oleh suatu 
kebijakan (Kotak 9.4). Hal yang sama 
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KOTAK 9.3 Organisasi dalam ekonomi sektor informal

Negara-negara berkembang memiliki banyak 
serikat pekerja dan ekonomi sektor informal 
yang besar, dua fenomena yang biasanya 
dianggap tidak saling bersesuaian. Namun, 
kajian mutakhir oleh Women in Informal 
Employment: Globalizing and Organizing 
(WIEGO) telah menemukan sejumlah besar 
organisasi dalam ekonomi informal. Serikat 
pekerja formal yang memperluas lingkup 
kerjanya ke kalangan pekerja informal dan 
serikat pekerja sektor informal merupakan 
dua bentuk organisasional yang muncul. Peran 
organisasi juga dapat dijalankan oleh koperasi, 
kelompok simpan-pinjam, kelompok produsen, 
dan perhimpunan-perhimpunan atas dasar 
lingkungan dan dagang.
 Dalam beberapa dimensi, organisasi 
ekonomi informal berbeda dari organisasi 
ekonomi formal. Tawar-menawar kolektifnya 
bisa mengambil banyak pilihan bentuk. 
Sementara, partner tawarnya tidak terbatas 
pada kaum majikan, tetapi juga mencakup 
otoritas kota, polisi, pedagang besar, dan 
kelompok-kelompok kepentingan lain. Aktivitas 
serikat pekerja informal pun lebih dari sekadar 
melakukan tawar-menawar kolektif, tetapi 
juga mencakup sejumlah penyediaan layanan, 
seperti simpan-pinjam, jaring pengaman sosial, 
dan advokasi. Karena anggota-anggotanya 
tidak bekerja di suatu tempat kerja yang 
standar atau untuk seorang majikan, bentuk 
keanggotaannya pun bisa tidak biasa. 

• Terdaftar sebagai serikat pekerja, 
Self-Employed Women’s Association (SEWA) 

di India merupakan organisasi kaum pekerja 
perempuan mandiri yang miskin sekaligus 
gerakan yang memadukan unsur-unsur 
tenaga kerja, koperasi, dan gerakan kaum 
perempuan. Organisasi ini memberikan layanan 
yang cakupannya luas ke hampir 700.000 
anggotanya, termasuk layanan perbankan, 
perawatan kesehatan, perawatan anak, 
asuransi, bantuan hukum, kredit perumahan, 
dan pengembangan kapasitas diri (www.sewa.
org). 
• StreetNet  Internat iona l ,  yang 
diluncurkan pada tahun 2002 di Afrika 
Selatan, memiliki 15 afiliasi (serikat pekerja, 
koperasi, atau perhimpunan) di Asia, Afrika, 
dan Amerika Latin yang mengorganisasikan 
pedagang kaki lima, pedagang eceran, dan 
penjaja keliling. Pada awal tahun 2004, 
afiliasi-afiliasi ini menaungi 128.000 anggota 
(UNRISD Gender Policy Report).
• HomeNet Thailand adalah sebuah 
jaringan yang membantu mengorganisasikan 
pekerja subkontrak dan mandiri yang bekerja di 
rumah (terutama kaum perempuan). Jaringan 
ini menarik banyak kalangan dari pekerja ini 
menyusul krisis keuangan yang terjadi pada 
tahun 1998.

Sumber: United Nations Research Institute for Social 

Development (UNRISD) (2005): Women in Informal 

Employment Globalizing dan Organizing (2005).

juga berlaku pada kebijakan-kebijakan 
penetapan upah minimum di mana kunci 
untuk menghindari biaya efisiensi yang 
tinggi adalah dengan menetapkan standar 
yang benar dan dengan menyediakan 
fleksibilitas yang memadai untuk berbagai 
jenis pekerja dan pekerjaan sehingga 
tuntutan mereka yang berbeda terakomodasi 
dan elastisitas pasokan untuk tenaga kerja 
mereka tersedia.40

 Rancangan yang spesifik dan konteks 
struktural yang lebih luas sama pentingnya 
untuk keberhasilan undang-undang 
yang mengatur perlindungan kerja yang 
standar (kesehatan dan keamanan) atau 
perlindungan kekelompok-kelompok 
tertentu yang lemah (seperti tenaga kerja 
anak-anak, kaum etnis minoritas, atau orang 
cacat). Ada konsensus internasional bahwa 
standar-standar kerja yang inti—kebebasan 
dari kerja paksa dan tenaga kerja anak, 
kebebasan dari diskriminasi di tempat 
kerja, kebebasan untuk berserikat, dan 
hak untuk melakukan tawar-menawar 
kolektif—memiliki nilai-nilai intrinsik yang 
mulia sehingga harus selalu diperjuangkan. 
Tetapi, bahkan untuk standar-standar yang 
paling inti ini pun, terdapat pertanyaan 
tentang bagaimana mencapainya dengan 
cara paling efektif dan dengan biaya yang 
paling rendah.41 
 Sebuah contoh mengenai intervensi 
pemerintah untuk melindungi para pekerja 
datang dari pengalaman Kamboja yang 
berhasil mengimplementasikan standar-
standar kerja yang inti dalam industri 
garmennya. Sejak tahun 1999, Kamboja 
memperoleh kuota ekspor ke Amerika 
Serikat yang lebih tinggi karena mampu 
menunjukkan perbaikan dalam kondisi kerja 
pabrik-pabrik garmen di wilayahnya. Sebuah 

sistem pengawasan—yang dikembangkan 
dan dijalankan oleh ILO, dengan dukungan 
dari Departemen Tenaga Kerja Amerika 
Serikat, Pemerintah Kamboja, dan Garment 
Manufacturers Association of Cambodia—
mampu menghapuskan pelanggaran kerja 
yang paling buruk, seperti penggunaan 
tenaga kerja anak dan pelecehan seksual. 
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Studi mutakhir menunjukkan bahwa 
pelaksanaan standar-standar kerja inti 
di sektor garmen telah, secara drastis, 

meningkatkan nilai ekspor Kamboja ke 
Eropa dan Amerika Utara.42 Namun, apakah 
sistem ini akan mampu memenuhi tujuan 

KOTAK 9.4 Undang-undang perlindungan tenaga kerja

Bila dibiarkan begitu saja, pasar tenaga kerja tidak 
mampu melindungi para pekerja dari kerugian 
yang besar dalam pendapatan yang terkait 
dengan pengangguran. Sebagai konsekuensinya, 
kebanyakan masyarakat mengembangkan cara-
cara untuk mengatasi ancaman hilangnya 
pekerjaan. Ini sering kali melibatkan paduan 
antara mekanisme pendukung informal, simpanan 
atau tabungan pribadi, dan kewajiban untuk para 
majikan. Ketika berbagai mekanisme ini tidak 
berjalan baik—seperti terjadi manakala beban 
yang ditanggung besar, tiba-tiba, berlangsung 
dalam jangka waktu lama, atau memengaruhi 
seluruh anggota komunitas—pemerintah perlu 
turun tangan. Intervensi pemerintah, pada 
umumnya, melibatkan salah satu atau beberapa 
dari instrumen berikut: peraturan jaminan kerja, 
kewajiban memberikan pesangon, asuransi masa 
menganggur, atau mekanisme asuransi-diri yang 
sifatnya wajib.
 Undang-undang jaminan kerja umumnya 
bertujuan untuk melindungi pekerjaan dan 
mencegah terjadinya perusakan (destruksi) atasnya. 
Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa undang-
undang tersebut cukup berhasil menjalankan 
perannya. Undang-undang perlindungan kerja 
(employment protection legislation—EPL) yang 
lebih tegas, di banyak negara, terkait erat 
dengan keamanan kerja yang lebih baik. Tetapi, 
EPL mampu meningkatkan perlindungan kerja 
dengan biaya yang tinggi, karena ekspektasi 
bahwa biaya pemutusan hubungan kerja tinggi 
membuat banyak perusahaan enggan memperluas 
lapangan kerja mereka, sementara membuka 
atau membangun usaha baru pun tidak memberi 
banyak keuntungan. Jadi, perlindungan kerja 
juga mengurangi penciptaan lapangan kerja baru. 
Sebagai contoh, para peneliti menemukan bahwa 
undang-undang keamanan kerja yang baru (dan 
ketat) yang disahkan pada tahun 1980-an di 

Zimbabwe telah mengurangi lapangan kerja yang 
tersedia di banyak industri di negara itu (Fallon dan 
Lucas 1993). Pada akhirnya, pengaruh undang-
undang keamanan kerja untuk dunia kerja bersifat 
ambigu (Bertola 1990; OECD 1999; Bertola, Blau, 
dan Kahn 2001; Kugler 2004).
 Yang jelas adalah bahwa EPL mengubah 
sifat pengangguran. Destruksi kerja yang lebih 
rendah mengurangi terjadinya pengangguran. 
Namun, penciptaan lapangan kerja baru yang 
lambat membuat durasi pengangguran lebih 
panjang dan dapat menyebabkan munculnya 
pengangguran jangka panjang.
 Tidak mengejutkan, EPL tampaknya memberi 
imbas yang berbeda pada kelompok-kelompok 
pekerja yang juga tidak sama. Baik di Kolombia 
maupun Spanyol, turunnya biaya pemutusan 
hubungan kerja dan melunaknya aturan-aturan 
keamanan kerja mendorong peningkatan jumlah 
kaum muda, baik laki-laki maupun perempuan, yang 
direkrut ke dalam dunia kerja (Kugler 2004; Kugler, 
Jimeno, dan Hernanz 2003). Di Cile, Montenegro 
dan Pagés (2004) menemukan bahwa berbagai 
peraturan keamanan kerja mengurangi tingkat 
perekrutan di antara kaum muda dan yang tidak 
memiliki keterampilan, sembari menguntungkan 
kaum yang lebih tua dan yang lebih berpengalaman. 
Kajian terhadap negara-negara anggota OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and 
Development) sampai pada kesimpulan yang sama: 
sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa 
EPL melindungi “orang dalam,” EPL yang lebih ketat 
meningkatkan jumlah kaum laki-laki dewasa yang 
direkrut dan mengurangi jumlah pekerja muda dan 
kaum perempuan yang bisa masuk ke dunia kerja 
(OECD 1999).
 Mengingat pengaruh EPL yang kompleks 
tersebut, bagaimana pemerintah dapat mela-
kukan intervensi yang terbaik untuk membantu 
melindungi pekerja dari anjloknya pendapatan 

temporer mereka karena harus menganggur? 
Beberapa EPL memang efektif, mengurangi 
syok yang dirasakan ketika seorang pekerja 
diberhentikan dari pekerjaannya. Tetapi, EPL 
yang terlampau ketat—seperti yang lazim 
dijumpai di banyak sektor formal di negara-
negara berkembang—justru memperlambat gerak 
langkah destruksi kreatif yang sangat penting 
untuk inovasi dan pertumbuhan, dengan pengaruh 
yang amat merugikan mereka yang tidak memiliki 
pekerjaan yang “bagus.” Namun demikian, upaya 
memperlunak EPL itu perlu diimbangi dengan 
jaminan yang lebih besar terhadap pekerja yang 
tidak terkait dengan pekerjaan tertentu, tetapi 
didasarkan atas landasan kesejahteraan sosial 
dan politik ekonomi.
 Rancangan solusi yang optimal tergantung 
pada kapasitas institusional dan administratif 
pemerintah dan atas karakteristik struktural pasar 
tenaga kerja (Blanchard 2004). Negara-negara 
yang mempunyai kapasitas administratif yang 
signifikan dan tingkat pendapatan menengah 
sampai tinggi dapat mengimplementasikan sistem 
tunjangan masa menganggur dengan insentif-
insentif khusus supaya mereka segera mencari 
kerja (jumlah tunjangan berkurang sesuai lamanya 
masa menganggur dan penyediaan insentif 
ketika mereka akhirnya memperoleh pekerjaan). 
Negara-negara dengan tingkat pendapatan 
menengah yang enggan menjalankan sistem 
tunjangan masa menganggur yang penuh dapat 
mendukung berbagai mekanisme asuransi diri, 
seperti rekening tabungan pribadi wajib (tetapi 
karena keterbatasan dalam asuransi diri, cara ini 
tidak terlalu efektif). Sedangkan, negara-negara 
berpendapatan rendah dapat menjalankan skema 
kerja sosial, yang bila dirancang dengan efektif 
bisa menentukan sendiri targetnya dan dapat 
diimplementasikan juga ketika tingkat informalitas 
tinggi (Bab 7).
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yang dimaksudkan oleh pemberian insentif 
kuota Amerika Serikat masih perlu dilihat 
(lihat Bab 10).

Bagaimana cara mereformasi 
institusi-institusi pasar tenaga 
kerja yang “buruk”

Secara teknis dan politik, mereformasi 
institusi-institusi pasar tenaga kerja itu 
tidak mudah. Secara teknis, sulit karena 
mensyaratkan adanya koordinasi yang 
baik antara berbagai pasar tenaga kerja 
yang berbeda, dan sering kali, dengan 
reformasi yang terjadi di luar pasar tenaga 
kerja. Secara politik, sulit karena biasanya 
ada kepentingan tersembunyi untuk 
mempertahankan status quo. Tambahan 
pula, biaya jangka pendek reformasi bisa 
jadi sangat besar dan terdistribusi secara 
tidak merata. Ambil contoh reformasi 
untuk mengurangi perlindungan tenaga 
kerja: kalangan yang saat itu mendapat 
perlindungan lebih akan merasa dirugikan 
oleh reformasi daripada diuntungkan 
olehnya. Dan sekiranya mereka itu, pada 
saat yang sama, adalah kalangan yang 
berpengaruh—direpresentasikan oleh 
serikat kerja dan dengan suara politik—
kekuatan mereka untuk menghambat 
reformasi dapat menjadi penghalang yang 
tak tertembus.
 Beberapa negara telah mengimple-
mentasikan reformasi pasar tenaga kerja 
yang bisa dikatakan cukup berhasil: di 
antara negara-negara OECD, dapat disebut 
Irlandia, Republik Korea, Belanda, Selandia 
Baru, dan Republik Slovakia; di antara 
negara-negara berkembang adalah Cile dan 
Kolombia (lihat Kotak 9.5 untuk Kolombia 
dan Republik Slovakia). Sementara itu, 

Cina sedang berada di tengah transisi pasar 
tenaga kerja yang besar, dan negara-negara 
di kawasan Balkan sedang berjuang keras 
untuk dapat melalui reformasi pasar tenaga 
kerja yang dramatis.
 Pengalaman menunjukkan bahwa 
perubahan yang efektif membutuhkan 
perpaduan antara faktor-faktor berikut: 
perancangan dan pengimplementasian 
paket kebijakan yang konsisten dan 
komprehensif; penanganan terhadap 
kepentingan yang tersembunyi; perluasan 
akuntabilitas sosietal; dan dalam kasus-
kasus tertentu, pemberian kompensasi 
kekelompok-kelompok yang dirugikan. 
Kejutan ekonomi makro dan keuangan 
dapat memfasilitasi perubahan, walaupun 
tidak selalu dalam arah yang positif. 
Mereformasi institusi di tengah meluasnya 
pemutusan hubungan kerja dan tingginya 
tingkat pengangguran (seperti terjadi di 
Republik Korea menyusul krisis keuangan 
tahun 1998) sangat sulit, meskipun pada 
saat-saat semacam itu mencapai konsensus 
sosietal untuk menggulirkan reformasi lebih 
mudah.

Merancang sebuah paket kebijakan yang 
konsisten dan koheren. Salah satu pelajaran 
terpenting dari pengalaman negara itu 
adalah bahwa reformasi yang berskala kecil 
tidak memberi banyak manfaat (“mengutak-
utik bagian pinggiran” biasanya memiliki 
pengaruh distribusional yang merugikan). 
Lagi pula, reformasi perlu mencakup 
kebijakan-kebijakan pasar tenaga kerja dan 
dikaitkan dengan reformasi dalam sistem 
perlindungan sosial. Reformasi menjadi 
lebih efektif dan lebih berkesetaraan bila 
berbagai instrumen pasar tenaga kerja yang 
berbeda dikoordinasi: langkah-langkah 
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untuk mengurangi cengkeraman “orang 
dalam” dan meningkatkan fleksibilitas 
dengan cara menghapus berbagai hambatan 
dan menurunkan biaya pemberhentian 
pekerja dapat dikaitkan dengan penciptaan 
mekanisme-mekanisme tunjangan masa 

menganggur dan penghapusan status 
kontrak yang ganda. Reformasi di pasar-
pasar yang lain dan dalam sektor publik 
sering kali menentukan keberhasilan 
reformasi pasar tenaga kerja. Kedalaman 
dan kekompetitifan pasar-pasar lain 

KOTAK 9.5 Dua kasus reformasi pasar tenaga kerja: satu komprehensif, yang lain parsial

Reformasi komprehensif di Republik 
Slovakia
Pada tahun 2000, angka pengangguran di 
Republik Slovakia mencapai 19 persen dari seluruh 
angkatan kerja—tertinggi di antara negara-negara 
OECD pada waktu itu. Faktor utamanya adalah 
realokasi kerja yang substansial yang disebabkan 
oleh peralihan ke suatu ekonomi pasar, ditambah 
dengan mobilitas tenaga kerja yang rendah karena 
keterampilan dan ketidaksetaraan regional. 
Namun, dampak transisi atas pasar tenaga kerja 
itu diperburuk oleh tatanan institusi yang tidak 
memadai: tarif pajak tenaga kerja yang tinggi dan 
tunjangan masa menganggur serta sistem bantuan 
sosial yang terlalu membuai, yang membuat 
orang malas mencari kerja dan meningkatkan 
informalitas.
 Mereformasi institusi-institusi ini di tengah 
angka pengangguran yang tinggi sungguh sulit, 
terutama untuk pemerintah reformis yang hanya 
didukung oleh mayoritas yang kecil di parlemen. 
Namun, pada awal tahun 2003, didorong oleh 
kemenangan mereka yang kedua dalam pemilihan 
umum, pemerintah Slovakia yang reformis itu 
menjalankan suatu reformasi kebijakan sosial 
dan pasar tenaga kerja yang komprehensif dan 
ambisius. Pemerintah memilih strategi yang 
memadukan berbagai langkah untuk menurunkan 
pajak tenaga kerja, meningkatkan insentif 
untuk kerja melalui reformasi tunjangan masa 
menganggur dan bantuan sosial, investasi dalam 
keterampilan tenaga kerja dan employability, 
memperbaiki kecocokan antara pekerja dengan 
pekerjaannya melalui fleksibilitas dan mobilitas 
tenaga kerja yang lebih tinggi, dan memperkuat 

administrasi negara dalam kebijakan tenaga kerja 
dan sosial.
 Strategi baru tersebut merepresentasikan 
perubahan yang amat signifikan dalam filosofi 
kebijakan ketenagakerjaan dan sosial di 
Republik Slovakia: dari sebuah sistem yang 
mencampuradukkan berbagai tunjangan dan 
redistribusi menjadi sistem yang memisahkan 
tunjangan sosial dari tujuan-tujuan kesetaraan; 
dan dari suatu tradisi pemberian penghargaan 
yang didasarkan pada norma-norma subjektif 
atau “moral” ke tradisi yang menjamin standar 
kehidupan tertentu untuk semua warga negara 
tanpa memedulikan alasan mengapa mereka 
menjadi miskin, tetapi yang menghargai inisiatif 
dan motivasi individual.
 Hal utama yang mendorong dijalankannya 
reformasi ini hingga tuntas adalah pemerintah 
reformasi yang mempunyai amanat rakyat yang 
kuat; kepemimpinan dan kompetensi teknis 
yang luar biasa dari Menteri Tenaga Kerja dan 
Urusan-urusan Sosial; akses ke dalam Uni Eropa 
sebagai alat pendisiplin; dan persepsi publik 
yang kuat, yang dibangun di atas analisis dan 
penyebarluasannya yang menyatakan bahwa 
reformasi institusional diperlukan. Tambahan pula, 
reformasi pasar tenaga kerja ini tidak dijalankan 
sebagai sebuah program yang terpisah, tetapi 
sebagai bagian dari paket kebijakan yang lebih 
luas untuk membuat ekonomi Slovakia lebih 
kompetitif pascapenggabungan diri dengan Uni 
Eropa. Paket kebijakan yang dimaksud juga 
mencakup suatu perubahan yang menyeluruh 
dalam pajak pendapatan personal dan reformasi 
sistem pendidikan.

Reformasi pasar tenaga kerja yang parsial 
di Kolombia
Pada tahun 1990, Kolombia memperkenalkan 
sebuah reformasi pasar tenaga kerja yang secara 
substansial mengurangi biaya yang dikeluarkan 
untuk memberhentikan pekerja. Reformasi 
tersebut mengatur pengurangan jumlah pesangon, 
memperluas definisi PHK yang “adil,” memperluas 
pemakaian kontrak temporer, dan mempercepat 
proses-proses pemberhentian massal. Pengaruh 
gabungan dari reformasi ini dimaksudkan untuk 
mengurangi biaya yang terkait dengan proses 
pemecatan pekerja dalam perusahaan seperti 
diatur dalam undang-undang. Namun, reformasi ini 
tidak mampu menyentuh perusahaan-perusahaan 
sektor informal yang tidak tercakup dalam 
undang-undang.
 Analisis atas pengaruh reformasi tersebut 
menunjukkan bahwa reformasi itu memang 
meningkatkan dinamika pasar tenaga kerja 
Kolombia dengan cara meningkatkan angka 
keluar-masuk ke pekerjaan. Terjadi peningkatan 
dalam pergantian (turnover) pekerja di sektor 
formal, dengan yang terbesar terjadi di kalangan 
pekerja muda, pekerja yang lebih terpelajar, 
dan pekerja yang bekerja di perusahaan-
perusahaan yang lebih besar. Reformasi tersebut 
kiranya juga memberikan kontribusi untuk 
terpenuhinya standar-standar yang diatur dalam 
undang-undang dengan cara mengurangi biaya 
formalitas.

Sumber: Kugler (2004).
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(termasuk pasar produk dan keuangan) 
sangat penting.

Menangani kepentingan tersembunyi. 
Reformasi sering kali dipakai oleh kelompok-
kelompok yang secara politik lebih berkuasa. 
Sebagai contoh, kebijakan-kebijakan 
untuk mengurangi perlindungan kerja, 
memungkinkan pemberian upah di bawah 
standar minimum, atau menyederhanakan 
dan memperbaiki sektor publik biasanya 
mendapat pertentangan yang keras 
dari pihak serikat pekerja. Membangun 
konsensus sosietal yang luas untuk reformasi 
sering kali merupakan satu-satunya jalan 
untuk mengatasi berbagai kepentingan 
tersembunyi itu. Sebagai langkah pertama, 
diperlukan pendokumentasian biaya 
tinggi yang dikeluarkan untuk kebijakan 
pasar tenaga kerja yang buruk melalui 
pengumpulan data yang baik, analisis, dan 
penyebarluasannya (seperti dijalankan di 
Republik Slovakia).

Memperluas akuntabilitas sosial. Dalam 
membangun konsensus sosietal yang mampu 
menopang reformasi pasar tenaga kerja, 
diperlukan langkah-langkah spesifik untuk 
memberdayakan kelompok-kelompok yang 
biasanya disebut “orang luar” (outsider) 
atau para pekerja yang hak-haknya dilucuti 
dan harus menanggung beban dari 
nonreformasi. Akan sangat membantu bila 
terdapat partai-partai politik serta berbagai 
organisasi kemasyarakatan yang memiliki 
basis representasi dan dukungan yang 
luas dan kuat. Jika semuanya itu tidak ada, 
kiranya perlu dipikirkan cara-cara untuk 
mendirikan institusi dan memberikan suara 
yang lebih besar dalam tawar-menawar (di 

semua tingkatan) ke perwakilan berbagai 
kelompok yang hak-haknya dilucuti. Ini 
akan lebih mudah bila terdapat pemerintah 
lokal yang demokratis dan berbagai asosiasi 
otonom yang kuat—asosiasi bisnis privat 
independen, asosiasi-asosiasi pekerja yang 
merepresentasikan kepentingan kelompok 
tertentu, dan semacamnya. Sektor privat yang 
independen juga merupakan sekutu alami 
ketika gelombang reformasi menyentuh 
sektor publik dan praktik pengupahan.

Memberi kompensasi ke pihak-pihak yang 
dirugikan. Biaya jangka pendek reformasi 
bisa jadi tinggi untuk kelompok-kelompok 
pekerja tertentu: reformasi tunjangan masa 
menganggur dan bantuan sosial di Republik 
Slovakia jelas-jelas merugikan para pekerja 
Roma dan mereka yang tinggal di kawasan-
kawasan dengan angka pengangguran yang 
tinggi. Karenanya, pemberian kompensasi 
ke pihak-pihak yang dirugikan perlu 
dilakukan. Hal ini akan sangat baik bila 
dilakukan dengan cara-cara yang mampu 
mengatasi berbagai hambatan yang mereka 
hadapi ketika masuk kembali ke dunia kerja 
(pemberian pendidikan atau pelatihan) atau 
yang memfasilitasi mobilitas tenaga kerja 
dan mendorong insentif kerja (voucher 
transportasi ke mereka yang sudah tidak 
lagi menerima bantuan sosial karena sudah 
bekerja). Langkah-langkah kompensatif 
semacam ini telah diperkenalkan sebagai 
bagian dari paket reformasi pasar tenaga 
kerja di Republik Slovakia.

Pasar produk dan 
reformasi perdagangan

Pasar produk terkait amat erat dengan 
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kesetaraan, dengan pola sebab-akibat 
dua arah: pasar produk membentuk 
distribusi kesempatan ekonomi, sementara 
ketidaksetaraan dalam pengaruh membentuk 
fungsi pasar produk. Baik rancangan 
kebijakan perdagangan eksternal maupun 
praktik pasar produk internal, keduanya 
mencerminkan pola-pola pengaruh. Upaya 
menghilangkan penghambat dan peraturan 
yang berlebihan perlu disertai dengan 
langkah-langkah yang dimaksudkan untuk 
mencapai akses yang sesungguhnya dan 
membantu mereka yang dirugikan.
 Perluasan dan pendalaman pasar 
sangat penting untuk ekspansi kesempatan: 
secara langsung untuk perusahaan 
dan para wiraswasta, dan secara tidak 
langsung bagi para pekerja. Seberapa setara 
ekspansi kesempatan ini tergantung pada 
interaksi antara pembukaan perdagangan 
eksternal, pasar dalam negeri, pola-pola 
infrastruktur, pasar tenaga kerja, jaring 
pengaman sosial, dengan langkah-langkah 
lain yang dimaksudkan untuk memperbaiki 
iklim usaha. Reformasi pasar produk dan 
perdagangan memiliki potensi yang besar 
untuk menghadirkan ekspansi kesempatan, 
namun, dalam jangka pendek sampai 
menengah, akan ada pula konsekuensi-
konsekuensi yang menyertainya, yang dapat 
merugikan kelompok tertentu, mulai dari 
kalangan yang sedang berkuasa dan relatif 
kuat hingga kelompok-kelompok menengah 
dan miskin. Konsekuensi tersebut dikaitkan 
dengan bagaimana proses pasar dan 
investasi berjalan: tenaga kerja biasanya 
tidak sepenuhnya “dinamis,” keterampilan-
keterampilan perlu waktu untuk dapat 
dikuasai, dan investasi sering kali “kasar” 
dan memakan waktu, terutama ketika 
perusahaan-perusahaan menghadapi pasar 

kredit yang tidak sempurna (lihat bagian 
sebelumnya) dan lingkungan investasi yang 
serba tidak pasti.
 Fungsi pasar produk melekat dalam 
struktur-struktur politik dan sosial. 
Cengkeraman kaum elit berkisar mulai dari 
yang amat jelas dan mengerikan—seperti 
pemberian monopoli cengkeh di Indonesia 
ke putra mantan Presiden Soeharto (sebuah 
monopoli yang kini sudah ditiadakan)—
sampai yang lebih samar dalam membentuk 
kebijakan perdagangan untuk melindungi 
kepentingan kaum yang berpengaruh. Juga 
benar bahwa kebijakan-kebijakan yang 
mempunyai tujuan mencapai kesetaraan 
(entah sungguh-sungguh ataupun retorik 
semata) dapat menghasilkan sesuatu 
yang buruk untuk pertumbuhan dan 
meragukan untuk kesetaraan. Ini tampak 
sangat jelas dalam perlindungan yang ketat 
pada produksi barang manufaktur dengan 
tenaga kerja yang relatif intensif dan produk 
makanan (seperti jagung di Meksiko, padi 
di Republik Korea, dan subsidi-subsidi 
pertanian yang tidak begitu populer di Uni 
Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat). Meski 
kelompok kaum miskin kadang-kadang 
memang memperoleh sesuatu dari sana, 
kalangan menengah dan elit-lah yang paling 
sering diuntungkan. Sementara itu, pihak 
konsumen makanan dirugikan.
 Sementara kebijakan-kebijakan yang 
mengurangi kekuasaan kalangan elit dalam 
pasar produk biasanya akan berakibat 
baik untuk efisiensi dan kesetaraan, 
sebuah versi “paradoks liberalisasi” yang 
dibahas sebelumnya sering kali terjadi. 
Kelompok dan individu yang mempunyai 
kapasitas ekonomi dan pengaruh politik 
berada di posisi yang sangat baik untuk 
meraup keuntungan dari pembukaan 
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pasar. Dalam kondisi-kondisi tertentu, ini 
dapat mendorong pada reaksi balik pasar. 
Chua (2004) mendokumentasikan kasus-
kasus “kaum minoritas yang mendominasi 
pasar,” yang sangat diuntungkan oleh 
reformasi pasar bebas, termasuk liberalisasi 
perdagangan. Secara tradisional, kaum etnis 
minoritas yang dominan, seperti orang 
Cina di Asia Tenggara, orang Libanon 
di Afrika Barat, dan orang kulit putih 
di Amerika Latin dan Afrika Selatan, 
tampaknya merupakan kalangan yang 
paling diuntungkan oleh marketisasi 
ekonomi mereka. Keadaan semacam ini 
dapat mengobarkan ketidakpuasan yang 
mendalam dan mendorong terjadinya 
kekerasan. Pertimbangan-pertimbangan 
politik ekonomi dan reaksi balik reformasi 
ini merupakan alasan tambahan untuk 
mengintegrasikan perhatian pada kesetaraan 
ke dalam rancangan reformasi pasar produk 
dan liberalisasi perdagangan.

Liberalisasi perdagangan

Liberalisasi perdagangan mengubah 
harga-harga relatif dalam suatu ekonomi, 
menyebabkan pergeseran dalam output, 
upah, dan kerja. Analisis-analisis mengenai 
liberalisasi perdagangan yang ada terutama 
mengupas hasilnya, hanya menyediakan 
bukti tidak langsung mengenai kesempatan. 
Analisis-analisis tersebut menunjukkan 
bahwa keterbukaan perdagangan itu 
secara positif terkait dengan pertumbuhan 
dan secara rata-rata, tidak ada korelasi 
yang kuat dengan distribusi pendapatan. 
Morley (2001), dengan menggunakan 
data dari Amerika Latin, menemukan 
adanya sedikit pengaruh negatif liberalisasi 
perdagangan atas distribusi pendapatan, 

sementara B ehrman,  Birdsal l ,  dan 
Székely (2003) menemukan pengaruh 
positif liberalisasi perdagangan terhadap 
ketidaksetaraan upah. Sebuah kajian lain 
yang menggunakan data panel dari 41 
negara menemukan bahwa keterbukaan 
perdagangan memiliki keterkaitan dengan 
peningkatan ketidaksetaraan, setelah turut 
mempertimbangkan pengaruh struktural 
dan kebijakan lain.43 
 Pengaruh rata-rata ini menutupi 
keragaman dampak liberalisasi perda-
gangan antarkelompok, terutama dalam 
jangka pendek hingga menengah. Dampak 
perubahan-perubahan harga  yang 
disebabkan oleh perdagangan tidak hanya 
tergantung pada pass-through rata-rata, 
tetapi juga pada seberapa besar tepatnya 
perubahan harga tersebut dan bagaimana 
produsen dan konsumen meresponsnya.44 
Sebagai contoh, pengaruh dari tindakan 
menghapuskan proteksi terhadap pertanian 
akan tergantung pada apakah harga produk-
produk agrikultural itu selanjutnya naik 
atau turun dan pada apakah kaum miskin 
merupakan produsen atau konsumen 
bersih dari produk-produk yang tidak 
diproteksi tersebut. Normalnya, liberalisasi 
perdagangan di bidang pertanian akan 
menguntungkan para petani skala kecil dan 
juga baik untuk peningkatan kesetaraan. 
Lagi pula, “secara tradisional, negara-negara 
berkembang telah menarik pajak dari sektor 
pertanian, sementara negara-negara maju 
memproteksinya.”45 Namun demikian, 
dampak-dampak tersebut perlu dianalisis 
kasus per kasus pada tingkat mikro.
 Proteksi umum yang dijalankan di 
Maroko menyediakan sebuah ilustrasi. 
Dalam analisis simulatif atas penghapusan 
tarif gandum, Ravallion (2004b) menemukan 
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bahwa, berkebalikan dari yang diharapkan, 
keluarga-keluarga yang tinggal di pedesaan 
akan rugi, sementara yang hidup di 
perkotaan untung. Walaupun hasil tersebut 
memprediksikan bahwa jumlah warga 
pedesaan yang memperoleh keuntungan 
akan lebih banyak daripada yang merugi, 
agregat kerugiannya tetap lebih tinggi 
daripada agregat keuntungannya. Lebih 
jauh lagi, pengaruhnya sangat beragam, 
dengan ketidaksetaraan horizontal yang 
signifikan: dua rumah tangga dengan 
tingkat pendapatan yang sama diprediksikan 
akan menerima hasil yang sangat berbeda, 
tergantung pada struktur produksi 
dan konsumsi spesifik masing-masing. 
Menggunakan analisis simulatif yang sama, 
bergabungnya Cina ke dalam World Trade 
Organization (WTO) memiliki pengaruh 
pengurangan kemiskinan agregat yang tak 
seberapa, tetapi ini menutupi variasi yang 
luar biasa dalam dampak yang dirasakan 
antara rumah tangga di pedesaan versus di 
perkotaan dan antara satu wilayah dengan 
wilayah yang lain.46

 Meskipun pengaruh agregat reformasi 
perdagangan atas kemiskinan dan kesetaraan 
tidak selalu gamblang—apakah dampak 
yang beragam itu kemudian terwujud dalam 
ketidaksetaraan kesempatan tergantung pada 
bagaimana aktivitas-aktivitas yang baru 
membuka akses, dan bagaimana tenaga kerja 
dapat masuk ke dalamnya—kita merasa pasti 
bahwa akan ada pihak yang diuntungkan 
dan pihak yang dirugikan. Hasil akhirnya 
tergantung pada kemampuan dan kesediaan 
pemerintah untuk mengurangi kerugian 
yang diderita oleh sektor-sektor yang paling 
terpukul, mungkin dengan meredistribusi 
beberapa keuntungan yang dinikmati oleh 
pihak yang diuntungkannya.

Pasar produk domestik dan 
kesetaraan

Kurangnya persaingan antarpedagang, 
terpencilnya lokasi geografis, buruknya 
infrastruktur, dan tingginya biaya transportasi 
menghambat transmisi perubahan harga 
batas ke kalangan yang hendak dituju oleh 
reformasi. Penanganan masalah-masalah 
tersebut dapat memperbaiki dampak 
reformasi perdagangan atas kesetaraan.
 Kasus agens-agens pemasaran publik 
atau privat untuk hasil pertanian yang 
diekspor adalah sebuah contoh yang 
lazim. Para petani kecil di banyak negara, 
secara tradisional, tidak memiliki pilihan 
lain kecuali menjual produk yang mereka 
hasilkan kepada agens pemasaran dengan 
harga yang jauh lebih rendah daripada 
harga ekspor free on board (f.o.b.). Biaya 
transportasi dan pemasaran memang 
menjadi salah satu faktor yang membuat 
perbedaan harga itu, namun keuntungan 
monopolistik sering kali juga demikian. 
Karenanya, agens-agens pemasaran dapat 
mencegah supaya perubahan-perubahan 
harga yang disebabkan oleh perdagangan  
tidak sampai ke para petani.47 Sebuah kajian 
dari tahun 1998 menemukan bahwa sistem 
pemasaran beras di Vietnam dikendalikan 
oleh sejumlah kecil perusahaan milik negara. 
Perusahaan-perusahaan ini membatasi 
transmisi perubahan harga batas bagi petani 
dan meninggikan biaya transaksi.48 Contoh 
lain yang lebih ekstrem adalah ketika dewan 
pemasaran menjadi sarana ekstraksi surplus 
dari para eksportir hasil-hasil pertanian, 
sebagaimana yang terjadi dengan para 
petani kakao di Ghana sesaat setelah 
kemerdekaan negeri itu. Maladewa juga 
pernah menghadapi persoalan yang sama: 
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kartel-kartel perusahaan yang membeli 
teh, gula, dan tembakau telah memotong 
imbal hasil yang seharusnya diterima para 
petani.49

 Namun demikian,  menghapus 
keberadaan dewan pemasaran tidak 
menjamin pemasaran yang efektif; dewan 
seperti itu dapat memainkan peran yang 
baik ketika pasar masih tipis atau tradisi 
perdagangan belum berkembang, seperti 
dalam pasar ekspor kacang mete mentah 
di Mozambik. Meskipun perusahaan 
perdagangan negara mengalami privatisasi 
pada akhir tahun 1980-an, belum ada 
tingkat persaingan yang memadai antara 
para pemasar privat ketika larangan 
ekspor kacang mete mentah dihapuskan 
pada awal tahun 1990-an. Bahkan, kacang 
mete tersebut harus melalui tiga lapis 
perantara dengan kekuatan yang hampir-
hampir bersifat monopsoni sebelum 
bisa mencapai pasar dunia. Akibatnya, 
margin perdagangan dari kalangan petani 
sampai ke pabrik adalah 50 persen dan 
peningkatan harga liberalisasi yang 
diharapkan tidak pernah sampai dinikmati 
oleh para petani.50

 Reformasi-reformasi perdagangan 
yang berlangsung di Meksiko menunjukkan 
bagaimana infrastruktur dan biaya 
transportasi dapat menentukan kesempatan 
melalui dampak yang mereka berikan atas 
transmisi harga. Liberalisasi perdagangan 
pada tahun 1980-an dan masuknya 
Meksiko ke dalam North America Free 
Trade Agreement (NAFTA) pada tahun 
1994 tampaknya mendorong terjadinya 
peningkatan penghasilan yang relatif tinggi 
di negara-negara bagian yang berbatasan 
langsung dengan Amerika Serikat.51 Studi 
lain mengenai Meksiko mendapati bahwa 

pengurangan tarif menyebabkan terjadinya 
pengurangan harga domestik yang semakin 
mengecil di tempat-tempat yang semakin 
jauh dari pusat. Pengaruh ini bisa jadi 
substansial (Figur 9.4). Kajian-kajian dari 
Rwanda dan Indonesia juga mencatat isolasi 
rumah tangga-rumah tangga yang terpencil 
dari perubahan harga batas.52

 Bahkan bila liberalisasi perdagangan 
memang dimaksudkan sebagai sebuah 
“gerakan” yang pro-kaum miskin, transmisi 
perubahan harga batas yang tidak sempurna 
baik dalam ekspor maupun impor 
menyebabkan ketidaksetaraan distribusi 
keuntungan. Dengan kata lain, mudah-
tidaknya akses ke pasar internasional sangat 
penting. Sayangnya, mereka yang seharusnya 
paling diuntungkan oleh perubahan harga 
batas yang bagus—yakni kaum miskin yang 
tinggal di daerah-daerah pedesaan—justru 
merupakan kalangan yang paling tidak 
tersentuh olehnya.

2–4 persen
4–5 persen

0–2 persen

 > 5 persen

Figur 9.4 Demi kesejahteraan keluarga, adalah lebih baik berada dekat 
dengan kesempatan-kesempatan ekonomi

Perubahan dalam 
kesejahteraan 

keluarga

Sumber: Nicita (2004).
Catatan: Perubahan kesejahteraan dihitung dari pengaruh perubahan harga yang terkait dengan liberalisasi perdagangan yang 
memengaruhi baik daya beli maupun pendapatan keluarga.
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 Banyak faktor yang turut menentukan 
transmisi perubahan harga yang terkait 
dengan perdagangan juga memegang 
peranan yang penting untuk pasar produk 
domestik. Sebagai contoh, persaingan 
antarpedagang, kualitas infrastruktur, 
dan biaya transportasi memengaruhi 
bagaimana keuntungan dialokasikan dalam 
siklus hidup atau rantai nilai produk. Dan 
persentase harga akhir yang baik yang 
dinikmati oleh produsen pertama, produsen 
perantara, distributor, dan pengecer dapat 
sangat berbeda.
 Sektor wol kashmir di Mongolia 
menunjukkan bagaimana reformasi pasar 
produk dapat mendongkrak baik tingkat 
kesetaraan maupun tingkat efisiensi. 
Jika dikembangkan dengan benar, wol 
kashmir dapat menjadi pilar dalam transisi 
ekonomi Mongolia dari sistem terpimpin 
ke sistem pasar. Wol kashmir merupakan 
usaha terbesar dan sumber penghidupan 
utama kaum miskin di negeri tersebut. Ia 
menyediakan pekerjaan untuk lebih dari 
16 persen dari seluruh angkatan kerja yang 
ada dan memberikan kontribusi lebih dari 
6,3 persen bagi GDP Mongolia antara tahun 
1993–2002. Namun, kebijakan-kebijakan 
sektor publik yang tidak memuaskan telah 
membuat industri ini tidak berkembang 
sepenuh potensi yang dipunyainya.
 Salah satu kelemahan utamanya 
adalah pemasaran dan distribusi. Pasar 
wol kashmir terbesar di Mongolia terletak 
di Ulaanbataar, 600–1.000 km dari daerah 
penghasil utamanya. Para peternak biasanya 
harus menjual produknya ke para pedagang 
yang langsung datang ke peternakannya 
atau di pasar-pasar kecil yang terdekat 
dengan potongan harga antara 10 hingga 45 
persen dari harga di Ulaanbataar. Dengan 

bekal pengetahuan tentang permintaan 
pasar yang tidak memadai, mereka harus 
mengeluarkan biaya transportasi ke pasar, 
tanpa kepastian bahwa produk mereka 
akan laku terjual. Berbagai kebijakan 
yang mendorong penciptaan pasar-pasar 
besar regional dan koperasi peternak, 
ataupun yang memperbaiki infrastruktur, 
dapat mengurangi biaya pemasaran dan 
meningkatkan margin yang dinikmati oleh 
para peternak tersebut.53

 Pertanian kacang kedelai di India 
menawarkan ilustrasi lain mengenai 
bagaimana saluran-saluran pemasaran 
produk dapat meningkatkan kesetaraan. 
Sembilan puluh persen panenan kedelai 
dijual oleh para petani kecil ke tengkulak, 
yang bertindak selaku agens pembelian 
untuk pembeli besar di pasar lokal milik 
pemerintah, yang disebut mandi. Para 
petani hanya mempunyai pengetahuan 
umum mengenai tren harga dan tidak 
memiliki pilihan lain kecuali menerima 
harga yang ditetapkan untuk mereka oleh 
para tengkulak atau harga lelang pada hari 
mereka membawa panenan mereka ke 
mandi. Akibatnya, para tengkulak dapat 
mengeksploitasi petani dan pembeli besar 
dengan praktik-praktik yang menciptakan 
inefisiensi di seluruh sistem yang ada.
 Melalui program e-Choupal Initiative, 
ITC, salah satu perusahaan privat terkemuka 
di India, menempatkan komputer yang 
dilengkapi dengan akses Internet di daerah-
daerah pertanian. Setiap komputer—
yang ditempatkan di rumah seorang 
petani dan dipakai secara bersama-sama 
oleh sekitar 10 desa—menjadi tempat 
pertemuan sosial untuk saling bertukar 
informasi dan pusat e-commerce. Para 
petani dapat menggunakan komputer 
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itu untuk mengecek harga, mempelajari 
teknik-teknik pertanian, membeli input, 
dan menjual panenan kedelai dengan harga 
pasar hari sebelumnya. Mereka kemudian 
bisa membawa panenan mereka ke sebuah 
pusat pemrosesan ITC, di mana kedelai itu 
ditimbang secara elektronik dan saat itu 
juga dibayar. Para petani yang menjual ke 
e-Choupal, secara rata-rata, menerima 2,5 
persen lebih tinggi untuk produk mereka, 
dan ITC sendiri menghemat 2,5 persen 
dari biaya pengumpulan kedelai dengan 
memotong jalur tengkulak. Para petani 
juga diuntungkan karena penimbangan 
yang akurat, pembayaran yang segera, dan 
informasi mengenai harga dan trennya 
yang memungkinkan mereka untuk 
mengoptimalkan keputusan penjualan 
mereka. Sistem e-Choupal terus berkembang 
dengan pesat, menjangkau lebih dari 
3,1 juta petani pada akhir tahun 2004.54 
Program inisiatif ini menggambarkan 
bagaimana perbaikan dalam teknologi dan 
infrastruktur komunikasi memberi dampak 
yang positif untuk kesetaraan dan efisiensi 
pasar produk.
 Selain saluran-saluran pemasaran dan 
teknologi baru yang lebih baik itu, masih 
terdapat cara-cara lain untuk memperbaiki 
kompetisi pasar produk yang dapat 
memberi pengaruh baik bagi kesetaraan. 
Berbagai langkah yang dimaksudkan untuk 
memfasilitasi masuknya perusahaan-
perusahaan baru sering kali berarti bahwa 
usaha kecil dan menengah memperoleh 
keuntungan dengan “mengorbankan” 
perusahaan-perusahaan besar yang mapan 
dan kuat secara politik. Kompetisi atau 
persaingan pasar produk juga dapat 
menurunkan harga di tingkat konsumen 
dan membuat barang-barang itu terjangkau 

oleh orang miskin. Tentu saja, langkah-
langkah untuk memperbaiki persaingan 
pasar produk juga memiliki imbas positif 
untuk efisiensi dan pertumbuhan, serta 
meningkatkan kesejahteraan kaum 
miskin.
 Larangan lisensi—meski dirancang 
atas nama kesetaraan—adalah salah satu 
cara untuk menghambat persaingan. India 
mengkhususkan produksi lebih dari 600 
produk manufakturnya, termasuk pakaian 
dan tekstil, untuk perusahaan-perusahaan 
kecil. Rezim lisensi ini dapat merugikan 
untuk upaya negeri itu untuk menyediakan 
lapangan kerja baru karena ia menghambat 
produsen-produsen kecil untuk tumbuh 
dan bersaing dengan pemanufaktur yang 
lebih besar di, misalnya, Cina. Beban 
regulatif, administratif, dan fiskal yang 
tinggi juga dapat mengganggu pasar 
produk karena membuat perusahaan tetap 
berkutat di sektor informal. Perusahaan-
perusahaan informal menghadapi sejumlah 
hambatan, yang membuat mereka jauh 
kalah produktif dari pesaing mereka yang 
ada di sektor formal. Sebagai contoh, tingkat 
produktivitas pemanufaktur rem informal 
di Turki hanya 22 persen dari produktivitas 
Amerika Serikat, sementara pesaing sektor 
formalnya mencapai tingkat produktivitas 
89 persen. Akses yang terjangkau ke 
tanah yang tersertifikat secara sah dan 
infrastruktur yang mantap (Bab 8) juga dapat 
meningkatkan kekompetitifan perusahaan 
dan pasar produknya.55

 Seperti sudah dibahas, infrastruktur 
transportasi dan logistik yang lebih baik 
dapat mengurangi biaya barang-barang 
bergerak. Hubungan transportasi yang 
lebih baik dengan kawasan-kawasan lain 
juga menjamin terhindarnya suatu wilayah 
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tertentu dari fluktuasi atau pergolakan 
harga regional. Sebagai contoh, jika terjadi 
kekeringan atau kekurangan persediaan 
pangan di suatu daerah, hubungan 
regional yang efisien akan memungkinkan 
konsumen untuk “mengimpor” bahan 
pangan dengan harga yang masuk akal 
dari daerah-daerah lain di negara itu. 
Terakhir, sistem transportasi dan logistik 
yang lebih baik mampu menurunkan biaya 
inventaris atau penyimpanan dengan cara 
membuat waktu pengiriman lebih tepat 
dan dapat diandalkan sehingga, lagi-lagi, 
baik produsen maupun konsumen merasa 
diuntungkan.56

Interaksi antara pasar produk 
dengan pasar tenaga kerja

Perubahan-perubahan dalam pasar produk, 
entah yang dipicu oleh perkembangan 
internal ataupun berbagai perubahan 
eksternal yang terkait dengan perdagangan, 
memiliki pengaruh yang besar pada 
kesempatan yang dihadapi para pekerja. 
Teori perdagangan standar memperkirakan 
bahwa negara seharusnya mengekspor 
berbagai produknya yang, secara intensif, 
menggunakan faktor-faktor yang relatif 
banyak. Negara-negara yang tenaga kerjanya 
melimpah harus melihat keuntungan relatif 
yang ada dalam sistem upah untuk para 
pekerja yang tidak terampil, seperti terjadi 
di negara-negara macan Asia Tenggara pada 
tahun 1960-an dan 1970-an.57

 Pengalaman yang dirasakan oleh 
negara-negara kawasan Amerika Latin 
sangat berlawanan. Banyak negara, 
termasuk Argentina, Cile, Kolombia, 
Kosta Rika, Meksiko, dan Uruguay, 
menyaksikan adanya perbedaan upah yang 

jauh ketika mereka membuka diri untuk 
perdagangan pada tahun 1980-an dan 
1990-an. Beberapa kalangan berpendapat 
bahwa hal ini disebabkan oleh masuknya 
negara-negara Asia berpendapatan rendah 
secara masif ke dalam pasar global. Yang lain 
menafsirkan bukti itu sebagai pendukung 
perubahan teknis bias keterampilan yang 
umum, di mana pembukaan perdagangan 
memfasilitasi proses restrukturisasi, 
termasuk penghapusan pekerjaan-pekerjaan 
dalam industri yang tidak efisien, dan 
peningkatan tuntutan dan upah relatif 
untuk para pekerja terampil.58 Apa pun 
alasannya, pertanyaannya adalah apakah ini 
adalah sumber peningkatan ketidaksetaraan 
kesempatan. Untuk jangka pendek sampai 
menengah, hampir dapat dipastikan 
bahwa memang demikianlah halnya, 
sebab para pekerja yang tidak terampil 
tidak dapat dengan cepat meningkatkan 
keterampilannya. Dalam jangka panjang, 
meningkatnya ketidaksetaraan upah 
menyediakan insentif untuk investasi 
di bidang pendidikan, sebab sistem-
sistem pendidikan mampu menyediakan 
kesempatan yang setara (Bab 7).
 Pengaruh restrukturisasi ekonomi 
terhadap para pekerja juga tergantung pada 
tingkat mobilitas para pekerja tersebut. 
Sebuah kajian dari India menunjukkan 
bahwa pengaruh liberalisasi perdagangan 
pada tahun 1990-an terhadap kemiskinan 
beragam dari satu negara bagian ke 
negara bagian yang lain, tergantung pada 
fleksibilitas hukum ketenagakerjaannya. 
Di negara-negara bagian yang tingkat 
fleksibilitas hukumnya rendah, di mana 
liberalisasi tidak menghasilkan pengaruh 
terukur dalam alokasi pekerja lintas sektor, 
dampak merugikan dari pembukaan 
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perdagangan terhadap kemiskinan paling 
terasa. Sementara di negara-negara bagian 
dengan hukum tenaga kerja yang lebih 
fleksibel, pergerakan pekerja lintas sektor 
mengurangi syok yang disebabkan oleh 
perubahan-perubahan harga relatif.59 
Meski mobilitas yang lebih besar memang 
diharapkan, perancangan langkah-langkah 
yang meningkatkan f leksibilitas itu 
perlu diimbangi dengan tingkat proteksi 
terhadap pekerja yang sesuai untuk 
situasi institusionalnya (lihat pembahasan 
sebelumnya tentang pasar tenaga kerja).

Jaring pengaman dan 
kesempatan

Jaring pengaman melengkapi upaya 
pendalaman pasar produk dan sering kali 
merupakan unsur yang sangat penting dari 
strategi untuk memastikan bahwa ekspansi 
pasar menghasilkan kesetaraan yang lebih 
besar. Pertanyaan-pertanyaan umum 
mengenai rancangan jaring pengaman 
sudah dibahas dalam Bab 7; di sini, kita akan 
menyoroti kaitan hal itu dengan perubahan 
pasar produk. Seperti disinggung di atas, 
pembukaan perdagangan menciptakan 
kalangan yang diuntungkan dan dirugikan. 
Bagaimana hal ini memengaruhi kesetaraan 
sebagiannya tergantung pada bagaimana 
pemerintah bisa menawarkan dukungan 
(atau kompensasi) untuk pihak-pihak yang 
dirugikan.
 Rodrik (1998) menemukan bahwa 
keterbukaan terkait erat dengan anggaran 
pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi. 
Alasannya adalah bahwa sistem ekonomi 
yang terbuka lebih rentan terhadap syok atau 
kejutan eksternal dan menuntut pengeluaran 
yang lebih banyak dalam hal penjaminan 

sosial untuk mengurangi risiko eksternal. 
Dalam ekonomi lebih maju yang memiliki 
kapasitas untuk mengendalikan sistem 
kesejahteraan sosial, paparan terhadap risiko 
eksternal terkorelasi erat dengan pengeluaran 
untuk jaminan dan kesejahteraan sosial. 
Sedangkan dalam ekonomi yang belum 
terlalu maju, pemerintah mengandalkan 
serangkaian perlengkapan yang lebih luas, 
seperti kerja publik, untuk mengurangi risiko 
(eksternal).
 Rancangan jaring pengaman yang 
spesifik mampu memperluas kesempatan 
orang-orang yang mendapat pengaruh 
negatif. Sebagai contoh, program-program 
bantuan penyesuaian perdagangan di 
Amerika Serikat memperluas tunjangan 
masa menganggur, menyediakan pelatihan 
dan subsidi relokasi untuk para pekerja 
yang dipindahkan tempat kerja. Sementara 
pemerintah Amerika Serikat menawarkan 
program-program ini sebagai tindak 
lanjut dari NAFTA, pemerintah Meksiko 
menjalankan program Procampo, sebuah 
program penyaluran bantuan tunai ke 
para petani gandum untuk mengurangi 
beban konsekuensi persaingan yang 
disebabkan oleh NAFTA dari Amerika 
Serikat. Procampo dirancang untuk 
menyediakan dukungan konsumsi sebagai 
kompensasi dari anjloknya harga dan 
untuk memungkinkan petani melakukan 
diversifikasi aktivitas. Walaupun besarnya 
bantuan tunai ini menjadi tidak begitu 
berarti karena hantaman Krisis Tequila 
tahun 1995, ada petunjuk kuat bahwa petani 
mendapat keuntungan darinya dan bahwa 
krisis ini digunakan untuk maksud-maksud 
investasi selanjutnya.60

 Sementara paduan kebijakan yang ideal 
adalah yang menggabungkan hambatan-



324 Laporan Pembangunan Dunia 2006

hambatan yang lebih sedikit dan jaring 
pengaman yang ekstensif, hal ini tidak selalu 
fisibel. Banyak negara memperkenalkan 
liberalisasi secara bertahap untuk me-
mastikan bahwa proses penciptaan lapangan 
kerja baru mendahului atau seiring dengan 
proses destruksi pekerjaan—ini merupakan 
ciri utama dalam pengalaman Asia Timur 
(lihat pembahasan tentang Cina dalam Bab 
6). Hal ini membawa risiko restrukturisasi 
yang lebih lambat dan memperluas proteksi 
melampaui periode yang dijustifikasi oleh 
kesetaraan karena kooptasi oleh kalangan 
yang berpengaruh.

Kredibilitas, dukungan politik, 
dan rancangan reformasi pasar 
produk

Meskipun kaum teknokrat dapat membuat 
rancangan reformasi perdagangan dan 
pasar produk yang lain yang mendukung 
baik pertumbuhan maupun kesetaraan, 
hasil-hasil yang diharapkan tidak akan 
pernah terwujud bila tidak ada dukungan 
politik yang mencukupi. Karena sifat 
dasar kebijakan perdagangan—kumpulan 
pemenang yang terkonsentrasi dari 
hambatan-hambatan perdagangan versus 
kumpulan pemenang yang menyebar dari 
liberalisasi (konsumen pada umumnya)—
mudahlah untuk kelompok dengan 
kepentingan yang tersembunyi untuk 
“menungganginya.” Tarif baja di Amerika 
Serikat dan subsidi-subsidi pertanian di 
Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa adalah 
contoh yang amat jelas mengenai hal ini.
 Bahkan setelah ditetapkan pun, hukum-
hukum liberalisasi perdagangan tetap tidak 
imun dari kooptasi kelompok elit. Jika para 
aktor ekonomi tidak yakin bahwa reformasi 

itu kredibel—yang berarti bahwa para 
politikus akan bersikap netral dan tidak 
memihak pada kelompok kepentingan 
tertentu—perubahan yang diharapkan 
tidak akan pernah terwujud. Kasus kacang 
mete di Mozambik, sekali lagi, menjadi 
contoh yang sangat bagus di sini. Pada awal 
tahun 1990-an, pemerintah Mozambik 
(bekerja sama dengan Bank Dunia) 
mengimplementasikan rezim penentuan 
harga baru yang meliberalisasikan ekspor 
kacang mete mentah. Namun, tidak 
muncul komitmen politik yang kredibel 
terhadap rezim penentuan harga yang 
baru tersebut, sehingga baik kalangan 
petani maupun pengolah kacang mete 
tidak ada yang menuruti aturan baru itu. 
Efisiensi yang diharapkan akan muncul dari 
realokasi sumber daya itu juga tidak pernah 
terwujud.61

 Sementara bagian ini berulang kali 
menekankan heterogenitas pengaruh 
perubahan pasar produk, message policy-nya 
tidak selalu berupa reformasi yang terbeber 
hingga ke detail-detailnya. Hal itu berisiko 
besar untuk “ditunggangi.” Idealnya adalah 
menyeimbangkan antara liberalisasi yang 
bertahap namun komitmen dan keterlibatan 
dalam langkah-langkah komplementer 
yang memperluas kesempatan untuk 
semua orang: pendidikan, infrastruktur, 
persaingan, dan jaring pengaman (sosial). 
Debat kemasyarakatan dan penyebaran 
informasi dapat memastikan bahwa 
pemerintah tetap akuntabel untuk semua 
kelompok, tidak hanya untuk mereka 
yang memiliki akses dan koneksi. Dari 
hal-hal lain yang secara khusus sangat 
penting untuk pembukaan pasar eksternal 
adalah peran dari komitmen eksternal. 
Keikutsertaan dalam berbagai kesepakatan 
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internasional, seperti WTO, Uni Eropa, atau 
NAFTA, secara efektif dapat “memaksa” 
para politikus untuk menjalankan reformasi 
perdagangan. Ketika peraturan-peraturan 
perdagangan diikat dengan kesepakatan 
internasional, komitmen akan reformasi 
menjadi lebih kredibel dan tidak rentan 
dari kooptasi kelompok kepentingan 
dalam negeri tertentu (asimetri kekuasaan 
antara pihak-pihak internasional dalam 
kesepakatan semacam itu tetap ada, seperti 
nanti akan kita lihat di Bab 10).

Manajemen ekonomi makro 
dan kesetaraan

Instabilitas ekonomi 
makro adalah penyebab 
sekaligus konsekuensi dari 
ketidaksetaraan

Stabilitas ekonomi adalah barang publik 
dan diharapkan, secara merata, dirasakan 
oleh setiap orang. Terdapat kaitan yang 
sangat erat antara stabilitas ekonomi 
makro dan pertumbuhan jangka panjang, 
dengan pertumbuhan, pada umumnya, 
menyebabkan ekspansi kesempatan untuk 
semua orang. Namun, fakta bahwa stabilitas 
merupakan barang publik tidak berarti 
bahwa insiden manfaat atau keuntungannya 
setara. Seperti sudah dibahas dalam Bab 
4, distribusi pendapatan yang dihasilkan 
oleh pertumbuhan ekonomi biasanya 
sama tidak setaranya dengan distribusi 
pendapatan mula-mula. Tambahan pula, 
instabilitas ekonomi makro, entah dalam 
bentuk volatilitas atau inflasi yang tinggi, 
dapat memberi pengaruh yang berbeda dan 
tidak berkesetaraan, karena pola kekuasaan 
dan kekayaan bisa memengaruhi distribusi 

kerugian—dan kelompok-kelompok yang 
berbeda mempunyai kapasitas yang tidak 
sama untuk menghadapi kejutan yang 
muncul berikutnya.
 Seperti di banyak bidang yang lain, 
terdapat pola sebab-akibat dua arah antara 
kondisi ekonomi makro dengan kesetaraan. 
Pola-pola kekuasaan yang tidak setara dan 
berbagai struktur institusional yang terkait 
dengannya berada di pusat pengaruh 
kausatif dari ketidaksetaraan ke instabilitas 
dan dalam pengaruh krisis yang regresif. 
Dengan menekankan kaitan ini, kami tidak 
bermaksud menentang berbagai literatur 
ekonomi yang membahas penyebab-
penyebab krisis. Tergantung pada jenis 
krisisnya, literatur ini melihat penyebab 
krisis adalah ketidakseimbangan fiskal, 
pergerakan yang berbondong-bondong dari 
para investor di belakang krisis nilai tukar, 
dan interaksi antara liabilitas eksternal, 
nilai tukar, dan kondisi keuangan-korporat, 
terutama di bawah “kapitalisme kroni.”62 
Beberapa proses yang terdapat dalam 
literatur ini melengkapi diagnosis Laporan 
ini; yang lain merupakan perwujudan 
dari kondisi-kondisi distribusional dan 
institusional yang mendasari.
 Figur 9.5 menunjukkan korelasi 
bivariat antara volatilitas ekonomi makro 
dan “batasan atas [kekuasaan] eksekutif,” 
yang diharapkan terkait erat dengan batasan 
untuk kaum elit politik. Pembatasan yang 
lemah diasosiasikan dengan volatilitas yang 
lebih besar (dan kecenderungan yang lebih 
besar untuk mengalami krisis ekonomi 
makro).
 Korelasi tersebut tidak mengatakan 
apa pun mengenai hubungan sebab-akibat. 
Tetapi, ada petunjuk yang mendukung 
pandangan bahwa institusi “yang lemah dan 
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tidak setara” memiliki pengaruh kausatif 
atas instabilitas ekonomi. Karya-karya 
tradisional menafsirkan instabilitas sebagai 
konsekuensi perjuangan distribusional yang 
tidak dapat ditangani secara efektif oleh 
institusi.63 Seperti dibahas dalam Bab 6, 
karya Bates (1981) yang sangat berpengaruh 
untuk karya-karya selanjutnya mengenai 
Ghana menginterpretasikan overvaluasi 
nilai tukar dan kebijakan penetapan harga 
internal sebagai mekanisme pemerintah 
untuk memberi pajak para petani kakao 
pada periode awal pascakemerdekaan guna 
memperoleh sumber daya untuk membeli 
simpati dan dukungan dari masyarakat 
perkotaan. Kombinasi antara pemerintah 
yang rakus dengan institusi-institusi 
penyeimbang yang lemah atau malah tidak 
ada sama sekali menciptakan prakondisi 
untuk pertarungan untuk memperebutkan 
sumber daya dan instabilitas politik yang 
sistematis hingga awal tahun 1980-an. 
Analisis terhadap hiperinflasi, di lingkungan 
yang sangat berbeda antara Bolivia dan 

Israel, menunjukkan instabilitas ekonomi 
makro sebagai konsekuensi dari kegagalan 
untuk menangani konflik-konflik kemasya-
rakatan.64

Instabilitas ekonomi makro 
dapat berinteraksi dengan 
pengaruh krisis yang tidak 
setara

Krisis, apa pun penyebabnya, secara 
sistematis buruk untuk pertumbuhan, 
apalagi ketika masih terdapat “perebutan” 
distribusional. Rodrik (1999a) dalam sebuah 
analisis empiris lintas negara, menyatakan 
bahwa pengaruh kejutan eksternal pada 
tahun 1970-an jauh lebih buruk untuk 
pertumbuhan dalam masyarakat di mana 
konflik distribusional latennya (yang diukur 
dengan ketidaksetaraan pendapatan atau 
fragmentasi etnolinguistik) lebih parah 
dan mekanisme-mekanisme manajemen 
konfliknya (diukur dengan kekokohan 
institusional dan berbagai indikator 
demokrasi) lebih lemah.
 Inf las i  yang t inggi  dan kr is is 
ekonomi makro terutama merugikan 
kaum miskin, yakni mereka yang paling 
tidak siap untuk menghadapi kejutan 
yang bersifat negatif. Mengenai dampak 
atas hasil distribusional, bukti survei 
rumah tangga tidak memperlihatkan bias 
penyenjang atau penyetara yang sistematis 
antarnegara: krisis yang melanda Meksiko 
pada tahun 1994–1995 sedikit memiliki 
pengaruh penyetara (walaupun jelas-jelas 
meningkatkan jumlah orang miskin); krisis 
yang menghantam Argentina pada tahun 
2001 memiliki pengaruh penyenjang. 
Sementara itu, inflasi yang tinggi memiliki 
pengaruh yang lebih buruk bagi kalangan 
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Figur 9.5 Institusi yang lemah terkait 
dengan volatilitas dan krisis ekonomi makro

Deviasi standar pertumbuhan GDP

Pembatasan atas indeks eksekutif

Sumber: Kalkulasi penyusun, berdasarkan statistik Bank Dunia dan basis 
data Polity IV untuk pembatasan atas indeks eksekutif.
Catatan: Nilai batasan atas indeks eksekutif yang lebih tinggi berarti 
akuntabilitas yang lebih besar.
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orang miskin, misalnya, di Filipina65 dan 
Brasil.66

 Karena tidak setaranya pengaruh, 
mekanisme-mekanisme untuk mengatasi 
krisis pun cenderung tidak berkesetaraan. 
Banyak dari hasil tersebut tidak sepenuhnya 
tercermin dalam survei pemasukan dan 
pengeluaran rumah tangga. Alasannya 
adalah bahwa tindakan yang besar biasanya 
terjadi di tempat lain, terutama dalam 
perubahan bunga dan posisi fiskal yang 
biasanya tidak mampu ditangkap oleh 
survei. 
 Terdapat petunjuk bahwa krisis 
menyebabkan berkurangnya proporsi tenaga 
kerja terukur (yang sangat dipengaruhi 
oleh pemasukan sektor formal dan kerja). 
Diwan (2001) menemukan bahwa proporsi 
tenaga kerja secara sistematis menurun 
selama krisis dan tidak sepenuhnya pulih 
setelahnya, sebuah hasil yang bersifat lintas 
negara sebagaimana diilustrasikan dalam 
contoh Meksiko dan Peru di Figur 9.6.67 
Sisi lain yang kurang signifikan dari pola 
ini adalah bahwa proporsi bunga sektor 
korporat dan keuangan relatif meningkat 
terhadap upah. Terdapat pula interaksi 
yang signifikan dengan variabel-variabel 
struktural. Secara khusus, perdagangan 
tertutup, kontrol modal, dan defisit fiskal 
terkait dengan proporsi tenaga kerja yang 
lebih tinggi pada masa normal, tetapi jauh 
lebih rendah ketika krisis menghantam. 
Krisis adalah mekanisme penyelesaian 
atau resolusi konflik distribusional yang 
tidak tertangani ketika kondisi ekonomi 
baik. Tenaga kerja relatif stagnan dan 
biasanya mengandung proporsi biaya yang 
lebih tinggi. Dalam kasus-kasus tertentu, 
proporsi tenaga kerja selama masa prakrisis 
terlalu tinggi untuk kekompetitifan dan 

stabilitas, tetapi poinnya adalah bahwa 
krisis merupakan bentuk resolusi konflik 
yang mahal. Dan, interaksi antara syok 
dengan mekanisme-mekanisme resolusi 
konflik yang lemah dikaitkan dengan 
pertumbuhan jangka panjang yang lebih 
lambat.68

 Selain pengaruh yang melalui distri-
busi tenaga kerja dan pendapatan modal, 
mekanisme-mekanisme penting bekerja 
melalui sektor finansial dan aksi fiskal 
yang terkait dengannya. Krisis-krisis yang 
besar menyebabkan terjadinya kerugian 
keuangan, yang biasanya didanai dengan 
pengeluaran fiskal eksplisit dan implisit. 
Bukti yang diperoleh dari studi kasus 
menunjukkan bahwa krisis-krisis ini 
sangat regresif, melalui pihak-pihak yang 
diuntungkan dan dirugikan dari larinya 
modal, transfer dari mereka yang berada di 
luar ke dalam sistem keuangan, dan pola-
pola penyelamatan di antara para partisipan 
sektor keuangan.
 Biaya f iskal  dari  kr is is  sangat 
besar (Tabel 9.3). Sebagai contoh, dana 
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Figur 9.6 Proporsi tenaga kerja anjlok ketika krisis melanda dan tidak pernah 
sepenuhnya pulih setelah itu
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Sumber: Kalkulasi penyusun, berdasarkan atas catatan masing-masing negara.
Catatan: Tahun krisis didefinisikan sebagai tahun ketika setidak-tidaknya dua dari tiga hal berikut terpenuhi: devaluasi nominal 
25 persen (atau lebih tinggi), pertumbuhan negatif, dan angka inflasi 50 persen (atau lebih tinggi).
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penyelamatan pasca-Krisis Tequila di 
Meksiko diperkirakan sebesar $112 miliar, 
dengan tambahan pengeluaran yang juga 
tidak sedikit untuk mencegah krisis melalui 
bantuan likuiditas, tukar-menukar surat 
obligasi bebas, dan mendanai investor-
investor besar yang menarik uang dari 
proyek.69 Halac dan Schmukler (2003) 
menggunakan penurunan sebesar $23 
miliar dalam simpanan di bank sentral 
antara bulan Februari dan Desember 
1994 sebagai proksi, menghitung biaya 
fiskal keseluruhan dan kuasi fiskal krisis 
sebesar $135 miliar. Angka ini sama dengan 
seperempat dari GDP Meksiko pada tahun 
2000 dan sekitar empat kali lipat dari $33 
miliar modal yang diperoleh dari proses 
privatisasi selama tahun 1990-an.
 Apa yang dimaksud dengan pola 
mereka yang diuntungkan dan mereka 
yang dirugikan? Beberapa orang kaya, tidak 
diragukan lagi, memang kehilangan semua 
milik mereka. Namun, ada kecenderungan 
yang kuat bahwa orang miskinlah yang 
kehilangan atau rugi, dan kadang-kadang 
mereka itu kehilangan banyak. Pertama-
tama, orang kaya yang mempunyai informasi 
dan akses ke sistem perbankan internasional 
menarik uang mereka terlebih dulu. Dan 
mereka bahkan mungkin memperoleh 
keuntungan modal ketika harga aset dalam 
negeri jatuh dan nilai tukar melambung 
terhadap mata uang negara mereka. Rasio 
aset luar negeri Argentina terhadap GDP 
domestiknya meningkat dari sekitar 
seperempat menjadi lebih dari 90 persen 
antara tahun 2001 dan awal 2002, karena 
larinya modal dan depresiasi mata uang 
(Figur 9.7).
 Kedua, penerima bantuan penyelamatan 
fiskal adalah mereka yang berada dalam 

sistem keuangan—para penabung, kreditor, 
dan pemilik ekuitas, yang secara sistematis 
jauh lebih berkecukupan daripada “orang 
luar” mana pun. (Tentu saja, terdapat 
sejumlah kecil penabung berpendapatan 
menengah, tetapi, seperti akan disinggung 
di bawah, melindungi mereka tanpa 
menyediakan selimut proteksi sama sekali 
pun masih dimungkinkan.) Studi kasus 
yang dijalankan menunjukkan adanya bias 
terhadap orang kaya dan berpengaruh 
serta kelompok-kelompok yang berada 
dalam sistem keuangan. Selama krisis, 
para pemilik deposito yang nilainya besar 
di Argentina, Ekuador, dan Uruguay 
menikmati kompensasi yang paling tinggi, 
dan kadang-kadang ditambah dengan 
keuntungan modal (capital gain)—sering 
kali mereka berhasil “menyelamatkan” 
uang mereka dengan membawanya ke 
luar dari negara mereka, sementara para 
pemilik deposito yang nilainya tak seberapa 
menanggung kerugian. Selain itu, terdapat 
bukti yang kuat bahwa para debitor kelas 
kakap di Cile, Ekuador, dan Meksiko yang 
memiliki koneksi dengan bank memperoleh 
banyak kemudahan selama masa krisis.70

 Krisis “didanai” dengan kombinasi 
antara penarikan pajak yang lebih tinggi 
dengan pengeluaran yang lebih rendah. 
Siapa saja yang membayar biaya krisis 
tergantung pada pola marginal perpajakan 
dengan pengeluaran yang diterapkan. 
Sebagai perkiraan pertama di sisi pajak, 
banyak sistem perpajakan di negara-negara 
berkembang bersifat proporsional (setiap 
orang membayar proporsi yang sama 
dari pendapatan mereka, yang terutama 
ditarik melalui pajak tidak langsung). 
Di sisi pengeluaran, karya-karya yang 
membahas kondisi di Amerika Latin dan 

Tabel 9.3 Biaya fiskal dalam 
beberapa krisis perbankan

Negara dan episode

Biaya fiskal 
(persen dari 

GDP)

Argentina, 1980–82
Brasil, 1994–96
Cile, 1981–83
Ekuador, 1996–
Meksiko, 1994–
Venezuela, 1994–97
Republik Korea, 1997–
Indonesia, 1997–
Amerika Serikat, 1981–91

55,1
13,2
41,2
13,0
19,3
22,0
26,5
50,0

3,2
 
Sumber: Honohan dan Klingebiel (2000).
Catatan: Biaya yang dimaksud menunjuk pada 
baik pengeluaran fiskal maupun kuasi fiskal dan 
nilai sekarang dari aliran biaya masa depan. Krisis 
perbankan di Ekuador, Meksiko, Republik Korea, 
dan Indonesia masih terus berlangsung ketika 
studi ini dibuat.
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Asia pada tahun 1990-an menemukan 
bahwa pengeluaran marginalnya bersifat 
progresif, karena perluasan program-
program sosial dan infrastrukturnya 
“berjubel” di kelompok kaum miskin.71 
Dengan demikian, pihak yang paling 
dirugikan oleh kebijakan pengetatan 
anggaran atau pengeluaran tersebut adalah 
orang miskin. Pengaruhnya adalah latihan 
regresif yang sebagian besarnya didanai 
dengan penyesuaian fiskal regresif.
 Sementara petunjuk yang diperoleh 
melalui studi kasus mengindikasikan 
adanya suatu pola konsekuensi regresi 
dari krisis yang kuat, hal ini tergantung 
pada struktur awal, pola pengaruh, dan 
spesifikasi kebijakan. Sebagai contoh, krisis 
di Rusia, meski dalam arti sosial jelas-jelas 
merugikan, mampu membawa negara itu 
kepada perubahan yang positif ke arah 
struktur-struktur manajemen sumber daya 
yang lebih berkesetaraan (Kotak 9.6).

Arah kebijakan perlu 
memperhitungkan rancangan 
kebijakan dan struktur 
akuntabilitas

Instabilitas ekonomi makro, karenanya, 
merupakan produk sekaligus penyebab dari 
ketidaksetaraan dan kelemahan institusional 
yang terkait dengannya. Instabilitas tersebut 
memiliki pengaruh yang sangat luas pada 
kesetaraan dan pertumbuhan. Apa yang 
dapat dilakukan? Seperti di bidang-bidang 
yang lain, untuk menjawab pertanyaan ini, 
diperlukan pemahaman yang mendalam 
akan peran yang saling melengkapi 
antara rancangan kebijakan yang spesifik, 
pendalaman struktur akuntabilitas, dan 
berbagai mekanisme kemasyarakatan 

untuk menangani konflik. Hiperinflasi 
yang pernah terjadi di Israel merupakan 
salah satu contohnya. Penyelesaian atau 
resolusinya melibatkan seluruh kebijakan 
keuangan dan ekonomi makro serta proses 
interaksi kemasyarakatan yang intensif untuk 
menangani konflik-konflik tersembunyi 
yang terjadi antara organisasi tenaga kerja, 
sektor korporat, dan kelompok-kelompok 
kepentingan yang lain.72

 Mengenai spesifikasi rancangan, 
tersedia literatur dalam jumlah yang 
berlimpah. Karenanya, kami tinggal 
menyimpulkannya dengan komentar-
komentar mengenai berbagai prinsip 
manajemen ekonomi makro yang muncul 
dari fokus pada kesetaraan. Beberapa dari 
prinsip yang kami maksudkan sudah cukup 
familiar, terutama perlunya membangun 
struktur regulatif dan pengawasan untuk 
mekanisme sistem keuangan dan asuransi 
yang komprehensif ketika krisis masih 
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Figur 9.7 Di Argentina, kaum kaya memiliki 
cara keluar dari hantaman krisis

Aset asing privat bersih (AS$ miliar)
Aset asing privat bersih (persen dari GDP)

Sumber: Menteri Perekonomian, Argentina.
Catatan: Peningkatan yang tajam antara bulan Desember 2001 dan Maret 
2002 disebabkan oleh devaluasi nilai tukar.



330 Laporan Pembangunan Dunia 2006

KOTAK 9.6 Apakah krisis Rusia tahun 1998 memiliki   
 konsekuensi yang menyetarakan?

Sepintas lalu, krisis Rusia tidak jauh berbeda 
dengan krisis-krisis lain yang terjadi pada 
tahun 1990-an—didorong oleh interaksi antara 
pergerakan modal privat dan struktur-struktur 
institusional dalam negeri yang menyebabkan 
terjadinya kebingungan moral, dan dengan 
dampak yang negatif pada kesejahteraan. 
Biaya sosialnya tinggi, dengan anjloknya GDP 
sebesar 5 persen pada tahun 1998. Antara 
tahun 1996 dan 1998, pengeluaran per 
kapita rumah tangga turun sebesar 25 persen, 
pengeluaran untuk kaum miskin meningkat 
dari 22 menjadi 33 persen dan bantuan tunai 
pemerintah turun sebesar 18 persen, meskipun 
penargetannya mengalami perbaikan (Lokshin 
dan Ravallion 2000). Modal juga lari ketika 
orang-orang kaya dengan segera membawa ke 
luar aset-aset mereka, meninggalkan kelompok 
masyarakat yang lain untuk membiayai biaya 
krisis. Fakta ini saja sudah merupakan tanda 
dari adanya ketidaksetaraan yang besar: orang 
kaya memiliki kesempatan yang lebih besar 
untuk melindungi aset-aset mereka dengan 
cara membawanya ke luar negeri. Perilaku 
(yang secara individual bisa dipandang rasional) 
ini memaksa kelompok-kelompok yang lebih 
miskin untuk menanggung biaya krisis.
 Namun, transisi tersebut tampaknya 
membawa pengaruh-pengaruh tambahan 
yang, set idak-t idaknya hingga kadar 
tertentu, lebih berkesetaraan. Rusia sebelum 
krisis berada dalam ekuilibrium yang tidak 
efisien dan tidak berkesetaraan, di mana 
perusahaan-perusahaan tidak membayar 
tagihan energi atau pajak mereka dan sektor 
energi pun tidak membayar pajak yang harus 
disetorkannya. Perusahaan tidak diperbolehkan 
untuk bangkrut karena pengaruh buruk yang 
ditimbulkannya pada dunia kerja. Tetapi, ini 
jelas bukan suatu jaring pengaman sosial yang 
efektif. Selama tiga tahun sebelum krisis, 
subsidi diperkirakan sebesar 15 hingga 20 

persen dari GDP, mendorong terjadinya korupsi 
dan menghambat proses restrukturisasi 
usaha. Terjadi pengambilan hak secara paksa 
aset-aset secara ekstensif yang merugikan 
masyarakat luas.
 Krisis Rusia memicu terjadinya per-
ubahan-perubahan besar dalam hubungan 
ekonomi. Strategi “devalue and default” 
menyebabkan pergerakan harga yang relatif 
besar dan memutuskan Rusia dari pasar modal 
internasional. Pemutusan ini, ditambah dengan 
pengakuan otoritas mengenai ketidakpopuleran 
hiperinflasi, akhirnya memaksa sistem 
anggaran ketat, yang memiliki pengaruh 
domino yang kuat dalam menghapuskan sistem 
nonpembayaran, membuat transaksi ekonomi 
lebih transparan dan meletakkan dasar untuk 
pemulihan pajak. Depresiasi nilai tukar yang 
nyata membuat banyak perusahaan kembali 
kompetitif, dan ini menciptakan lapangan 
kerja baru. Lebih lanjut, bank-bank Moskow 
yang besar diperbolehkan untuk bangkrut 
(dengan biaya total yang relatif rendah, 2 
persen dari GDP). Dan default berarti bahwa 
para pemegang surat obligasi Rusia dari luar 
negeri mengambil alih kerugian, sehingga 
memungkinkan terbentuknya tanggung jawab 
bersama masyarakat internasional. Meski, 
tentu saja, terdapat biaya reputasional, 
mengambil cara-cara yang sangat frontal 
macam ini kiranya ada manfaatnya, daripada 
jika melalui negosiasi yang berlarut-larut. 
Secara keseluruhan, walaupun suatu analisis 
yang mendalam atas dampak kesetaraan 
kesempatan tidak dimungkinkan, pergeseran 
efektif dalam rezim dari sistem di mana 
pengaruh atau kekuasaan memainkan peran 
yang dominan dalam alokasi sumber daya ke 
sistem anggaran ketat dan transparansi yang 
lebih tinggi kiranya baik untuk efisiensi dan 
kesetaraan.

Sumber: Pinto, dkk. (akan terbit).

belum melanda. Begitu krisis menghantam, 
sangatlah sulit untuk merancang dan 
mengimplementasikan langkah-langkah 
semacam itu dan secara politik, sulit untuk 
mengharapkan hasil-hasil yang lebih 
berkesetaraan. Sebaliknya, rancangan 
asuransi ex ante—entah yang ditujukan 
untuk para depositor, kebangkrutan, atau 
pengangguran—cenderung memiliki dasar 
yang lebih luas dan bila sudah berjalan 
dengan baik, mengurangi keharusan untuk 
menangani kasus-kasus ex post yang terkait 
dengan kalangan berpengaruh.
 Yang lebih samar-samar adalah 
penekanan yang berlebihan pada kehati-
hatian fiskal. Dalam perdebatan publik, 
posisi ekonomi makro yang longgar sering 
kali digambarkan sebagai pendekatan 
yang secara distribusional progresif, 
entah pada masa yang baik atau masa 
krisis. Meskipun selalu akan muncul 
penilaian khusus terhadap dampak dari 
pilihan kebijakan fiskal dan moneter yang 
diambil, analisis yang kami paparkan 
di sini menunjukkan bahwa posisi yang 
“super hati-hati” atas jalannya siklus 
sejalan dengan pola pembangunan yang 
lebih setara. Di satu sisi, ini jelas-jelas 
memperkuat pandangan umum untuk 
memutus posisi-posisi kebijakan yang 
prosiklik. Pembatasan ekonomi makro 
dalam keadaan normal (dipertentangkan 
dengan masa krisis) akan memfasilitasi 
stabilisator otomatis dan kebijakan yang 
masuk akal untuk diterapkan ketika 
keadaan-keadaan yang mendesak terjadi. 
Dengan demikian, prioritasnya adalah 
membangun aturan-aturan dan institusi 
fiskal yang membantu mengatasi tekanan 
politik untuk mengurangi surplus pada 
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masa-masa yang normal, dan juga untuk 
menyelesaikan berbagai persoalan asimetri 
informasional. Institusi-institusi ini 
seharusnya juga mampu meningkatkan 
kredibilitas dari berbagai kebijakan 
kontrasiklis selama masa-masa krisis.73 
Strategi ini, pada gilirannya, akan menjadi 
landasan ekonomi makro untuk jaring 
pengaman yang broad-based, dan self-
expanding.
 Terakhir, terdapat sebuah fakta 
dalam berbagai bentuk akuntabilitas yang 
berbeda. Selama kurun waktu yang panjang, 
pendekatan yang paling efektif adalah 
dengan beralih ke kontrak-kontrak fiskal dan 
sosial baru yang dibangun di atas struktur 
akuntabilitas yang lebih mendalam—
menuju ekuilibrium politik yang lebih 
baik.74 Karenanya, yang dibutuhkan adalah 
paduan yang tepat antara akuntabilitas 
regulatif yang kuat, yang terlindung dari 
tekanan politik dari segala sisi—bank 
sentral yang lebih mandiri atau independen 
dan supervisi sektor keuangan yang lebih 
ketat—dan transparansi yang lebih besar. 
Interaksi dengan aktor-aktor dan berbagai 
aturan eksternal yang penting untuk 
penanganan krisis akan dibahas dalam Bab 
10.
 Kita sudah mengupas kebijakan-
kebijakan yang, dengan cara menye-
imbangkan ruang gerak di pasar modal, 
tenaga kerja, serta barang dan dengan 
manajemen ekonomi makro,  dapat 
menciptakan kesetaraan dan kemakmuran 
yang lebih besar. Pasar keuangan biasanya 
bias ke arah kaum yang sedang berkuasa, 
mencerminkan pengaruh politik historis dari 
mereka yang kuat. Namun, liberalisasi yang 
terlampau tergesa-gesa dan dirancang secara 

serampangan justru dapat meningkatkan 
konsentrasi pengaruh yang ada. Yang 
diperlukan sekarang adalah kontrol sosial 
yang lebih besar dan cara-cara mengatasi 
hambatan yang lebih terukur—terutama 
untuk perusahaan-perusahaan berskala 
kecil dan menengah—yang dilindungi 
oleh struktur regulatif dan informasi yang 
lebih kuat untuk mengurangi pengaruh 
koneksi.
 Keadaan yang kini mewarnai pasar 
tenaga kerja kiranya mencerminkan posisi 
tawar para pekerja yang lemah, tetapi 
berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang 
ada sering kali justru menghasilkan pola-
pola perlindungan kerja yang menciptakan 
rigiditas ekonomi, membantu memperkokoh 
mereka yang sudah memiliki pekerjaan yang 
baik, dan menghambat atau merugikan 
mereka yang bergerak di sektor informal. 
Dukungan terhadap serikat pekerja serta 
keamanan sosial dan ekonomi pekerja adalah 
tujuan yang penting, namun rancangannya 
perlu disesuaikan dengan kondisi-kondisi 
ekonomi yang dapat menjangkau para 
pekerja yang miskin dan informal dan 
meminimalisasi hambatan terhadap 
restrukturisasi ekonomi.
 Baik rancangan kebijakan perdagangan 
eksternal maupun jalannya pasar produk 
internal mencerminkan pola kekuasaan 
atau pengaruh. Upaya menghapuskan 
berbagai bias yang ada dan memastikan 
bahwa semua orang mempunyai akses ke 
dalamnya perlu disertai dengan langkah-
langkah yang dimaksudkan untuk mening-
katkan keterampilan, infrastruktur, dan 
jaring pengaman sehingga akses yang 
berkesetaraan tercapai dan berbagai 
dampak negatifnya (terutama yang berupa 
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ketidaksetaraan horizontal) tertangani 
dengan baik. Kebijakan ekonomi makro 
yang sembrono biasanya tidak sejalan 
dengan prinsip kesetaraan: inflasi yang 
tinggi sangat membebani mereka yang 
paling tidak mampu untuk menghadapi 
berbagai konsekuensi yang dibawanya 
serta, sementara krisis keuangan sangat 
berbahaya, karena mereka yang berkuasa 
dapat diuntungkan olehnya sembari 

mengorbankan kelompok-kelompok lain 
dalam masyarakat. Manajemen ekonomi 
makro yang hati-hati, yang didukung 
oleh kebijakan kebijakan kontrasiklis 
yang kuat dan kemandirian rancangan 
kebijakan, adalah sekutu, bukan musuh, 
dari kesetaraan. Sekarang, kita akan 
beralih pada berbagai kebijakan yang dapat 
membantu menyetarakan ruang gerak 
orang.
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F o k u s  6  Ketidaksetaraan Regional

Peran kebijakan publik dalam menangani ketidaksetaraan spasial

Adanya disparitas regional dalam lingkup negara merupakan sebuah keprihatinan besar yang dihadapi oleh banyak pemerintah, 
baik di negara-negara kaya maupun miskin. Kejelasan mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan suatu daerah kurang 
maju dan pertimbangan saksama mengenai konsekuensinya diperlukan untuk menuntun proses pengambilan kebijakan yang 
terkait dengan intervensi regional.

Pendapatan rata-rata di daerah 
timur laut Brasil tidak sampai 
setengah dari pendapatan 

nasional rata-rata. Angka kemiskinan 
di sana jauh lebih tinggi daripada rata-
rata nasional di beberapa negara bagian 
India yang sangat padat penduduknya 
(Bihar, Uttar Pradesh, dan Orissa), dan 
jurang ketidaksetaraan pendapatan 
regionalnya tampaknya terus melebar. 
Pada tahun 1990, anak-anak di 
bagian timur laut Nigeria memiliki 
kemungkinan empat kali lebih tinggi 
untuk tidak menerima imunisasi dan 
50 persen lebih tinggi untuk meninggal 
dunia pada usia yang belum genap lima 
tahun daripada anak-anak yang tinggal 
di dekat ibukota negara di bagian barat 
daya; pada tahun 1999, kemungkinan 
mereka untuk t idak menerima 
layanan imunisasi menjadi lima kali 
lebih tinggi dan untuk meninggal 
dunia sebelum mencapai usia lima 
tahun sebesar 85 persen lebih tinggi. 
Ketertinggalan regional yang kronis 
dapat menimbulkan keprihatinan 

yang mendalam dan mengancam 
keutuhan nasional—hilangnya po-
tensi ekonomi, ketidakadilan dalam 
ke s e mp at an  re g i on a l ,  p ote ns i 
instabilitas, hilangnya kohesi nasional, 
dan berbagai konsekuensi sosial yang 
negatif, termasuk angka kejahatan dan 
penyakit yang lebih tinggi.
 Faktor-faktor geografis dan 
historis yang mendasari ketidaksetaraan 
antarregional  sangat  kompleks 
dan tumpang-tindih. Kemampuan 
mengelola sumber daya yang rendah 
dan jarak dari pasar yang jauh dapat 
menghambat proses pembangunan 
di kawasan-kawasan yang tertinggal. 
Dalam banyak kasus, perbedaan-
perbedaan ekonomi itu disebabkan 
oleh relasi kuasa yang tidak setara, 
dan sudah berlangsung lama, antara 
kawasan-kawasan yang maju dengan 
yang tertinggal, serta kelemahan 
institusional pada waktu selanjutnya.1 
Bila para aktor dari kawasan yang 
maju mengendalikan aset, proses 
pengambilan keputusan dan pembuatan 

kebijakan, serta berbagai prasyarat 
kebijakan yang atasnya kawasan-
kawasan tertinggal bergantung, proses 
“pengejaran ketertinggalan” regional 
menjadi jauh lebih sulit.2

 Ketika etnis, ras, dan kelompok 
sosial yang secara historis tertinggal 
terkonsentrasi di daerah-daerah 
tertentu, ketidaksetaraan atas dasar 
kelompok menjadi tercermin dalam 
ketidaksetaraan regional. Inilah 
yang terjadi di berbagai daerah di 
kawasan Amerika Latin, di mana 
kelompok-kelompok penduduk asli 
selain lebih miskin juga terkonsentrasi 
di daerah-daerah yang juga miskin,3 
dan di Vietnam dan India, di mana 
berbagai kelompok kesukuan (adivasis) 
terkonsentrasi secara spasial.4

 Ketika transfer fiskal redistributif 
t idak ada,  reformasi-reformasi 
menuju desentralisasi yang dewasa ini 
dijalankan di banyak negara kiranya 
justru akan memperburuk disparitas 
regional. Pengaruh positif desentralisasi 
mungkin tidak akan terasa di daerah-
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daerah yang kapasitas fiskalnya lebih 
lemah, seperti terjadi dalam reformasi 
desentralisasi pendidikan di Argentina.5 
Di daerah-daerah yang miskin, di mana 
kaum elit memegang kekuasaan yang 
amat besar, desentralisasi mungkin 
juga memperlebar baik ketidaksetaraan 
dalam maupun antarregional.6

 Tren-tren dalam ketidaksetaraan 
antarregional sangat bervariasi dari satu 
negara ke negara lain. Amerika Serikat 
telah mengalami konvergensi dan 
disparitas pendapatan antarregional 
yang  l ebi h  rend a h .  Indones i a 
menunjukkan konvergensi pendapatan 
provinsial semenjak tahun 1970-an. 
Selama banyak dasawarsa yang telah 
lalu, Brasil mengalami divergensi, 
dan baru belakangan ini merasakan 
konvergensi. India juga mengalami 
divergensi. Pola pertumbuhan di Cina 
pada tahun 1970-an dan 1980-an telah 
mempersempit jurang kesenjangan, 
yang melebar kembali pada tahun 1990-
an. Dan, di Meksiko, tren konvergensi 
pendapatan yang lambat dan telah 
berlangsung lama berubah menjadi 
divergensi yang lambat menyusul 
pembukaan yang terjadi pada akhir 
tahun 1980-an.

Karakteristik daerah-
daerah yang tertinggal
Alasan-alasan yang menyebabkan suatu 
daerah tertinggal sangat beragam, dan 
di sini kami mencoba menampilkan 
sebuah taksonomi sederhana.

 Tingkat kepadatan penduduk 
miskin yang rendah, akses ke pasar 
yang buruk. Daerah-daerah dengan 
karakteristik semacam ini penduduknya 
jarang, terpencil, dan menghadapi 
berbagai tantangan geografis yang 
khusus. Jarak dan pengelolaan sumber 
daya yang buruk—sering kali ditandai 
dengan berbagai indikator sosial yang 
lemah, infrastruktur yang biasanya 
buruk, dan suara politik regional yang 
lemah—menempatkan daerah-daerah 
ini di pinggiran aktivitas ekonomi 
nasional dan kesempatan. Demi 
memberantas kemiskinan, mendukung 
pembangunan di daerah-daerah 
yang tertinggal ini sangat baik untuk 
dilakukan, meski biayanya mahal.
 Tingkat kepadatan penduduk 
miskin yang rendah, akses ke pasar 
yang baik. Daerah-daerah ini dulunya 
pernah mengalami masa keemasan dan 
terintegrasi dengan ekonomi nasional 
secara sangat baik. Namun, perubahan 
pola permintaan atau habisnya sumber 
daya yang dipunyai menyebabkannya 
mengalami kemerosotan, meskipun 
pengaruh politiknya mungkin tetap 
terjaga. Untuk daerah-daerah “yang 
karatan” semacam ini, dibutuhkan 

dukungan publik supaya orang dan 
sumber daya meninggalkan industri-
industri yang sudah merosot, dengan 
didukung oleh jaring pengaman sosial 
untuk angkatan kerja yang terpengaruh.
 Tingkat kepadatan penduduk miskin 
yang tinggi, akses ke pasar yang buruk. 
Daerah-daerah inilah yang sering kali 
dianggap paling sesuai menjadi target 
intervensi: kemiskinan terpusat di sana, 
tingkat kepadatan penduduknya relatif 
tinggi, dan integrasi pasarnya yang buruk 
lebih disebabkan oleh faktor historis 
daripada faktor geografis. Hal-hal yang 
kiranya menyebabkan keadaan macam 
ini antara lain adalah pemerintahan 
yang lemah, kapasitas institusional dan 
sumber daya manusia yang rendah, 
sejarah konflik sosiokultural dan 
dominasi, iklim investasi yang buruk, 
dan masalah keamanan. Daerah-daerah 
dengan karakteristik semacam ini 
merupakan rumah untuk berbagai 
kelompok yang secara sosial, rasial, 
dan etnis “kurang beruntung.” Ketika 
kelompok-kelompok itu tidak bersatu 
atau relasi patron-klien mendominasi, 
tantangan untuk mengembangkan 
organisasi, agens, dan pengaruh politik 
sangatlah besar.7

Kepadatan 
kemiskinan (jumlah 

orang miskin per 
kilometer persegi)

Rendah Tinggi

Akses ke pasar (kepadatan penduduk, biaya transportasi)

• “Zonas extremas” di Cile
• Rusia Utara (pemukiman yang 

disponsori oleh negara)
• Kanada utara

• Daerah “karatan” di timur laut Cina
• “Kota tambang batu bara” di 

negara maju (Prancis, Inggris, 
Amerika Serikat)

• Timur laut Thailand
• Negara-negara bagian di selatan 

Meksiko

• Daerah “Sabuk Hindu” yang miskin 
dan padat di India

• Mezzogiorno di Italia selatan

Rendah

Tinggi
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Berbagai kebijakan dan 
tradeoff pembangunan 
regional
Kebijakan-kebijakan pembangunan 
regional mencakup intervensi yang 
dimaksudkan untuk memfasilitasi 
investasi ke dalam, memperbesar 
kesempatan untuk meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraan daerah 
yang tertinggal, membantu keluarga 
yang ingin mencari kesempatan yang 
lebih baik di tempat lain, dan mengubah 
relasi kuasa antarregional. Kebijakan-
kebijakan tersebut dibatasi oleh konteks 
dan konsekuensi. Jika keadaan di 
daerah-daerah yang tertinggal tersebut 
mencerminkan kondisi geografis 
atau tiadanya agglomerasi dan skala 
ekonomi, intervensi publik bisa jadi 
sangat mahal. Namun, ketika kebijakan 
publik dirancang untuk memperbaiki 
berbagai kegagalan pasar (seperti 
pasar asuransi atau kredit yang kurang 
berkembang), menangani faktor-
faktor sosial dan historis tertentu 
yang menghambat laju pembangunan 
regional, atau memperoleh bantuan 
luar yang sangat penting untuk 
kesejahteraan (kultural, lingkungan, 
keamanan) nasional, tradeoff atau biaya 
efisiensinya mungkin kecil atau malah 
tidak ada.

Insentif-insentif fiskal

Salah satu kebijakan yang populer adalah 
dengan memberikan insentif fiskal 
yang akan mendorong industri untuk 
bergerak dan berinvestasi di daerah-

daerah yang tertinggal: potongan pajak, 
aturan asuransi atau tanggungan risiko, 
dan subsidi langsung maupun tidak 
langsung melalui penyediaan layanan 
publik berbiaya murah. Tetapi, evaluasi 
atas insentif fiskal menunjukkan bahwa 
langkah ini bisa jadi sangat mahal 
dan tidak efektif. Upaya-upaya yang 
ditempuh Brasil untuk mengembangkan 
pusat industri manufaktur di Manaus 
di bagian utara negeri itu dalam arti 
tertentu berhasil, tetapi biaya untuk 
menciptakan tiap lapangan kerja baru 
tinggi.8 “Perang fiskal” antarregional 
juga mungkin terjadi sebab setiap 
daerah akan saling bersaing untuk 
menarik bisnis. Jika tidak terkoordinasi 
atau tidak diatur, perang ini dapat 
menimbulkan berbagai konsekuensi 
yang merugikan untuk basis pajak dan 
layanan umum di yurisdiksi-yurisdiksi 
yang bersaing. Dibandingkan dengan 
berbagai alternatif yang disebutkan di 
bawah, cara ini cenderung merupakan 
strategi dengan tingkat distorsi yang 
tinggi.

Investasi publik

Investasi publik yang ditargetkan, 
secara khusus dalam infrastruktur 
inti, adalah sebuah respons kebijakan 
lain yang ditujukan untuk mengurangi 
disinsentif geografis untuk lokasi 
perusahaan, entah yang baru maupun 
yang sudah ada sebelumnya. Cina telah 
menjalankan strategi ini, pertama-
tama di zona ekonomi khusus di 
daerah pesisir, dan sekarang di kawasan 
baratnya (lihat kotak di bawah ini).

 Investasi dalam jaringan infra-
struktur regional kiranya mampu 
meningkatkan produktivitas perusa-
haan-perusahaan yang telah ada dan 
menarik minat berbagai perusahaan 
baru. Tetapi, ia juga memungkinkan 
perusahaan-perusahaan yang lebih 
efisien di daerah yang lebih kaya untuk 
menjual produk mereka ke daerah 
yang tertinggal. Inilah salah satu faktor 
yang memperlambat pembangunan di 
daerah Mezzogiorno di Italia bagian 
selatan yang relatif tertinggal, terlepas 
bahwa investasi dalam infrastruktur 
nasional utara-selatan yang besar-
besaran telah berhasil mengurangi 
tingginya biaya yang harus dikeluarkan 
untuk transportasi.9 

Memfasilitasi mobilitas 
tenaga kerja

Mendorong tenaga kerja supaya secara 
sukarela bergerak ke wilayah-wilayah 
dengan kesempatan yang lebih tinggi 
adalah strategi yang lain. Berkebalikan 
dengan insentif fiskal dan investasi 
publik yang berfokus untuk membawa 
pekerjaan ke wilayah-wilayah yang 
miskin, strategi yang satu ini berupaya 
untuk membawa orang ke berbagai 
wilayah yang memiliki potensi lebih 
baik. Bantuan relokasi mencakup 
penyediaan layanan transportasi, 
perumahan, pelatihan, tunjangan 
pemukiman kembali, dan jaring 
pengaman sosial yang dapat bergerak 
ke mana-mana (portable). Contoh 
dari strategi ini adalah insentif yang 
diberikan di Rusia ke keluarga-keluarga 
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yang mau berpindah dari pemukiman 
mereka di daerah utara—dijalankan 
dengan modal negara yang amat besar 
dan demi tujuan keamanan selama 
masa Perang Dingin—dan insentif 
untuk mendorong perpindahan tenaga 
kerja dari berbagai kawasan industri 
yang mulai meredup, seperti sektor 
pertambangan batu bara yang sudah 
sekarat di Eropa Barat dan bekas 
Uni Soviet sejak tahun 1960-an. 
Meski program-program semacam 
ini terbukti mampu mengurangi 
dampak negatif pengangguran, tetap 
ada pertanyaan mengenai seputar 
efektivitas biaya dan imbas jangka 
panjangnya.
 Juga terdapat sejarah panjang 
mengenai upaya untuk memindahkan 
penduduk ke daerah-daerah yang 
terpencil atau mendorong migrasi ke 
tanah yang baru. Para pendatang dari 
Eropa di benua Amerika, termasuk 
yang mendiami daerah barat dan barat 
tengah Amerika Serikat, memperoleh 

hak legal  untuk membersihkan 
dan mendayagunakan tanah yang 
baru itu. Program-program yang 
lebih belakangan termasuk program 
transmigrasi di Indonesia pada 
tahun 1970-an dan 1980-an yang 
memindahkan penduduk dari Jawa 
ke pulau-pulau lain yang masih 
jarang penduduknya, atau program 
pemukiman kembali warga Ethiopia 
ke wilayah-wilayah yang lebih subur 
di bagian selatan dan barat daya negeri 
tersebut. Namun demikian, program-
program semacam ini telah dikritik 
karena dimensi koersif atau etnisnya, 
yang memunculkan pertanyaan 
mengenai dampak merugikan yang 
dirasakan oleh kelompok dan penduduk 
asli.

Meningkatkan agens

Di mana ketidaksetaraan agens 
antarkelompok mendasari disparitas 
antarregional, kebijakan-kebijakan 

nasional dan regional yang mengatur 
masalah diskriminasi, rasisme, dan 
defisit kewarganegaraan bisa menjadi 
sarana yang penting untuk mengatasi 
ketidaksetaraan spasial. Meningkatkan 
hak politik dan partisipasi kelompok-
kelompok yang tersingkir juga penting 
untuk kedamaian dan kohesi nasional. 
Meskipun diskriminasi etnis dan 
ketidaksetaraan antarregional tidak 
serta-merta berujung pada konflik 
atau pertentangan, baik para peneliti 
maupun anggota komisi kebenaran 
dan rekonsiliasi sepakat bahwa hal-hal 
tersebut merupakan faktor kontributor 
ke arahnya.10 Di Aceh, Indonesia, 
penghasilan yang diperoleh dari minyak 
telah dikembalikan ke daerah tersebut 
sejak tahun 1976, namun konflik 
regional dan tuntutan akan otonomi 
terus bergulir dan menguat sampai 
beberapa waktu belakangan ini.11 Ini 
menunjukkan bahwa transfer (dana) 
saja tidak memadai untuk mengobati 
kekecewaan dan ketidakpuasan yang 

Pembangunan daerah tertinggal di Cina

Pertumbuhan ekonomi dan pengurangan 
kemiskinan yang tidak diperkirakan sebelumnya 
di Cina disertai oleh peningkatan yang signifikan 
dalam disparitas regional semenjak reformasi 
ekonomi mulai digulirkan pada akhir tahun 
1970-an. Berbagai konsekuensi sosioekonomi 
dari divergensi pendapatan yang terus terjadi 
antara daerah-daerah yang maju dan tertinggal 
telah menjadi salah satu keprihatinan utama 
pemerintah Cina.
 Pada tahun 1999, pemerintah mulai 
menja lankan strategi  “Go West” untuk 
mengembangkan daerah barat negerinya yang 
tertinggal. Melalui investasi publik bertarget 

dan subsidi fiskal, selama lima tahun terakhir, 
pemerintah pusat telah mengeluarkan sekitar 
1.000 miliar yuan (AS$120 miliar) untuk 
mengembangkan infrastruktur, pendidikan, 
kesehatan, dan lingkungan. Berbagai insentif 
investasi dan pinjaman berbunga rendah 
diluncurkan guna menarik baik perusahaan dari 
dalam maupun luar negeri untuk menanamkan 
modalnya di daerah barat yang disebutkan 
memiliki keuntungan komparatif tersendiri, 
seperti energi, pertanian, dan pengolahan produk 
pertanian.
 Kemerosotan relatif yang terjadi di kawasan 
timur laut Cina, yang secara historis sangat 

maju, juga dirasa memprihatinkan. Kawasan 
itu mulai mengalami pertumbuhan yang lambat 
dengan tingkat pengangguran tinggi di berbagai 
industrinya yang terus meredup, bersama dengan 
kota besar dan kecil yang semakin sesak 
dan terbebani. Pemerintah kemudian memulai 
strategi “Revitalize Northeast” pada tahun 2003. 
Strategi ini mencakup perbaikan iklim investasi, 
pengembangan fleksibilitas yang lebih besar 
dalam pasar-pasar faktor, pemakaian dana publik 
untuk mendukung dan bukannya menghambat 
penyesuaian, serta pengurangan biaya-biaya sosial 
melalui jaring pengaman sosial yang diperbarui dan 
lebih baik.
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dirasakan oleh masyarakat di daerah 
tertentu—langkah itu perlu disertai 
dengan partisipasi politik dan dialog 
yang berarti.

Ringkasan
Apa yang menghambat pertumbuhan 
dan investasi regional di daerah-daerah 
yang tertinggal perlu di-identifikasi 
dan diberi perhatian khusus. Berbagai 

kebijakan yang menyediakan insentif 
fiskal ke para investor kemungkinan 
besar akan gagal sekiranya faktor-
faktor utama yang memberi dampak 
negatif terhadap iklim investasi 
regional yang baik—kualitas institusi 
lokal, ketersediaan tenaga kerja yang 
terampil, proksimitas ke pasar-pasar 
kunci, berfungsinya pasar modal dan 
tanah, risiko sekuritas—masih kuat 
mencengkam.

 Investasi publik dalam infra-
struktur yang mampu menurunkan 
biaya transportasi barang dan orang 
sering kali terbukti sebagai strategi yang 
efektif untuk integrasi. Dan, seperti 
halnya dengan berbagai kebijakan 
yang lain, solusi-solusi teknis yang 
dirancang dengan baik akan lebih sahih 
untuk diimplementasikan sekiranya 
mereka yang tinggal di daerah-daerah 
tertinggal diberdayakan.
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10 Di Bab 2, kita telah membaca bahwa ada 
jurang ketidaksetaraan yang amat lebar di 
dunia. Bahkan warga yang lumayan berada 
di kebanyakan negara berkembang memiliki 
kesempatan yang lebih terbatas daripada 
mereka yang miskin di negara-negara kaya. 
Fakta bahwa negara kelahiran menjadi salah 
satu faktor penentu kunci dari kesempatan 
yang dipunyai orang bertentangan dengan 
pandangan kami mengenai kesetaraan—
yang menyebutkan bahwa orang seharusnya 
menghadapi kesempatan yang sama, tidak 
peduli apa pun latar belakang mereka, 
termasuk tempat kelahiran mereka.
 Kesetaraan global yang lebih besar, 
dalam dirinya sendiri, dirindukan oleh 
setiap orang yang merasa bahwa kesetaraan 
adalah sesuatu yang secara intrinsik 
bernilai. Rezim hak asasi manusia pun 
mengakui bahwa semua orang memiliki 
hak yang sama dan harus dihindarkan dari 
kemiskinan atau kekurangan yang ekstrem. 
Beberapa kalangan bahkan berkeyakinan 
bahwa ada pesan moral yang amat kuat 
untuk negara-negara kaya untuk mengambil 
tindakan, karena disparitas yang besar dan 
karena merekalah (pandangan ini masih 
bisa diperdebatkan) yang menciptakan dan 
melanggengkan ketidaksetaraan global.1 
Tingkat kesetaraan yang lebih tinggi 
juga baik karena mendukung tercapainya 
kemakmuran global dalam jangka panjang. 
Tingkat kesetaraan yang lebih tinggi 

dalam akses ke kesehatan dan pengobatan, 
khususnya untuk penyakit-penyakit menular, 
akan mempersempit jurang ketidaksetaraan 
kesehatan global dan menguntungkan 
baik untuk negara-negara miskin maupun 
kaya. Tingkat kesetaraan yang lebih tinggi 
dalam akses ke dan kontrol atas berbagai 
sumber daya alam dan barang-barang yang 
menyangkut hajat hidup orang banyak 
akan mendorong pada pemakaian yang 
lebih berkelanjutan. Sementara pengamat 
menyatakan bahwa tingkat kesetaraan 
yang lebih tinggi juga bisa mendorong pada 
penciptaan stabilitas internasional yang 
lebih kokoh: negara-negara yang rapuh 
dan gagal menghadirkan ancaman untuk 
stabilitas lokal dan global.2

 Apa yang dapat dilakukan untuk 
m e ng u r ang i  l e b ar ny a  ju r ang  ke -
tidaksetaraan yang kita hadapi dewasa 
ini? Perdebatan seputar apa penyebab 
ketidaksetaraan global dan bagaimana 
menanggulanginya sangat panas. Beberapa 
kalangan melihat globalisasi—integrasi 
global yang lebih besar—sebagai sumber 
penyetaraan, sementara yang lain sumber 
melebarnya jurang ketidaksetaraan, di 
mana negara-negara dan perusahaan-
perusahaan kaya menjadi pembuat aturan 
yang menguntungkan diri mereka sendiri 
dengan mengorbankan mereka yang 
lemah, miskin, dan tak memiliki suara. 
Kedua sisi argumen tersebut mengandung 

b a b
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KOTAK 10.1  Hukum internasional, globalisasi, dan kesetaraan

Globalisasi (sebagian besar) terjadi dalam 
konteks hukum internasional, yang mengatur 
hubungan antarnegara, dan subjek-subjek 
hukum internasional  yang la in,  sepert i 
organisasi internasional. Pengembangan, 
penerapan, pemantauan, dan pelaksanaan 
hukum internasional yang lebih berkesetaraan 
sangat penting untuk membuat globalisasi juga 
lebih berkesetaraan.
 Arti kesetaraan dalam hukum internasional. 
Berbagai pertimbangan kesetaraan menjadi 
prinsip formatif dalam pengembangan hukum 
internasional, menjamin bahwa kesetaraan global 
yang lebih besar menjadi nilai yang diakui dan 
diperjuangkan bersama. Prinsip kesetaraan telah 
menyertai perkembangan hukum internasional 
selama berabad-abad (Bab 4). Kesetaraan dalam 
hukum internasional mencakup gagasan-gagasan 
keadilan korektif dan keadilan distributif—bahwa 
penerapan yang ketat atas hukum tersebut 
seharusnya diimbangi dengan pertimbangan-
pertimbangan kesetaraan atau keadilan untuk 
meraih hasil yang adil, dan bahwa hukum 
internasional seharusnya memperjuangkan 
prinsip pembagian atau distribusi sumber daya 
antarnegara yang lebih seimbang. Prinsip-prinsip 
yang berkesetaraan telah diterapkan dalam 
banyak wilayah hukum internasional, mulai dari 
saling tukar informasi mengenai ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan sumber daya alam sampai berbagai 
hukum yang mengatur laut, perairan internasional, 
ruang angkasa, dan emisi karbon. Seperti disorot 
dalam Bab 4, contoh yang paling relevan dari 
penerapan prinsip-prinsip kesetaraan dalam hukum 
internasional adalah rezim hak asasi manusia 
internasional. Dalam hukum internasional dewasa 
ini, kesetaraan tidak hanya merupakan sebuah 
dimensi antarnegara; hukum ini juga mempunyai 
dimensi antargenerasi, dalam pemeliharaan 

lingkungan dan hal-hal global yang lain, seperti 
akan kita lihat di bawah.
 Proses penetapan aturan .  Hukum-
hukum internasional ditetapkan melalui proses 
negosiasi yang rumit. Sejauh mana proses ini 
dipandang berkesetaraan memengaruhi adopsi 
dan implementasinya—jadi, proses memegang 
peranan yang sangat penting. Secara umum, 
suatu negara tetap bebas untuk memutuskan 
apakah akan menjadi pendukung suatu konvensi 
atau perjanjian. Dan, kepuasan suatu negara 
dengan proses itu yang kemudian mendorongnya 
untuk mengadopsi sebuah konvensi kiranya 
mempermudah proses penandatanganan dan 
adopsi yang selanjutnya. Sebagai contoh, 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang 
dilihat oleh banyak kalangan sebagai landasan dari 
berbagai instrumen hak asasi yang berikutnya, 
diadopsi oleh Majelis Umum PBB, di mana semua 
negara anggota mempunyai representasi dan 
satu suara. Meski hanya merupakan sebuah 
deklarasi, dan tidak dimaksudkan untuk mengikat 
negara-negara ketika mereka mengadopsinya, 
proses yang menuntun pada pengadopsiannya 
dipandang sebagai proses yang berkesetaraan. 
Himpunan aturan atau standar yang ditetapkan 
oleh ILO adalah sebuah contoh lain dari aturan 
yang disusun melalui suatu proses internasional 
yang bersifat amat konsultatif, melibatkan 
tidak hanya perwakilan dari pemerintah, tetapi 
juga serikat pekerja dan sektor privat. Di sisi 
lain, proses penetapan aturan dalam Organisasi 
Perdagangan Dunia (dan pendahulunya, General 
Agreement on Tariffs and Trade), oleh beberapa 
kalangan, dianggap tidak berkesetaraan, dan hal 
ini, setidak-tidaknya sebagian, bertanggung jawab 
untuk kemandekannya.
 Mekanisme aplikasi dan pelaksanaan. 
Proses-proses penafsiran, pengaplikasian, 

dan pelaksanaan hukum internasional sangat 
penting dalam rangka mewujudkan tingkat 
kesetaraan yang lebih tinggi. Secara umum, 
kemampuan negara untuk menjalankan dan 
melaksanakan hak-hak di bawah hukum 
internas iona l  bergantung  pada proses 
penilaian atau mekanisme komplain yang 
tepat dan keefektifannya. Sejumlah pengadilan 
internasional dan badan-badan adjudikatif lain 
sering kali mempunyai yurisdiksi sukarela, 
namun sekarang tampaknya ada tren ke 
arah yudisial isasi  dan yur isdiksi  waj ib. 
Sebagai contoh, aturan-aturan penyelesaian 
persengketaan yang ditetapkan dalam U.N. 
Convention on the Law of the Sea tahun 
1982 dan World Trade Organization Dispute 
Sett lement Understanding tahun 1994 
tampaknya secara pelan tetapi pasti bergerak 
menuju yurisdiksi wajib dan pengambilan 
keputusan yang mengikat.
 Kemampuan warga negara dan aktor-aktor 
bukan negara untuk memperjuangkan hak-hak 
mereka dan mencari kompensasi di bawah hukum 
internasional tergantung pada apakah negara 
mereka menjadi anggota dari instrumen yang 
memungkinkan mereka untuk menggunakan 
mekanisme compliance. Sebagai contoh, supaya 
warga negara dapat menuntut negara mereka 
di bawah International Covenant of Civil and 
Political Rights, negara mereka tersebut harus 
menandatangani dan meratifikasi First Optional 
Protocol, yang memungkinkan suatu tuntutan 
didengarkan oleh Human Rights Committee 
yang didirikan oleh perjanjian tersebut. Seperti 
diindikasikan oleh pembahasan ini dan sejajar 
dengan yang terjadi di arena domestik, aturan 
sering kali justru menghalangi akses, bahkan 
sebelum biaya, pengetahuan, dan kapasitas 
membatasinya.

kebenarannya sendiri. Dalam pengertian 
tren, gambaran yang kita lihat di Bab 
2 campur aduk: konvergensi di bidang 
kesehatan dan (mungkin) pendidikan untuk 
sementara kalangan, dan divergensi dalam 

pendapatan dan kesehatan bagi yang lain. 
Dalam pengertian kausalitas, sebagaimana 
beberapa sumber konvergensi yang besar 
diasosiasikan dengan globalisasi pasar dan 
pengetahuan—macan-macan Asia Timur, 
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Cina, dan India memanfaatkan pasar global, 
penyebaran revolusi hijau dan teknologi 
yang terkait dengan kesehatan—berbagai 
aturan dan pengaruh yang tidak setara pun 
turut membentuk kesempatan.
 Aksi domestik jelas sangat penting 
untuk mempersempit jurang ketidaksetaraan 
yang ada. Negara-negara berkembang 
bertanggung jawab penuh atas kemakmuran 
mereka sendiri; aksi global tidak dapat 
menggantikan berbagai kebijakan dan 
institusi domestik yang berkesetaraan dan 
efisien. Namun, kondisi-kondisi global, 
tentu saja, sangat memengaruhi jangkauan 
dan dampak kebijakan domestik. Aksi 
global—yang dijalankan oleh pemerintah, 
warga, dan organisasi di negara-negara maju 
serta oleh berbagai institusi internasional—
bisa menentukan apakah proses globalisasi 
mampu mewujudkan tingkat kesetaraan yang 
lebih tinggi, perdamaian, dan kemakmuran, 
ataukah justru menegaskan ketegangan dan 
konflik yang, pada gilirannya, menimbulkan 
reaksi balik yang negatif dan kekerasan.
 Disparitas yang ada dewasa ini 
merupakan produk interaksi antara 
dua faktor: sumber daya yang dimiliki 
negara-negara dan berbagai aturan yang 
membentuk pilihan untuk membawa 
sumber daya ini ke pasar domestik dan 
global. Sumber daya tersebut sangat tidak 
setara karena faktor sejarah dan geografis—
meskipun sejarah dan aspek-aspek geografis 
tertentu juga merupakan produk dari 
pola-pola pembangunan yang tidak setara. 
Infrastruktur yang sangat buruk di Afrika, 
misalnya, sebagian merupakan warisan dari 
pola-pola politik dan ekonomi kolonial. 
Institusi-institusi lemah yang ada pada 
masyarakat miskin—yang kini menjadi 
bagian dari sumber daya mereka—juga 

mencerminkan pola-pola historis, seperti 
telah didiskusikan dalam Bab 6. Ketimpangan 
sumber daya sering kali semakin diperparah 
oleh fungsi pasar yang tidak berkesetaraan. 
Seperti halnya di wilayah domestik, 
berbagai ketidaksempurnaan pasar bisa jadi 
merupakan produk dari kebijakan (misalnya 
hambatan-hambatan terhadap mobilitas 
tenaga kerja atau proteksi pertanian) atau 
dari kegagalan pasar intrinsik (misalnya 
proteksi yang lemah terhadap barang-
barang yang menyangkut hidup orang 
banyak dan kurangnya insentif untuk 
penciptaan pengetahuan).
 Untuk mencapai tingkat kesetaraan 
global yang lebih tinggi, karenanya, 
dibutuhkan kebijakan-kebijakan global 
yang mampu menyetarakan sumber daya 
serta mengatasi ketidaksempurnaan pasar 
dan berbagai institusi global yang lebih 
representatif. Pertama-tama, kita akan 
membahas pasar global untuk tenaga 
kerja, barang, gagasan, dan modal—
yang semuanya berfungsi dalam konteks 
hukum internasional (Kotak 10.1). Untuk 
setiap pasar, kita akan menyoroti berbagai 
ketidaksetaraan yang ada dan dampak-
dampak dari hal itu, membahas proses 
yang menyebabkannya, dan mengupas 
beberapa opsi perubahan. Kita kemudian 
akan mencoba meluruskan masa lalu 
dan menampilkan ketidaksetaraan-
ketidaksetaraan dalam pemanfaatan 
sumber daya. Lalu, kita akan mencari tahu 
bilakah bantuan—tanggapan terhadap 
ketidaksetaraan global yang tradisional—
dapat digunakan secara efektif untuk 
mempercepat upaya-upaya domestik 
membangun dan mengembangkan sumber 
daya. Kondisi hubungan internasional 
dewasa ini kiranya membuat beberapa 
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kalangan bertanya-tanya apakah perubahan 
memang dimungkinkan. Karenanya, kami 
menutup bab ini dengan melihat faktor-
faktor yang telah memfasilitasi transisi atau 
peralihan keberbagai kebijakan dan institusi 
yang lebih berkesetaraan di masa lalu. Kami 
menyimpulkan bahwa perubahan tersebut 
tidak mudah, tetapi juga tidak mustahil.3

Membuat pasar global 
lebih setara
Pasar global mempunyai banyak wajah: 
perawat di Filipina, pekerja domestik di 
Sri Lanka, pengasuh anak di Polandia, 
insinyur di India, petani kopi di Uganda, 
perempuan yang bekerja di pabrik garmen 
di Bangladesh, pengrajin di Maroko, 
pekerja migran, konsumen produk yang 
dihasilkan negara berkembang di Australia, 
negara-negara di Eropa, Jepang, Amerika 
Serikat, dan negara-negara berpendapatan 
menengah hingga berpendapatan tinggi. 
Pasar global menciptakan kesempatan-
kesempatan ekonomi yang sangat berharga 
untuk jutaan orang, yang mengembangkan 
gagasan, meningkatkan modal, serta 
menjual produk dan tenaga kerja mereka.
 Tetapi, sumber daya yang tidak setara 
dan proses yang tidak adil berarti bahwa 
kesempatan dan aturan yang dihadapi semua 
orang tidak sama. Ketidaksetaraan terjadi 
dalam fungsi pasar-pasar ini. Para pekerja 
tidak terampil dari negara-negara miskin, 
yang dapat memperoleh penghasilan lebih 
tinggi di negara-negara kaya, menghadapi 
berbagai hambatan yang besar untuk 
bermigrasi. Para produsen dari negara 
berkembang menghadapi banyak tantangan 
untuk menjual produk pertanian, barang 
manufaktur, dan jasa layanan mereka di 

negara-negara maju. Para investor asing 
memperoleh perjanjian yang lebih baik 
dalam krisis utang.
 Dalam kebanyakan kasus, aturan-
aturan yang lebih berkesetaraan akan 
membawa keuntungan baik untuk negara 
maju maupun negara berkembang, 
meskipun besarnya keuntungan yang 
mereka peroleh sangat beragam berdasarkan 
pasar. Hambatan dalam pasar tenaga 
kerja—faktor produksi yang dimiliki 
secara relatif melimpah oleh negara-negara 
miskin—jauh lebih besar daripada di pasar 
barang dan modal, dan penyetaraan harga 
faktor jelas tidak hanya berlangsung melalui 
perdagangan. Karenanya, menghapuskan 
berbagai hambatan yang menghalangi 
migrasi dapat memberi dampak yang 
signifikan dalam memperluas kesempatan-
kesempatan yang dipunyai orang (tentu saja, 
migrasi memunculkan beragam persoalan 
kompleks yang secara politik dan sosial sulit 
ditangani baik oleh negara asal maupun 
negara tujuan).
 Keuntungan yang diperoleh amat 
beragam tergantung pada konteks 
negaranya. Negara-negara dengan tingkat 
pertumbuhan yang pesat, seperti Cina 
dan India yang merupakan rumah untuk 
separuh penduduk termiskin di dunia, 
sangat diuntungkan oleh pasar global yang 
lebih berkesetaraan. Ruang gerak global yang 
lebih seimbang membantu mereka untuk 
mempertahankan tingkat pertumbuhan 
yang pesat, sementara kebijakan-kebijakan 
domestik yang berkesetaraan membantu 
memastikan bahwa pertumbuhan ini 
dirasakan secara “adil” oleh semua warga. 
Negara-negara yang sumber dayanya 
lebih terbatas, seperti banyak negara di 
Afrika, yang ekonominya jauh tertinggal, 
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memperoleh keuntungan yang lebih sedikit 
dalam jangka waktu yang pendek hingga 
menengah dari pasar global yang lebih 
berkesetaraan.

Mobilitas tenaga kerja 
internasional yang lebih tinggi

Pengembalian atau imbalan (return) atas 
modal, dan hingga kadar tertentu, atas 
tenaga kerja terampil, cenderung untuk 
menjadi lebih setara, tetapi imbalan atas 
tenaga kerja tidak terampil, yang dipunyai 
oleh orang miskin dan yang jumlahnya 
berlimpah di negara-negara miskin, 
biasanya tidak setara. Diferensial upah 
lintas negara untuk pekerjaan-pekerjaan 
yang membutuhkan tingkat keterampilan 
yang sama sangat besar, dan jauh lebih 
besar daripada perbedaan upah antara 
Amerika Serikat dengan negara-negara asal 
para pekerja migran pada akhir abad ke-19 
(Figur 10.1). Negara-negara maju sangat 
membatasi masuknya para pekerja migran 
yang tidak terampil atau semi-terampil, yang 
memberikan kontribusi untuk lambatnya 
penyetaraan dalam hal imbalan ke para 
pekerja tidak terampil.
 Tingkat migrasi tenaga kerja tidak 
terampil yang lebih tinggi cenderung 
akan menyetarakan imbalan, dengan 
m e n g h a s i l k a n  p i h a k - p i h a k  y a n g 
diuntungkan dan dirugikan, dan pengaruh 
baik atas efisiensi. Sejarah mengajarkan ke 
kita bahwa migrasi mampu menghapus 
penderitaan umat manusia dan mendorong 
pertukaran kultural dan teknologi. Migrasi 
massal dari Eropa ke Amerika pada abad 
ke-16 dan awal abad ke-20 membebaskan 
60 juta orang dari jerat kemiskinan dan 
penganiayaan, menciptakan masyarakat 

yang sekarang tergolong sebagai masyarakat 
paling kaya (walaupun masyarakat Amerika 
Asli mengalami kerugian yang amat besar 
dalam proses tersebut).4

 Analisis-analisis ekonomi meng-
indikasikan bahwa hasil yang didapat dari 
perluasan migrasi bisa sangat signifikan. 
Hamilton dan Whalley (1984) menggunakan 
sebuah model ekonomi dunia yang sangat 
disederhanakan untuk menunjukkan 
bahwa keuntungan yang diperoleh dari 
realokasi tenaga kerja bisa jadi sangat 
besar (menggandakan GDP). Model 
macam ini, tentu saja, bergantung pada 
asumsi-asumsi spesifik yang digunakan 
dan mengabaikan berbagai isu penyesuaian, 
tetapi mengilustrasikan bahwa hasil-hasil 
migrasi memang besar dan mungkin 
bahkan jauh lebih besar daripada yang 
diperoleh dari perdagangan barang yang 
telah mengalami liberalisasi. Menggunakan 
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Figur 10.1 Diferensial upah dewasa ini jauh 
lebih besar daripada pada akhir abad ke-19

Rasio paritas daya beli (purchasing power parity—PPP) di 
Amerika Serikat dan partner migrasinya pada tahun 1870 dan 
pasangan negara pada tahun 1990-an

Rasio upah dalam PPP
Sumber: Pritchett (2003).
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sebuah pendekatan yang mirip dengan 
analisis dampak perdagangan, Walmsley 
dan Winters (2003) memperkirakan bahwa 
peningkatan migrasi temporer ke negara-
negara industri sebesar 3 persen dari 
seluruh angkatan kerja yang terampil dan 
tidak terampil di negara tujuan—sama 
dengan mengizinkan tambahan 8 juta 
tenaga kerja terampil dan 8,4 juta tenaga 
kerja tidak terampil untuk dipekerjakan 
sewaktu-waktu, kira-kira menggandakan 
jumlah kaum migran dewasa ini ke negara-
negara berpendapatan tinggi—akan 
menghasilkan peningkatan penghasilan 
sebesar kira-kira $150 miliar per tahun. 
Peningkatan penghasilan ini akan dinikmati 
secara cukup adil dan merata oleh warga 
negara berkembang dan negara maju. 
Sebagian besar hasil tersebut diperoleh 
dari migrasi para pekerja yang tidak 
terampil. Kajian-kajian mengenai negara 
menegaskan pernyataan bahwa migrasi 
dapat memberikan dampak yang signifikan. 
Annabi, dkk. (akan terbit) mendapati bahwa 
peningkatan aliran dana sebesar 50 persen 
ke Bangladesh akan menurunkan tingkat 
kemiskinan dengan pendapatan di bawah 
$1 per hari sebesar 0,8 persen pada jangka 
pendek dan 4 persen pada tahun 2020.5

 Tidakkah migrasi meningkatkan 
ketidaksetaraan pendapatan di negara asal? 
Sebagai sebuah aktivitas yang memiliki 
risiko dan potensi imbalan yang tinggi, 
anggota masyarakat yang lebih kaya, lebih 
leluasa untuk mendapatkan pinjaman atau 
kredit, dan lebih terpelajar adalah kalangan 
yang berada di peringkat pertama untuk 
melakukan migrasi. Melalui jaring sosial, 
kaum migran yang sukses kemudian 
memberikan informasi dan bantuan ke 

mereka yang juga ingin menjadi migran, 
sehingga memperkecil risiko dan biaya dan 
memungkinkan anggota masyarakat dari 
distribusi pendapatan yang lebih rendah 
untuk bermigrasi.6 Pada tahap pertama 
proses migrasi, dana yang dikirimkan ke 
keluarga-keluarga yang lebih kaya dapat 
meningkatkan ketidaksetaraan, jika dana 
tersebut lebih tinggi daripada pendapatan 
yang sebelumnya.7 Ketika migrasi semakin 
berkembang, dana mulai mengalir ke 
keluarga-keluarga yang lebih miskin dan 
distribusi pendapatan pun mengalami 
perbaikan.8 Dana-dana tersebut, secara 
tidak langsung, juga memengaruhi besarnya 
pengeluaran, diversifikasi risiko, dan 
melonggarkan berbagai hambatan akses 
ke kredit, yang semuanya mengurangi 
ketidaksetaraan.9 Sejauh ini, bukti-bukti 
yang ada tidak mendukung pendapat 
yang menyatakan bahwa migrasi pasti 
dan selalu mendorong munculnya tingkat 
ketidaksetaraan yang lebih tinggi di negara-
negara asal.
 Di negara-negara tujuan, migrasi 
menghapuskan kekhawatiran akan 
kurangnya tenaga kerja dalam sektor-sektor 
yang membutuhkan banyak tenaga kerja 
manusia, seperti perawatan kesehatan, hotel 
dan restoran, serta konstruksi. Ketika para 
penduduk negara maju menjadi semakin tua 
dan tingkat pendidikan serta keterampilan 
mereka meningkat, kekurangan ini menjadi 
semakin terasa. Tren-tren demografis 
merupakan salah satu kekuatan lain di 
belakang migrasi. Proyeksi penduduk 
dewasa ini mengimplikasikan bahwa jumlah 
angkatan kerja di Eropa dan Jepang akan 
menurun pada abad mendatang, dan bahwa 
rasio atau perbandingan antara orang yang 
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berada pada usia kerja dan yang berada 
pada usia pensiun (rasio tanggungan) akan 
terus meningkat sampai ke tingkat di mana 
skema tunjangan sosial dan hari tua yang 
ada sekarang ini tidak dapat lagi diterapkan. 
Sementara itu, penduduk di negara-negara 
Afrika Utara akan berkembang dengan 
pesat.
 Terlepas dari manfaat yang besar, 
migrasi mendapat tantangan yang keras di 
negara-negara tujuan. Migrasi melibatkan 
berbagai isu identitas nasional dan 
individual yang semakin diperparah oleh 
kekhawatiran akan masalah keamanan. 
Di beberapa negara, integrasi kultural 
dan sosial tampaknya menjadi lebih sulit 
daripada yang diperkirakan sebelumnya. 
Tambahan pula, para pekerja yang tidak 
terampil mengalami penurunan upah 
dan pengangguran. Namun demikian, 
untuk para buruh pabrik, ini tidak ada 
bedanya dengan bila barang-barang yang 
diproduksi di berbagai negara yang biaya 
tenaga kerjanya lebih rendah menggantikan 
produksi domestik.
 Di negara-negara asal, ada kekha-
watiran mengenai biaya kemanusiaan dan 
sosial yang dibawa serta oleh migrasi, 
misalnya, tentang bagaimana migrasi para 
perawat dan dokter mungkin menghambat 
perkembangan menuju pencapaian 
Millennium Development Goals (MDG) 
dan migrasi tenaga kerja perempuan 
mengakibatkan kurangnya perhatian ke 
anak, keluarga, dan orang tua.10 Menetapkan 
larangan (seperti yang diterapkan ke para 
dokter) sering kali memaksa para pekerja 
migran yang terampil untuk bekerja di sektor 
yang membutuhkan tingkat keterampilan 
lebih rendah di negara tujuan—“penyia-

nyiaan otak,” dan imbalan yang lebih tinggi 
terhadap pendidikan, tampaknya tidak 
memacu akumulasi sumber daya manusia 
atau “pengembangan otak.”11

 Melawan arus politik yang ada—
dengan beberapa pengecualian di Amerika 
Serikat, Kanada, dan Spanyol—kami 
berpendapat bahwa tingkat migrasi yang 
lebih tinggi akan berdampak baik untuk 
kesetaraan dan efisiensi. Tetapi, bagaimana 
prospek migrasi dalam iklim politik 
dewasa ini? Negosiasi multilateral dalam 
Organisasi Perdagangan Dunia (World 
Trade Organization—WTO) menawarkan 
sebuah kerangka kerja untuk menangani 
migrasi dengan Mode IV dari General 
Agreement in Trade and Services (GATS), 
bagian dari pakta yang menjadi landasan 
WTO.12 Namun, kemajuan liberalisasi 
migrasi temporer yang lebih signifikan 
di bawah GATS Mode IV tampaknya 
belum akan terwujud dalam waktu dekat, 
mengingat isu panas yang mendominasi 
negosiasi dalam Putaran Doha adalah 
seputar perdagangan hasil pertanian dan 
barang.
 Da lam konteks  in i ,  kemajuan 
kemungkinan besar akan diperoleh dari 
negosiasi bilateral dan regional. Negara-
negara tujuan, secara bilateral, dapat 
memperluas migrasi temporer (Kotak 
10.2 membahas beberapa karakteristik 
skema migrasi temporer yang “ramah 
pembangunan”). Mereka juga dapat 
menyediakan perlindungan yang lebih baik 
ke para migran tersebut. Salah satu caranya 
adalah dengan meratifikasi U.N. Convention 
on the Rights of All Migrant Workers and 
Their Families tahun 1990. Bila sejumlah 
besar negara penerima bersedia meratifikasi 



346 Laporan Pembangunan Dunia 2006

konvensi ini, tidak akan ada negara yang 
mau ambil risiko dipandang sebagai tempat 
perlindungan para tenaga kerja migran yang 
ilegal, dan ketakutan mengenai ratifikasi 
mendorong aliran dana yang lebih besar.13 
Memfasilitasi aliran dana merupakan 
tindakan lain yang mungkin akan membawa 
hasil, dan, untuk itu, pemerintah seharusnya 
mau bekerja sama dengan sektor privat dan 
LSM.14

 Negara-negara asal harus mengambil 
langkah untuk mencegah dan mengurangi 
kemungkinan bahwa para  peker ja 
migran asal negara mereka tidak menjadi 
korban eksploitasi, dengan fokus untuk 
menghentikan sindikat penjualan gadis 
dan perempuan.15 Ada dua aksi yang 
mungkin dilakukan untuk itu: mengatur 
agen-agen perekrutan dengan lebih baik 
untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja 

dihormati dan meratifikasi berbagai 
kesepakatan yang mengatur aliran dan 
syarat-syarat migrasi dengan negara-negara 
tujuan utama, seperti telah dilakukan oleh 
Filipina. Negara-negara asal juga harus 
membantu para migran tersebut untuk 
menggunakan dananya dengan baik, untuk 
berinvestasi di tempat asal, dan untuk 
berintegrasi ulang ketika kembali.
 Kurang jelas apakah organisasi 
internasional di mana negara-negara miskin 
duduk sama rendah dengan negara-negara 
lain dapat membantu membuat migrasi 
lebih mudah. Bhagwati (2003) menyatakan 
bahwa World Migration Organization 
yang baru dibentuk—atau International 
Organization for Migration yang lebih 
kuat dan merupakan bagian dari sistem 
PBB—bisa membantu meningkatkan 
dampak pengembangan migrasi dengan 
cara melindungi hak-hak pekerja migran, 
menyediakan suatu forum yang menetapkan 
aturan-aturan migrasi, serta mengawasi 
dan melaksanakan perlindungan hukum 
untuk mereka. Namun, negara-negara 
maju yang menjadi tujuan pekerja migran 
menolak proposal untuk menyerahkan 
sebagian kontrol mereka atas berbagai 
kebijakan imigrasi, yang mereka pahami 
sebagai bagian dari agenda kebijakan dalam 
negeri.

Perdagangan yang lebih bebas 
dan adil

Ketidaksetaraan-ketidaksetaraan di arena 
perdagangan sudah bukan merupakan 
barang baru: negara kaya melindungi 
(proteksi) pasar mereka dengan menerapkan 
hambatan tarif dan nontarif atas barang-

KOTAK 10.2  Membangun skema tenaga kerja migran lebih  
 ramah pembangunan

Perhatian kerancangan skema pekerja 
migran temporer dan berbagai kebijakan 
pelengkapnya dapat menjadikannya lebih 
“ramah pembangunan.” Skema migrasi 
temporer biasanya memungkinkan pekerja 
untuk berada dalam sebuah negara mulai 
dari beberapa minggu hingga tiga atau lima 
tahun.
 Penelitian mutakhir tentang Inggris 
Raya mengidentifikasi dua intervensi kebijakan 
utama: rekruitmen yang terpusat lengkap 
dengan penyaringan oleh pemerintah negara 
asal, dan skema simpanan wajib, yang akan 
lebih baik bila dilengkapi dengan skema kredit 
di negara asal. Langkah perekrutan yang 
terpusat dan penyaringan oleh pemerintah 
dapat mengurangi risiko eksploitasi calon 
pekerja migran oleh agen-agen perekrutan 

lokal dan memastikan bahwa para pekerja 
migran temporer tersebut tidak tinggal 
melebihi visa mereka, serta mengurangi 
resistensi dari negara tujuan. Skema simpanan 
akan mendorong para pekerja migran untuk 
mengirimkan dana yang mereka peroleh ke 
negara asal, meningkatkan insentif untuk 
kembali, dan membantu mereka untuk 
memulai aktivitas produktif sekembalinya 
mereka ke tanah air. Contoh yang bagus 
adalah program Kanada-Meksiko untuk para 
pekerja di sektor pertanian dan kesepakatan 
antara Prancis dengan Sri Lanka untuk saling 
berbagi informasi mengenai para pekerja 
migran.

Sumber: Barber (2003); Schiff (2005).
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barang yang banyak dihasilkan negara-
negara miskin (seperti produk pertanian dan 
tekstil). Mereka memberikan subsidi yang 
tinggi ke para petani mereka, mensubsidi 
ekspor mereka, dan memperlemah proses 
penambahan nilai di berbagai negara 
berkembang. Mengurangi proteksi dan 
subsidi-subsidi macam itu akan memberi 
dampak yang positif pada perdagangan, 
pertumbuhan, dan pengurangan kemiskinan 
dunia.

Manfaat yang mungkin diperoleh dari 
liberalisasi. Beberapa kajian mutakhir, 
termasuk yang dibahas selama Putaran 
Doha yang diselenggarakan oleh WTO, 
telah membuat perkiraan mengenai dampak 
positif yang mungkin dihasilkan dari 
berbagai langkah liberalisasi perdagangan. 
Perkiraan-perkiraan tersebut sangat 
bervariasi, tergantung pada reformasi yang 
mendasarinya (mulai dari paket-paket 
reformasi parsial sampai liberalisasi penuh) 
dan apakah hasil produktivitas dinamis 
ikut dipertimbangkan (atau tidak). Hertel 
dan Winters (akan terbit) memperkirakan 
bahwa langkah-langkah yang didiskusikan 
dalam Putaran Doha akan mempunyai 
dampak yang kecil atas harga, kesejahteraan, 
dan kemiskinan dunia, dengan jumlah 
orang yang hidup di bawah $2 per hari 
menurun sebanyak 9 juta orang pada tahun 
2015 dari perkiraan jumlah keseluruhan 
sebanyak 2 miliar orang. Menurut studi 
ini, liberalisasi yang penuh pun tidak akan 
memberi manfaat yang besar, karena ia 
hanya akan membebaskan 80 juta orang dari 
standar kemiskinan dengan pendapatan di 
bawah $2 per hari. Sementara itu, Cline 
(2004) memperkirakan bahwa langkah 

liberalisasi penuh akan membebaskan 440 
juta orang dari standar kemiskinan dengan 
pendapatan di bawah $2 per hari pada 
tahun 2015.
 Seberapa pun besar dampak yang 
dibawanya, para peneliti sepakat bahwa 
besaran itu akan beragam antara satu 
negara dengan negara lain dan antara satu 
kawasan dengan kawasan lain. Baik dalam 
skenario reformasi parsial maupun penuh, 
hasil yang diperoleh akan semakin besar 
untuk negara-negara yang telah, secara 
bermakna, terintegrasi dengan pasar global, 
seperti Brasil, Cina, India, dan Indonesia. 
Kebanyakan negara kawasan Afrika Sub-
Sahara, wilayah Asia yang terpencil, dan 
tempat-tempat lain yang tidak terhubung 
dengan pasar global, serta para petaninya 
hidup dalam kesulitan dengan bertani 
untuk memenuhi kebutuhan subsisten, jauh 
dari jalan, pasar, teknologi, dan informasi. 
Banyak negara tidak mampu, secara penuh, 
memanfaatkan akses pasar yang lebih baik 
karena hambatan-hambatan sisi-pasokan 
dan institusional yang signifikan. Berbagai 
kajian yang mendetail mengenai Kamboja, 
Ethiopia,  Madagaskar,  dan Zambia 
menunjukkan bahwa dampak potensial 
reformasi perdagangan yang tampaknya 
akan dimasukkan dalam Putaran Doha 
untuk negara-negara itu kecil saja. Bahkan, 
beberapa negara, dalam jangka pendek, 
akan merugi: Bangladesh dan Mozambik, 
misalnya, akan mengalami penurunan 
pendapatan karena pilihan-pilihan yang ada 
sekarang turun dan harga-harga makanan 
pokok impor naik. Serupa dengannya, 
Bourguignon, Levin, dan Rosenblatt (2004b) 
menemukan bahwa negara-negara di dua 
desil terbawah dalam distribusi pendapatan 
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internasional akan “membaik,” hanya karena 
berlipat duanya besaran bantuan yang 
diberikan ke mereka dari besaran sekarang 
daripada karena reformasi perdagangan 
yang penuh. Dalam lingkup negara, dampak 
liberalisasi perdagangan yang diperkirakan 
pun beragam besarnya (Bab 9).
 Langkah-langkah liberalisasi yang 
spesifik juga akan memiliki dampak yang 
berbeda. Anderson dan Martin (2004) 
menemukan bahwa penghapusan subsidi 
agrikultural OECD akan merugikan sektor 
impor pangan di negara-negara yang 
paling terbelakang, seperti yang berada di 
kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, 
dan berbagai negara yang kini menikmati 
preferensi khusus, seperti Filipina, karena 
peningkatan harga yang diakibatkannya.16 
Tetapi, negara-negara penghasil pangan 
dan para petani yang ada di dalamnya akan 
untung. Sungguh, ada bukti yang lumayan 
kuat bahwa naiknya harga produk pertanian 
dunia ikut memberikan kontribusi bagi 
peningkatan pendapatan warga pedesaan 
Cina yang lebih pesat daripada pendapatan 
warga kotanya pada tahun 2004.
 Pengenalan Multi-Fiber Agreement, 
yang menetapkan kuota untuk ekspor 
tekstil dari negara-negara berkembang, 
juga mempunyai pengaruh yang beragam. 
Ekspor tekstil Cina telah menunjukkan 
peningkatan yang signifikan di pasar-pasar 
yang tidak diproteksi dengan tarif—sebagai 
contoh, pangsa mereka di pasar Australia 
dan Jepang, yang tidak menerapkan restriksi 
kuota, adalah sebesar 70 persen. Pangsa 
mereka di segmen pakaian bayi di Amerika 
Serikat, yang kuotanya dihapuskan pada 
tahun 2002, melonjak dari 11 menjadi 55 
persen dalam kurun waktu dua tahun. 

Ekspor dari Kamboja dan Nepal dilaporkan 
telah mengalami penurunan yang berarti. 
Dampak perubahan ini terhadap tingkat 
ketidaksetaraan pendapatan global belum 
jelas, dan ia tergantung pada posisi relatif 
dari para pekerja garmen dan mereka yang 
diuntungkan oleh pengaruh-pengaruh 
tidak langsung dalam distribusi global. 
Berbagai dampak dari perubahan dalam 
struktur tarif, di mana para produsen dari 
negara-negara miskin dapat mengakses 
pasar Amerika Serikat dan Eropa dengan 
bebas pajak sementara negara-negara lain, 
secara rata-rata, dibebani tarif sebesar 
16 persen, juga masih belum jelas atas 
ketidaksetaraan.17 Sebaliknya, pembaruan 
kebijakan proteksionisme di negara maju 
cenderung memiliki pengaruh negatif.
 Dewasa ini, belum terdapat program 
bantuan global untuk memberi kompensasi 
ke pihak-pihak yang dirugikan dalam 
liberalisasi perdagangan. Namun demikian, 
bantuan internasional untuk membantu 
memenuhi biaya penyesuaian adalah 
sebuah fokus yang penting, bersama 
dengan penanganan hambatan sisi-pasokan, 
dari upaya-upaya yang dijalankan oleh 
para donor, penerima, dan organisasi 
internasional, termasuk Bank Dunia, untuk 
meningkatkan bantuan bagi perdagangan 
dalam konteks Putaran Doha.

Menyusun aturan-aturan perdagangan. 
Dari manakah asalnya aturan-aturan 
perdagangan, dan seberapa besarkah 
kemungkinan aturan-aturan tersebut 
dapat membuat perubahan? Aturan-aturan 
perdagangan, termasuk yang paling tidak 
berkesetaraan, merupakan bagian dari 
kesepakatan multilateral, regional, dan 
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bilateral. Seperti telah disebut di Kotak 
10.1, masih dipertanyakan seberapa adilkah 
proses pengambilan keputusan di WTO 
dan proses ini turut bertanggung jawab 
atas buntunya negosiasi dalam organisasi 
tersebut.
 Namun, realitas negosiasi-negosiasi 
WTO kompleks. Dalam WTO, setiap 
negara memiliki satu suara, dan praktik 
pengambilan keputusan dengan konsensus 
berarti bahwa setiap negara dapat mem-veto 
keputusan (walaupun praktik “pelaksanaan 
tunggal,” atau pengambilan suara atas semua 
masalah secara bersama, dalam praktiknya, 
memperlemah kemampuan veto). Negara-
negara memilih menjadi anggota WTO 
tidak hanya karena berbagai negosiasi 
eksternal yang ekstensif, namun juga proses 
pengambilan keputusan domestik. Jadi, ini 
bukanlah sebuah contoh prima facie dari 
penyusunan aturan yang tidak adil. Namun 
demikian, dalam praktiknya, negara-negara 
miskin tetap kesulitan untuk mengikuti 
negosiasi dalam WTO, untuk memahami 
implikasi dari proposal yang ditawarkan 
untuk mereka, dan untuk mengajukan 
proposal alternatif—di Bab 3, kita telah 
melihat bahwa kapasitas mereka untuk 
“hadir” di Jenewa pun sudah terbatas.
  Jadi, pada akhirnya, aturan-aturan 
yang ditetapkan dalam WTO sering kali 
menjadi tidak adil, bukan karena proses 
formalnya memang demikian tetapi karena 
adanya ketidakseimbangan kekuatan antara 
negara-negara kaya dengan kepentingan 
komersial mereka yang kuat dan negara-
negara miskin dengan kapasitas mereka 
yang lemah.18 Keseimbangan itu bahkan 
merugikan para pembayar pajak dan 
konsumen di negara-negara kaya. Lihat, 

misalnya, subsidi kapas (lihat Kotak 
10.3) dan kartel-kartel internasional.19 
Negara-negara miskin berada di posisi 
yang lemah ketika bernegosiasi secara 
bilateral dengan partner dagang yang kuat 
daripada ketika mereka melakukannya 
secara multilateral. Paradoksnya, dengan 
mempertimbangkan protes antiglobalisasi 
yang intens, negosiasi multilateral dalam 
konteks WTO menawarkan janji yang paling 
besar untuk mengurangi ketidaksetaraan 
yang merugikan negara miskin. Walaupun 
hanya akan memberi manfaat yang terbatas, 
Putaran Doha yang ambisius masih 
merupakan sebuah tujuan yang penting 
untuk diperjuangkan karena kegagalan 
berarti semakin anjloknya kepercayaan ke 
berbagai negosiasi multi-lateral.
 WTO mempunyai manfaat yang lain: 
Putaran Doha menyediakan mekanisme 
untuk “menghakimi” atau menyelesaikan 
persengketaan.  Ini ,  seper t i  sudah 
disinggung sebelumnya, penting untuk 
memastikan bahwa hukum internasional 
dijalankan dengan konsekuen. Mekanisme 
penyelesaian persengketaan dalam WTO 
merupakan forum untuk negara-negara 
miskin untuk menyampaikan berbagai 
ketidakpuasan atau kasus mereka dan, 
mungkin, memenangkannya. Sayangnya, 
memenangkan kasus tidak serta-merta 
mengganti kerugian yang telah diderita: 
pihak yang kalah tidak diwajibkan untuk 
mengubah tindakannya. Mekanisme-
mekanisme yang ada sekarang ini untuk 
melaksanakan keputusan bergantung 
pada kompensasi sukarela dari pihak yang 
kalah dan, ketika hal tersebut dirasa belum 
memuaskan, ada kemungkinan bahwa pihak 
yang menang melakukan aksi pembalasan 
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(seperti suspensi tarif atau konsesi-konsesi 
lain). Tentu saja, tindakan pembalasan 
yang dijalankan oleh negara-negara miskin 
terhadap partner dagangnya yang kuat 
tidak akan membuat negara-negara kaya 
meninggalkannya, sebab ia (partner dagang 
itu) biasanya merupakan “pembela” mereka. 
Namun demikian, jumlah kasus yang 
diajukan, dan dimenangkan, oleh negara-

negara berkembang, dari tahun ke tahun, 
terus meningkat.

Gerakan “fair trade” dan perdagangan 
etis. Yang menarik, beberapa LSM dan 
organisasi masyarakat sipil telah bertindak 
secara langsung untuk membangun relasi 
perdagangan yang lebih berkesetaraan. 
Salah satu contoh dari tindakan semacam 

KOTAK 10.3  Subsidi kapas itu besar—dan tahan lama

International Cotton Advisory Committee 
memperkirakan bahwa, pada tahun 2001/2002, 
bantuan produksi langsung oleh delapan negara 
yang memberikan subsidi (Amerika Serikat, 
Cina, Uni Eropa, dan dalam kadar yang lebih 
kecil, Turki, Mesir, Meksiko, Brasil, serta Pantai 
Gading) adalah sekitar $5,8 miliar. Bantuan 
langsung yang diberikan ke para produsen kapas 
di Amerika Serikat mencapai $3,3 miliar, kepada 
Cina $1,2 miliar (meskipun beberapa kalangan 
meragukannya), dan ke Uni Eropa (Yunani 
dan Spanyol) $979 juta (International Cotton 
Advisory Committee 2003). Tujuan utama dari 
pemberian subsidi di Amerika Serikat dan Eropa 
adalah membuat kapas yang diproduksi di dua 
kawasan itu kompetitif dan mampu menurunkan 
harga dunia. Diperkirakan bahwa, pada tahun 
2001/2002, harga kapas dunia akan menjadi 71 
persen lebih tinggi bila tanpa diberi subsidi.
 Pemberian subsidi itu menguntungkan 
para petani besar dan kaya di Amerika Serikat 
dan petani yang tidak begitu kaya namun cukup 
mapan di Eropa, tetapi merugikan mereka yang 
miskin dan kecil di Afrika. Kapas merupakan 
sebuah komoditas yang sangat penting untuk 
sejumlah negara miskin di kawasan Asia Tengah 
dan Afrika, memberikan kontribusi hingga 40 
persen dari nilai ekspor barang dan 5 sampai 
10 persen dari GDP. Sebagian besar petani yang 
mengusahakannya merupakan petani dengan 
lahan kecil, sehingga dampak harga kapas 
atas kemiskinan sangat besar. Sebuah studi 
yang dijalankan di Benin menemukan bahwa 
penurunan harga kapas di tingkat petani sebesar 

40 persen—yang setara dengan penurunan 
harga dari bulan Desember 2000 sampai Mei 
2002—menyebabkan penurunan pendapatan 
per kapita masyarakat desa sebesar 8 persen 
untuk jangka pendek dan 6 sampai 7 persen 
untuk jangka panjang, dengan terjadi kemiskinan 
berkisar antara 37 sampai 59 persen untuk 
jangka pendek (Minot dan Daniels 2002).
 Perkiraan dampak penghapusan subsidi atas 
harga kapas berkisar antara 8 sampai 12 persen. 
Peningkatan sebesar ini tidak akan merugikan 
pihak konsumen—harga kapas mentah merupakan 
komponen kecil harga tekstil dan garmen atau pakaian 
jadi. Penghapusan subsidi penuh dan peningkatan 
harga yang diakibatkannya akan menguntungkan 
negara-negara di Afrika, meskipun distribusi 
keuntungan dalam negerinya akan bergantung 
pada reformasi domestik di masing-masing negara 
tersebut. Sebuah kajian mutakhir mengenai dampak 
penghapusan subsidi di tiga provinsi penghasil 
kapas di Zambia, misalnya, menunjukkan bahwa 
dampak langsung dari peningkatan harga kapas 
yang diakibatkannya tidaklah besar: rata-rata 
sebesar 1 persen dari pendapatan. Hasil yang lebih 
besar akan diperoleh bila petani mau beralih dari 
pertanian subsisten ke kapas, yang, pada gilirannya, 
membutuhkan reformasi domestik pelengkap dalam 
layanan ekstensi dan pertumbuhan permintaan kapas 
untuk ekspor (Balat dan Porto, akan terbit).
 Keuntungan yang diperoleh negara-negara 
Afrika akan meningkat sekiranya mereka mau 
memperluas produksi pakaian dan ekspor mereka. 
African Growth and Opportunity Act yang terdapat 
di Amerika Serikat menyediakan jalan pembuka, 

tetapi dengan syarat-syarat yang agak berat: produk 
pakaian dari 14 negara di Afrika mendapat akses 
bebas pajak dan bebas kuota ke pasar Amerika 
Serikat, tetapi hanya bila dibuat dengan kain, rajutan, 
dan benang dari Amerika Serikat. Karenanya, untuk 
dapat menarik keuntungan dari ketetapan ini, negara-
negara tersebut perlu membangun suatu sistem 
visa input yang efektif supaya segala prasyaratnya 
(Baffes 2004), yang sangat kompleks, terpenuhi.
 Dalam WTO, negara-negara penghasil 
kapas di Afrika Barat mengambil langkah yang 
tidak biasa dengan mengeluarkan pernyataan 
bersama yang isinya menyerukan penghapusan 
subsidi penuh dan penanganan produk kapas 
secara terpisah. Tetapi, Framework Agreement 
bulan Juli 2004 dalam Doha Development Agenda 
tidak memperlakukan kapas sebagai produk yang 
terpisah, dan hanya menyatakan bahwa kapas 
akan mendapatkan “prioritas yang memadai” 
dalam negosiasi pertanian. Penghapusan subsidi, 
secara politik, tidak dimungkinkan.
 Dalam iklim sekarang ini, opsi terbaik 
keduanya adalah mengimplementasikan bantuan 
terpisah yang dirancang dengan baik, di mana 
subsidi tidak tergantung pada produksi dan, 
karenanya, tidak menyebabkan terjadinya 
produksi berlebihan dan “dumping,” seperti 
yang terjadi dengan skema yang sekarang 
diterapkan. Mekanisme-mekanisme yang ada perlu 
direformasi, karena mereka masih bergantung 
pada luasnya lahan dan, dengan demikian, 
menciptakan insentif untuk overproduksi. Tanpa 
produksi yang berlebihan, harga mungkin akan 
sedikit terangkat.
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itu adalah “fair trade” (perdagangan yang 
jujur). Inisiatif fair trade, yang digerakkan 
oleh kelompok-kelompok konsumen, 
LSM, serikat pekerja, dan berbagai 
organisasi masyarakat sipil yang lain, 
bertujuan mengontrol rantai pasokan dari 
tingkat produksi sampai ke pasar untuk 
memperbaiki kesejahteraan para produsen di 
negara berkembang dengan membuat harga 
komoditas mereka stabil, menghubungkan 
mereka secara lebih langsung dengan pasar 
di negara-negara kaya, dan memperkuat 
organisasi-organisasi mereka. Pendekatan 
ini berhasil: penjualan pisang, kakao, 
kopi, tebu, teh, dan beberapa produk lain 
dalam fair trade mengalami pertumbuhan 
yang fenomenal dalam beberapa tahun 
terakhir dan kini merepresentasikan pangsa 
ekspor yang signifikan di beberapa negara 
(misalnya, 11 persen dari pisang Ekuador 
dan 20 persen dari kopi Ghana sekarang 
dijual melalui inisiatif fair trade).
 Beberapa studi yang membahas 
dampak inisiatif fair trade menunjukkan 
bahwa ia memang telah membuat perbedaan 
besar untuk para produsen, tidak hanya 
melalui tingkat pembayaran yang lebih 
tinggi daripada harga dunia, tetapi juga 
karena berbagai layanan dan bantuan 
yang disediakan untuk kalangan petani 
oleh koperasi produsen yang didukung 
oleh organisasi-organisasi penganjur fair 
trade. Bila ketidaksetaraan dimunculkan 
oleh akses yang tidak setara ke pasar dan 
tiadanya informasi, kredit, dan mekanisme 
pengurangan risiko, memperkuat asosiasi-
asosiasi produsen dapat mendorong 
tercapainya hasil yang lebih berkesetaraan, 
juga tanpa perlu mengeluarkan pengeluaran 
tambahan, dalam konteks aturan-aturan 
perdagangan yang telah ada.20

 Jangkauan inisiatif fair trade, meski 
terus berkembang, tetap masih kecil. Di 
Swiss, di mana terdapat dukungan konsumen 
yang kuat pada inisiatif ini, pisang fair trade 
hanya merepresentasikan 25 persen dari 
seluruh pembelian produk pisang dan, 
pada tahun 2002, pengeluaran konsumen 
untuk semua barang fair trade tidak lebih 
dari $10 per orang (subsidi pertanian, pada 
tahun yang sama, mencapai sekitar $750 per 
orang). Nilai fair trade kopi, paling banyak, 
mencapai 3 persen dari seluruh tingkat 
penjualan kopi di dunia, dan hanya sekitar 
20 persen dari kapasitas produsen fair trade 
tersertifikasi yang terserap dalam sirkuit fair 
trade.21 
 Contoh lain dari organisasi yang 
bertindak secara langsung untuk mem-
bangun relasi-relasi perdagangan yang lebih 
berkesetaraan adalah inisiatif yang terus 
berkembang untuk mendukung tanggung 
jawab sosial korporat dan perdagangan etis. 
Perusahaan-perusahaan yang bergabung 
dalam suatu organisasi perdagangan etis, 
seperti Ethical Trading Initiatives di Inggris 
atau Fair Labor Association di Amerika 
Serikat, berjanji untuk memerhatikan dan 
mematuhi ‘pedoman tingkah laku’ (code of 
conduct) supaya mendapatkan penilaian 
positif dari kalangan konsumen dan 
investor yang peduli pada pembangunan 
yang berkesetaraan.22 Pedoman tingkah 
laku ini umumnya berisi praktik-praktik 
ketenagakerjaan (biasanya seperti yang 
ditetapkan dalam konvensi ILO), standar 
lingkungan, dan mekanisme pengawasan 
yang baik—dan tidak hanya diterapkan 
pada fasilitas-fasilitas produksi perusahaan 
yang sifatnya langsung, tetapi juga pada 
semua pemasoknya yang terdapat dalam 
rantai pasokannya.
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 Apakah para konsumen di negara-
negara kaya bersedia untuk membayar 
sedikit lebih mahal untuk memastikan bahwa 
barang-barang yang mereka beli diproduksi 
di bawah kondisi yang adil dan baik? Para 
pendukung dan pengusung “pedoman 
tingkah laku” menjawab ya. Para peneliti 
menemukan bahwa hampir 90 persen warga 
Amerika mau membayar setidak-tidaknya 
$1 lebih banyak untuk barang seharga $20, 
sekiranya mereka bisa yakin bahwa barang 
tersebut tidak diproduksi oleh para pekerja 
yang mengalami eksploitasi.23 Sementara 

kalangan skeptis percaya bahwa harga 
mendominasi keputusan dari para pembeli 
korporat yang besar.
 Pedoman tingkah laku yang diilhami 
oleh berbagai pertimbangan etis kiranya 
mempunyai dampak yang positif atas 
kesetaraan, tetapi apakah pedoman ini 
memang benar-benar dijalankan? Kajian 
oleh Ethical Trading Initiative menemukan 
bahwa dampak tersebut beragam. Para 
konsumen mungkin tidak mau membayar 
lebih tinggi untuk mendapatkan dampak 
positif yang belum pasti (dan sering kali 
tidak termonitor). Tekanan dari pihak 
konsumen, karenanya, belumlah cukup 
(Kotak 10.4). Jadi, inisiatif-inisiatif ini, 
meskipun penting, tetap tidak dapat 
menggantikan peran berbagai aturan 
perdagangan yang lebih berkesetaraan di 
bawah WTO dan organisasi-organisasi yang 
lain.

Hak milik intelektual dan pasar 
global untuk gagasan

Proteksi terhadap hak milik intelektual 
(intellectual property rights—IPR) adalah 
sebuah wilayah lain di mana kegagalan 
pasar dan struktur kuasa membentuk proses 
dan hasil yang tidak setara; kepentingan 
segelintir aktor yang kuat dan berkuasa 
merugikan masyarakat umum, terutama 
kaum miskin. Berbagai persyaratan yang 
diatur dalam perjanjian Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights 
(TRIPS)24—bahwa semua negara anggota 
menawarkan proteksi hak paten selama 20 
tahun—dipandang sangat tidak adil oleh 
banyak orang. Karena proteksi hak paten 
sudah diadopsi oleh negara-negara OECD 

KOTAK 10.4  Akankah kondisi kerja yang membaik dalam  
 industri tekstil Kamboja bisa bertahan setelah  
 berakhirnya sistem kuota?

Sebagaimana telah disinggung dalam Bab 
9, persetujuan perdagangan bilateral tahun 
1999 antara Kamboja dengan Amerika Serikat 
mengandung suatu kesepakatan di mana 
ekspor pakaian produksi Kamboja ke Amerika 
Serikat akan semakin ditingkatkan dari tahun 
ke tahun bila standar tenaga kerja yang 
dijalankannya membaik. ILO diamanatkan 
untuk menyiapkan laporan per semester yang 
didasarkan atas kunjungan perusahaan dan 
wawancara dengan para pekerja dan serikat 
buruh dan untuk memublikasikannya.
 Kesepakatan ini, secara bertahap, 
membantu memperbaiki kondisi kerja di 
pabrik-pabrik pakaian di Kamboja, tetapi 
kemajuan ini tampaknya terancam oleh 
berakhirnya sistem kuota. Pemerintah 
negara itu setuju untuk melanjutkan 
inspeksi ILO sampai tahun 2008, tetapi 
para pengusaha tidak dapat lagi tergantung 
pada peningkatan ekspor ke Amerika Serikat 
jika mereka menjalankan standar-standar 
aturan ketenagakerjaan yang baik. Beberapa 
dari mereka sadar bahwa kepatuhan ke 
berbagai standar ketenagakerjaan adalah 
satu-satunya keuntungan kompetitif mereka, 

namun muncul laporan-laporan dari para 
pemimpin serikat buruh yang dipecat, kurang 
dipenuhinya aturan upah minimum dan upah 
lembur, serta demonstrasi yang ditekan. Para 
pengusaha dituduh menggunakan ancaman 
persaingan yang amat ketat dengan Cina 
untuk memotong upah dan tunjangan. Tetapi, 
mereka mendapatkan pengawasan—serikat-
serikat buruh independen telah tumbuh 
dalam industri dan sistem monitoring ILO 
menjadi semakin canggih. Para pemonitor 
kini menggunakan komputer genggam untuk 
menemukan temuan-temuan mereka dalam 
kunjungan pabrik, sehingga laporan yang 
tersusun pun sangat up to date. Jika kondisi 
kerja memburuk, para aktivis, peneliti, 
serikat buruh, dan, yang paling penting, 
konsumen akan tahu. Apakah tekanan yang 
mereka berikan cukup untuk memastikan 
terpenuhinya standar-standar kerja yang baik 
masih merupakan sebuah pertanyaan yang 
terbuka.

Sumber: International Confederation of Free Trade 

Unions (2005), Washington Post (2004).
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pada tahun 1990-an, akibat utamanya 
adalah bahwa persyaratan ini memperkuat 
proteksi paten di negara-negara miskin 
yang menjadi anggota WTO. Negara-
negara yang mengadopsi proteksi paten 
sekarang melakukannya ketika GDP per 
kapita mereka adalah antara $500 dan 
$8.000, sementara negara-negara OECD 
melakukannya pada tahun 1995 saat GDP 
per kapita mereka sekitar $20.000.25

 Paten berawal dari keinginan yang 
baik untuk menyediakan insentif untuk 
generasi pengetahuan dan menutupi biaya 
pengembangan pengetahuan baru. Obat 
atau inovasi yang sudah terpatenkan tidak 
dapat dikopi meski paten itu diberikan 
dengan “paksaan,”  sehingga pihak 
pengembang menikmati posisi monopolis 
dan dapat menetapkan harga yang tinggi. 
Memperluas proteksi paten ke negara-
negara berkembang, karenanya, dapat 
meningkatkan keuntungan total yang diraih 
perusahaan dengan cara menyedotnya dari 
negara-negara miskin—dan mengubah 
distribusi keuangan R&D, dengan bagian 
yang lebih besar ditanggung oleh negara-
negara miskin. Namun, proteksi IPR harus 
diimbangi dengan keprihatinan bahwa hal 
itu membatasi akses ke teknologi baru. Paten 
membatasi akses ke inovasi dengan cara 
membuatnya lebih mahal dan lebih sulit 
untuk dikopi. Ada keprihatinan yang besar 
di negara-negara berkembang mengenai 
ketersediaan berbagai hasil inovasi, 
termasuk benih dan obat yang dipatenkan. 
Obat antiretroviral untuk memerangi AIDS 
adalah salah satu contohnya (Kotak 10.5).
 Dalam kasus pematenan obat-obatan, 
kita melihat ilustrasi dari persoalan-persoalan 
yang lebih luas. Chaudhuri, Goldberg, 

dan Jia (2004) memperkirakan bahwa 
hasil positif yang diperoleh ekonomi India 
bila negara itu tidak mengikuti standar-
standar perlindungan atau proteksi paten 
internasional adalah sekitar $450 juta, di mana 
yang $400 juta adalah hasil yang dinikmati 
oleh konsumen dan sisanya dirasakan oleh 
pihak produsen dalam negeri. Keuntungan 
yang hilang yang diderita oleh kalangan 
produsen asing pun hanya sebesar $53 juta 
per tahun. Kajian ini mengilustrasikan sebuah 
poin yang penting, yakni bahwa keuntungan 
yang didapat oleh berbagai perusahaan obat 
di negara-negara miskin tidaklah besar. 
Lanjouw dan Jack (2004) memperkirakan 
bahwa menjalankan proteksi paten selama 20 
tahun di negara-negara berkembang, dalam 
matriks keuntungan yang didapat, setara 
dengan menerapkannya selama dua minggu 
di negara-negara maju.
 Ada sebuah solus i  yang  akan 
memberikan hasil yang lebih berkesetaraan 
tanpa mengorbankan efisiensi: kapan pun 
pasar negara kaya sudah dapat menutupi 
biaya riset, negara-negara miskin kiranya 
bisa diizinkan untuk memproduksi atau 
mengimpor padanan generiknya yang lebih 
murah. Cara ini tidak menimbulkan tingkat 
kerugian yang signifikan untuk negara kaya 
atau untuk perusahaan yang menjalankan 
risetnya (lihat Fokus 7 mengenai akses obat 
di bagian akhir dari bab ini).
 Seperti semua hukum internasional 
yang lain, aturan-aturan proteksi IPR 
merupakan hasil dari negosiasi yang 
kompleks. TRIPS—yang pada dasarnya 
ditulis dan disusun oleh para pengacara 
industri26—adalah bagian dari kesepakatan 
yang membangun keberadaan WTO, 
suatu perjanjian multidimensional, antara 
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KOTAK 10.5  Memperluas akses ke obat-obatan antiretroviral di Afrika Selatan

Sebagai tanggapan terhadap meningkatnya krisis 
AIDS, pemerintah Afrika Selatan pada tahun 
1997 melakukan amandemen atas Medicines 
and Related Substances Control Act tahun 1965 
sebagai salah satu upaya untuk memastikan 
bahwa semua warga Afrika Selatan memiliki 
akses yang luas ke obat-obatan yang harganya 
terjangkau. Amandemen ini mendorong para ahli 
obat untuk menggantikan obat-obat terpatenkan 
yang harganya mahal dengan padanan generiknya 
yang lebih murah, membuka impor untuk obat-
obatan yang lebih murah yang tersedia di pasar 
pada tempat lain (impor paralel), dan mengenalkan 
sistem lisensi wajib yang memungkinkan para 
pesaing untuk memproduksi obat paten.
 Pharmaceutical Manufacturers Association 
dan 39 perusahaan obat mengajukan peraturan 
yang dibuat pemerintah itu ke Pengadilan Tinggi 
Pretoria dengan beberapa dakwaan, termasuk 
melanggar kewajiban Afrika Selatan di bawah 
TRIPS. Treatment Action Campaign (TAC) dan 
sebuah serikat buruh, COSATU, mendukung 
pemerintah dalam kasus ini, menyatakan bahwa 
peraturan tersebut valid karena sesuai dengan 
tugas positif pemerintah untuk memenuhi hak 
warga negaranya akan kesehatan. Karena tekanan 
dan perhatian publik yang besar, Pharmaceutical 
Manufacturers Association dan ke-39 perusahaan 
obat tersebut menarik tuntutannya. Hasil 
tidak langsungnya adalah turunnya harga obat 
antiretroviral dari sekitar 4.000 rand per bulan 
menjadi 1.000 rand per bulan.
 Kasus-kasus hukum yang lain (yang tidak 
melibatkan TRIPS) membantu memperluas 

akses ke obat-obatan antiretroviral. Pada tahun 
2002, sekelompok penuntut, termasuk TAC, 
mengadukan GlaxoSmithKline dan Boehringer 
Ingelheim Afrika Selatan ke South African 
Competition Commission. Dalam keputusannya 
yang ke luar pada bulan Oktober 2004, komisi 
tersebut menemukan bahwa kedua perusahaan 
itu telah terlibat dalam penentuan harga yang 
terlalu tinggi atas obat-obat antiretroviral yang 
dipatenkan dan menolak untuk mengizinkan 
produksi generiknya, tindakan yang dipandang 
oleh komisi tersebut sebagai pelanggaran atas 
South Africa Competition Act. Supaya kasus 
tersebut tidak dibawa ke tingkat pengadilan 
yang lebih tinggi, kedua perusahaan itu sepakat 
untuk menandatangani perjanjian yang isinya 
memberi lisensi pemroduksian obat generik dari 
obat-obatan antiretroviral paten mereka.
 TAC juga mencoba mendorong pemerintah 
nasional dan provinsi untuk memberikan obat-
obatan antiretroviral ke semua kaum perempuan 
yang tengah hamil guna mencegah transmisi 
virus HIV dari ibu ke anak-anak mereka; 
dampak dari kebijakan pemerintahan yang ada 
adalah dengan membuat obat Nevirapine tidak 
tersedia di berbagai fasilitas kesehatan publik, 
kecuali di 10 atau lebih sedikit situs perintis. 
Pemerintah mengajukan banding ke tingkat 
Mahkamah Agung setelah TAC memenangkan 
gugatannya.
 Mahkamah Agung menyatakan bahwa 
Konstitusi Afrika Selatan mengamanatkan 
kepemerintah untuk merencanakan dan men-
jalankan, dalam batas-batas sumber daya yang 

dipunyainya, suatu program yang komprehensif 
dan terkoordinasi untuk, secara progresif, 
mewujudkan hak-hak kaum perempuan dan bayi 
mereka dalam memperoleh akses ke layanan 
kesehatan yang dapat mencegah terjadinya 
transmisi virus HIV dari ibu ke anak. Mahkamah 
Agung menilai bahwa kebijakan negara yang 
membatasi penyediaan obat-obatan antiretroviral 
dan layanan kesehatan yang terkait untuk 
mencegah terjadinya transmisi virus HIV dari 
ibu ke anak ke beberapa situs perintis saja 
tidak dapat dibenarkan, dan memerintahkan ke 
pemerintah untuk memperbaiki situasi dengan 
cara mengambil langkah-langkah yang masuk akal 
guna memfasilitasi ketersediaan dan pemakaian 
obat-obatan antiretroviral di semua fasilitas 
kesehatan umum atau publik.
 Pada tahun 1999, TAC juga ambil bagian 
dalam suatu upaya tuntutan konstitusional yang 
sukses menentang diskriminasi terhadap awak 
kabin South African Airways yang terjangkit HIV. 
Hasil keputusan pengadilan menegaskan bahwa 
orang dengan HIV pun memiliki hak yang sama 
dengan orang-orang lain. Tuntutan-tuntutan legal 
ini memiliki dampak tidak langsung yang penting, 
meletakkan berbagai preseden yang inovatif, 
meningkatkan kesadaran aparat hukum akan 
kewajiban mereka untuk menghargai hak asasi 
manusia, dan meningkatkan kesadaran publik 
akan hak mereka.

Sumber: Decker, dkk. (2005), South Africa Competition 

Commission (2003).

lain Multi-Fiber Agreement, yang oleh 
negara-negara berkembang dipandang 
bermanfaat  untuk mereka.  Banyak 
kesepakatan perdagangan bebas bilateral 
(seperti kesepakatan yang belum lama ini 
dibuat antara Amerika Serikat dengan Cile, 
Yordania, Maroko, Singapura, Vietnam, dan 
negara-negara lain) mengandung aturan-

aturan proteksi IPR yang bahkan lebih tegas 
daripada TRIPS, seperti pemberian ekstensi 
paten atas obat-obatan dan jenis proteksi 
tertentu terhadap data percobaan klinis 
yang dikumpulkan untuk memperoleh 
persetujuan pemasaran. Pihak-pihak yang 
menandatangani kesepakatan tersebut 
biasanya mau menerima berbagai aturan ini 



355Mencapai Kesetaraan Global yang Lebih Besar

supaya, sebagai gantinya, memperoleh akses 
yang semakin luas untuk menjual produk-
produk mereka di Amerika Serikat.
 Namun, sulit untuk percaya bahwa 
pihak-pihak yang duduk dalam kesepakatan 
bilateral dan multilateral ini memiliki ruang 
gerak atau ruang main yang sama. Secara 
keseluruhan, negara-negara miskin berada 
pada posisi tawar yang lebih lemah. Sebagai 
contoh, akses preferensial yang mereka 
peroleh dari kesepakatan perdagangan 
bilateral menyempit setiap kali pemerintah 
Amerika Serikat menurunkan tarif dan kuota 
yang tersisa dalam negosiasi bilateral atau 
multilateral, sementara proteksi IPR, dari 
waktu ke waktu, tidak mengalami penurunan 
sama sekali.27 Tambahan pula, berbagai isu 
yang ada di seputar proteksi IPR bersifat 
kompleks dan membutuhkan keterampilan 
dan kapasitas yang dimiliki secara lebih 
baik oleh negara-negara kaya—sering kali 
berkat masukan dari perusahaan-perusahaan 
obat. Upaya untuk membangun kapasitas 
memang tengah digalakkan di berbagai 
negara berkembang, tetapi setidak-tidaknya 
beberapa dari agen yang menanganinya 
(seperti WIPO dan perusahaan-perusahaan 
paten di negara maju) dianggap memiliki 
bias tertentu. Meski mungkin masih belum 
memenuhi prinsip kesetaraan seperti halnya 
TRIPS, WTO menyediakan standar yang 
disepakati secara internasional, yang terbuka 
untuk dicermati dan dikaji, sehingga negara-
negara kaya semakin sulit untuk menarik 
keuntungan pribadi dari kesepakatan bilateral 
yang dibuatnya.
 Keuntungan tambahan yang bisa 
diperoleh dari melakukan negosiasi di 
bawah naungan WTO adalah bahwa hal itu 
mempunyai acara-acara yang dikhususkan 

untuk memobilisasi opini publik. Sebuah 
contoh mengenai betapa positifnya 
hasil yang bisa diperoleh melalui proses 
WTO adalah Declaration on the TRIPS 
Agreement and Public Health yang diadopsi 
di Doha pada tahun 2001, yang menegaskan 
pentingnya persoalan-persoalan kesehatan 
umum di  atas  proteks i  IPR .  Tiga 
kesepakatan bilateral Amerika Serikat 
yang selanjutnya memasukkan catatan 
tambahan mengenai kesehatan publik yang 
menegaskan pemahaman pihak-pihak yang 
menandatanganinya bahwa proteksi IPR 
tidak memengaruhi kemampuan mereka 
untuk “melindungi kesehatan umum 
dengan cara menyediakan obat untuk 
semua orang.”28 Bila negosiasi dijalankan 
secara diam-diam dan jauh dari perhatian 
publik, seperti yang coba dibuat oleh 
perusahaan-perusahaan obat dengan lisensi 
obat di bawah Doha Development Agenda 
Framework Agreement pada bulan Juli 
2004, pengawasan dan pengampanyeannya 
menjadi lebih sulit. Karenanya, negosiasi-
negosiasi multilateral di bawah WTO, 
yang dijalankan di bawah sorotan publik, 
kiranya merupakan negosiasi yang paling 
menjanjikan, dalam pengertian mengadopsi 
aturan-aturan yang lebih berkesetaraan.

Liberalisasi pasar keuangan

Aliran modal ke negara-negara berkembang 
tumbuh sangat pesat pada tahun 1990-
an, dan membawa keuntungan sekaligus 
tantangan yang besar. Aliran modal 
berjangka pendek sering kali dituduh 
sebagai biang ketidakstabilan keuangan 
dan tidak mampu memacu pertumbuhan 
di negara-negara yang sistem keuangannya 
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belum matang. Kebanyakan negara yang 
menerima aliran modal jangka pendek 
dengan volume yang tinggi pada tahun 
1990-an—Argentina, Brasil, Indonesia, 
Korea, Meksiko, Rusia, Thailand, dan 
Turki—dihantam oleh krisis keuangan, yang 
dipicu atau diperparah oleh larinya modal 
jangka pendek.
 Faktor-faktor dalam negeri memainkan 
peranan kunci dalam instabilitas keuangan, 
namun berbagai aturan global pun tidak 
bersih darinya. Sebagai contoh, mekanisme-
mekanisme perencanaan utang mengikuti 
proses informal; proposal IMF untuk 
Sovereign Debt Workout Mechanism tidak 
diadopsi. Hasilnya adalah bahwa perjanjian-
per janj ian yang dibuat  cenderung 
lebih menguntungkan pihak kreditor 
internasional, dengan mengorbankan 
kalangan investor dan pembayar pajak 
dalam negeri.29

 Berlawanan dengan aliran modal jangka 
pendek, investasi langsung luar negeri 
(foreign direct investment—FDI) biasanya 
dianggap memberi dampak positif pada 
negara-negara yang menerimanya, meskipun 
tidak semua negara memperolehnya. Pada 
tahun 2002, 84 persen dari FDI ke negara-
negara berkembang mengalir ke 12 negara 
berpendapatan menengah yang paling 
“menjanjikan” (termasuk Cina dan India), 
sementara sekitar 150-an negara yang lain 
hampir tidak menerima apa-apa. FDI yang 
masuk ke negara-negara Afrika Sub-Sahara 
hanya mencapai 5,3 persen.30 Faktor-faktor 
domestik juga memainkan peranan kunci 
dalam menentukan lokasi FDI, tetapi, 
lagi-lagi, aturan global memberi kontribusi 
pada munculnya hasil akhir yang tidak 
berkesetaraan. Basel II Capital Accord, 
yang menentukan standar kecukupan 

modal bank, kiranya membuat perkiraan 
risiko yang terlalu tinggi untuk bank-bank 
untuk memberikan pinjaman keberbagai 
negara berkembang (sebagian karena ia 
mengabaikan keuntungan yang dapat 
diperoleh dari diversifikasi portofolio lintas 
negara), sehingga menaikkan biaya dan 
mempersempit akses ke modal eksternal, 
selain bahwa hal itu juga meningkatkan 
prosiklikalitas pinjaman dan memberi 
kontribusi untuk naiknya volatilitas.31 
Standar-standar global yang dewasa ini 
muncul—termasuk yang dibahas dalam 
Reports on the Observance of Standards 
and Codes (ROSC), standar akuntansi 
internasional, dan Core 25 Principles for 
Banking Supervision—juga merugikan 
negara-negara berkembang dan tidak sesuai 
untuk tingkat pembangunan mereka.

Penyusunan aturan dalam pasar keuang-
an global. Beberapa aturan kunci yang 
mengatur dan mengarahkan pasar keuangan 
global dikembangkan oleh berbagai institusi 
yang tidak dimiliki oleh negara-negara 
berkembang. Financial Stability Forum, 
yang didirikan pada tahun 1999 untuk 
memajukan stabilitas keuangan global, 
dihadiri oleh para representatif senior 
bank-bank sentral, otoritas pengawas 
dan departemen keuangan dari sembilan 
negara OECD, institusi-institusi keuangan 
internasional, kelompok pengatur dan 
pengawas internasional, komite ahli dari 
bank sentral, dan Bank Sentral Eropa. 
Satu-satunya anggotanya yang merupakan 
kekuatan ekonomi pasar yang baru adalah 
Hong Kong (Cina) dan Singapura.
 Basel Committee on Banking Supervision, 
yang merupakan pengembangan dari 
Basel II Capital Accord, terdiri atas para 
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perwakilan bank-bank sentral dan otoritas 
supervisi perbankan dari Belgia, Kanada, 
Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Luksemburg, 
Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris 
Raya, dan Amerika Serikat. Penggagas utama 
komite ini adalah Institute for International 
Finance, sebuah kelompok konsultatif dari 
bank-bank internasional yang besar yang 
berbasis di Washington. Baik Financial 
Stability Forum maupun Basel Committee 
dapat secara sah mengatakan sebagai 
representasi negara-negara berkembang.32 
Berbagai standar yang lain, yang umumnya 
dikembangkan oleh agen-agen semiprivat 
(seperti International Accounting Standards 
Board), didasarkan pada praktik-praktik 
yang dijalankan di Amerika Serikat dan Uni 
Eropa. Partisipasi dan suara yang lebih besar 
dalam badan-badan pembuat peraturan 
akan membantu menjamin bahwa hasil-
hasil yang diperoleh lebih mendukung 
negara-negara berkembang.

Memperbaiki ketidaksetaraan 
masa lalu dan masa kini dalam 
pemanfaatan sumber daya alam

Penggunaan sumber daya alam adalah sebuah 
arena lain di mana kegagalan pasar dan 
kekuasaan yang tidak setara “bersekongkol” 
untuk menciptakan tingkat ketidaksetaraan 
yang luar biasa. Penggunaan sumber daya 
alam sangat menguntungkan negara-negara 
maju dan berbagai dampaknya sangat tidak 
berkesetaraan. Tanpa inovasi teknologi 
yang besar, beberapa sumber daya alam 
terpenting, seperti minyak bumi, akan habis 
sebelum kaum miskin di dunia memperoleh 
kesempatan untuk mengecap standar 
hidup yang kini dinikmati oleh warga 
dari negara-negara maju. Tambahan pula, 

pemanasan global mengancam kehidupan 
manusia yang tinggal di wilayah pesisir 
pantai yang rendah, pulau-pulau kecil, dan 
kawasan beriklim kering. Namun demikian, 
mereka yang berpotensi terkena dampak 
perubahan-perubahan ini (generasi yang 
akan datang dan generasi masa kini yang 
miskin) hampir tidak memiliki suara sama 
sekali dalam proses pembuatan aturan.
 Komunitas  internasional  telah 
mengambil langkah-langkah spesifik untuk 
mengatur sumber daya alam secara lebih 
berkesetaraan. Beberapa instrumen hukum 
internasional, seperti Convention on the 
Law of the Sea tahun 1982, mencerminkan 
konsep keadilan distributif yang dibahas 
sebelumnya dengan mengambil pendekatan 
yang menyatakan bahwa dasar laut dan 
samudra yang ada di atasnya, yang tidak 
menjadi yurisdiksi nasional negara mana 
pun, diklasifikasikan sebagai milik bersama 
masyarakat global dan keuntungan ekonomi 
yang diperoleh dari pemanfaatannya dibagi 
secara berkesetaraan.
  Langkah-langkah terpenting dalam 
upaya memperbaiki ketidaksetaraan 
pemanfaatan sumber daya alam global 
mencakup U.N. Framework Convention on 
Climate Change tahun 1992 dan Protokol 
Kyoto tahun 1997. Protokol Kyoto disusun 
sedemikian rupa sehingga mencerminkan 
prinsip “tanggung jawab bersama namun 
tetap dalam tingkat yang berbeda” antara 
negara-negara maju dengan negara 
berkembang. Protokol itu mengakui bahwa 
negara-negara industrilah yang telah 
membuang sebagian terbesar gas rumah 
kaca ke atmosfer, yang menyebabkan 
sebagian besar makhluk hidup di atas 
bumi berada dalam bahaya, dan menuntut 
dari mereka tanggung jawab yang lebih 
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besar. Protokol ini menetapkan komitmen 
terukur yang mengikat untuk negara-negara 
industri untuk mengurangi emisi gas rumah 
kaca mereka pada tahun 2008–2012, dengan 
pemahaman bahwa persetujuan ini akan 
mencakup pula upaya mengurangi emisi gas 
yang sama oleh negara-negara berkembang 
tidak terlalu lama setelah tahun 2012.
 Salah satu aspek Protokol Kyoto yang 
penting adalah ketetapan yang unik yang 
memungkinkan negara-negara maju untuk 
memenuhi komitmen mereka melalui aksi 
yang tidak sebatas dalam lingkup wilayah 
nasional mereka, namun juga dalam lingkup 
di luar itu. Ketetapan ini, Clean Development 
Mechanism, membantu mengatasi apa yang 
dilihat sebagai ketidaksetaraan kewajiban 
dan biaya untuk memenuhi kewajiban 
itu. Ketetapan ini memungkinkan negara-
negara industri untuk membeli “kredit” 
pengurangan emisi yang diperoleh dari 
berbagai aktivitas yang dapat mengurangi 
emisi gas rumah kaca di negara-negara 
berkembang dan menggunakan kredit 
tersebut untuk meringankan beban tanggung 
jawab atau kewajiban mereka seperti diatur 
dalam Protokol Kyoto. Dengan demikian, 
mekanisme ini membantu negara-negara 
industri untuk memenuhi kewajiban mereka 
di bawah Protokol Kyoto secara lebih berbiaya 
efektif dan mendorong pembangunan 
yang berkesinambungan di negara-negara 
berkembang, melalui investasi dalam teknologi 
yang lebih bersih dan efisien maupun melalui 
berbagai proyek kehutanan.
 Isu keadilan dalam proses perumusan 
Protokol  Kyoto  ju g a  t i d a k  d ap at 
dikesampingkan. Dalam menegosiasikan 
protokol itu, sebagaimana halnya di sebagian 
besar negosiasi kesepakatan global yang 
lain, negara-negara industri memiliki daya 

tawar yang lebih kuat. Tidak berimbangnya 
keahlian teknis, kurang memadainya 
dukungan publik untuk isu-isu tersebut, 
dan persoalan yang muncul ketika hendak 
membangun koalisi karena kepentingan 
yang berbeda-beda telah melemahkan daya 
tawar banyak negara berkembang.
 Amerika Serikat, sebagai negara 
pembuang emisi gas rumah kaca terbesar 
di dunia, telah menyatakan bahwa ia tidak 
bergabung dalam Protokol Kyoto, sehingga 
mengurangi efektivitas protokol ini. Ketika 
protokol ini mulai berjalan efektif pada 
bulan Februari 2005, Amerika Serikat 
hanya menjadi pengamat di Meetings of the 
Parties to the Kyoto Protocol, namun karena 
besarnya emisinya, negara-negara lain tidak 
mungkin tidak mendengarkan suaranya.33

 Akses ke informasi yang lebih setara 
adalah salah satu unsur penting dalam 
pemanfaatan sumber daya alam yang 
berkesetaraan. UN/ECE Convention on 
Access to Information, Public Participation 
in Decision-making and Access to Justice 
in Environmental  Matters  (Aarhus 
Convention) membahas partisipasi publik 
dalam manajemen lingkungan dan akses ke 
informasi mengenai berbagai isu lingkungan. 
Konvensi tersebut, yang diadopsi pada tahun 
1998 dan beranggotakan 35 pihak atau 
lembaga sejak tahun 2001, memberikan 
hak ke warga negara untuk membebankan 
kewajiban atas otoritas dan pihak publik ke 
konvensi-konvensi lingkungan internasional, 
termasuk pengungkapan informasi, akses ke 
informasi, partisipasi publik dalam pembuatan 
kebijakan lingkungan, dan akses ke keadilan. 
Convention Compliance Committee telah 
dibentuk, serta kepadanya warga masyarakat 
dan LSM dapat mengadukan tuntutan dan 
ketidakpuasan mereka.
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Menyediakan bantuan 
pembangunan guna 
membantu membangun 
sumber daya 
Dalam membentuk ketidaksetaraan global, 
aturan dan proses berinteraksi dengan 
modal sumber daya. Bahkan jika semua 
reformasi yang telah dipaparkan pada bagian 
sebelumnya diimplementasikan, banyak 
negara miskin tetap tidak akan mampu 
berpartisipasi secara penuh di pasar global 
karena modal sumber daya keterampilan, 
modal, infrastruktur, pengetahuan, dan ide 
yang mereka miliki terbatas. Tindakan untuk 
membangun sumber daya semacam itu 
terutama adalah tanggung jawab domestik, 
melalui investasi privat dan publik dalam 
infrastruktur dan wilayah-wilayah lain. 
Bisakah tindakan-tindakan domestik itu 
ditopang dengan bantuan (luar)?

Bantuan pembangunan yang 
lebih baik

Dari perspektif kesetaraan, peran utama 
bantuan adalah menolong negara untuk 
membangun sumber daya warganya yang 
“miskin” dalam hal itu, tetapi yang menjadi 
demikian bukan karena salah mereka 
sendiri, dan menghindari kemiskinan 
atau kekurangan yang ekstrem (yang, 
hingga kadar tertentu, menjustifikasi 
penggunaan bantuan untuk mendukung 
tingkat konsumsi saat itu). Fokus pada 
pembangunan sumber daya mengisyaratkan 
bahwa baik jumlah atau tingkat bantuan 
dan keefektifannya merupakan hal yang 
penting.

Meningkatkan efektivitas bantuan. 
Jika tujuannya adalah menyetarakan 

kesempatan yang dipunyai oleh kaum 
miskin, efektivitas bantuan sangat penting. 
Bantuan yang menopang praktik korupsi 
atau proyek-proyek marginal, atau yang 
digunakan untuk meningkatkan sumber 
daya kaum kaya, tidak banyak gunanya. 
Efektivitas bantuan sangat bergantung 
pada modalitas penyampaiannya dan pada 
keadilan serta transparansi proses politik 
domestiknya. Birdsall (2004) menyebut 
“tujuh dosa pokok:” ketidaksabaran dalam 
membangun institusi, kegagalan untuk 
keluar, kegagalan untuk mengevaluasi, 
kegagalan untuk berkolaborasi, sistem 
manajemen keuangan yang busuk dan tidak 
dapat dipercaya, serta berbagai program 
regional dan global yang kekurangan 
dana—selain “penimbunan” bantuan 
oleh para konsultan dan perusahaan dari 
negara donor dan pengalokasiannya sesuai 
prioritas politik mereka. Praktik-praktik 
perencanaan dan penyampaian bantuan 
yang ada sekarang ini berakar pada berbagai 
hambatan politik dan insentif yang dihadapi 
oleh para pendonor, sehingga perubahan 
selain sulit juga lambat. Namun demikian, 
beberapa arahan yang muncul belakangan 
ini tampaknya menjanjikan: penekanan 
pada hasil (termasuk melalui pelacakan 
indikator tindakan antara dan hasil akhir 
yang terkait dengan MDG), tidak dipakainya 
lagi kondisionalitas ex ante, dan pergeseran 
perancangan dan manajemen yang progresif 
dari para pendonor ke negara. Commission 
for Africa (2005) yang ada di Inggris 
merekomendasikan perubahan yang besar 
dari kondisionalitas ex ante ke kemitraan 
baru di mana negara-negara di Afrika 
meneruskan upayanya untuk memperbaiki 
kinerja dan akuntabilitas pemerintahannya, 
dan pihak donor memberikan bantuan 
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yang lebih banyak, lebih murah, dan lebih 
pasti. Tingkat bantuan yang tinggi akan 
mengurangi perlunya upaya-upaya pajak 
domestik, yang, secara historis, telah 
membantu memperkuat akuntabilitas 
pemerintah dan tuntutan warga atas 
layanan yang lebih berkualitas, sehingga 
perhatian yang khusus perlu diberikan pada 
pengumpulan pemasukan.34 Penyiapan 
strategi-strategi pengurangan kemiskinan 
merupakan salah satu instrumen kunci, 
meski tidak sempurna, bila ingin beralih 
ke proses yang dikendalikan oleh negara, 
dengan partisipasi dan pengawasan terhadap 
bagaimana sumber daya publik dipakai yang 
lebih besar.
 Negara-negara yang lemah mempunyai 
tantangannya sendiri. Upaya stabilisasi dan 
penjagaan perdamaian perlu disertai dengan 
usaha membangun institusi dan legitimasi 
negara. Berbagai intervensi yang selanjutnya 
penting—ada petunjuk bahwa investasi 
jangka panjang yang diawasi secara ketat 
dalam pengembangan sumber daya manusia 
dan kerja sama dengan LSM dan sektor 
privat dapat bermanfaat sebagai langkah 
pertama. Bantuan teknis tampaknya lebih 
efektif setelah reformasi lepas landas dan hal 
itu dapat membantu meletakkan landasan 
untuk investasi modal dan intervensi 
pemberian layanan.35

 Bila proses politik domestik sangat 
tidak berkesetaraan dan korup, pihak 
donor dapat memberikan dukungannya 
pada gerakan-gerakan yang mengarah pada 
pengumpulan dan alokasi pemasukan yang 
lebih berkesetaraan; desentralisasi ke tingkat 
pemerintahan yang lebih rendah, yang dapat 
membatasi kontrol pemerintah pusat; dan 
penguatan organisasi-organisasi berbasis 
komunitas, media, dan kewirausahaan 

domestik, yang dapat membantu men-
ciptakan kelas menengah dengan suara 
dan peran serta yang lebih baik dalam tata 
pemerintahan.

Memperbaiki alokasi bantuan. Distribusi 
bantuan juga merupakan hal yang penting. 
Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan 
mengenai kriteria alokasi bantuan telah 
berlangsung dengan sangat seru. Burnside 
dan Dollar (2000) dan Collier dan Dollar 
(2001, 2002) menemukan bahwa bantuan 
akan menjadi lebih efektif dalam mengurangi 
kemiskinan apabila dialokasikan ke negara-
negara yang menjalankan kebijakan yang 
baik dan memiliki institusi yang juga 
baik. Mereka menghitung bahwa realokasi 
bantuan aktual yang diberikan pada 
tahun 1996 di berbagai negara untuk 
memaksimalkan upaya pengurangan 
kemiskinan sesuai rumus yang mereka 
buat akan berarti mengarahkan bantuan 
ke sekitar 20, dan bukannya 60, negara 
yang layak mendapatkannya, dan, dengan 
demikian, akan mampu mengentaskan 
dua kali lebih banyak orang dari lembah 
kemiskinan.36

 Te m u a n - t e m u a n  m e r e k a  i t u 
dipertanyakan oleh Hansen danTarp (2001) 
dan para peneliti lain, yang menyatakan 
bahwa analisis mereka mengabaikan faktor 
kondisi negara dan tidak dapat bertahan 
terhadap spesifikasi-spesifikasi yang 
berbeda. Jika efektivitas bantuan beragam 
dari satu negara ke negara lain bukan 
karena kebijakan tetapi karena berbagai 
keadaan, seperti iklim yang berbeda, 
pengaturan alokasi bantuan yang berbeda 
akan memaksimalkan dampak pengurangan 
kemiskinan yang dibawa oleh bantuan asing 
tersebut.37 Cogneau dan Naudet (2004) 



361Mencapai Kesetaraan Global yang Lebih Besar

mengusulkan sebuah aturan alternatif untuk 
alokasi bantuan dan menunjukkan bahwa 
hasil berupa pengurangan kemiskinan 
yang mirip dengan yang ditemukan oleh 
Collier dan Dollar dapat dicapai sekiranya 
bantuan diarahkan ke negara-negara yang 
mempunyai kelemahan struktural yang 
lebih besar (secara geografis, historis, atau 
ekonomi, seperti dibahas dalam Bab 3). 
Alokasi yang dihasilkan akan menyebarkan 
risiko kemiskinan secara lebih berimbang 
ke segenap penduduk dunia, sembari tetap 
mengurangi kemiskinan hampir sebanyak 
alokasi yang diusulkan oleh Collier dan 
Dollar.
 Singkatnya, perspektif kesetaraan 
menunjukkan bahwa sebuah pendekatan 
yang tidak mempertimbangkan keadaan-
keadaan suatu negara kemungkinan besar 
melupakan berbagai informasi penting 
seputar kebutuhan. Tetapi, pendekatan 
yang mengabaikan efektivitas bantuan 
tidak mungkin mampu memperluas 
kesempatan. Untuk memberikan kontri-
busi bagi upaya penyetaraan kesempatan 
di antara semua orang di dunia, bantuan 
seharusnya ditargetkan ke tempat-
tempat di mana kemungkinannya untuk 
secara efektif menjangkau mereka yang 
kesempatannya paling sempit—kalangan 
yang paling miskin dari orang miskin, 
dalam pengertian kesempatan yang 
dipunyai. Itu sangat bergantung pada 
tingkat kemiskinan dan kekurangan di 
setiap negara serta pada kemampuan 
dan komitmen politik pemerintahnya 
untuk menyalurkan bantuan ke pihak-
pihak yang memang ditujunya. Namun, 
penelitian yang lebih lanjut diperlukan 
untuk memahami sepenuhnya mekanisme-
mekanisme kausal yang ada.

 Dalam praktiknya, penelitian mutakhir 
menunjukkan bahwa banyak donor sangat 
bergantung pada berbagai kebijakan yang 
baik dan kondisi awal yang miskin atau 
buruk. Sebuah kajian atas 40 lembaga donor 
oleh Dollar dan Levin (2004) menemukan 
bahwa bantuan, secara positif, berkorelasi 
dengan kebijakan yang baik dan dengan 
GDP per kapita, dan lembaga-lembaga 
yang sangat memerhatikan kebijakan 
yang baik juga mengarahkan bantuan 
mereka ke negara-negara miskin. Namun 
demikian, beberapa negara yang rentan 
(“aid orphans”) menerima bantuan dalam 
jumlah yang lebih sedikit daripada yang 
diprediksikan berdasarkan kebijakan dan 
kekuatan institusionalnya, terutama karena 
amat rendahnya aliran bantuan dari pihak-
pihak donor bilateral, sedangkan negara-
negara lain (“aid darlings”) menerima lebih 
banyak.38

Menaikkan tingkat bantuan. Bergantung 
pada efektivitas dan distribusi, tingkat 
bantuan sangat penting. Antara tahun 
1990 dan 2001, tingkat bantuan mengalami 
penurunan, baik sebagai bagian dari 
pendapatan nas iona l  bruto  (gross 
national income—GNI) negara-negara 
kaya maupun dalam pengertian nominal. 
Seruan untuk menggalang lebih banyak 
bantuan guna membantu negara-negara 
lain mencapai MDG bergaung keras di 
berbagai pertemuan internasional yang 
diselenggarakan belakangan ini. Dalam 
International Conference on Financing for 
Development di Monterrey pada tahun 2002, 
negara-negara kaya membuat komitmen 
untuk meningkatkan aliran bantuan mereka 
secara signifikan. Aliran dana bersih 
sungguh mengalami peningkatan yang 
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berarti, baik secara nominal maupun 
riil, pada tahun 2002-2004, mencapai 
$78 miliar.39 Ada tiga faktor utama yang 
melatarbelakangi peningkatan jumlah 
bantuan ini: peningkatan hibah bilateral 
yang terus berlanjut (dengan sebagian 
besarnya digunakan untuk kerja sama 
teknis, penghapusan utang, bantuan keadaan 
darurat dan bencana alam, serta biaya 
administratif); pemberian bantuan untuk 
rekonstruksi di Afghanistan dan Irak oleh 
Amerika Serikat (pada tahun 2004, bantuan 
itu bernilai $0,9 miliar untuk Afghanistan 
dan $2,9 miliar untuk Irak); dan depresiasi 
dolar Amerika Serikat. Meskipun pada 
tahun 2003 terdapat peningkatan yang kecil 
dalam besarnya bantuan pembangunan 
yang disalurkan ke negara-negara Afrika 
Sub-Sahara, juga setelah memperhitungkan 
penghapusan utang dan bantuan keadaan 
darurat, Highly Indebted Poor Countries 
(HIPC), dalam pengertian yang riil, pada 
tahun 2004 menerima jumlah bantuan yang 
lebih sedikit daripada tahun sebelumnya. Di 
sisi positifnya, International Development 
Association, organisasi kepanjangan Bank 
Dunia yang memberikan pinjaman lunak, 
belum lama ini menerima tambahan dana 
untuk tahun 2006-2008, yang paling tidak 
25 persen lebih tinggi daripada penambahan 
dana sebelumnya dan merepresentasikan 
peningkatan dana yang tertinggi dalam dua 
dasawarsa terakhir.
 Terlepas dari peningkatan tersebut, 
jumlah bantuan yang disalurkan tetap 
saja kecil, tidak saja dalam kaitannya 
dengan kebutuhan, tetapi juga dalam 
perbandingannya dengan pembangunan 
manusia dalam negeri dan program-
program bantuan sosial yang bertujuan 

menyetarakan kesempatan dan menjamin 
terhindarnya orang dari kekurangan atau 
kemiskinan yang ekstrem. Program-program 
semacam itu umumnya membutuhkan dana 
yang besarnya lebih dari 10 persen dari 
GDP negara-negara donor. Sebaliknya, 
pada tahun 2003, ODA hanya setara dengan 
0,25 persen dari GNI negara-negara donor. 
Hanya Denmark, Luksemburg, Belanda, 
Norwegia, dan Swedia yang mematuhi target 
yang ditetapkan PBB untuk menyediakan 
ODA sebesar 0,7 persen atau lebih dari 
GNI. Banyak negara lain tidak memenuhi 
komitmen yang mereka buat di Monterrey 
(Tabel 10.1).
 Bantuan juga rendah bila dibandingkan 
dengan pemakaian sumber daya publik 
yang lain. Subsidi pertanian, misalnya, 
pada tahun 2002 besarnya hampir lima 
kali lipat daripada besar bantuan. Besarnya 
subsidi Jepang, Uni Eropa, dan Amerika 
Serikat adalah 1,4; 1,3; dan 0,9 persen 
dari GDP sementara bantuan mereka 
berturut-turut adalah hanya sebesar 
0,23; 0,35; dan 0,13 persen dari GDP 
(Figur 10.2). Negara-negara kaya harus 
memenuhi komitmen yang mereka buat di 
Monterrey; ini saja sudah akan menambah 
bantuan pembangunan pada tahun 2006 
sebesar sekitar $18 miliar. Supaya semakin 
mendekati target sebesar 0,7 persen, 
mereka harus menetapkan tujuan-tujuan 
untuk tahun 2010. Namun sekali lagi, 
jumlah bantuan yang lebih besar tetapi 
dibelanjakan dengan buruk, dipakai untuk 
mendukung rezim-rezim yang korup, atau 
justru memperlemah akuntabilitas suatu 
negara dapat menghambat, dan bukannya 
mendukung, tingkat kesetaraan yang lebih 
tinggi.
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Tambahan penghapusan utang. Bantuan 
tidak boleh dipakai sebagai pembayaran 
utang. Utang multilateral, bagian utang 
terbesar negara-negara HIPC, adalah akibat 
dari berbagai pinjaman yang mereka terima 
pada tahun 1980-an, dan utang-utang baru, 
meskipun umumnya diterapkan dengan 
syarat-syarat yang lebih longgar, tetap 
menambah beban utang. Para penyokong 
penghapusan utang berpendapat bahwa 
pembayaran utang membelokkan sumber 
daya yang sangat berharga dari pengeluaran 
untuk kesehatan, pendidikan, dan program-
program lain yang prokaum miskin.
 Dalam dasawarsa terakhir, terdapat 
beberapa kemajuan. Pada tahun 1995, 
penghapusan utang belum menjadi agenda 
dalam berbagai organisasi internasional, 

sebagian karena isu-isu keuangan dan 
sebagian lagi karena ketakutan bahwa 

Tabel 10.1 Persentase ODA dalam GNI, 2002, 2003, dan simulasi untuk tahun 2006

Negara
ODA bersih 

2003 (juta $)
ODA bersih 

2004 (juta $)
% ODA dalam 

GNI 2003
% ODA dalam 

GNI 2004

Simulasi % 
ODA dalam 
GNO 2006

Austria
Belgia
Denmark
Finlandia
Prancis
Jerman
Yunani
Irlandia
Italia
Luksemburg
Belanda
Portugal
Spanyol
Swedia
Inggris 
Anggota Uni Eropa, total
Australia
Kanada
Jepang
Selandia Baru
Norwegia
Swiss
Amerika Serikat
Anggota DAC, total

505
1.853
1.748

558
7.253
6.784

362
504

2.433
194

3.981
320

1.961
2.400
6.282

37.139
1.219
2.031
8.880

165
2.042
1.299

16.254
69.029

691
1.452
2.025

655
8.475
7.497

464
586

2.484
241

4.235
1.028
2.547
2.704
7.836

42.920
1.465
2.537
8.859

210
2.200
1.379

18.999
78.569

0,20
0,60
0,84
0,35
0,41
0,28
0,21
0,39
0,17
0,81
0,80
0,22
0,23
0,79
0,34
0,35
0,25
0,24
0,20
0,23
0,92
0,39
0,15
0,25

0,24
0,41
0,84
0,35
0,42
0,28
0,23
0,39
0,15
0,85
0,74
0,63
0,26
0,77
0,36
0,36
0,25
0,26
0,19
0,23
0,87
0,37
0,16
0,25

0,33
0,64
0,83
0,41
0,47
0,33
0,33
0,61
0,33
0,87
0,80
0,33
0,33
1,00
0,42
0,44
0,26
0,27
0,22
0,26
1,00
0,38
0,19
0,30

Sumber: OECD-DAC (2004).
Catatan: DAC = Development Assistance Committee; GNI = gross national income; ODA = official development assistance.
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Table 10.1 ODA as a share of GNI, 2002, 2003, and simulation for 2006

ODA as % ODA as % ODA as % of GNI 
Net ODA 2003 Net ODA 2004 of GNI of GNI Simulation 

Country ($ millions) ($ millions) 2003 2004 2006

Austria 505 691 0.20 0.24 0.33

Belgium 1,853 1,452 0.60 0.41 0.64

Denmark 1,748 2,025 0.84 0.84 0.83

Finland 558 655 0.35 0.35 0.41

France 7,253 8,475 0.41 0.42 0.47

Germany 6,784 7,497 0.28 0.28 0.33

Greece 362 464 0.21 0.23 0.33

Ireland 504 586 0.39 0.39 0.61

Italy 2,433 2,484 0.17 0.15 0.33

Luxembourg 194 241 0.81 0.85 0.87

Netherlands 3,981 4,235 0.80 0.74 0.80

Portugal 320 1,028 0.22 0.63 0.33

Spain 1,961 2,547 0.23 0.26 0.33

Sweden 2,400 2,704 0.79 0.77 1.00

United Kingdom 6,282 7,836 0.34 0.36 0.42

EU members, total 37,139 42,920 0.35 0.36 0.44

Australia 1,219 1,465 0.25 0.25 0.26

Canada 2,031 2,537 0.24 0.26 0.27

Japan 8,880 8,859 0.20 0.19 0.22

New Zealand 165 210 0.23 0.23 0.26

Norway 2,042 2,200 0.92 0.87 1.00

Switzerland 1,299 1,379 0.39 0.37 0.38

United States 16,254 18,999 0.15 0.16 0.19

DAC members, total 69,029 78,569 0.25 0.25 0.30

Source: OECD-DAC (2004).
Note: DAC = Development Assistance Committee; EU = European Union; GNI = gross national income; ODA = official development
assistance.
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Figure 10.2 More subsidies than aid
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Figur 10.2 Besarnya subsidi melebihi 
bantuan

Bantuan dan subsidi-subsidi pertanian dalam 
perbandingannya dengan GDP negara-negara anggota OECD-

DAC
Persentase dari GDP, 2002

Subsidi 
pertanian
Bantuan

Sumber: OECD-DAC (2004) dan OECD (2003).
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hal itu menciptakan bencana moral 
(jika utang dihapuskan, pemerintah 
negara-negara pengutang mungkin saja 
berpikir bahwa mereka memang tidak 
perlu membayarnya). Selama lima tahun 
selanjutnya, berkat mobilisasi lapisan 
bawah masyarakat (grossroot) (masyarakat) 
yang kuat di negara-negara kaya, riset 
yang efektif mengenai dampak utang, dan 
kepemimpinan yang komit di beberapa 
negara kaya dan lembaga Bank Dunia, 
HIPC Initiative diluncurkan dan kemudian 
diperluas. Hingga bulan Maret 2005, 27 
negara telah menerima penghapusan utang, 
yang besarnya diharapkan mencapai sekitar 
$54 miliar, naik dari $34,5 miliar pada 
akhir tahun 2000. Rasio layanan utang 
terhadap ekspor di negara-negara HIPC, 
secara kasar, mengalami penurunan sampai 
setengahnya, hingga 15 persen. Anggaran 
yang dikeluarkan untuk pengurangan 
kemiskinan di 27 negara yang menerima 
bantuan HIPC tersebut meningkat dari 6,4 
persen dari GDP pada tahun 1999 menjadi 
7,9 persen dari GDP pada tahun 2003.
 Namun demikian, banyak negara 
tetap menanggung beban utang yang berat, 
dan mereka butuh bantuan lebih jauh. 
Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai pada 
bulan Oktober 2004 untuk memperluas 
HIPC Initiative dan pada bulan Juni 2005 
untuk memberikan pembatalan 100 persen 
atas utang-utang yang diterima dari Bank 
Pembangunan Afrika, IMF, dan Bank Dunia 
oleh 18 negara merupakan langkah yang amat 
penting.40 Langkah ini dan langkah-langkah 
penghapusan utang selanjutnya seharusnya 
sungguh-sungguh merupakan bantuan 
tambahan, dan bukannya sakadar bantuan 
pengganti. Langkah tersebut seharusnya 
juga disertai dengan pertimbangan yang 

saksama mengenai isu kelangsungan utang, 
termasuk peningkatan pemberian hibah 
ke semua negara berpendapatan rendah, 
untuk menghindari terjadinya utang yang 
bertumpuk-tumpuk di masa depan.

Mekanisme-mekanisme inovatif untuk 
mendanai bantuan pembangunan . 
Beberapa mekanisme inovatif untuk 
memperluas bantuan pembangunan, 
termasuk International Financing Facility 
(IFF), pajak global, dan sumbangan sukarela, 
sedang berada dalam tahap pembahasan. 
IFF memungkinkan bantuan di masa 
depan untuk dengan segera digunakan 
(bantuan tunai di depan) dan mengurangi 
volatilitas. IFF merupakan opsi untuk 
beberapa negara donor, seperti Prancis 
dan Inggris Raya, mengingat kerangka 
pembukuan dan legislatif mereka, tetapi 
tidak untuk negara-negara donor yang lain, 
yang tidak sanggup membuat komitmen 
jangka panjang. Bahkan ketika fisibel, IFF 
akan membuat bantuan off-budget dalam 
jangka pendek, tetapi IFF akan memperluas 
pendanaan untuk pembangunan hanya jika 
IFF meningkatkan keseluruhan tingkat 
bantuan, dan bukannya sekadar memajukan 
pemberian bantuan di masa depan.
 Berbagai proposal yang melibatkan 
instrumen pajak global juga telah digagas, 
termasuk pajak “Tobin” atas pergerakan 
modal jangka pendek; pajak-pajak yang 
terkait dengan polusi, seperti pajak karbon 
global, pajak bahan bakar penerbangan 
internasional, dan pajak polusi laut; pajak 
atas pembelanjaan militer; dan biaya 
tambahan atas keuntungan multinasional 
dan pajak pertambahan nilai atau pajak 
penghasilan. Proposal-proposal ini perlu 
dipertimbangkan berdasarkan pemasukan 
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yang dapat mereka hasilkan, juga efisiensi, 
kolektibilitas, fisibilitas, dan, yang tak 
kalah pentingnya, dampak mereka untuk 
kesetaraan.
 Sumbangan-sumbangan sukarela 
yang berasal dari kalangan pribadi, 
korporat, yayasan privat, dan LSM—salah 
satu sumber bantuan pembangunan 
lain bersama dengan bantuan publik—
terus meningkat. Tetapi, efektivitas juga 
merupakan sebuah isu dalam bantuan 
privat. Seperti dapat disaksikan dalam 
tanggapan atas bencana tsunami yang 
melanda Asia pada bulan Desember 
2004, bantuan kemanusiaan privat dapat 
digalang secara lebih cepat daripada 
sumber-sumber dana publik. Namun, 
kontribusi privat lebih dipengaruhi oleh 
pemberitaan pers daripada kebutuhan 
yang aktual; para kontributor tampak 
lebih enggan untuk merogoh saku mereka 
guna membantu para korban gempa 
bumi yang melanda Iran pada bulan 
Februari 2005 karena sangat kurangnya 
pemberitaan tentangnya. Tambahan pula, 
kurangnya koordinasi, kekisruhan, dan 
tidak memadainya infrastruktur—seperti 
jalan yang buruk dan tidak adanya jaringan 
listrik dan komunikasi, yang tidak dapat 
diperbaiki semata-mata dengan bantuan 
kemanusiaan dari kalangan privat—dapat 
menghambat efektivitasnya. Penyerasian 
dengan strategi-strategi yang ditempuh 
oleh negara penerima bantuan juga perlu 
dijalankan.

Peralihan ke kesetaraan 
yang lebih besar
Berbagai perubahan dalam kebijakan dan 
institusi global yang memperjuangkan 

dan memajukan kesetaraan dapat muncul 
melalui aksi yang dilakukan oleh pemerintah 
dan koalisi pemerintah—sering kali dalam 
forum-forum internasional, kepemimpinan 
yang melek informasi dan mobilisasi lapisan 
bawah masyarakat (grassroot), analisis dan 
riset kebijakan untuk mencari alternatif, dan 
jaringan yang menyebarluaskan alternatif-
alternatif tersebut. Bagian ini mengupas 
beberapa contoh yang mengilustrasikan 
proses perubahan; tidak berpretensi untuk 
menjadi komprehensif atau untuk menilai 
faktor-faktor individual.
 Contoh-contoh yang dimaksud 
mencakup berbagai pemerintah negara 
maju yang mengambil inisiatif secara 
unilateral—seperti negara yang sudah 
mencapai target 0,7 persen dari GNI untuk 
diberikan sebagai bantuan untuk negara-
negara berkembang atau menghapuskan 
sejumlah besar piutang yang dipunyai di 
negara-negara yang miskin—dan juga 
pemerintah-pemerintah yang membentuk 
koalisi untuk perubahan. Yang disebut 
belakangan ini lebih sering muncul dalam 
berbagai negosiasi perdagangan, di mana 
sekelompok negara berkembang yang besar 
(termasuk Brasil, Cina, dan India) menjadi 
penggagas dan penyokong utama proposal-
proposal yang menuntut liberalisasi 
perdagangan yang lebih tinggi.
 Salah satu cara untuk memacu 
perubahan kebijakan yang memajukan 
kesetaraan oleh negara-negara maju adalah 
membarengi seruan untuk perubahan 
dengan mekanisme pengawasan. MDG 
ke-8 berkaitan dengan pemberian bantuan 
dan penghapusan utang dalam jumlah 
yang lebih signifikan dan pengadopsian 
berbagai kebijakan perdagangan yang lebih 
berkesetaraan. Perkembangan ke arah tujuan 
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ini telah ditinjau pada bulan September 2005 
sebagai bagian dari Millennium Summit+5.
 Langkah lain untuk memonitor 
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 
negara kaya, sebagaimana dijalankan oleh 
Center for Global Development dan majalah 
Foreign Policy, adalah Commitment to 
Development Index. Indeks ini mengamati 
lebih banyak faktor daripada MDG ke-
8, termasuk lingkungan, keamanan, 
investasi, dan teknologi (Center for 
Global Development 2004). Meskipun 
metodologinya masih dipertanyakan, 
terutama mengenai pemberian nilai di 
berbagai wilayah pengamatannya, indeks 
ini berhasil memaparkan bagaimana 
beberapa negara lebih baik dalam 
beberapa hal daripada negara-negara 
lain—Norwegia, misalnya, sangat baik 
dalam memberikan bantuan, tetapi buruk 
dalam perdagangannya; Swiss memiliki nilai 
yang buruk dalam perdagangan, tetapi lebih 
baik dalam lingkungan; Amerika Serikat 
memiliki nilai yang tidak memuaskan dalam 
lingkungan hidup, tetapi, bersama dengan 
Kanada, mempunyai kebijakan migrasi yang 
paling baik—dan bagaimana semua negara 
mempunyai kesempatan yang amat luas 
untuk memperbaiki kebijakan mereka. 

Mobilisasi warga .  Dalam beberapa 
tahun terakhir, mobilisasi warga, yang 
menggabungkan baik kelompok-kelompok 
kepentingan lapisan bawah masyarakat 
maupun kelas menengah lintas negara, 
mengalami perkembangan yang pesat. 
Dalam beberapa kasus, gerakan sosial, 
jaringan, atau aliansi internasional telah 
muncul untuk mencoba memengaruhi 
agenda global. Salah satu contohnya adalah 
peluncuran gerakan Enhanced HIPC 

Initiative pada tahun 2000. HIPC Initiative 
yang pertama memang telah memberi 
keuntungan untuk beberapa negara, tetapi 
perkembangannya lambat dan berbagai 
masalah muncul. Pada tahun 1999, fakta ini 
sudah sangat disadari, namun suatu inisiatif 
lebih lanjut membutuhkan dukungan dari 
negara-negara kreditor dan Bank Dunia 
serta IMF, sebab ia membutuhkan dana 
tambahan. Kampanye Jubilee 2000, yang 
memadukan kesadaran mengenai pengaruh 
yang amat buruk dari utang yang terlalu 
banyak dengan seruan penghapusan utang 
yang diilhami oleh gagasan tahun Yubileum 
dalam iman Kristen, telah memobilisasi 
ratusan ribu orang di negara-negara 
seperti Jerman, Italia, Amerika Serikat, 
dan Inggris Raya. Pemerintah-pemerintah 
di beberapa negara tersebut menaruh 
perhatian pada kampanye ini dan, akhirnya, 
setuju untuk mengambil beberapa tindakan, 
termasuk memperluas HIPC Initiative dan 
menghapuskan utang bilateral. Contoh lain 
dari tekanan yang diberikan oleh organisasi-
organisasi masyarakat sipil yang mendorong 
perubahan tata aturan di dunia ini adalah 
berbagai kampanye untuk mereformasi 
kebijakan Bank Dunia atas penduduk asli, 
pemukiman kembali, dan usaha penjagaan 
lain.
 Dalam kasus yang kedua, tata aturan 
internasional, di atas kertas, sudah ada, 
dan gerakan sosial yang muncul berusaha 
untuk membuatnya memiliki dampak 
dengan cara menjadikan keberadaannya 
disadari dan kemudian diimplementasikan. 
Dalam banyak kasus, proses ini terjadi di 
tingkat negara, tetapi melibatkan interaksi 
dengan perubahan tata aturan dan kebijakan 
global. Inisiatif perdagangan etis yang sudah 
dibahas sebelumnya merupakan mobilisasi 
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warga untuk mendorong diterapkannya 
hukum-hukum global dan lokal. Serupa 
dengannya, upaya-upaya yang digalang oleh 
berbagai kelompok masyarakat asli, LSM, 
dan kalangan aktivis lain memastikan bahwa 
ILO Covenant 169 mengenai masyarakat 
asli atau pribumi diakui memiliki bobot 
hukum (dalam praktiknya) di berbagai 
negara. Pengalaman menunjukkan bahwa 
mobilisasi menjadi paling efektif ketika 
dibangun dalam koalisi berbasis luas yang 
memperjuangkan perubahan lintas negara 
dan kelompok.
 Tetapi, mobilisasi warga juga mem-
punyai risikonya sendiri. Gerakan-gerakan 
masyarakat sipil mungkin harus berhadapan 
dengan berbagai saluran formal yang 
tidak setara, tetapi mereka merupakan 
mekanisme pengumpulan suara yang 
tidak sempurna dan akuntabilitas mereka 
sering kali tidak jelas. Dalam beberapa 
tahun terakhir, ada beberapa kejadian di 
mana kampanye-kampanye yang digalang 
oleh LSM membawa akibat atau hasil yang 
merugikan, seperti pengunduran diri 
pihak pendonor dari proyek infrastruktur 
dan pemukiman hanya untuk melihat 
pemerintah tetap bersikeras melanjutkannya 
tanpa memantau internasional berkenaan 
dengan berbagai konsekuensi sosial dan 
lingkungannya.

Analisis dan riset. Analisis dan riset 
kebijakan sosioekonomi juga memberi 
kontribusi untuk menjadikan domain 
ketidaksetaraan tertentu objek perdebatan 
dan aksi publik. Analisis global terhadap 
diskriminasi gender serta hilangnya anak-
anak gadis dan kaum perempuan (Kotak 
2.9) telah membangunkan kesadaran publik 
untuk memperbaiki ketidaksetaraan gender 

yang terjadi. Analisis dan riset kebijakan 
ex ante juga merupakan bagian yang amat 
penting untuk membuat desain proposal 
kebijakan yang baik. Suatu kumpulan riset 
mutakhir yang jumlahnya amat banyak, 
termasuk yang mengupas evaluasi dampak 
seriusnya, berfokus pada cara-cara yang 
efisien dan efektif untuk meraih MDG. 
Semakin banyak riset yang dibuat dan 
semakin banyak peneliti dari negara 
berkembang yang dilibatkan memperbesar 
kemungkinan bahwa hasil-hasilnya akan 
dijadikan acuan pembuatan kebijakan.
 Beberapa dari unsur kunci ini telah 
hilang dalam upaya yang gagal untuk 
membuat perubahan. Analisis dan riset 
kebijakan dijalankan dan berbagai solusi 
teknis diajukan; namun demikian, kemauan 
politik untuk mengimplementasikannya 
tidak ada, karena para pemimpin politik 
tidak menganggap isu itu penting atau 
karena koalisi yang menganjurkannya 
kurang kuat. Dalam kasus-kasus lain, 
mobilisasi di tingkat lapisan bawah 
masyarakat sudah kuat, tetapi ia tidak 
mempunyai proposal untuk reformasi yang 
dikembangkan dengan baik dan yang dapat 
diimplementasikan. Sungguh, beberapa 
kampanye yang dijalankan oleh LSM justru 
membawa akibat yang merugikan, seperti 
terjadi ketika organisasi internasional 
menarik dukungannya dari proyek yang 
berada di bawah kritik internasional hanya 
untuk melihat bahwa pemerintah terus 
berjalan tanpa memantau internasional 
berkenaan dengan konsekuensi sosial dan 
lingkungannya.

Organisasi internasional.  Berbagai 
institusi keuangan internasional dapat turut 
membantu memperjuangkan kesetaraan 
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global melalui penyusunan agenda dan 
penyediaan titik fokus untuk negosiasi-
negosiasi internasional. Mekanisme 
penyelesaian sengketa dan kekuatan hukum 
mereka dapat memastikan bahwa kebijakan 
mereka diimplementasikan. Namun, 
struktur-struktur kepemimpinan Bank 
Dunia dan IMF belum berkembang sejalan 
dengan besar dan peran yang terus meningkat 
dari pasar negara-negara berkembang 
dalam ekonomi dunia. Tambahan pula, 
negara-negara berpendapatan rendah dan 
menengah ke bawah mempunyai peran 
yang terbatas dalam proses pengambilan 
keputusan di kedua lembaga tersebut. 
Pemerintah-pemerintah negara maju 
memiliki suara mayoritas dalam dewan 
pimpinan IMF dan Bank Dunia, dan dua 
direktur eksekutifnya merepresentasikan 
lebih dari 40 negara Afrika.
 Beberapa opsi untuk memperluas 
partisipasi dan peran serta dalam IMF dan 
Bank Dunia telah dijelajahi, tetapi kemajuan 
yang dicapai baru sedikit. Pada bulan 
April 2005, para menteri yang tergabung 
dalam Group of Twenty-Four mendesak 
dikembangkannya sebuah formula kuota 
yang baru (hak suara bergantung pada 
kuota), yang akan memberi bobot yang 
lebih besar pada GDP yang diukur dengan 
paritas daya beli. Mereka juga menyatakan 
bahwa, untuk memperkuat suara negara-
negara kecil dan berpendapatan rendah, 
suara dasar perlu ditingkatkan untuk 

memulihkan bagian original dari suara 
mereka.4 1  Meningkatkan suara dan 
partisipasi negara-negara berkembang 
dalam proses pengambilan keputusan di 
Bank Dunia dan IMF sangat penting untuk 
meningkatkan legitimasi dan efektivitas 
institusi-institusi keuangan internasional 
dalam memperjuangkan kesetaraan 
global. 13th General Review of IMF Quotas 
menjadi sebuah kesempatan penting untuk 
memperjuangkan isu-isu kuota, suara, dan 
partisipasi.

Ringkasan
Secara singkat dapat dikatakan bahwa 
aksi-aksi global memainkan peranan 
yang amat penting dalam memperbaiki 
aturan-aturan yang tidak setara dan 
membantu menyetarakan sumber daya. 
Tata aturan yang mengatur pasar tenaga 
kerja,  barang, gagasan, modal,  dan 
sumber daya alam perlu dibuat lebih ber-
kesetaraan. Upaya-upaya dalam negeri 
untuk membangun sumber daya kaum 
miskin dapat didukung dengan pemberian 
bantuan, yang tidak dibelanjakan dengan 
buruk, mendukung rezim yang korup, 
atau merusak akuntabilitas domestik. Di 
atas segalanya, perubahan membutuhkan 
akuntabilitas yang lebih besar di tingkat 
global, dengan representasi kepentingan 
kaum miskin yang lebih besar pula dalam 
badan-badan pembuat aturan.
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Menyeimbangkan akses orang miskin ke obat-obatan dengan pemberian insentif untuk 
inovasi farmasi

Cara manakah yang terbaik untuk memperluas akses ke obat-obatan di berbagai negara berkembang, sembari tetap menjaga 
insentif untuk riset farmasi? Solusi yang mungkin mensyaratkan pengakuan bahwa pasar obat jauh dari seragam dan baik 
hakikat penyakit maupun pendapatan suatu negara merupakan hal yang penting untuk akses dan insentif.

Beberapa penyakit, seperti 
ma lar ia ,  yang  ter ut ama 
“menyerang” negara-negara 

miskin belum memperoleh investasi 
R&D dan perawatan yang memadai. 
Dalam beberapa tahun terakhir, 
perhatian terus dicurahkan untuk 
membangun insentif yang tepat dan 
mengatur keuangan guna meningkatkan 
investasi R&D dalam obat-obatan untuk 
berbagai penyakit yang memengaruhi 
negara miskin, yang baginya potensi 
komersial tidak menyediakan cukup 
stimulus.1 Inisiatif-inisiatif politik yang 
diambil mencakup:

• Peningkatan riset melalui institusi-
institusi sektor publik—sebagai 
contoh, berbagai program yang 
dikoordinasi oleh U.S. National 
Institute of Allergy and Infectious 
Diseases, Special Programme for 
Research and Training in Tropical 
Diseases dari WHO, dan lembaga 
nirlaba Drugs for Neglected Diseases 
Initiative  yang didirikan oleh 
Medécins Sans Frontiérès.

• Penggalangan kemitraan antara 
sektor publik-privat,  seperti 
Medicines for Malaria Venture 
dan Malaria Vaccine Initiative, 
International  AIDS Vacc ine 
Initiative, dan Global Alliance for 
Tuberculosis Drug Development.

• Perancangan suatu komitmen 
pembelian untuk vaksin-vaksin 
b ar u  ( “Advanced Market s” ) . 
Disponsori oleh Bill dan Melinda 
Gates Foundation, karya awal dalam 
bidang ini telah diawali dengan 
penciptaan pasar melalui komitmen 
di muka dari para pendonor yang 
bersedia mendanai sebagian dari 
biaya pengembangan vaksin baru 
yang masih belum ditemukan. 
Langkah semacam ini memberi 
insentif untuk perusahaan untuk 
berinvestasi di area ini.2 (Inisiatif 
serupa sudah diusulkan untuk 
riset pertanian yang relevan untuk 
pembangunan di negara-negara 
berkembang.3)

• Pengembangan pendekatan sumber 
daya-terbuka untuk tahap awal riset 

penyakit-penyakit tropis. Idenya 
adalah untuk mengembangkan 
keahlian dan sumber daya para 
ilmuwan akademis, mahasiswa, 
peneliti sektor publik, dan kalangan 
yang lain yang bersedia meluangkan 
waktunya untuk mengerjakan riset 
mengenai penyakit-penyakit daerah 
tropis entah untuk maksud altruistik 
maupun karena keingintahuan 
ilmiah (mirip dengan yang terjadi 
pada pengembangan peranti lunak 
open-source). Karya-karya rintisan 
yang muncul kemudian dapat 
dimasukkan ke dalam skema lain 
untuk pengembangan dan uji klinis 
tahap lanjut.4

 Penyediaan proteksi paten untuk 
pasar obat-obatan di negara miskin, 
bagi mereka sendiri, tidak memberi 
insentif yang memadai, karena daya 
beli masyarakatnya sangat rendah. 
Tetapi, bahkan peningkatan yang kecil 
dalam insentif riset berbasis pasar dapat 
sangat membantu strategi perbaikan 
perawatan terhadap penyakit-penyakit 
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khusus di berbagai negara berkembang 
yang lebih luas.
 Penyakit-penyakit lain memiliki 
tingkat kejadian yang global dan 
pasar yang mendunia, dan merupakan 
pemicu kematian dan “kerugian” 
seumur hidup untuk kalangan orang 
miskin. Di kawasan-kawasan dengan 
angka kematian tinggi, penyakit 
kardiovaskular diperkirakan merupakan 
penyebab utama kematian melebihi 
malaria dan penyakit-penyakit tropis 
bila digabungkan.5 
 Walaupun menderita karena 
berbagai penyakit global, banyak orang 
di negara-negara miskin merupakan 
bagian yang tidak signifikan dalam pasar 
komersial. Perkiraan menunjukkan 
bahwa, dewasa ini, hampir separuh 
dari penduduk dunia tinggal di negara-
negara yang secara bersama-sama 
merepresentasikan kurang dari 2 
persen dari pengeluaran global untuk 
obat penyakit kardiovaskular.6 Karena 
asimetri pasar yang besar, banyak orang 
miskin dimungkinkan untuk memiliki 
akses generik ke kelas-kelas obat yang 
penting tanpa merusak insentif riset. 
Pendekatan ‘lisensi pendaftaran luar 
negeri’ (foreign filing license) yang 
diuraikan di bawah merupakan salah 
satu cara yang fisibel untuk mencapai 
hasil ini.

Komitmen yang 
mengikat secara hukum 
tidak dimaksudkan 
untuk memaksakan hak 
paten
Proposal  yang dibahas di  s ini7 

memungkinkan para investor di 
negara-negara maju untuk membuat 
komitmen yang mengikat secara hukum 
dengan pemerintah mereka untuk tidak 
menjalankan hak paten di pasar farmasi 
tertentu. Pasar yang dimaksudkan 
adalah yang secara bersama-sama 
merepresentasikan, katakanlah, 2 
persen terbawah dari tingkat penjualan 
obat global di setiap kelas penyakit 
(lihat figur di bawah ini).
 Digambarkan dengan sumbu 
horizontal adalah kelas penyakit, di 
mana arah kiri menunjukkan berbagai 
penyakit yang terkonsentrasi di negara-
negara miskin dan semakin ke kanan 
menunjukkan kejadian penyakit yang 
semakin mengglobal. Sumbu vertikal 
menggambarkan urutan negara 
berdasarkan pendapatan per kapita. 
Wilayah berwarna putih menunjukkan 
“kawasan generik” yang hendak 
diciptakan dengan kebijakan ini. Dalam 
kawasan ini, perusahaan-perusahaan 
farmasi dapat memproduksi dan 
menjual berbagai produk generik 
tanpa kompleksitas politik atau 
prosedural yang muncul dari sistem 
paten. Setiap tahun, kawasan generik 
akan dihitung dan ditinjau ulang untuk 
mengakomodasi perubahan-perubahan 
pendapatan dan evolusi pasar.
 Kare na  b e r b ag ai  p e ny a k i t 
yang terdapat di sebelah kiri lebih 
terkonsentrasi di negara-negara miskin, 
2 persen dari pasar global dicapai di 
tingkat GDP per kapita riil yang lebih 
rendah. Tampaknya merupakan hal 
yang kontraintuitif untuk mengajukan 
pembedaan semacam ini, tetapi 
memang untuk berbagai penyakit 

yang terkonsentrasi di negara-negara 
berkembanglah beberapa insentif 
untuk pengembangan produk perlu 
dibuat dari penjualan di kawasan 
negara-negara berkembang.
 Negara-negara sangat miskin 
yang berada pada area di bawah garis 
putus-putus diperbolehkan untuk 
menggunakan obat generik dari segala 
kelas. Sementara, untuk negara-negara 
yang tingkat pendapatannya lebih tinggi, 
seperti India, diterapkan kebijakan 
campuran. Negara-negara tersebut 
akan berada di lingkup TRIPS untuk 
berbagai penyakit yang terkonsentrasi 
di negara berkembang, dan, pada saat 
yang sama, di kawasan generik untuk 
penyakit-penyakit global. Untuk pasar 
yang terletak di wilayah abu-abu di 
atas garis kurva, kebijakan ini tidak 
berlaku. Baik tanggung jawab maupun 
fleksibilitas TRIPS tetap.
 Besar kecilnya kawasan generik 
tergantung pada dua parameter : 
tingkat pendapatan batas atas (di sini 
$5.000) dan, yang lebih penting, bagian 

0

$5.000

Kawasan generik yang diusulkan

Sumber: Lanjouw (2004).

Negara, 
diurutkan 

berdasarkan 
GDP per 

kapita yang 
riil

Kawasan 
generik

Kawasan-kawasan dunia yang lain 
(tidak ada perubahan)

Terkonsentrasi 
di LDC

Global
Kelas penyakit
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penjualan produk obat global yang 
“disisihkan” (di sini 2 persen).
 Proposal  ini  akan diimple-
mentasikan dengan cara mendorong 
para investor di negara-negara maju 
untuk membuat suatu komitmen 
yang secara hukum mengikat dengan 
pemerintah mereka bahwa mereka 
tidak akan menjalankan hak paten 
di kawasan generik yang disepakati, 
sebagai bagian dari upaya mereka untuk 
mendapatkan lisensi guna melakukan 
pendaftaran paten luar negeri . 
Perusahaan dapat terus memperoleh 
paten kapan pun ia mau, dan tidak 
ada keputusan yang terkait dengan 
kebijakan yang diperlukan pada waktu 
ia mengajukan paten. Sebaliknya, 
keputusan-keputusan yang terkait 
dengan kebijakan—mengenai di mana 
hak paten dapat diterapkan—hanya 
akan muncul ketika produk sudah 
sampai di pasar. Untuk memastikan 
bahwa hal ini dipatuhi, pemegang hak 
paten akan kehilangan haknya untuk 
menerapkan paten domestik atas 
produk yang sama bila ia mengabaikan 
komitmennya dan mulai menerapkan 
hak patennya di pasar-pasar yang telah 
“tertutup” baginya.

 Implementasi kebijakan ini perlu 
dikoordinasi secara bersama oleh 
negara-negara maju yang mempunyai 
aktivitas riset farmasi, seperti, setidak-
tidaknya, Kanada, Eropa, Jepang, dan 
Amerika Serikat. Untuk itu, dewan 
perwakilan rakyat di setiap negara 
tersebut perlu melakukan amandemen 
atas hukum patennya. Di Inggris dan 
Amerika Serikat, amandemen ini 
mencakup penambahan pernyataan 
penemu pada proses lisensi pendaftaran 
luar negeri yang telah ada; sementara 
negara-negara lain perlu memasukkan 
lisensi serupa dalam hukum hak 
patennya.8 Klasifikasi negara dan kelas 
penyakit dapat dijalankan oleh suatu 
organisasi internasional dan ditinjau 
ulang setiap tahun.
 Negara-negara berkembang 
tidak diwajibkan untuk mengambil 
langkah-langkah tertentu guna 
mengimplementasikan kebijakan ini. 
Yang perlu mereka lakukan adalah 
mengambil langkah-langkah untuk 
memenuhi aturan TRIPS dan setiap 
kewajiban perjanjian bilateral lain yang 
sesuai dengan rencana pembangunan 
mereka saat itu. Negara-negara yang 
berada dalam kawasan generik, 

dari sudut pandang paten, dapat 
diperlakukan sebagai satu negara. 
Produksi obat dapat dilakukan di 
negara mana pun dan produknya dapat 
diekspor ke semua negara lain dalam 
kelompok itu, tanpa biaya apa pun yang 
terkait dengan hak paten dan lisensi 
wajib.
 Jadi, bila sebuah negara dalam 
k aw a s a n  g e n e r i k  m e mp u ny a i 
kemampuan untuk memproduksi 
obat jenis tertentu, negara-negara lain 
di kawasan tersebut pun mendapat 
keuntungan dari kapasitas produksinya 
itu. Ini akan membantu menyelesaikan 
masalah yang membuat aktivitas 
pemasaran dan produksi di kebanyakan 
negara kecil tidak laik jalan.
 B a ny a k  p e r u s a h a a n  t e l a h 
menyatakan komitmen sukarelanya 
untuk tidak menjalankan hak paten 
di negara-negara yang sangat miskin. 
Proposal lisensi pendaftaran luar 
negeri yang dibahas di sini mendukung 
komitmen tersebut dan mengubahnya 
menjadi sebuah bagian yang terpercaya 
dalam sistem global yang didasarkan 
pada aturan.

Sumber: Lanjouw (2002, 2004).
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Laporan ini dengan tegas mencoba 
menjelaskan bahwa kesetaraan menduduki 
tempat  sentra l  da lam interpretas i 
pengalaman dan perancangan kebijakan 
pembangunan—dan bahwa kesetaraan 
belum dimengerti secara memadai dan justru 
diremehkan dalam arus pemikiran dewasa 
ini. Sebaliknya, mengakui pentingnya 
kesetaraan (yang berarti kemerataan 
kesempatan dan terhindarnya manusia dari 
kemiskinan atau kekurangan yang ekstrem) 
mengisyaratkan perlunya upaya-upaya 
untuk mengintegrasikan dan memperluas 
berbagai pendekatan yang ada. Di bagian 
epilog ini, kami berusaha menempatkan 
analisis dan pesan Laporan ini dalam 
konteks aliran pemikiran dan aksi mengenai 
pembangunan kontemporer yang besar.
 Terdapat empat aliran pemikiran 
yang berada dalam inti wacana dan praktik 
pembangunan dalam tiga dasawarsa 
terakhir: peran sentral pasar sebagai 
mekanisme alokasi sumber daya, pentingnya 
pembangunan manusia, peran institusi, dan 
fokus pada pemberdayaan.
 Aliran pertama menekankan ke-
unggulan atau superioritas pasar atas 
perencanaan (pemerintah) pusat sebagai 
mekanisme untuk mengalokasikan sumber 
daya dan untuk menentukan aktivitas 
ekonomi. Fakta ini sudah lama dimengerti 

dalam dunia ekonomi, tetapi ada masanya 
ketika ia menjadi pandangan yang minoritas 
di kalangan ekonom pembangunan.1 Situasi 
berubah drastis sejak tahun 1980-an, ketika 
pertama-tama India dan kemudian Cina 
beranjak dari rancangan, dan pentingnya 
insentif di dalam menentukan perilaku 
individu (sebagai konsumen, produsen, dan 
pengatur atau regulator) menjadi semakin 
dipahami. Pertumbuhan yang pesat dan 
berkelanjutan di kedua negara yang disebut 
di atas seakan membenarkan poin ini. Pada 
tahun 1990-an, transisi ekonomi yang 
“meninggalkan” rancangan di negara-
negara bekas komunis di Eropa Timur dan 
Asia Tengah menepis semua pandangan 
yang menyatakan bahwa pembangunan 
mungkin dilakukan tanpa pasar dan sektor 
privat.
 Walaupun “Washington Consensus” 
kadang-kadang ditafsirkan antinegara, ini 
bukanlah pesan utama yang muncul setelah 
hal ini dipertimbangkan dengan saksama. 
Sebaliknya, sebagaimana menegaskan bahwa 
pasar itu sangat penting bagi pembangunan, 
berbagai peristiwa yang terjadi pada 
tahun 1990-an juga menunjukkan bahwa 
pemerintahan yang baik teramat penting 
bagi berfungsi baiknya pasar. Pasar bekerja 
di dalam suatu kerangka yang ditentukan 
oleh institusi, dan pasar hanya bekerja 
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dengan baik ketika institusi pun baik. 
Karenanya, pasar berada dalam kondisinya 
yang terbaik ketika suatu negara mampu 
mempertahankan ketertiban dalam lingkup 
hukum, menyediakan regulasi yang efektif, 
stabilitas ekonomi makro dan barang-
barang umum yang lain, serta memperbaiki 
berbagai kegagalan pasar yang lain.
 Aliran kedua melihat sentralitas 
pembangunan manusia dalam proses 
p emb angunan ,  mel a lu i  p er lu as an 
keterampilan, kesehatan, dan kapasitas 
semua orang untuk terlibat dalam berbagai 
aktivitas sosial dan ekonomi dan untuk 
mengelola risiko yang mereka hadapi. 
Meskipun WDR 1980 berfokus pada 
Pembangunan Manusia,2 lembaga-lembaga 
di bawah PBB-lah—terutama UNDP lewat 
seri Human Development Reports (PBB 
2003)—yang kemudian menempatkan 
persoalan-persoalan ini di pusat agenda 
pembangunan. Dalam hal ini, mereka 
diikuti (dalam pengertian yang benar) oleh 
seluruh komunitas pembangunan.
 Bagi Bank Dunia, WDR 1990 mengenai 
Kemiskinan 3  menandai  permulaan 
dari proses tahunan untuk menjadikan 
pengurangan kemiskinan tujuan “utama” 
dari lembaga ini, yang dibangun di atas 
dua aliran pertama dalam pemikiran 
tentang pembangunan. Laporan tahun 
1990 itu menyatakan bahwa pengurangan 
kemiskinan membutuhkan suatu strategi 
ganda—penciptaan lapangan kerja melalui 
pertumbuhan yang berbasis pasar; dan 
perluasan modal sumber daya manusia, 
terutama melalui penyediaan layanan-
layanan sosial dalam pengertian yang luas.
 Selama tahun 1990-an, aliran pemikiran 
yang ketiga dan keempat mengalami 
penguatan yang signifikan. Aliran ketiga 

menekankan peran “institusi” dalam 
pembangunan, yang dibangun di atas tren-
tren pemikiran akademik maupun praktik 
pembangunan di berbagai organisasi. Hal 
itu mencerminkan bahwa pasar, betapa 
pun penting, tidak bekerja dalam suatu 
ruang hampa. Pasar membutuhkan aturan 
dan institusi-institusi yang memastikan 
penerapannya. Penekanan pada institusi 
mengambil rupa yang amat beragam: fokus 
pada dampak korupsi; keprihatinan dalam 
arti yang luas terhadap pemerintahan; 
dukungan kepada reformasi pengadilan; 
dan pemahaman praktis yang lebih baik 
terhadap perlunya regulasi publik yang 
dirancang dengan baik, akuntabel, dan 
efektif mengenai monopoli oleh pihak 
swasta.
 Aliran pemikiran yang keempat 
berupaya untuk memberdayakan orang yang 
menjadi sasaran dari proses pembangunan. 
Jika tujuan sentral pembangunan adalah 
pengurangan kemiskinan, orang miskin 
seharusnya punya suara yang menentukan 
atas arah pembangunan tersebut. Bila 
pembangunan membutuhkan pasar, 
sementara pasar memerlukan institusi, 
bagaimana institusi itu diatur haruslah 
jelas. Sekiranya kekuasaan membantu 
menentukan hasil baik di dalam pasar 
maupun di dalam proses pembangunan, 
distribusi kekuasaan pada penduduk 
pasti merupakan hal yang amat penting 
bagi pembangunan. Dalam arti praktis, 
penekanan pada pemberdayaan berupaya 
memperbesar partisipasi kaum miskin di 
dalam berbagai proyek yang memengaruhi 
kehidupan mereka, preokupasi yang lebih 
besar dengan dukungan politik ekonomi 
terhadap reformasi, dan eksplorasi mengenai 
peran kebudayaan dalam pembangunan.
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 Beberapa WDR Bank Dunia telah 
berupaya untuk mengintegrasikan aliran 
pemikiran yang ketiga dan keempat: 
Laporan tahun 1997 mengenai “State in 
a Changing World” (Kedudukan Negara 
dalam Dunia yang Mengalami Perubahan),4 
Laporan tahun 2002 mengenai “Building 
Institutions for Markets” (Membangun 
Institusi yang Mendukung Pasar),5 dan 
Laporan milenial  tahun 2000/2001 
tentang “Attacking Poverty” (Melawan 
Kemiskinan).6  Laporan tahun 2001 
menyatakan bahwa upaya pengentasan 
kemiskinan mensyaratkan perluasan 
kesempatan yang dipunyai kaum miskin 
(khususnya melalui pertumbuhan yang 
berorientasi pada pasar), pemberdayaan 
kaum miskin, dan langkah-langkah yang 
menjamin keamanan (sosial dan ekonomi) 
kaum miskin. Di Bank Dunia, sintesis ini 
mengkristal di dalam Strategic Framework 
untuk pembangunan, yang terdiri atas dua 
pilar: pembangunan iklim investasi yang 
baik dan pemberdayaan kaum miskin.7

 Pilar pertama memadukan aliran 
pemikiran mengenai pentingnya pasar 
dan sentralnya peran institusi. Pilar itu 
menyatakan bahwa hanya dengan institusi 
pemerintahan yang efektif sekaligus 
akuntabel, pasar dapat membuahkan hasil 
terbaik bagi investasi dan pertumbuhan. 
Tema ini dikupas dalam Laporan tahun 
2005, “A Better Investment Climate for 
Everyone” (Iklim Investasi yang Lebih Baik 
bagi Setiap Orang).8

 Pilar yang kedua juga merupakan 
paduan yang serupa: dalam upaya untuk 
memberdayakan kaum miskin—yang 
harus dilihat sebagai subjek penggerak, dan 
bukannya subjek pasif, dari pembangunan—
ia mengombinasikan pemikiran mengenai 

pembangunan manusia, institusi, dan 
pemberdayaan. Laporan tahun 2004, 
“Making Services Work for Poor People” 
(Menjalankan Layanan yang Bermanfaat 
bagi Kaum Miskin), mengupas tema-tema 
ini di dalam penyediaan dan penyaluran 
layanan-layanan pokok.9  
 Walaupun berbagai unsur pemikiran 
dan kebijakan tersebut punya sifat saling 
melengkapi—dan bahkan dianggap sebagai 
unsur yang “komprehensif ” atau “holistik” 
dalam proses pembangunan—narasi-narasi 
tentangnya, dalam praktiknya, dibatasi oleh 
dua batasan utama. Yang pertama adalah 
kecenderungan untuk mengotak-ngotakkan 
kemiskinan. Dan, yang kedua adalah upaya 
untuk memperlakukan aksi yang dijalankan 
di berbagai bidang sebagai sesuatu yang 
terpisah atau tidak saling terkait. Ada 
kecenderungan untuk menyerahkan 
kebijakan-kebijakan yang berhubungan 
dengan perdagangan dan kebijakan makro 
kepada para manajer ekonomi makro dan 
menteri keuangan, seakan-akan “iklim 
investasi” hanya merupakan kepentingan 
kaum kaya atau seolah-olah orang miskin 
hanya diuntungkan secara tidak langsung 
atas pengaruh “tetes air” dari investasi yang 
dilakukan oleh orang kaya dewasa ini.
 Kadang-kadang, pemberdayaan 
dipandang sebagai sesuatu yang tidak 
memberi dampak pada kualitas institusi, 
kesempatan investasi kaum miskin, atau 
proses pertumbuhan ekonomi. Menurut 
pandangan ini, pemberdayaan adalah 
jargon milik LSM-LSM dan kalangan 
pembangunan sosial, yang tidak punya 
dampak besar atas jalannya ekonomi.
 Pemisahan dua pilar tersebut—antara 
iklim investasi dan pemberdayaan—sangat 
tidak benar dan menyesatkan. Analisis 



376 Laporan Pembangunan Dunia 2006

dalam Laporan ini menunjukkan bahwa 
akar penyebab kemiskinan dapat ditemukan 
dalam paduan antara kemiskinan kekuasaan 
dengan kesempatan berinvestasi. Rendahnya 
pendapatan, rendahnya akses ke layanan-
layanan publik, dan rendahnya tingkat 
kepemilikan aset “bergandengan tangan” 
dengan lemahnya hak suara, tiadanya 
kekuasaan, dan rendahnya status. Aksi publik 
dapat meningkatkan kapabilitas investasi dari 
mereka yang kesempatannya amat terbatas 
dengan cara berinvestasi pada sumber 
daya mereka dan pada infrastruktur yang 
mereka gunakan dan dengan memastikan 
keadilan dan keamanan di dalam pasar 
tempat mereka melakukan transaksi. 
Dan, bila gagal dalam melakukan hal-hal 
tersebut, aksi publik tentunya memang 
telah diarahkan ke tempat lain. Dalam 
kasus semacam ini, pemerintah akan lebih 
memilih untuk berinvestasi di sekolah atau 
universitas yang mahal, misalnya, daripada 
berinvestasi di sekolah atau universitas 
yang diperuntukkan bagi kaum miskin. 
Pemerintah akan lebih berfokus pada 
pengumpulan pajak daripada pembangunan 
jalan di daerah pedesaan. Pemerintah lebih 
memilih untuk mengizinkan bank-bank 
mempunyai kekuasaan pasar hingga kadar 
tertentu dan meminjamkan dana kepada para 
kroninya daripada mendorong masuknya 
entri baru dan persaingan yang memaksa 
kalangan perantara untuk mengupayakan 
tingkat pengembalian yang tertinggi atas 
modal. Kebijakan-kebijakan yang tidak 
mampu mengatasi ketidaksetaraan secara 
efisien merupakan akibat dari pilihan politik, 
entah yang diambil secara implisit ataupun 
eksplisit.
 Berbagai kegagalan dalam aksi publik 
semacam itu, yang muncul dari dan 

melanggengkan ketidaksetaraan, juga tidak 
baik bagi upaya mewujudkan kemakmuran. 
Orang-orang yang tidak mempunyai 
kesempatan tidak dapat memberi kontribusi 
bagi pembangunan negara mereka. Talenta 
potensial mereka tersia-siakan, modal, 
tanah, dan berbagai sumber daya yang 
lain terpakai secara tidak optimal. Kontrol 
atas sumber daya yang tidak setara makin 
menegaskan konsentrasi kekuasaan yang 
juga tidak setara, dan ini tercermin dalam 
institusi-institusi pemerintahan yang 
semakin buruk: lembaga penyedia layanan 
publik tidak didorong untuk menjadi 
lebih akuntabel. Jika baik yang mengatur 
maupun yang diatur dalam membuat dan 
menjalankan aturan mendasarkan diri 
pada prinsip pertemanan, kualitas agens 
regulatifnya kemungkinan besar tidak 
akan mengalami perbaikan yang berarti. 
Polisi dan sistem peradilan tidak akan 
memperlakukan setiap orang secara sama. 
Begitu seterusnya. Kegagalan-kegagalan 
inst itusional  ini  hanya menambah 
pengaruh negatif ketidaksetaraan atas 
pembangunan.
 Kebijakan yang dibuat pemerintah 
menunjukkan siapa sebenarnya pemerintah 
itu—ini jelas dalam contoh Mali hingga Cile. 
Tidak ada kelompok yang tidak punya kuasa, 
kecuali bila ada kelompok yang berkuasa. 
Bila suatu distribusi kesempatan yang tidak 
berkesetaraan berarti bahwa iklim investasi 
bagi kebanyakan orang tidak baik, ini terkait 
erat dengan tidak adanya kekuasaan di 
dalam kelompok itu untuk memengaruhi 
proses pengambilan keputusan yang dapat 
mendorong perubahan. Dan, bila kekuasaan 
tidak seimbang, ini dikarenakan kekayaan 
dan kesempatan ekonomi tidak setara. 
Perangkap ketidaksetaraan adalah lingkaran 
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setan di mana berbagai ketidaksetaraan 
ekonomi dan politik menguatkan atau 
menegaskan satu sama lain.
 Laporan ini percaya bahwa reformasi-
reformasi kebijakan dan institusional 
dapat membantu memutus perangkap 
ketidaksetaraan, dan mengubah lingkaran 
setan menjadi proses penyetaraan kesem-
patan ekonomi yang makin menguatkan 
upaya penyetaraan politik, dan sebaliknya. 
Reformasi dapat mewujudkan hal ini dengan 
berbagai cara, yang terkait erat dengan empat 
aliran pemikiran yang telah didiskusikan 
di atas. Berbagai intervensi yang mampu 
membangun kapasitas manusia yang lebih 
besar bagi mereka yang kesempatannya 
paling terbatas (yang umumnya terdiri 
atas kaum miskin) akan mempersiapkan 
mereka untuk menjadi lebih produktif 
secara ekonomi dan efektif secara politik. 
Proses-proses yang meredistribusi akses ke 
tanah, atau ke layanan infrastruktur, atau 
bahkan ke dalam sistem peradilan, dapat 
memberdayakan sekaligus meningkatkan 
kesempatan investasi kaum miskin. Dan, 
memperjuangkan keadilan di dalam pasar 
tidak ada bedanya dengan memperbaiki 
kualitas institusi yang mendukung dan 
melengkapi pasar dengan cara-cara 
yang memperluas akses dan menjamin 
dilaksanakannya aturan-aturan yang lebih 
berkesetaraan.
 Ini sejalan dengan pilar kembar iklim 
investasi dan pemberdayaan kaum miskin 
yang lebih baik. Jelas bahwa—bagi sebagian 
besar orang di negara-negara berkembang, 
dan tentu saja, bagi orang miskin—tidak 
mungkin untuk memiliki yang satu tanpa 
yang lain. Iklim investasi yang baik sama 
dengan kesempatan ekonomi yang riil. 
Kesetaraan adalah tentang penyamaan ruang 

gerak sehingga kesempatan menjadi terbuka 
atas dasar talenta dan usaha, dan bukannya 
atas dasar gender, ras, latar belakang 
keluarga, atau keadaan-keadaan bawaan 
lain. Ruang gerak ekonomi yang seimbang 
tidak akan bertahan lama tanpa ruang gerak 
politik yang juga seimbang, demikian pula 
sebaliknya. Jika kita menginginkan suatu 
iklim investasi yang lebih baik, itu sama 
saja dengan menginginkan pemberdayaan. 
Perpaduan antara keduanyalah yang 
menyusun kesetaraan.
 Isu-isu ini juga muncul dalam gaung 
yang sama di tingkat global. Ketidaksetaraan-
ketidaksetaraan luar biasa dalam kesempatan 
yang dimiliki oleh para individu yang 
dilahirkan di negara-negara yang berbeda 
mencerminkan perbedaan sejarah politik 
dan ekonomi antarnegara. Meskipun 
kebijakan domestik, tak diragukan lagi, 
sangat penting, interaksi global membantu 
membentuk konteks bagi kemajuan ekonomi 
dan sosial suatu negara. Secara eksplisit, 
Monterrey Consensus menekankan perlunya 
kesatupaduan antara masyarakat kaya dengan 
masyarakat miskin untuk mewujudkan 
Millennium Development Goals. Konsensus 
tersebut menyadari pentingnya peran 
negara-negara kaya, terutama dalam hal 
memberikan bantuan dan dalam bidang 
perdagangan. Dalam hal bantuan, kesadaran 
ini tercermin dalam upaya untuk mengubah 
relasi donor-penerima dari relasi pemberian 
menjadi relasi kemitraan, dengan negara-
negara berkembang menjadi “pemimpin” di 
dalam perancangan kebijakan dan institusi 
mereka.
 Laporan ini menggarisbawahi penting-
nya kemitraan internasional yang padu 
dan lebih setara. Tetapi, Laporan ini juga 
menyoroti berbagai ketidaksetaraan yang 



378 Laporan Pembangunan Dunia 2006

ada dalam proses penyusunan tata aturan 
permainan di ruang main internasional. 
Ketidaksetaraan-ketidaksetaraan dalam 
kekuasaan ekonomi dan politik di arena 
global memengaruhi rancangan aturan 
dalam cara-cara yang sering kali membatasi, 
dan bukannya memperluas, kesempatan yang 
dipunyai oleh negara miskin—dan, terlebih 

lagi, kelompok-kelompok yang lebih miskin 
di dalamnya. Karenanya, sebagaimana dalam 
konteks domestik, kesetaraan dan efisiensi 
di arena internasional lebih mungkin untuk 
dicapai melalui reformasi-reformasi yang 
memperbesar kekuasaan dan memperluas 
akses ekonomi dari negara-negara di mana 
kaum miskin hidup dan tinggal.
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dilihat pada situs Web Bank Dunia: http://
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kepala Background Papers atau melalui 
kantor World Development Report (WDR). 
Pendapat-pendapat yang dinyatakan dalam 
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Gambaran Umum
 1. Angka kematian bayi hanya 
dihitung secara terpisah di tingkat provinsi, 
dan tidak mempertimbangkan perbedaan-
perbedaan rasial, jenis kelamin, atau 
keadaan sosial yang lain. Statistik harapan 
hidup didasarkan pada kelompok ras dan 
jenis kelamin, serta tidak memperhitungkan 
perbedaan regional atau tingkat pendapatan. 
Berbagai perbedaan riil yang ada antara 
individu-individu yang tipikal dengan 
berbagai karakteristik yang terdaftar, 
karenanya, tampak kurang diperhitungkan. 
Tambahan pula, harapan hidup Nthabiseng 
bisa jadi jauh lebih rendah jika ia tertular 
HIV/AIDS, seperti halnya banyak kaum 
perempuan muda Afrika Selatan. Data 
mengenai hal ini diambil dari Day dan 
Hedberg (2004). Prediksi tentang lamanya 
masa pendidikan bergantung pada informasi 
yang dibedakan—oleh provinsi, jenis 
kelamin, ras, tempat tinggal (apakah 
di daerah pedesaan atau perkotaan), 
pengeluaran untuk konsumsi, dan tingkat 
pendidikan ibu—dari Labor Force Survey 
dan Income and Expenditure Survey for 
2000, yang dilaksanakan oleh Badan Pusat 
Statistik Afrika Selatan.
 2. Prediksi pengeluaran untuk 
konsumsi bulanan pada tahun 2000 bagi  
orang-orang dengan karakteristik semacam 

itu adalah Rand 119 (setara dengan daya 
beli sebesar $45) untuk Nthabiseng dan 
Rand 3.662 ($1.370) untuk Pieter. Rata-
rata anak laki-laki kulit putih dari ibu yang 
terpelajar dan tinggal di Cape Town serta 
termasuk dalam daftar 20 persen peringkat 
tertinggi distribusi menguasai 99 persen 
dari seluruh distribusi pendapatan. Data 
mengenai hal ini diperoleh dari Labor Force 
Survey dan Income and Expenditure Survey 
for 2000.
 3. Selain itu, terdapat pula berbagai 
perbedaan da lam hal  pendapatan, 
konsumsi, dan lain semacamnya: Sven 
dapat berharap memperoleh pendapatan 
sebesar $833 per bulan, sementara rata-
rata pendapatan per bulan orang Afrika 
Selatan ialah $207 (Nthabiseng hanya 
akan memperoleh $44 per bulan). Jika 
Sven lebih beruntung, misalnya karena 
di Swedia ia dilahirkan di kelas sosial 
yang setara dengan kelas sosial Pieter di 
Afrika Selatan, pendapatan per bulannya 
dapat diharapkan akan mencapai angka 
$2.203. Dengan itu, Sven dapat bepergian 
ke negara mana pun yang diinginkannya 
tanpa perlu repot, sementara Nthabiseng 
dan Pieter mungkin harus menunggu 
selama berjam-jam untuk mengajukan 
visa, yang bisa jadi tidak akan pernah 
mereka dapatkan.
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 4. Dalam beberapa kasus, seperti 
dekolektivisasi pertanian Cina yang 
dijalankan pada akhir tahun 1970-an, suatu 
reformasi bisa saja menghasilkan efisiensi 
dan kesempatan yang lebih setara, namun, 
pada saat yang sama, juga ketidaksetaraan 
atau ketimpangan pendapatan (antardaerah) 
yang lebih besar. Pengalaman Cina—dan 
dekompresi upah di sejumlah negara 
dengan perekonomian transisi di Eropa dan 
Asia Tengah—adalah ilustrasi yang baik dari 
poin yang lebih umum: karena kesetaraan 
merujuk pada proses yang setara dan 
kesempatan yang sama, ia tidak disimpulkan 
dari distribusi pendapatan saja. Kesetaraan 
yang lebih baik biasanya, meski tidak selalu, 
menyebabkan tingkat ketidaksetaraan yang 
lebih rendah dalam hal pendapatan. Dan, 
tidak semua kebijakan yang mengurangi 
ketidaksetaraan meningkatkan kesetaraan. 
 5. Mazumder (2005).
 6. Interaksi-interaksi lain antara 
kesempatan yang tidak setara dengan 
kondisi sosial juga bersifat kemasyarakatan, 
termasuk kaitan antara ketidaksetaraan 
dengan kejahatan, serta antara ketidak-
setaraan dengan kesehatan. Kami secara 
singkat menyinggung hal-hal tersebut 
dalam Laporan ini, tetapi tetap berfokus 
utama pada signifikansi langsung dari 
kesetaraan.
 7. Ada banyak alasan ekonomi yang 
kedengarannya masuk akal untuk tingkat 
suku bunga yang disesuaikan dengan risiko 
yang besarnya beragam ini, termasuk biaya 
administratif tetap, asimetri informasional, 
dan semacamnya. Poinnya di sini adalah 
bahwa hal itu memberi dampak yang lebih 
memberatkan untuk kelompok-kelompok 
miskin, dengan beragam cara yang tidak 
ada kaitannya dengan kesempatan investasi 

mereka, sehingga menyebabkan terjadinya 
inefisiensi yang semakin besar dan terus 
langgengnya ketidaksetaraan.
 8. Rata-rata ini didasarkan pada 
episode aktual dan mengacu pada elastisitas 
pertumbuhan total dari pengurangan  
kemiskinan, dan bersifat inklusif terhadap 
semua tingkat ketidaksetaraan. Tingkat 
ketidaksetaraan “rendah” dan “tinggi” 
berturut-turut mengacu pada koefisien 
0,3 dan 0,6. Elastisitas parsial kemiskinan 
kepertumbuhan, dengan mengasumsikan 
bahwa tidak ada perubahan dalam kurva 
Lorenz, menunjukkan penurunan yang 
serupa, tetapi tidak sampai pada angka nol 
(lihat Bab 4). 
 9. Sementara proses redistribusi yang 
dapat meningkatkan kesetaraan biasanya 
terjadi dari kelompok yang lebih kaya ke 
kelompok yang lebih miskin, redistribusi 
yang “baik” juga dapat terjadi dari kelompok 
yang kaya ke kelompok menengah, yang 
tidak dapat dikatakan sebagai kelompok 
miskin. Proses redistribusi mana yang lebih 
baik akan tergantung pada kesalahan pasar 
macam apa yang terjadi. Sebagai contoh, 
sistem finansial yang diperbarui pertama-
tama dibuat untuk memberi kemudahan 
untuk usaha kecil dan menengah. Kaum 
miskin akan mendapat manfaat ketika 
akses yang lebih mudah ke berbagai layanan 
finansial yang didapat oleh kalangan 
pengusaha kelas menengah “terwujud” 
dalam pertumbuhan [ekonomi] yang lebih 
cepat dan penciptaan lapangan kerja.

Bab 1
 1. Rumusan ini disadur secara bebas 
dari Roemer (1998), tetapi juga dikaitkan 
dengan karya Dworkin (1981b), Dworkin 
(1981a), dan Sen (1985).
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 2. Lihat Rawls (1971).
 3. Lihat Acemoglu dan Robinson 
(2000), Bourguignon dan Verdier (2000), 
serta Ferreira (2001).
 4. Tema ini berulang kali muncul 
di banyak disiplin ilmu—di sosiologi 
dan antropologi, lihat Bourdieu (1986), 
Bourdieu (1990), dan Tilly (1998); dalam 
ilmu ekonomi lihat Engerman dan Sokoloff 
(2001), Bénabou (2000), dan Piketty 
(1995).
 5. Untuk  b erbagai  p ersp ekt i f 
mengenai interkoneksi atau kesalingterkaitan 
antara ketidaksetaraan kultural, sosial, dan 
ekonomi, silakan lihat Acemoglu dan 
Robinson (2000), sementara untuk bahasan 
umum mengenai ketidaksetaraan yang 
didasarkan pada kelompok, lihat Stewart 
(2001).
 6. Appadurai (2004).
 7. Lebih jauh mengenai hal ini, silakan 
lihat Bourdieu (1990) yang mengupas 
persoalan kekerasan simbolik.
 8. Steele (1999).
 9. Appadurai (2004).
 10. L e b i h  j a u h  m e n g e n a i 
“ketidaksetaraan dalam hal agens” semacam 
ini, silakan lihat Rao dan Walton (2004).
 11. Lihat juga Birdsall, Graham, dan 
Sabbot (1998) dan Thorbecke (2005).
 12. “Terlalu banyak” dan “terlalu 
sedikit” dipakai di sini dalam kaitannya 
dengan optimum sosial. Pilihan tersebut 
biasanya, secara pribadi, bersifat rasional.
 13. Peran ketidaksetaraan dalam hal 
kekuasaan politik dan kekayaan sebagai 
penghalang untuk pembangunan modern 
di era modern telah menjadi bidang kajian 
yang berkembang dengan pesat. Berbagai 
temuan yang mengejutkan ditampilkan 
dalam Sokoloff dan Khan (1990), Engerman 

dan Sokoloff (1997, 2002), Acemoglu, 
Johnson, dan Robinson (2001, 2002), dan 
Banerjee, dkk. (2001). Gambaran umum 
mengenai perumusan masalah dalam 
kajian ini terdapat dalam Engerman dan 
Sokoloff (2002), Hoff (2003), dan Acemoglu, 
Johnson, dan Robinson (2004).
 14. Hal ini akan terjadi sekiranya 
distribusi talenta dan asimetri infor-
masional antara pengusaha dan karyawan 
serupa dengan antara kaum laki-laki dan 
kaum perempuan. Perhatikan bahwa 
efisiensi yang didapat belum sesuai dengan 
kriteria yang ditetapkan Pareto. Beberapa 
kaum laki-laki mungkin akan merasa 
dirugikan. Kriteria efisiensi di sini adalah 
dominansi urutan pertama, di bawah 
aksioma anonimitas.
 15. Tentu saja, nilai yang terkandung 
dalam kesetaraan ini mungkin tercermin 
dalam prioritas distribusional yang sesuai, 
yang menjustifikasi manfaat-manfaat ini.
 16. Ini merupakan tema yang berulang 
kali  muncul dalam kajian ekonomi 
pembangunan dan kajian-kajian yang 
dibuat oleh World Bank. Untuk bahasan 
awal yang amat bagus mengenai topik ini, 
silakan lihat Chenery, dkk. (1994).
 17. World Bank (1990).
 18. World Bank (2001h).

Fokus 1
 1. Studi yang dimaksud dilaksanakan 
oleh Agricultural Economics Research 
Centre dari University of Delhi dan Oxford 
University yang kemudian dilanjutkan oleh 
tim dari London School of Economics. 
 2. Drèze, Lanjouw, dan Sharma 
(1998), 51.
 3. Drèze, Lanjouw, dan Sharma 
(1998), 211.
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Bab 2
 1. Filmer (2004).
 2. Lihat, misalnya, Wilkinson (1992) 
dan Wilkinson (2000).
 3. Kedudukan yang tinggi, sebaliknya, 
memiliki pengaruh yang bagus untuk 
kesehatan, termasuk meningkatkan 
resistensi seseorang terhadap penyakit 
infeksi.
 4. Fujii (2005).
 5. Yang menarik, untuk ketiga 
kelompok penduduk tersebut, perbedaan 
relat if  dalam angka kematian bayi 
antarkelompok meningkat di paruh pertama 
negara dan turun di setengah yang lain.
 6. Chaudhury, dkk. (2005).
 7. Araujo, Ferreira, dan Schady 
(2004) menggunakan rangkaian data baru, 
yang disusun dari data catatan individual 
dalam survei rumah tangga di 124 negara. 
Hasil-hasil yang secara kualitatif mirip juga 
didapat oleh Castello dan Domenech (2002) 
serta Thomas, Wang, dan Fan (2002), yang 
menggunakan rangkaian data pendidikan 
internasional yang dikembangkan oleh 
Barro dan Lee (2001).
 8. Lihat, misalnya, Kanbur (2000).
 9. Lihat Kanbur (2000), Elbers, dkk. 
(2005).
 10. Wan, Lu, dan Chen (2004).
 11. Berbagai korelasi ini menentukan 
apakah ketidaksetaraan antar-kelompok 
diukur dengan metodologi konvensional 
atau alternatif. Mereka juga bertanggung 
jawab atas perbedaan-perbedaan besar atau 
outlier yang ada (meskipun Afrika Selatan 
menunjukkan contoh tentang regresi 
ketidaksetaraan dalam perbedaan kelompok 
sosial). Hasil-hasil ini juga menentukan 
kapan semua perbedaan antarkelompok 
berubah menjadi sebuah indikator tunggal 

yang merefleksikan apakah suatu negara 
tertentu memiliki besaran perbedaan antar-
kelompok yang lebih tinggi daripada nilai 
tengahnya.
 12. Bourguignon dan Morrisson 
(1998).
 13. Li, Squire, dan Zou (1998).
 14. Modul konsumsi yang terdapat 
dalam National Sample Survey  India 
tahun 1999/2000 sedikit saja berbeda dari 
modul yang sama dari tahun 1993/1994, 
mengompromikan berbagai perbandingan 
kemiskinan dan ketidaksetaraan dari 
waktu ke waktu. Deaton dan Kozel (2004) 
memberikan suatu gambaran umum yang 
sangat baik mengenai isu-isu ini berikut 
berbagai implikasinya. 
 15. Deaton dan Drèze (2002), Sen dan 
Himanshu (2004), dan Banerjee dan Piketty 
(2003) mencatat adanya peningkatan dalam 
ketidaksetaraan di India, tetapi dengan 
besaran yang berbeda-beda. Berbagai 
estimasi ini diprediksi berdasarkan asumsi-
asumsi tertentu berkaitan dengan masalah 
fundamental komparabilitas data seperti 
disebut sebelumnya.
 16. Khan dan Sen (2001).
 17. Narayan dan Yoshida (2004).
 18. Nepal National Planning Com-
mission (1995-1996).
 19. Untuk perspektif sosiologis dari 
ketidaksetaraan yang diwariskan, silakan 
lihat Erikson dan Goldthrope (2002).
 20. Solon (1999).
 21. Mazumder (2005).
 22. Hertz (2001) untuk Afrika Selatan; 
Dunn (2003) untuk Brasil.
 23. Solon (2002).

24. World Bank (2001h).
25. Jha, Rho, dan Woolcock (akan 

terbit). 
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26. Appadurai (2004).
27. Lihat, misalnya, Fernández-Kelly 

(1995) mengenai kehidupan perkotaan di 
Amerika Serikat.

28. Appadurai (2004).
29. Istilah ini berasal dari Nussbaum 

(2000) dan karyanya mengenai diskriminasi 
gender dan pembangunan, walaupun 
gagasan intinya sebenarnya memiliki 
sejarah intelektual yang panjang dalam ilmu 
sosial. 

30. Perlu juga dicatat bahwa sikap 
yang seolah-olah menerima “ketidakadilan 
yang coba diinternalisasi” (misalnya dengan 
bekerja lambat atau semaunya) bisa juga 
menjadi strategi tersembunyi yang dipakai 
oleh kelompok yang termarginalkan untuk 
mensubversi sistem yang tidak dapat 
mereka lawan dengan cara lain. Lihat Scott 
(1986).

31. Bila ketidaksetaraan pendapatan, 
sebuah ukuran yang statis, merupakan proksi 
yang baik untuk mobilitas sosial, sebuah 
konsep yang dinamis, teori ini mendapatkan 
dukungan dari banyak literatur yang 
membahas ketidaksetaraan pendapatan dan 
kejahatan. Lihat, misalnya, Demombynes 
dan Özler (2005) untuk pembahasan topik 
ini dalam tingkat negara, dan Fajnzylber, 
Lederman, dan Loayza (2000) mengenai 
relasi antara ketidaksetaraan pendapatan 
dengan kejahatan dalam tingkat lintas 
negara. 

32. Lihat Narayan (2002) untuk 
kategorisasi pendekatan dan studi kasus 
mengenai topik ini.

33. Lihat Petesch, Smulovitz, dan 
Walton (2005).

34. Gibson dan Woolcock (2005); 
untuk detail-detail metodologis mengenai 
proyek penelitian yang lebih luas, di mana 

studi ini menjadi bagiannya, silakan lihat 
Barron, Smith, dan Woolcock (2004).

35. Lihat juga Rao (2005) mengenai 
gagasan yang terkait dengan bidang seperti 
“barang publik simbolis.”

36. Maynard (1966); Casagrande dan 
Piper (1969).

37. Oster (2005) belum lama ini 
menyatakan bahwa hepatitis B dapat 
memengaruhi rasio keturunan. Ia juga 
menyebutkan bahwa pola geografis dari 
prevalensi hepatitis B dapat menjelaskan 
sekitar 45 persen dari “raibnya kaum 
perempuan.” Besarnya pengaruh hepatitis 
B, hingga sekarang, masih menjadi subjek 
kontroversi yang hangat (lihat, misalnya, 
Klasen 2005).

38. Das Gupta, dkk. (2003).
39. Llyod (akan terbit), dengan data 

asli dari The Center for Reproductive Law 
and Policy.

40. Llyod (2005) (akan terbit).
41. Agarwal (1994); Deere dan León 

(2003).
42. Mason dan Carlsson (akan terbit).
43. Rahman dan Rao (2004).
44. Kabeer (1999).
45. Kabeer (1997).
46. Disparitas ini lebih samar di tingkat 

pendidikan dasar, yang sudah menjadi lebih 
setara dalam dasawarsa terakhir.

47. Browning dan Chiappori (1998).
48. Lihat Strauss, Mwabu, dan Beegle 

(2000) untuk memperoleh model survei 
ekonomi yang sangat bagus mengenai 
alokasi intrarumah.

49. Thomas (1990).
50. Lundberg, Pollak, dan Wales 

(1997).
51. Quisumbing dan Maluccio 

(2003).
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52. Heise, Ellsberg, dan Gottemoeller 
(1999).

53. Kabeer (1997).
54. Rahman dan Rao (2004).
55. Munshi dan Rosenzweig (akan 

terbit).
56. Quisumbing, Estudillo, dan Otsuka 

(2004).
57. Das Gupta, dkk. (2004).

Bab 3
1. Deaton (2004), 31. Perbedaan 

angka kematian yang besar tidak hanya 
ada di antara negara-negara miskin dan 
negara-negara kaya, atau antara kelompok 
warga yang berbeda di negara-negara 
miskin saja. Pada tahun 2002, rata-rata usia 
kematian penduduk asli Australia 20 tahun 
lebih muda daripada rata-rata usia kematian 
penduduk laki-laki pendatang, yakni 
76 tahun (Australian Bureau of Statistics 
2003). 

2. Di Botswana, yang merupakan 
salah satu negara dengan angka infeksi 
HIV/AIDS tertinggi di seluruh dunia, 
usia harapan hidup warganya mengalami 
kemerosotan yang paling tajam dari 60 
tahun pada tahun 1980-an menjadi 39 tahun 
pada tahun 2000.

3. B o u r g u i g n o n ,  L e v i n ,  d a n 
Rosenblatt (2004a), 3.

4. Lihat kutipan-kutipan berikut yang 
secara amat baik menunjukkan perdebatan 
seputar globalisasi dan ketidaksetaraan 
pendapatan: “Globalisasi meningkatkan 
pendapatan dan kaum miskin dapat 
berpartisipasi secara penuh,” The Economist, 
17 Mei 2000, 94. “Ada banyak petunjuk yang 
menyatakan bahwa pola pertumbuhan dan 
globalisasi dewasa ini justru memperlebar 
disparitas pendapatan,” Direktur Kebijakan 

Oxfam, surat keThe Economist, 20 Juni 2000, 
6.

5. Dalam praktiknya, untuk mela-
kukan hal ini, diperlukan data survei rumah 
tangga berikut berbagai penyesuaian dan 
asumsinya—yang semuanya jauh dari 
sederhana—sehingga begitu banyak orang 
yang mendiskusikan ketidaksetaraan 
internasional atau antarnegara lebih 
memilih untuk memakai data National 
Accounts daripada ketidaksetaraan global.

6. Pritchett (1997).
7. Penting untuk dicatat bahwa 

semua petunjuk yang ditampilkan di sini 
mengacu pada ketidaksetaraan antarnegara 
atau internasional dalam harapan hidup 
pada waktu kelahiran, dan tidak pada 
ketidaksetaraan global ,  sebab kami 
tidak menggunakan petunjuk mengenai 
perbedaan harapan hidup dalam negara.

8. Goesling dan Firebaugh (2004).
9. Patut dicatat bahwa penurunan 

dalam harapan hidup di sebagian besar 
negara kawasan Afrika Sub-Sahara bukan 
merupakan akibat langsung dari perubahan 
dalam angka kematian bayi, yang dalam 
banyak kasus terus menurun. Namun 
demikian, seperti diungkapkan oleh Cornia 
dan Menchini (2005), tingkat kematian 
bayi pada dasawarsa terakhir mengalami 
penurunan yang berarti, yang tidak dapat 
dijelaskan semata-mata dengan perubahan 
yng terjadi di Eropa, Asia Tengah, dan 
Afrika Sub-Sahara.

10. Deaton (2004).
11. Pritchett (akan terbit). Kuintil 

kelompok masyarakat terkaya dihitung 
berdasarkan indeks aset yang disusun oleh 
Filmer dan Prichett (1999).

12. Salah satu contoh dari dekomposisi 
atau penguraian macam itu adalah 
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Pradhan, Sahn, dan Younger (2003), yang 
mengklaim bahwa kurang dari sepertiga 
tingkat ketidaksetaraan dunia dalam bidang 
kesehatan anak disebabkan oleh perbedaan-
perbedaan antarnegara.

13. Gwatkin (2002). Sekali lagi, desil 
terkaya di sini dihitung berdasarkan indeks 
aset yang disusun oleh Filmer dan Pritchett 
(1999).

14. Preston (1980) sebagaimana 
dikutip dalam Deaton (2004).

15. Patut juga dicatat bahwa semua 
negara yang berada di bawah garis kurva, 
yakni yang harapan hidup pada waktu 
kelahirannya jauh di bawah GDP per 
kapitanya, seperti Afrika Selatan, berada di 
kawasan Afrika Sub-Sahara.

16. Lihat Deaton (2004). Dalam 
kenyataannya, Cornia dan Menchini (2005) 
menyatakan bahwa peningkatan angka 
melek huruf di kalangan para orang tua dan 
perbaikan pendidikan kaum perempuan 
adalah faktor utama di balik penurunan 
angka kematian bayi yang mengagumkan, 
yang terjadi di kawasan Amerika Latin, 
Karibia, Timur Tengah, dan Afrika Utara 
pada tahun 1980-an.

17. Peningkatan ketidaksetaraan 
antarnegara dalam harapan hidup pada 
waktu kelahiran pada tahun 1990-an juga 
diakui oleh Goesling dan Firebaugh (2004).

18. Sebuah makalah mutakhir yang 
ditulis oleh Brainerd dan Cuttler (2004) 
mengatakan bahwa penyalahgunaan alkohol 
dan stres psikologis yang dipicu oleh 
ketidakmenentuan masa depan adalah dua 
kontributor utama untuk penurunan angka 
harapan hidup di Rusia dan negara-negara 
bekas Uni Soviet yang lain.

19. Gambaran realitas di Maroko 
ini juga berlaku untuk kurang lebih tiga 

perempat siswa di Indonesia dan Turki, 
serta sekitar 85 persen siswa di Kolombia 
dan Filipina.

20. Sembari membuat perbandingan-
perbandingan antarnegara macam ini, para 
pembaca perlu mengingat pembahasan 
tentang komparabilitas data dalam Kotak 
2.5 dan tidak menginterpretasikan berbagai 
perbedaan tersebut secara harfiah.

21. Gambaran perkotaan dan pe-
desaan di Cina (dan India) tersebut belum 
memperhitungkan perbedaan biaya hidup. 
Mengingat diferensial harga dari waktu 
ke waktu terus meningkat dan, saat ini 
secara signifikan (Chen dan Ravallion 
2004), gambaran tersebut melebih-lebihkan 
berbagai perbedaan dalam standar hidup 
antara orang Cina yang tinggal di pedesaan 
dan perkotaan.

22. Kolm (1976) mengajukan ukuran 
ketidaksetaraan yang absolut berikut ini: 
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di mana K>0 adalah parameter yang 
menghasilkan aversi ketidaksetaraan.

23. Atkinson dan Brandolini (2004) 
membahas berbagai perubahan yang terjadi 
dalam ketidaksetaraan internasional dan 
global. Kami hanya menggunakan hasil-
hasil ketidaksetaraan internasional untuk 
menjelaskan perbedaan tren ketika orang 
beralih dari konsep ketidaksetaraan relatif 
ke konsep yang absolut.

24. Seperti, Milanovic (2005).
25. Lihat Firebaugh dan Goesling 

(2004), Sala-i-Martin (2002).
26. Analisis kami menunjukkan bahwa 

kami dapat mengestimasi GE(0), yakni 
deviasi log rata-rata, dari data kelompok, 



390 Laporan Pembangunan Dunia 2006

khususnya bila jumlah kelompok lebih 
banyak daripada 10, tanpa bias yang 
berarti dengan memakai teknik-teknik 
penghalusan.

27. Kesulitan-kesulitan dalam me-
ngumpulkan basis data untuk menghitung 
ketidaksetaraan global selama periode 
waktu yang lebih panjang dipaparkan 
secara mendetail dalam Bourguignon dan 
Morrisson (2002), 729-730.

28. Pritchett (1997), 14.
29. B o u r g u i g n o n ,  L e v i n ,  d a n   

Rosenblatt (2004a).
30. Ravallion (2004a) dikutip dalam 

Bourguignon, Levin, dan Rosenblatt 
(2004a).

31. L ihat ,  misa lnya,  Chen dan 
Ravallion (2004).

32. Vietnam dan Thailand, secara 
praktis, terhapus dari kemiskinan $1 per 
hari selama periode ini.

33. Proyeksi pencapaian tujuan-tujuan 
lain yang ditetapkan dalam Millennium 
Development Goals tidak memberi kita 
rasa optimisme yang besar. Asia Timur, 
Eropa, dan Asia Tengah hampir dapat 
dipastikan bisa mencapai target dalam hal 
pendidikan dasar, tetapi kawasan-kawasan 
lain masih jauh dari sana. Hanya sedikit 
negara yang kiranya bisa mencapai tujuan 
dalam hal penurunan angka kematian bayi, 
terutama di kawasan Amerika Latin dan 
Karibia. Hanya 21 persen dari penduduk 
di negara-negara berkembang yang secara 
realistis dapat mencapai tujuan dalam hal 
angka kematian ibu. Setengah dari jumlah 
penduduk yang tidak memiliki akses 
ke air bersih dan sanitasi mensyaratkan 
penyediaan akses ke air bersih dan sanitasi 
untuk sekitar 1,5 miliar orang antara tahun 
2000 dan 2015. Dengan tingkat ekspansi 

layanan seperti sekarang, baru seperlima 
yang kiranya bisa terlayani. Lihat http://
www.un.org/millenniumGoals/ untuk 
mengetahui 8 tujuan, 18 tujuan, dan 
hampir 50 indikator yang terdapat dalam 
Millennium Development Goals. 

34. Deaton (2004). Aturan main 
pada tingkat global, dan terutama proses 
penyusunan aturan-aturannya, akan dibahas 
secara terperinci dalam Bab 10.

35. Cara pembagian suara dalam 
lembaga World Bank yang memberi 
pinjaman lunak, International Development 
Association, mirip: Bagian I negara-negara 
yang memegang 61 persen saham dan Bagian 
II negara-negara yang memegang 39 persen 
saham. Dalam bank-bank pembangunan 
regional, negara berkembang terwakili 
secara lebih baik, tetapi di sana pun negara 
yang memiliki saham terbesar tetaplah 
negara maju.

36. Dalam semua kasus yang lain, 
delegasi yang bertugas mengurus masalah-
masalah ekonomi mungkin juga mengurus 
berbagai masalah yang ada kaitannya 
dengan WTO, UNCTAD, ITU, ILO, dan 
WIPO.

37. Berdasarkan GDP per kapita pada 
tahun 2002, setiap negara masuk ke dalam 
salah satu dari empat kategori berikut: 
pendapatan rendah, pendapatan menengah 
ke bawah, pendapatan menengah ke atas, 
dan pendapatan tinggi.

38. López (2000) seperti dikutip dalam 
Deaton (2004).

39. Pritchett (2001) dan Pritchett 
(2004b).

40. Firebaugh dan Goesling (2004).
41. Sala-i-Martin (2002).
42. Pritchett mengaitkan frasa ini 

dengan Gerschenkron (1962).
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43. Pritchett (1997), 15.
44. Seperti dikutip dalam Goesling 

dan Firebaugh (2004).
45. Seperti dikutip dalam Sala-i-

Martin (2002).
46. Goesling dan Firebaugh (2004).

Fokus 2
1. Evans (2004).
2. Lihat Petesch, Smulovitz, dan 

Walton (2005) untuk membaca mengenai 
interaksi antara struktur kesempatan dengan 
agens kelompok-kelompok subordinat.

3. Chaudhuri dan Heller (2003).
4. Baiocchi, Chaudhuri, dan Heller 

(2005).
5. Chaudhuri, Harilal, dan Heller 

(2004).
6. Konsep “terms of recognition” dan 

“kapasitas untuk bercita-cita” berasal dari 
Appadurai (2004); sedangkan “kapasitas 
untuk terlibat” dari Gibson dan Woolcock 
(2005).

7. Rao dan Walton (2004).
8. Mengenai asal usul, struktur, dan 

tujuan KDP, silakan lihat Guggenheim (akan 
terbit).

9. Gibson dan Woolcock (2005).
10. Barron, Diprose, dan Woolcock 

(2005).

Bagian II
1. Dalam pidato pelantikannya 

yang kedua sebagai presiden, Roosevelt 
juga menyatakan bahwa menghindari 
kemiskinan merupakan sebuah tujuan yang 
mulia. Ia mengatakan, “Ujian kemajuan kita 
bukan apakah kita semakin memperkaya 
mereka yang sudah memiliki banyak; tetapi, 
apakah kita memberi cukup ke mereka yang 
memiliki sedikit” (Washington, DC, 20 

Januari 1937). Tampaknya, terdapat lebih 
sedikit kesepahaman mengenai pentingnya 
ketidaksetaraan dalam bidang penghasilan. 
Menulis mengenai ketidaksetaraan pen-
dapatan, Feldstein (1998) berpendapat 
bahwa peningkatan ketidaksetaraan yang 
disebabkan oleh pendapatan yang lebih 
besar di kalangan atas mengingatkan 
mengenai tiadanya kebijakan yang baik 
dan merepresentasikan “perbaikan Pareto 
yang murni,” yang hanya ditentang oleh 
“segelintir kaum egalitarian.”

2. Michael Ferry, pesan konsultasi 
online, tanggal 26 Oktober 2004, 10:56 pagi.

3. Sebagaimana juga sudah disebutkan 
di Bab 1, pernyataan ini tidak ekuivalen 
dengan pernyataan yang menyebutkan 
bahwa pengimplementasian redistribusi 
itu bebas dari konsekuensi, khususnya 
dalam jangka pendek, atau bahwa inefisiensi 
yang mengerikan tidak dapat muncul bila 
redistribusi dijalankan tanpa memedulikan 
insentif. Kita kembali membahas isu-isu 
kebijakan yang sulit ini di Bab 7, 8, dan 9.

Bab 4
1. Lihat Pinglé (2005).
2. Plato, The Laws, 745, dikutip dalam 

Cowell (1995), 21.
3. Yang menyebabkan munculnya 

reputasi macam ini adalah kombinasi 
antara tujuan utilitarian dengan sejumlah 
asumsi (yang agak restriktif) tentang nilai 
guna atau utilitas individual: (i) pilihan 
individu dapat direpresentasikan dalam 
satu fungsi nilai guna; (ii) tingkat nilai guna 
menjadi indikator utama dari kesejahteraan 
individu; (iii) nilai guna seseorang dapat 
diperbandingkan dengan nilai guna orang 
lain; (iv) fungsi nilai guna meningkat tetapi 
bersifat mencekung (yaitu, meningkat pada 
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angka yang menurun) dalam pendapatan; 
dan (v) semua individu mempunyai fungsi 
nilai guna yang khas. Jika semua asumsi 
tersebut benar, untuk tingkat pendapatan 
agregat yang tetap, nilai guna tertinggi dapat 
diperoleh dengan cara membagi pendapatan 
secara setara atau sama di antara semua 
individu. 

4. Sen (2000), 69.
5. Sebagai contoh, dalam sistem 

Pengadilan Jerman, standar mengenai apa 
yang setara didasarkan pada “pendapat dari 
semua orang yang berpikir dengan cara yang 
jujur dan adil” (Palandt 2004, artikel 242).

6. Sebagai contoh, dalam yurisdiksi 
common law, prinsip-prinsip utama yang 
menjadi pedoman penerapan nilai kesetaraan 
mencakup prinsip “ketidakmasukakalan,” 
“pengaruh yang salah,” “paksaan,” dan 
“pengayaan yang tidak adil.” Suatu transaksi 
dianggap tidak masuk akal bila “salah satu 
pihak dalam transaksi mengalami kerugian 
yang besar ketika berurusan dengan pihak 
lain karena penyakit, ketidaktahuan, 
kurangnya pengalaman, sakit  j iwa, 
kebutuhan finansial, atau keadaan-keadaan 
lain yang memengaruhi kemampuannya 
untuk memperjuangkan kepentingannya 
sendiri, dan pihak yang lain secara tidak 
masuk akal mengambil keuntungan dari 
kesempatan yang ada di tangan mereka itu.” 
(High Court of Australia, Blomey v. Ryan 
1956, 99 CLR 362 di hal. 415, per Kitto J.)

7. Aristoteles, The Nicomachean 
Ethics, Buku 5, Bab 10, 350 SM.

8. Kritzer (2002), hal. 495. Untuk 
pembahasan yang lebih mendetail mengenai 
evolusi filosofi konsep ini, lihat Alland dan 
Rials (2003).

9. Chancellory Courts memperoleh 
otoritasnya dari sisa-sisa kekuasaan 

diskresioner Raja, dan biasanya dipimpin 
oleh Konselor. Sistem peradilan ini 
dimaksudkan untuk memperbaiki atau 
menyelesaikan kasus-kasus yang tidak 
bisa diputuskan dengan adil oleh sistem 
peradilan common law.

10. Dalam tradisi common law , 
yurisdiksi yang setara juga diasosiasikan 
dengan sejumlah prinsip yang telah lama 
diakui, yang disebut “maksim kesetaraan.” 
Contoh dari maksim ini, antara lain, 
adalah: Orang yang mencari kesetaraan 
harus mempraktikkannya sendiri—artinya 
penuntut yang mencari tegaknya nilai 
kesetaraan harus bertindak adil ke para 
tergugat; Ia yang menginginkan kesetaraan 
harus datang dengan tangan yang bersih—
artinya hampir sama dengan prinsip 
sebelumnya, tetapi ada kaitannya dengan 
tindakan yang pernah dilakukan si penuntut; 
Kesetaraan menganggap maksud atau intensi 
lebih penting daripada bentuk—artinya 
kesetaraan lebih berkepentingan dengan 
substansi daripada dengan bentuk. 

11. Cadiet (2004), 425.
12. Lihat Arnaud (1993) dan Draï 

(1991).
13. Pembukaan atau Preambul Universal 

Declaration of Human Rights (1948).
14. Perhatikan juga artikel 1(3)—

tujuan Piagam—“memperjuangkan dan 
mendorong penghormatan pada hak-
hak asasi manusia dan kebebasan dasar 
semua orang tanpa memandang perbedaan 
ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama;” 
Artikel 2(1)—“semua anggota (PBB) 
setara”—mengindikasikan keseimbangan 
antara prinsip kemerdekaan serta sikap 
tidak mencampuri urusan pihak lain dan 
penghormatan terhadap hak asasi manusia; 
Artikel 55—“penghormatan universal dan 
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ketaatan pada hak-hak asasi manusia.” 
Referensi lain tentang hak asasi manusia 
adalah Artikel 13(b)(1), 62(2), dan 68.

15. Vienna Declaration and Pro-
gramme of Action Vienna Declaration 
(UNGA) (A/CONE, 157/23), 12 Juli 1993. 
Deklarasi ini ditetapkan oleh U.N. World 
Conference on Human Rights di Wina, 
Austria, 14-25 Juni 1993.

16. Hak-hak yang disebutkan oleh 
UDHR meliputi hak “yang sama di hadapan 
hukum, tanpa mengalami diskriminasi” 
(Artikel 7), hak untuk “ambil bagian dalam 
pemerintahan negaranya, secara langsung 
atau bebas memilih wakil mereka” (Artikel 
21), dan hak untuk memperoleh pendidikan 
(Artikel 26).

17. Dalam “traktat pokok yang 
mengatur hak asasi manusia,” terdapat 
beberapa karakterisasi yang berbeda. 
Salah satunya adalah “International Bill 
of Rights,” yang terdiri atas Universal 
Declaration on Human Rights, International 
Covenant on Civil and Political Rights, dan 
International Covenant on Economic, Social, 
and Cultural Rights. Konseptualisasi lain 
menyatakan adanya enam traktat hak asasi 
manusia: ICCPR (1966), ICESCR (1966), 
Convention on the Elimination of All Forms 
of Racial Discrimination (ICERD) (1964), 
Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimation Against Women (CEDAW) 
(1989), Convention Against Torture (CAT) 
(1984), dan Convention on the Rights of the 
Child (CRC) (1989). Tidak satu pun dari 
karakterisasi ini yang harus dipandang 
sebagai traktat yang paling komprehensif 
atau eksklusif; masih ada beberapa trakta 
hak asasi penting yang lain di bawahnya, 
baik dalam sistem PBB maupun dalam 
sistem-sistem regional. OHCHR mendaftar 

adanya “tujuh instrumen dasar hak asasi 
manusia;” enam sudah disebut di atas, 
ditambah International Convention on 
the Protection of the Rights of the Migrant 
Workers and Members of their Families 
(1990). Selain itu, kita juga harus menyebut 
Genocide Convention (1948).

18. Henrich, dkk. (2004) melaporkan 
Permainan Ultimatum yang dimainkan 
dalam 15 kelompok masyarakat skala kecil 
di seluruh dunia. Dalam sebuah eksperimen 
di Indonesia, Cameron (1999) menemukan 
bahwa penawaran yang tinggi muncul 
dalam permainan yang dimainkan dengan 
taruhan dana yang juga tinggi. 

19. Lihat, misalnya, Fehr dan Schmidt 
(1999) mengenai teori “penolakan terhadap 
ketidaksetaraan” dan Rabin (1993) mengenai 
model perilaku yang secara langsung 
mempertimbangkan intensi orang lain.

20. Ibid.
21. Terry, Carey, dan Callan (2001).
22. In i  me r up a k an  s a l a h  s atu 

pertanyaan yang diajukan dalam United 
States General Social Survey, yang dilakukan 
setiap tahun antara tahun 1972 dan 1997. 
Pertanyaan yang hampir sama juga 
ditemukan dalam survei Euro-Barometer, 
yang juga digunakan dalam studi ini. 

23. Kesejahteraan subjektif—atau 
“kebahagiaan”—survei juga telah dilakukan 
untuk menguji hipotesis pendapatan relatif 
dalam sejumlah situasi yang berbeda. 
Mengikuti penelitian awal yang dilakukan 
oleh Easterlin (1974), yang menyatakan 
bahwa, terlepas dari  pertumbuhan 
ekonomi yang sudah mampu diraih dan 
dipertahankan, masyarakat di beberapa 
negara kaya tidak menjadi semakin bahagia, 
sejumlah studi terbaru menemukan bahwa 
kesejahteraan meningkat ketika pendapatan 
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pribadi juga meningkat, tetapi menurun 
dengan pendapatan orang-orang lain 
dalam kelompok referensinya. Hal ini 
umumnya diartikan bahwa kesejahteraan, 
setidak-tidaknya sebagian, dipengaruhi oleh 
pendapatan relatif, daripada semata-mata 
oleh tingkat absolutnya. Lihat Graham dan 
Felton (2005) untuk kawasan Amerika Latin; 
Ravallion dan Lokshin (2002) untuk Federasi 
Rusia; serta Luttmer (2004) untuk Amerika 
Serikat. Literatur mengenai pendapatan 
relatif tidak begitu penting untuk Laporan 
ini, karena hal itu sekadar memperkuat 
gagasan bahwa posisi seseorang dalam 
masyarakat dalam kaitannya dengan orang 
lain cukup penting, baik untuk perilaku 
individual maupun untuk kesejahteraan.

24. Lihat De Ferranti, dkk. (2004) 
untuk pembahasan awal seputar data ini. 

25. Pekerjaan yang dimaksud di sini 
mencakup buruh pabrik yang terampil, dokter 
yang membuka praktik sendiri, pemimpin 
sebuah perusahaan nasional yang besar, 
pengacara, pelayan toko, menteri kabinet 
federal, hakim Mahkamah Agung, pemilik/
manajer perusahaan besar, dan buruh yang 
tidak terampil. Para responden juga ditanya 
seputar pendapatan mereka sendiri.

26. Negara pada sampel ISSP adalah 
Austria, Australia, Kanada, Prancis, Jerman, 
Italia, Israel, Jepang, Belanda, Selandia Baru, 
Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, Swiss, 
Inggris, dan Amerika Serikat.

27. Figur ini sudah diperbarui, dan 
didasarkan pada data terbaru dan figur 
asli yang ditampilkan dalam penelitian 
Ravallion dan Chen (1997).

28. Lihat, sekali lagi, Ravallion dan 
Chen (1997) serta Bourguignon (2003). 

29. Dengan menggunakan dataset 
yang agak lain, dan teknik penguraian yang 

juga memperhitungkan tingkat sensitivitas 
diferensial ukuran kemiskinan yang berbeda 
dalam perubahan pendapatan rata-rata, 
Kraay (akan terbit) menemukan bahwa 
angka pertumbuhan dalam varians ini 
mendekati 70 persen. Dalam sampel jangka 
panjang saja, angka tersebut meningkat 
sampai 94 persen. 

30. Sementara elatisitas pertumbuhan 
total dari pengurangan kemiskinan semata-
mata mengaitkan perubahan kemiskinan 
total dengan pertumbuhan pendapatan rata-
rata, tanpa memperhitungkan perubahan 
distribusi relatif, dan yang, karenanya, 
dirumuskan sebagai:
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elastisitas pertumbuhan parsial dari 
pengurangan kemiskinan mengendalikan 
perubahan ketidaksetaraan. Hal ini berarti 
bahwa elastisitas tersebut dihitung dalam 
kurva Lorenz: 
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Definisi ini, seperti penguraian yang 
menjadi dasarnya, bersifat tidak bebas, 
dan elastisitasnya akan lebih berbeda 
jika dihitung berdasarkan kurva Lorenz 
periode terakhir, daripada periode awal. 
Tidak ada metode regresi yang digunakan, 
sehingga tidak ada bentuk fungsional dari 
berbagai jenis yang muncul dari hubungan 
tersebut.

31. Temuan ini, secara kualiatif, 
konsisten dengan estimasi relasi alternatif 
antara elastisitas pertumbuhan total dan 
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parsial di satu sisi, dan ketidaksetaraan 
pendapatan di sisi lain. Lihat Bourguignon 
(2003) dan Ravallion (2005). 

32. Empat kombinasi garis dan ukuran 
kemiskinan lain juga dihitung, dan pola 
lengkung naik, secara kualitatif, juga terlihat 
jelas.

33. Lihat pula Bourguignon, Ferreira, 
dan Lustig (2004) untuk pembahasan yang 
lebih mendetail tentang tujuh negara yang 
dipelajari

34. World Bank (2005b) menemukan 
bahwa, secara rata-rata, 20 persen kaum 
paling miskin yang hidup di 14 negara 
dalam penelitian mereka tumbuh sebesar 
0,7 persen untuk setiap poin pertumbuhan 
sebesar 1 persen dalam pendapatan rata-
rata.

Bab 5
1. Lihat, misalnya, Fisman (2001a).
2. Bahkan dalam dunia hipotetis yang 

pasarnya berfungsi sempurna pun, tetap 
ada pengaruh tidak langsung, yang berasal 
dari pengaruh kekayaan atau pendapatan 
dalam pengambilan keputusan. Dinyatakan 
bahwa orang miskin cenderung kurang bisa 
menabung dan, akibatnya, simpanan agregat 
sebagai bagian dari pendapatan agregat 
meningkat, jika yang kaya mengambil 
keuntungan dari yang miskin. Ini dapat 
memengaruhi keputusan investasi melalui 
pengaruh pasokan simpanan pada harga 
modal. Ketidaksetaraan, dalam pandangan 
kaum Kaldorian (mengikuti nama Nicholas 
Kaldor,  ekonom Cambridge),  akan 
mendukung pertumbuhan, walaupun itu 
merupakan kemenangan Pyrrhic. Kaldor 
mengkhawatirkan keniscayaan terjadinya 
berbagai krisis di bawah kapitalisme, 
dan ia  menganggap per tumbuhan 

cepat yang disertai dengan meluasnya 
ketidaksetaraan sebagai “resep” untuk krisis 
yang berkelanjutan.

3. Catat bahwa redistribusi dari yang 
kaya ke yang miskin tidak harus selalu pada 
kaum yang paling miskin dalam masyarakat, 
tetapi lebih ke mereka yang mempunyai 
kesempatan untuk berkembang dengan 
baik. 

4. Kecuali jika terdapat dua kesem-
patan investasi berbeda yang mempunyai 
keuntungan sama, laba bersih. 

5. Dasgupta, Nayar dan Asosiasi. 
(1989).

6. Lihat juga Gill dan Singh (1977) 
dan Swaminathan (1991).

7. Lihat Djankov, dkk. (2003).
8. Untuk detail, silakan lihat Deaton 

(1997). 
9. Lihat Townsend (1995).
10. Fafchamps dan Lund (2003) 

menemukan bahwa, di Filipina, rumah 
tangga lebih terjamin dari kejadian luar 
biasa daripada kejadian yang lain. Secara 
khusus, mereka tidak begitu terjamin dalam 
masalah kesehatan, suatu temuan yang 
mirip dengan yang dibuat oleh Gertler dan 
Gruber (2002) di Indonesia.

11. Lihat Banerjee (2000) untuk 
pembahasan mengenai pandangan-
pandangan alternatif.

12. Walaupun di beberapa negara 
beasiswa pemerintah untuk pendidikan 
tinggi mensyaratkan si subjek untuk bekerja 
ke pemerintahan selama beberapa tahun 
setelah kelulusan (ikatan dinas).

13. Blair, Judd, dan Chapleau (2004). 
Lihat juga Loury (2002) untuk kajian 
dengan cakupan yang lebih luas.

14. Lihat survei yang dilakukan oleh 
Steele dan Aronson (1995).
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15. Dari McKenzie dan Woodruff 
(2003), Figur 1.

16. Olley dan Pakes (1996).
17. ICOR mengukur peningkatan 

output yang diprediksi dengan peningkatan 
satu unit dalam pasar modal. Ini dihitung 
dengan memperhitungkan pengalaman masa 
lalu negara tersebut dan mengasumsikan 
bahwa unit modal selanjutnya akan 
digunakan seefisien sebelumnya (atau 
sebaliknya).  Kebalikan dari  ICOR, 
karenanya, menjadi batas atas untuk produk 
marginal rata-rata perekonomian—nilai 
ini menjadi batas atas karena kalkulasi 
ICOR tidak memperhitungkan pengaruh 
peningkatan faktor-faktor produksi yang 
lain, yang juga memberi kontribusi pada 
peningkatan output. Asumsi tersirat 
bahwa berbagai faktor produksi lain juga 
mengalami peningkatan rasanya masuk 
akal di sebagian besar negara berkembang, 
kecuali mungkin di Afrika. 

18. Banerjee dan Munshi (2004); 
Banerjee, Duflo, dan Munshi (2003).

19. Ini tidak dikarenakan modal dan 
bakat kebetulan saling menggantikan. 
Dalam data ini, seperti secara umum 
diasumsikan, modal dan kemampuan 
bersifat saling melengkapi.

20. Dari Goldstein dan Udry (1999), 
Figur 4.

21. Dari Goldstein dan Udry (1999), 
38.

22. Berdasarkan Berry dan Cline 
(1979).

23. Beberapa akibat dari tiadanya 
jaminan mungkin subtil saja. Banerjee dan 
Newman (1991), misalnya, menyatakan 
bahwa ketersediaan jaminan di suatu 
wilayah (desa) dan ketidaktersediaannya 
di wilayah (kota) lain bisa mengakibatkan 

keputusan migrasi yang tidak efisien, karena 
orang-orang yang memiliki potensi tinggi di 
kota mungkin lebih memilih untuk menetap 
di desa agar memperoleh jaminan yang lebih 
baik. 

24. Fakta bahwa terdapat rata-rata 
tingkat investasi yang rendah dan tidak 
hanya sebagian orang yang mempunyai 
banyak sapi jantan dan sebagian lain 
mempunyai sedikit, kiranya disebabkan oleh 
kenyataan bahwa sapi jantan merupakan 
investasi yang buruk, dan memiliki lebih 
dari dua sapi jantan dianggap tidak efisien 
untuk produksi (tidak ada penyesuaian kecil 
yang dianggap mungkin di margin).

25. Sebuah petunjuk relevan yang lain 
adalah pengaruh hak kepemilikan tanah 
nonpertanian. Field (2003) mengajukan 
bukti yang diperolehnya dari program 
pensertifikatan tanah di daerah kumuh di 
perkotaan Peru yang menunjukkan bahwa 
kurang jelasnya hak milik atas tanah di 
mana Anda telah mendirikan rumah 
mengurangi kemampuan anggota keluarga 
untuk bekerja di luar. Field menduga 
bahwa ini terjadi karena orang butuh 
rumah yang siap dipertahankannya dari 
pengambilalihan oleh orang lain. Tetapi, ia 
tidak menemukan petunjuk apa pun bahwa 
hak kepemilikan tanah meningkatkan akses 
orang ke kredit.

26. Angka ini menunjukkan fakta 
bahwa hanya 20 persen dari seluruh 
penduduk Indonesia yang kekurangan zat 
besi. Keuntungan pribadi yang diperoleh 
dari suplementasi zat besi untuk seseorang 
yang tahu bahwa ia kekurangan zat besi—
yang dapat diketahui melalui tusukan di 
jari—adalah $200.

27. Kremer (1993).
28. Li, dkk. (1994).
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29. Banerjee dan Duflo (2004b), 11.
30. Lihat Bénabou (1996) untuk 

sebuah survei.
31. Forbes (2000) juga mengoreksi bias 

yang muncul dengan cara memperkenalkan 
suatu variabel ketinggalan dalam spesifikasi 
pengaruh-tetap dengan menggunakan 
estimator Generalized Method of Moments 
(GMM) yang dikembangkan oleh Arellano 
dan Bond (1991).

32. Barro (2000) memperkirakan suatu 
relasi lintas-seksional antara ketidaksetaraan 
dengan pertumbuhan jangka pendek dan 
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miskin tetapi relasi positif di negara-negara 
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33. Banerjee, Gertler, dan Ghatak 
(2002).
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1. Engerman dan Sokoloff (1997).
2. Acemoglu, Johnson, dan Robinson 

(2001), 1387.
3. Klarén (2000), 44-48.
4. Lihat Hemming (1970), 264 

mengenai Pizzaro dan Melo (1996), 222 
tentang Kolombia.

5. Bakewell (1984), Cole (1985), 
Lockhart (1969), dan Mörner (1973).

6. Lockhart dan Schwartz (1983), 
34.

7. Parry (1948).
8. Cardoso (1991), Mahoney (2001), 

dan Lang (1975), 28.
9. Kisah serupa terjadi di bagian yang 

lain dari kawasan yang sama, yang cocok 
untuk pertanian perkebunan, terutama 
tebu. Kaum kolonis di Karibia, wilayah 
Brasil sekarang, dan Amerika Serikat bagian 
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10. Lihat Crosby (1986), 143-144.
11. Lihat Craven (1932) dan Morgan 

(1975).
12. Lihat Acemoglu, Johnson, dan 

Robinson (2002), Acemoglu, Johnson, dan 
Robinson (2004), dan Rodrik, Subramanian, 
dan Trebbi (2002).

13. Sebagai tambahan untuk berbagai 
argumen yang ditulis di atas, lihat analisis 
ekonometris yang menyebutkan bahwa 
pemerintahan menyebabkan pertumbuhan, 
dan tidak sebaliknya, dalam Kaufmann dan 
Kraay (2002).

14. Haggard (1990) dan Kang (2002).
15. Liddle (1991) dan MacIntyre 

(2001b), 259.
16. Geertz (1963), Elson (2001), 194-

201, 280-281; Rock (2003), 14.
17. World Bank (1993).
18. Bates (1981).
19. Bates (1981),122.
20. Bates (1989).
21. Bowman (1991).
22. Fisman (2001b),  Maclntyre 

(2001a), Stern (2003).
23. Lipset (1959).
24. Perkiraan ini dikuatkan oleh catatan 

standar mengenai evolusi institusi-institusi 
di Inggris, yang mencapai puncaknya pada 
Revolusi Glorious tahun 1688 (North dan 
Thomas 1973, North dan Weingast 1989, 
dan O’Brien 1993).

25. Lihat Brenner (1976), Tawney 
(1941), Moore (1966), serta Acemoglu, 
Johnson, dan Robinson (2002b).

26. Lihat Thompson (1963), Tilly 
(1995), dan Tarrow (1998).

27. Acemoglu dan Robinson (2000), 
Acemoglu dan Robinson (2005).
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28. Lindert (2003), Lindert (2004).
29. Data lain tentang upah riil dan 

tingkat sewa riil atas tanah mendukung 
klaim ini; lihat O’Rourke dan Williamson 
(2002).

30. Li, Squire, dan Zou (1998), Rodrik 
(1999b).

31. Bagian ini didasarkan pada 
Andersson dan Gunnarsson (2005) dan 
Jäntti, dkk. (2005).

32. Wade (1990).
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(2005), 4.
34. Chen dan Ravallion (2004).
35. Montinola, Qian, dan Weingast 

(1995), 51-52.
36. Qian (2003), 305.
37. Di Cina, pendapatan dikumpulkan 

di tingkat daerah dan dibagi dengan 
pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

Fokus 4
1. World Bank (1993).
2. Menggunakan data dari van 

der Eng (1993a, 1993b, 2002), indeks 
pertumbuhan yang berpihak pada kaum 
miskin dari tahun 1880 sampai dengan 
1990 dapat disusun (Timmer 2005). Indeks 
tersebut menunjukkan bahwa tingkat 
pertumbuhan yang berpihak pada kaum 
miskin untuk setiap era historis itu adalah 
sebagai berikut: 1880-1905 = 0,05 persen  
per tahun; 1905-1925 = 4,57 persen per 
tahun; 1925-1950 = –2,57 persen per tahun; 
1950-1965 = 2,37 persen per tahun; dan 
1965-1990 = 6,56 persen per tahun.

3. S emua  dat a  d i s t r ibus iona l 
Indonesia tidak mengandung respons yang 
memadai baik dari kalangan yang paling 
miskin maupun paling kaya. Secara khusus, 
SUSENAS tidak memaparkan akumulasi 

kekayaan yang sangat tidak berimbang atau 
konsumsi yang mencolok dari kalangan 
konglomerat.

4. Terdapat suatu model ekonomi 
“standar” di balik model ini, di mana 
model individual—keterampilan formal dan 
informal, tanah, lokasi, dan bahkan akumulasi 
simpanan—digerakkan untuk memperoleh 
pendapatan, dengan kemungkinan-
kemungkinan yang ditentukan oleh teknologi, 
biaya transaksi, dan harga pasar. Lihat Alatas 
dan Bourguignon (2004). 

5. Temple (2001). Institusi-institusi 
tersebut, entah baik atau buruk, tetap 
bertahan setelah era Soeharto.

6. Timmer (2005).

Bab 7
1. Studi tersebut menunjukkan bahwa 

kualitas interaksi orang tua-anak, terutama 
melalui tindakan orang tua berbicara ke 
anak, adalah hal yang sangat penting (Hart 
dan Risley 1995).

2. Pollitt, Watkins, dan Husaini 
(1997), Grantham-McGregor dan Ani 
(2001), Stoltzfus, Kvalsvig, dan Chwaya 
(2001), Black (2003), Dickson, dkk. (2000), 
Smith, Brooks-Gunn, dan Klebanov 
(1997).
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4. Rutter, Giller, dan Hagell (2000), 
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5. Paxson dan Schady (2005).
6. Pritchett (2004a).
7. Carneiro dan Heckman (2003).
8. Tiga kajian yang terdokumentasi 

dengan sangat baik di Amerika Serikat 
adalah yang membahas Chicago Child-
Parent Centers, sebuah program setengah 
hari berskala besar di berbagai sekolah 
umum di Chicago; program Abecedarian, 
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sebuah program pendidikan sehari penuh 
selama sepanjang tahun di Chapel Hill, 
North Carolina, dengan tindak lanjut 
sampai usia 21 tahun; dan High/Scope 
Perry Preschool, sebuah program setengah 
hari berskala kecil di Ypsilanti, Michigan, 
sekolah umum dengan tindak lanjut 
sampai usia 40 tahun. Dua yang disebut 
terakhir merupakan eksperimen kecil yang 
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keterbelakangan mental, pengaruh positif 
berlipat dua untuk sebagian besar anak 
yang tidak beruntung di antara mereka. 
Currie dan Thomas (1999) menemukan 
bahwa hasil ujian yang terkait dengan Head 
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Vera-Hernandez (2004).

13. Paxson dan Schady (2005).
14. Scott-McDonald (2004).
15. Doryan, Gautman, dan Foege 

(2002).
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ciri tersebut.

18. Currie  dan Thomas (1995) 
menemukan bahwa kemampuan kosakata 
dan membaca di kalangan anak-anak kulit 
hitam yang ikut Head Start “memudar,” 
juga ketika mereka masih duduk di bangku 
sekolah dasar. Namun, hal itu tidak terjadi 
dengan anak-anak kulit putih, meskipun 
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tersebut sama. Currie dan Thomas (2000) 
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sekolah dasar anak-anak kulit hitam lain. 
Tetapi, hal yang sama tidak berlaku pada 
anak-anak kulit putih. 

19. King, Orazem, dan Paterno 
(1999).

20. UNESCO (2005).
21. Tiga puluh dua negara yang 

lain tidak memiliki data yang memadai 
mengenai hal ini (Bruns, Mingat, dan 
Rakotomalala 2003 dan FTI Secretariat 
2004).

22. Lihat Wodon (2005) untuk Niger 
dan Senegal—di Senegal, bila sekolah 
terletak sejauh 15 menit dari rumah, 
probabilitas anak laki-laki untuk pergi 
ke sekolah meningkat sebesar 30 persen 
daripada bila jarak sekolah ke rumah lebih 
dari satu jam perjalanan. Burney dan Irfan 
(1995) menemukan berbagai dampak dari 
jarak rumah ke sekolah yang tidak dapat 
diabaikan.

23. Studi tersebut menemukan bahwa 
anak-anak berusia antara dua dan empat 
tahun, pada tahun 1974, memperoleh 
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menjangkau 8,6 juta anak sekolah, atau 
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32. Satu nilai di bawah deviasi standar 

rata-rata OECD dipandang sebagai hasil 
yang buruk.

33. Lihat Hanushek (1986) dan 
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keluarga untuk merespons perubahan-
perubahan dalam input sekolah. Das, 
Dercon, Habrayimana, dan Krishnan 
(2004) menemukan bahwa anggaran 
rumah tangga dan bantuan dana (nongaji) 
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Cile. Hoxby (2002) menemukan adanya 
peningkatan prestasi siswa karena pilihan 
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Latin.

46. World Bank (2003j).
47. Wößmann (2004) berpendapat 

bahwa yang terbaik adalah memberikan 
otoritas pengambilan keputusan ke mereka 
yang memiliki informasi paling relevan dan 
prospek untuk mendapatkan keuntungan 
pribadi yang paling rendah. Ia menemukan 
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di Chicago, yang bertujuan memperbaiki 
akses ke sistem perbankan Amerika Serikat, 
menyediakan pendidikan keuangan, dan 
mengembangkan berbagai produk dengan 
dana tersebut.

15. Penyelundupan dan jual beli 
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berubah melalui negosiasi bilateral 
dan multilateral. Sebagai contoh, bila 
Central American Free Trade Agreement 
disetujui oleh Kongres Amerika Serikat, 
sebagian besar tekstil dari negara-negara 
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Zhang (2003) dan Bhattacharya dan Griffith-
Jones (2004).

32. Kami membahas representasi 
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33. O’Sullivan dan Christensen 
(2005).

34. Moore (2004).
35. McGillivray (2005).
36. Data untuk tahun 2001, yang telah 

mengalami pembaruan, menunjukkan hasil 
yang mirip (Levin 2005).
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Burnside dan Dollar (2000), Collier dan 
Dollar (2001), dan Collier dan Dollar (2002) 
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Roodman (2004), serta Dalgaard, Hansen, 
dan Tarp (2004). Kajian-kajian ini, antara 
lain, juga menjelaskan pentingnya iklim.

38. Levin dan Dollar (2005).
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pembangunan resmi (official development 
assistance—ODA) yang diberikan oleh 
negara-negara anggota DAC (Development 
Assistance Committee) dalam OECD 
(Organisation for Economic Co-operation 
and Development). Negara-negara non-

DAC juga memberikan ODA; donor non-
DAC yang terbesar adalah Arab Saudi (pada 
tahun 2003, memberikan $2,4 miliar dari 
total $3,4 miliar); Republik Korea ($366 
juta); Uni Emirat Arab ($188 juta); dan 
Kuwait ($133 juta). 

40. Pada saat itu, 18 negara masuk 
kualifikasi untuk dibebaskan dari utangnya, 
dan 20 negara yang lain akan menyusulnya. 
Lihat G-8 Finance Ministers’ Conclusions on 
Development, London, 10-11 Juni 2005 (G-
8 Finance Ministers, 2005) di http://www.
hm-treasury.gov.uk/othermtsites/g7/news/
conclusions_on_development_110605.
cfm. Persetujuan para Menteri Keuangan 
Negara-negara G8 itu ditegaskan kembali 
dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Negara-
negara G8 di Gleneagles bulan Juli 2005.

41. Lihat G-24 Communique, tersedia 
di http://web.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/DEVCOMMEXT/0,,menuPK: 
600001663~pagePK:64001141~piPK:64034
162~theSitePK:277473,00.html. 

Fokus 7
1. Lihat Lanjouw dan MacLeod 

(2005) dan Organisasi Kesehatan Dunia 
(2004).

2. Lihat Kremer dan Glennester 
(2004) dan Barder (2004).

3. Lihat Masters (2005).
4. Lihat artikel menarik yang ditulis 

oleh Maurer, Sali, dan Rai (2004) mengenai 
bagaimana pendekatan sumber daya terbuka 
dapat berhasil.

5. Organisasi Kesehatan Dunia 
(2004).

6. Berdasarkan data dari  IMS 
HEALTH Global Services di http://www.
ims-global.com. 
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7. Proposal ini, secara mendetail, 
dituliskan dalam Lanjouw (2002).

8. Untuk detail-detail legalnya, 
silakan lihat Lanjouw (2002).

Epilog
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3. World Bank (1990).
4. World Bank (1997c).
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6. World Bank (2001h).
7. Lihat Stern, Dethier, dan Rogers 
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sintesis ini.

8. World Bank (2005h).
9. World Bank (2003j).
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Laporan ini mengupas isu kesetaraan, 
sebuah konsep yang kami definisikan sebagai 
kesetaraan kesempatan dan terhindarnya 
manusia dari kemiskinan atau kekurangan 
yang absolut. Seperti menjadi jelas dari 
Laporan ini, fokus kita yang paling utama 
adalah ketidaksetaraan kesempatan, dan juga 
ketidaksetaraan dalam pengertian umum 
di salah satu dimensi kehidupan, seperti 
pendapatan atau pendidikan. Kita mungkin 
bisa menerima adanya ketidaksetaraan atau 
perbedaan di antara satu orang dengan 
orang lain jika, misalnya, hasil-hasil yang 
mereka dapatkan beragam karena alasan-
alasan yang terutama terkait dengan 
upaya atau kerja mereka sendiri. Tetapi, 
kita merasa prihatin dengan perbedaan-
perbedaan sistematis dalam kesempatan 
yang dimiliki individu atau kelompok orang 
yang berbeda karena perbedaan “keadaan” 
yang tidak dapat mereka kendalikan, 
yakni ketika kelompok-kelompok tersebut 
dibedakan satu dari yang lain hanya dengan 
karakteristik yang dalam arti tertentu dapat 
dinyatakan sebagai “tidak relevan secara 
moral” untuk kesempatan dan hasil yang 
mereka nikmati dalam hidup. 
 Untuk makin menyadarkan pembaca 
mengenai ketidaksetaraan kesempatan, 
kami memilih untuk mempresentasikan 

data mengenai pendapatan/konsumsi, 
angka kematian bayi, dan lamanya masa 
pendidikan dengan format yang agak berbeda 
daripada biasanya supaya dapat mencakup 
semakin banyak negara di dunia. Tabel 
A1 menyajikan angka kemiskinan dengan 
menggunakan standar garis kemiskinan 
nasional dan garis kemiskinan internasional 
(pendapatan di bawah $1 dan $2 per hari); 
sementara informasi garis kemiskinan 
nasional juga masih dipecah lagi ke dalam 
bagian penduduk perkotaan dan pedesaan. 
Tabel A2 menampilkan cara pengukuran 
ketidaksetaraan yang alternatif, selain indeks 
Gini yang biasanya dipakai, dan diikuti 
dengan bukti mengenai ketidaksetaraan 
dalam kepemilikan tanah. Dalam Tabel A3, 
kami memaparkan angka kematian bayi di 
50 negara berdasarkan jenis kelamin bayi, 
tingkat pendidikan ibu, tempat tinggal 
keluarga (di perkotaan atau di pedesaan), 
dan peringkat keluarga berdasarkan indeks 
aset yang dipunyai. Terakhir, di Tabel A4, 
kami menampilkan data mengenai prestasi 
pendidikan berdasarkan lokasi dan gender. 
Di situ, kami juga mempresentasikan 
tingkat ketidaksetaraan dalam lamanya 
masa sekolah, bersama dengan persentase 
ketidaksetaraannya yang didasarkan pada 
jenis kelamin dan lokasi.
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Albania 2002 29.6 19.8 25.4 .. .. .. .. 2002 a <2 <0.5 11.8 2.0
Algeria 1995 30.3 14.7 22.6 1998 16.6 7.3 12.2 1995 a <2 <0.5 15.1 3.8
Angola .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Argentina 1995 .. 28.4 .. 1998 .. 29.9 .. 2001 b 3.3 0.5 14.3 4.7
Armenia 1998–99 50.8 58.3 55.1 2001 48.7 51.9 50.9 2003 a, c <2 <0.5 31.1 7.1
Australia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Austria .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Azerbaijan 1995 .. .. 68.1 2001 42.0 55.0 49.0 2001 a 3.7 0.6 33.4 9.1
Bangladesh 1995–96 55.2 29.4 51.0 2000 53.0 36.6 49.8 2000 a 36.0 8.1 82.8 36.3
Belarus 2000 .. .. 41.9 .. .. .. .. 2000 a <2 <0.5 <2 <0.5
Belgium .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Benin 1995 25.2 28.5 26.5 1999 33.0 23.3 29.0 .. .. .. .. ..
Bolivia 1997 77.3 53.8 63.2 1999 81.7 50.6 62.7 1999 a 14.4 5.4 34.3 14.9
Bosnia & Herzegovina 2001–02 19.9 13.8 19.5 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brazil 1996 54.0 15.4 23.9 1998 51.4 14.7 22.0 2001 b 8.2 2.1 22.4 8.8
Bulgaria 1997 .. .. 36.0 2001 .. .. 12.8 2003 a, c <2 <0.5 6.1 1.5
Burkina Faso 1994 51.0 10.4 44.5 1998 51.0 16.5 45.3 1998 a 44.9 14.4 81.0 40.6
Burundi 1990 36.0 43.0 36.4 .. .. .. .. 1998 a 54.6 22.7 87.6 48.9
Cambodia 1997 40.1 21.1 36.1 1999 40.1 13.9 35.9 1997 a 34.1 9.7 77.7 34.5
Cameroon 1996 59.6 41.4 53.3 2001 49.9 22.1 40.2 2001 a 17.1 4.1 50.6 19.3
Canada .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Central African Rep. .. .. .. .. .. .. .. .. 1993 a 66.6 38.1 84.0 58.4
Chad 1995–96 67.0 63.0 64.0 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Chile 1996 .. .. 19.9 1998 .. .. 17.0 2000 b <2 <0.5 9.6 2.5
China 1996 7.9 <2 6.0 1998 4.6 <2 4.6 2001 a 16.6 3.9 46.7 18.4

Hong Kong, China .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Colombia 1995 79.0 48.0 60.0 1999 79.0 55.0 64.0 1999 b 8.2 2.2 22.6 8.8
Congo, Dem. Rep. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Congo, Rep. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Costa Rica 1992 25.5 19.2 22.0 .. .. .. .. 2000 b 2.0 0.7 9.5 3.0
Côte d’Ivoire .. .. .. .. .. .. .. 2002 a, c 14.8 4.1 48.8 18.4
Croatia .. .. .. .. .. .. .. .. 2001 a <2 <0.5 <2 <0.5
Czech Rep. .. .. .. .. .. .. .. .. 1996 b <2 <0.5 <2 <0.5
Denmark .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dominican Rep. 1992 49.0 19.3 33.9 1998 42.1 20.5 28.6 1998 b <2 <0.5 <2 <0.5
Ecuador 1994 47.0 25.0 35.0 .. .. .. .. 1998 b 17.7 7.1 40.8 17.7
Egypt, Arab Rep. 1995–96 23.3 22.5 22.9 1999–00 .. .. 16.7 1999–2000 a 3.1 <0.5 43.9 11.3
El Salvador 1992 55.7 43.1 48.3 .. .. .. .. 2000 b 31.1 14.1 58.0 29.7
Eritrea 1993–94 .. .. 53.0 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ethiopia 1995–96 47.0 33.3 45.5 1999–00 45.0 37.0 44.2 1999–2000 a 23.0 4.8 77.8 29.6
Finland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
France .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Georgia 1997 9.9 12.1 11.1 .. .. .. .. 2001 a 2.7 0.9 15.7 4.6
Germany .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ghana 1992 .. .. 50.0 1998–99 49.9 18.6 39.5 1998–99 a 44.8 17.3 78.5 40.8
Greece .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Guatemala 1989 71.9 33.7 57.9 2000 74.5 27.1 56.2 2000 b 16.0 4.6 37.4 16.0
Guinea 1994 .. .. 40.0 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Haiti 1987 .. .. 65.0 1995 66.0 .. .. 2001 a, c 67.0 40.0 83.3 58.5
Honduras 1992 46.0 56.0 50.0 1993 51.0 57.0 53.0 1999 b 20.7 7.5 44.0 20.2
Hungary 1993 .. .. 14.5 1997 .. .. 17.3 2002 a <2 <0.5 <2 <0.5
India 1993–94 37.3 32.4 36.0 1999–00 30.2 24.7 28.6 1999–2000 a 35.3 7.2 80.6 34.9
Indonesia 1996 .. .. 15.7 1999 27.1 2002 a 7.5 0.9 52.4 15.7
Iran, Islamic Rep. .. .. .. .. .. .. .. .. 1998 a <2 <0.5 7.3 1.5
Ireland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Israel .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Italy .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jamaica 1995 37.0 18.7 27.5 2000 25.1 12.8 18.7 2000 a <2 <0.5 13.3 2.7
Japan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jordan 1991 .. .. 15.0 1997 .. .. 11.7 2002 a, c <2 <0.5 6.5 1.4
Kazakhstan 1996 39.0 30.0 34.6 .. .. .. .. 2003 a <2 <0.5 24.9 6.3
Kenya 1994 47.0 29.0 40.0 1997 53.0 49.0 52.0 1997 a 22.8 5.9 58.3 23.9
Korea, Rep. .. .. .. .. .. .. .. .. 1998 b <2 <0.5 <2 <0.5
Kuwait .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kyrgyz Rep. 2000 56.4 43.9 52.0 2001 51.0 41.2 47.6 2002 a <2 <0.5 24.7 5.8
Lao PDR 1993 48.7 33.1 45.0 1997–98 41.0 26.9 38.6 1997–98 a 26.3 6.3 73.2 29.6

Tabel A1 Kemiskinan
Garis kemiskinan nasional Garis kemiskinan internasional

Tahun 
survei

Penduduk di bawah garis 
kemiskinan

Tahun 
survei

Penduduk di bawah garis kemiskinan

Tahun 
survei

Penduduk 
berpendapatan 

kurang dari 
$1/hari

 %

Gap 
kemiskinan 

pada $1/hari 
%

Penduduk 
berpenda-

patan kurang 
dari $2/hari 

%

Gap 
kemiskinan 

pada $2/hari
 %

Pedesaan 
%

Perkotaan 
%

Nasional 
%

Pedesaan 
%

Perkotaan 
%

Nasional
 %

a = dasar pengeluaran; b = dasar pendapatan; c = data awal; .. tidak ada data. 
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Latvia .. .. .. .. .. .. .. .. 1998 a <2 <0.5 11.5 2.6
Lebanon .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lithuania .. .. .. .. .. .. .. .. 2000 a <2 <0.5 6.9 1.5
Macedonia, FYR .. .. .. .. .. .. .. .. 2003 a, c <2 <0.5 <2 <0.5
Madagascar 1997 76.0 63.2 73.3 1999 76.7 52.1 71.3 2001 a 61.0 27.9 85.1 51.8
Malawi 1990–91 .. .. 54.0 1997–98 66.5 54.9 65.3 1997–98 a 41.7 14.8 76.1 38.3
Malaysia 1989 .. .. 15.5 .. .. .. .. 1997 b <2 <0.5 9.3 2.0
Mali 1998 75.9 30.1 63.8 .. .. .. .. 1994 a 72.3 37.4 90.6 60.5
Mauritania 1996 65.5 30.1 50.0 2000 61.2 25.4 46.3 2000 a 25.9 7.6 63.1 26.8
Mexico 1988 .. .. 10.1 .. .. .. .. 2000 a 9.9 3.7 26.3 10.9
Moldova 1997 26.7 19.3 23.3 .. .. .. .. 2001 a 21.8 5.7 64.1 25.2
Mongolia 1995 33.1 38.5 36.3 1998 32.6 39.4 35.6 1998 a 27.0 8.1 74.9 30.6
Morocco 1990–91 18.0 7.6 13.1 1998–99 27.2 12.0 19.0 1999 a <2 <0.5 14.3 3.1
Mozambique 1996–97 71.3 62.0 69.4 .. .. .. .. 1996 a 37.9 12.0 78.4 36.8
Namibia .. .. .. .. .. .. .. .. 1993 b 34.9 14.0 55.8 30.4
Nepal 1995–96 44.0 23.0 42.0 .. .. .. .. 1995–96 a 39.1 11.0 80.9 37.6
Netherlands .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
New Zealand .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nicaragua 1993 76.1 31.9 50.3 1998 68.5 30.5 47.9 2001 a 45.1 16.7 79.9 41.2
Niger 1989–93 66.0 52.0 63.0 .. .. .. .. 1995 a 60.6 34.0 85.8 54.6
Nigeria 1985 49.5 31.7 43.0 1992–93 36.4 30.4 34.1 2003 a, c 70.8 34.5 92.4 59.5
Norway .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Oman .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Pakistan 1993 33.4 17.2 28.6 1998–99 35.9 24.2 32.6 2001 a, c 17.0 3.1 73.6 26.1
Panama 1997 64.9 15.3 37.3 .. .. .. .. 2000 b 7.2 2.3 17.6 7.4
Papua New Guinea 1996 41.3 16.1 37.5 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Paraguay 1991 28.5 19.7 21.8 .. .. .. 2002 b 16.4 7.4 33.2 16.2
Peru 1994 67.0 46.1 53.5 1997 64.7 40.4 49.0 2000 b 18.1 9.1 37.7 18.5
Philippines 1994 53.1 28.0 40.6 1997 50.7 21.5 36.8 2000 a 15.5 3.0 47.5 17.8
Poland 1993 .. .. 23.8 .. .. .. .. 2002 a, c <2 <0.5 <2 <0.5
Portugal .. .. .. .. .. .. .. .. 1994 b <2 <0.5 <2 <0.5
Romania 1994 27.9 20.4 21.5 .. .. .. .. 2002 a <2 0.5 14.0 3.4
Russian Federation 1994 .. .. 30.9 .. .. .. .. 2002 a <2 <0.5 7.5 1.3
Rwanda 1993 .. .. 51.2 1999–00 65.7 14.3 60.3 1999–2000 a 51.7 20.0 83.7 45.5
Saudi Arabia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Senegal 1992 40.4 23.7 33.4 .. .. .. .. 1995 a 22.3 5.7 63.0 25.2
Serbia & Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sierra Leone 1989 .. .. 82.8 2003–04 79.0 56.4 70.2 1989 a 57.0 39.5 74.5 51.8
Singapore .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Slovak Rep. .. .. .. .. .. .. .. 1996 b <2 <0.5 2.9 0.8
Slovenia .. .. .. .. .. .. .. .. 1998 a <2 <0.5 <2 <0.5
South Africa .. .. .. .. .. .. .. .. 2000 a 10.7 1.7 34.1 12.6
Spain .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sri Lanka 1990–91 22.0 15.0 20.0 1995–96 27.0 15.0 25.0 2002 a, c 5.6 <0.5 41.6 11.9
Sudan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sweden .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Switzerland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Syrian Arab Rep. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tajikistan .. .. .. .. .. .. .. .. 2003 a 7.4 1.3 42.8 13.0
Tanzania 1991 40.8 31.2 38.6 2000–01 38.7 29.5 35.7 1991 a 48.5 24.4 72.5 43.3
Thailand 1990 .. .. 18.0 1992 15.5 10.2 13.1 2000 a, c <2 <0.5 32.5 9.0
Togo 1987–89 .. .. 32.3 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tunisia 1990 13.1 3.5 7.4 1995 13.9 3.6 7.6 2000 a <2 <0.5 6.6 1.3
Turkey .. .. .. .. .. .. .. .. 2002 a, c 4.8 1.0 24.7 7.5
Turkmenistan .. .. .. .. .. .. .. .. 1998 a 12.1 2.6 44.0 15.4
Uganda 1993 .. .. 55.0 1997 .. .. 44.0 .. .. .. .. ..
Ukraine 1995 .. .. 31.7 .. .. .. .. 1999 b 2.9 0.6 45.7 16.3
United Kingdom .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
United States .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Uruguay .. .. .. .. .. .. .. .. 2000 b <2 <0.5 3.9 0.8
Uzbekistan 2000 30.5 22.5 27.5 .. .. .. .. 2000 a 17.3 4.3 71.7 25.2
Venezuela, RB de 1989 .. .. 31.3 .. .. .. .. 2000 b, c 9.9 3.6 32.1 12.2
Vietnam 1998 45.5 9.2 37.4 2002 35.6 6.6 28.9 .. .. .. .. ..
West Bank & Gaza .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Yemen, Rep. 1998 45.0 30.8 41.8 .. .. .. .. 1998 a 15.7 4.5 45.2 15.0
Zambia 1996 82.8 46.0 69.2 1998 83.1 56.0 72.9 1998 a 63.7 32.7 87.4 55.4
Zimbabwe 1990–91 35.8 3.4 25.8 1995–96 48.0 7.9 34.9 1995–96 a 56.1 24.2 83.0 48.2

Tabel A1 Kemiskinan—Lanjutan
Garis kemiskinan nasional Garis kemiskinan internasional

Tahun 
survei

Penduduk di bawah garis 
kemiskinan

Tahun 
survei

Penduduk di bawah garis kemiskinan

Tahun 
survei

Penduduk 
berpendapatan 

kurang dari 
$1/hari

 %

Gap 
kemiskinan 

pada $1/hari 
%

Penduduk 
berpenda-

patan kurang 
dari $2/hari 

%

Gap 
kemiskinan 

pada $2/hari
 %

Pedesaan 
%

Perkotaan 
%

Nasional 
%

Pedesaan 
%

Perkotaan 
%

Nasional
 %

a = dasar pengeluaran; b = dasar pendapatan; c = data awal; .. tidak ada data. 
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Albania 2002 c 0.31 0.15 3.95 1998 0.84
Algeria 1995 c 0.35 .. .. .. ..
Argentina—urban 2001 y 0.51 0.49 13.71 1988 0.83
Armenia 2003 c 0.26 0.11 3.17 .. ..
Australia 1994 y 0.32 0.20 4.88 .. ..
Austria 1997 y 0.28 0.14 3.58 1999/2000 0.59
Azerbaijan 2001 c 0.36 0.22 4.62 .. ..
Bangladesh 2000 c 0.31 0.16 3.85 1996 0.62
Belarus 2000 c 0.30 .. .. .. ..
Belgium 2000 y 0.26 0.12 3.22 1999/2000 0.56
Benin 2003 c 0.36 0.22 4.93 .. ..
Bolivia 2002 y 0.58 0.76 29.65 .. ..
Bosnia & Herzegovina 2001 c 0.25 0.10 3.25 .. ..
Botswana 1993.5 c 0.63 .. .. .. ..
Brazil 2001 y 0.59 0.65 16.25 1996 0.85
Bulgaria 2003 c 0.28 0.12 3.56 .. ..
Burkina Faso 2003 c 0.38 0.23 4.91 1993 0.42
Burundi 1998 c 0.42 0.31 6.49 .. ..
Cambodia 1997 c 0.40 0.28 4.80 .. ..
Cameroon 2001 c 0.45 .. .. .. ..
Canada 2000 y 0.33 0.18 4.52 1991 0.64
Central African Rep. 1993 c 0.61 .. .. .. ..
Chile 2000 y 0.51 0.47 10.72 .. ..
China 2001 c 0.45 .. .. .. ..
Colombia 1999 y 0.54 0.57 15.00 2001 0.8
Costa Rica 2000 y 0.46 0.39 9.65 .. ..
Côte d’Ivoire 2002 c 0.45 0.33 6.75 .. ..
Croatia 2001 c 0.29 0.17 .. .. ..
Czech Rep. 1996 y 0.25 0.12 .. 2000 0.92
Denmark 1997 y 0.27 0.14 .. 1999/2000 0.51
Dominican Rep. 1997 y 0.47 0.40 9.17 .. ..
East Timor 2001 c 0.37 0.22 5.42 .. ..
Ecuador 1998 y 0.54 0.61 16.09 .. ..
Egypt, Arab Rep. 2000 c 0.34 0.20 .. 1990 0.65
El Salvador 2002 y 0.50 0.52 15.88 .. ..
Estonia 1998 c 0.32 0.17 4.73 2001 0.79
Ethiopia 2000 c 0.30 0.15 3.34 2001 0.47
Finland 2000 y 0.25 0.10 3.12 1999/2000 0.27
France 1994 y 0.31 0.15 .. 1999/2000 0.58
Gambia, The 1998 c 0.48 0.44 .. .. ..
Georgia 2002 c 0.38 0.25 6.11 .. ..
Germany 2000 y 0.28 0.12 3.58 1999/2000 0.63
Ghana 1999 c 0.41 0.28 7.30 .. ..
Greece 1998 c 0.36 0.22 .. 1999/2000 0.58
Guatemala 2000 y 0.58 0.66 16.81 .. ..
Guinea 2003 c 0.39 0.24 5.09 .. ..
Guinea-Bissau 1993 c 0.40 .. .. 1988 0.62
Guyana 1998 y 0.45 .. .. .. ..
Haiti 2001 y 0.68 0.98 45.43 .. ..
Honduras 1999 y 0.52 0.51 11.72 1993 0.66
Hungary 2002 c 0.24 0.09 2.96 .. ..
India 1999/2000 c 0.33 .. .. .. ..
Indonesia 2000 c 0.34 .. .. 1993 0.46
Iran 1998 c 0.43 0.33 .. .. ..
Ireland 2000 y 0.31 0.16 4.27 1999/2000 0.44
Israel 2001 c 0.35 0.20 4.90 .. ..
Italy 2000 c 0.31 0.16 4.26 1999/2000 0.73
Jamaica 2001 c 0.42 0.28 5.90 .. ..
Japan 1993 y 0.25 0.10 .. 1995 0.59
Jordan 2002 c 0.39 0.25 5.46 1997 0.78
Kazakhstan 2003 c 0.30 0.14 3.88 .. ..
Kenya 1997 c 0.44 0.32 6.56 .. ..
Korea, Rep. 1998 y 0.32 0.15 .. 1990 0.34
Kyrgyzstan 2002 c 0.29 0.13 3.63 .. ..
Lao PDR 1997/1998 c 0.35 0.20 4.10 1999 0.39

Tabel A2 Konsumsi/ukuran ketidaksetaraan pendapatan

Tahun survei y/c*

Ketidaksetaraan pendapatan/konsumsi

Tahun survei

Ketidaksetaraan tanah

Indeks Gini GE(0) Rasio persentil ke-90/ke-10 Indeks Gini

Catatan: *c di kolom ini mengindikasikan bahwa ukuran ketidaksetaraan merujuk pada distribusi pengeluaran konsumsi; y mengindikasikan bahwa ukuran ketidaksetaraan merujuk pada distribusi 
pendapatan; .. menunjukkan tiadanya data.
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Latvia 1998 c 0.34 0.19 .. 2001 0.58
Lesotho 1995 c 0.63 .. .. 1989/1990 0.49
Lithuania 2000 c 0.29 0.14 3.94 .. ..
Luxembourg 2000 y 0.29 0.13 3.92 1999/2000 0.48
Macedonia, FDR 2003 c 0.36 0.21 5.60 .. ..
Madagascar 2001 c 0.46 0.36 8.05 .. ..
Malawi 1997/1998 c 0.50 0.44 .. 1993 0.52
Malaysia 1997 y 0.49 0.43 .. .. ..
Mali 2001 c 0.39 0.25 5.81 .. ..
Mauritania 2000 c 0.38 0.24 5.92 .. ..
Mexico 2002 y 0.49 0.47 11.87 .. ..
Moldova 2001 c 0.36 .. .. .. ..
Mongolia 1998 c 0.30 0.16 .. .. ..
Morocco 1998 c 0.38 0.23 5.33 1996 0.62
Mozambique 1996/1997 c 39.60 0.27 .. .. ..
Namibia 1993 c 70.70 .. .. 1997 0.36
Nepal 1996 c 0.36 0.21 4.54 1992 0.45
Netherlands 1999 y 0.29 0.16 3.87 1999/2000 0.57
New Zealand 1997 y 0.37 0.23 .. .. ..
Nicaragua 2001 c 0.40 0.27 6.52 2001 0.72
Niger 1995 c 0.51 .. .. .. ..
Nigeria 2003 c 0.41 0.29 7.26 .. ..
Norway 2000 y 0.27 0.14 2.95 1999 0.18
Pakistan 2001 c 0.27 0.12 3.09 1990 0.57
Panama 2000 c 0.55 0.60 18.65 2001 0.52
Paraguay 2001 y 0.55 0.61 18.26 1991 0.93
Peru 2000 c 0.48 0.51 14.60 1994 0.86
Philippines 2000 c 0.46 .. .. 1991 0.55
Poland 2002 c 0.31 0.15 4.03 2002 0.69
Portugal 1997 y 0.39 0.27 .. 1999/2000 0.74
Romania 2002 c 0.28 0.12 3.63 .. ..
Russian Federation 2002 c 0.32 0.17 4.67 .. ..
Senegal 1995 c 0.40 0.26 5.18 1998 0.5
Serbia & Montenegro 2003 c 0.28 0.12 3.60 .. ..
Singapore 1998 y 0.43 0.33 .. .. ..
Slovak Rep. 1996 y 0.26 0.12 .. .. ..
Slovenia 1998 c 0.28 0.13 .. 1991 0.62
South Africa 2000 c 0.58 0.61 16.91 .. ..
Spain 2000 y 0.35 0.21 4.74 1999/2000 0.77
Sri Lanka 2002 c 0.38 0.23 4.98 .. ..
St. Lucia 1995 c 0.44 0.37 9.38 .. ..
Sweden 2000 y 0.25 0.11 3.18 1999/2000 0.32
Switzerland 1992 y 0.31 0.17 .. 1990 0.5
Taiwan, China 2000 c 0.24 0.09 2.86 .. ..
Tajikistan 2003 c 0.32 0.16 4.08 .. ..
Tanzania 2001 c 0.35 0.20 4.89 .. ..
Thailand 2002 c 0.40 0.25 5.56 1993 0.47
Trinidad & Tobago 1992 c 0.39 0.26 6.24 .. ..
Tunisia 2000 c 0.40 0.28 .. 1993 0.7
Turkey 2002 c 0.37 0.23 5.73 1991 0.61
Turkmenistan 1998 c 0.41 0.28 .. .. ..
Uganda .. .. .. 1991 0.59
Ukraine 1999 y 0.29 .. .. .. ..
United Kingdom 1999 y 0.34 0.20 5.00 1999/2000 0.66
United States 2000 y 0.38 0.26 6.30 1997 0.76
Uruguay—urban 2000 y 0.43 0.32 7.73 2000 0.79
Uzbekistan 2000 c 0.27 0.12 .. .. ..
Venezuela, RB de 2000 y 0.42 0.33 7.94 1996/1997 0.88
Vietnam 2002 c 0.35 0.20 4.73 1994 0.53
Yemen, Rep. 1998 c 0.33 0.19 4.56 .. ..
Zambia 1998 c 0.53 0.51 .. .. ..
Zimbabwe 1995 c 0.57 .. .. .. ..

Tabel A2 Konsumsi/ukuran ketidaksetaraan pendapatan—Lanjutan

Tahun survei y/c*

Ketidaksetaraan pendapatan/konsumsi

Tahun survei

Ketidaksetaraan tanah

Indeks Gini GE(0) Rasio persentil ke-90/ke-10 Indeks Gini

Catatan: *c di kolom ini mengindikasikan bahwa ukuran ketidaksetaraan merujuk pada distribusi pengeluaran konsumsi; y mengindikasikan bahwa ukuran ketidaksetaraan merujuk pada distribusi 
pendapatan; .. menunjukkan tiadanya data.
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Armenia 2000 44.1 46.1 41.9 52.3 50.0 36.8 49.6 27.3 35.9 52.7 .. .. 44.3
Bangladesh 1993 100.5 107.3 93.4 .. .. .. .. .. 80.9 102.6 113.3 89.0 57.5
Bangladesh 1996/1997 89.6 94.9 84.3 96.5 98.8 96.7 88.8 56.6 73.0 91.2 98.1 82.3 64.8
Bangladesh 1999/2000 79.7 82.3 76.9 92.9 93.6 78.1 62.8 57.9 74.2 80.7 91.9 74.5 54.7
Benin 1996 103.5 109.3 97.6 119.4 111.1 105.8 103.8 63.3 84.4 112.3 108.4 94.0 49.9
Benin 2001 94.8 97.6 92.0 111.5 108.2 106.3 78.1 50.0 72.9 104.5 100.2 87.5 53.1
Bolivia 1989 90.6 98.9 82.0 .. .. .. .. .. 73.9 106.6 116.1 98.7 50.2
Bolivia 1994 86.6 90.8 82.3 .. .. .. .. .. 68.8 105.8 122.2 99.5 48.2
Bolivia 1998 73.5 77.6 69.2 106.5 85.0 75.5 38.6 25.5 53.0 99.9 112.5 86.6 41.3
Brazil 1986 84.0 97.3 70.1 .. .. .. .. .. 72.9 106.0 113.2 89.1 23.1
Brazil 1996 48.1 51.6 44.4 83.2 46.7 32.9 24.7 28.6 42.4 65.3 93.2 58.1 32.0
Botswana 1988 38.6 46.4 31.0 .. .. .. .. .. 38.5 38.7 43.7 35.6 37.3
Burkina Faso 1992/1993 107.6 114.5 100.3 .. .. .. .. .. 76.4 113.0 111.3 84.0 52.8
Burundi 1987 85.8 97.1 74.2 .. .. .. .. .. 84.5 85.9 87.8 82.2 33.4
Cambodia 2000 92.7 102.8 82.2 109.7 108.2 88.2 88.7 50.3 72.3 95.7 102.5 93.6 59.7
Cameroon 1991 80.3 86.4 74.3 103.9 101.0 78.8 65.1 51.2 71.7 85.8 112.7 51.6 50.6
Cameroon 1998 79.8 85.1 108.4 86.3 72.6 58.7 55.8 61.0 86.9 103.9 74.1 49.9
Central African Rep. 1994/1995 101.8 109.2 94.1 132.3 116.8 99.2 97.6 53.7 79.9 116.3 114.2 100.2 52.0
Chad 1996/1997 109.8 119.6 79.8 136.7 120.2 115.0 89.3 99.3 112.8 112.7 101.6 74.9
Colombia 1986 38.7 40.8 36.4 .. .. .. .. .. 37.5 40.7 49.3 42.0 28.6
Colombia 1990 27.0 27.6 26.4 .. .. .. .. .. 28.9 23.4 60.5 27.3 20.4
Colombia 1995 30.8 34.9 26.5 40.8 31.4 27.0 31.5 16.2 28.3 35.2 26.9 36.5 25.6
Colombia 2000 24.4 28.5 20.1 32.0 31.6 22.0 11.9 17.6 21.3 31.1 42.3 28.2 19.6
Comoros 1996 83.7 92.5 74.8 87.2 108.5 83.7 62.6 64.6 63.8 90.0 87.4 78.5 67.1
Côte d’Ivoire 1994 91.3 99.1 83.2 117.2 97.3 88.9 78.8 63.3 74.7 99.7 98.8 78.1 61.0
Côte d’Ivoire 1998 111.5 130.3 92.5 .. .. .. .. .. 84.7 123.9 123.5 94.7 61.8
Dominican Rep. 1986 70.1 79.0 61.0 .. .. .. .. .. 71.9 67.9 96.1 73.7 47.5
Dominican Rep. 1991 44.4 53.3 34.9 .. .. .. .. .. 37.2 54.4 46.8 54.1 25.9
Dominican Rep. 1996 48.6 51.0 46.1 66.7 54.5 52.3 33.5 23.4 45.8 52.6 84.7 53.8 29.3
Dominican Rep. 1999 36.8 38.8 34.9 .. .. .. .. .. 35.3 39.1 34.7 50.6 17.9
Ecuador 1987 65.2 70.4 59.7 .. .. .. .. .. 51.6 77.7 104.5 68.7 39.4
Egypt, Arab Rep. 1988 93.1 93.7 92.4 .. .. .. .. .. 64.2 113.8 112.3 82.8 37.8
Egypt, Arab Rep. 1992 79.9 84.4 75.3 .. .. .. .. .. 54.4 96.2 97.8 73.0 42.4
Egypt, Arab Rep. 1995 72.9 72.5 73.3 109.7 88.7 64.6 50.6 31.8 51.1 86.8 93.4 70.0 37.5
Egypt, Arab Rep. 2000 54.7 55.0 54.5 75.6 63.9 53.9 43.9 29.6 43.1 61.8 68.3 58.8 35.9
El Salvador 1985 70.9 81.1 59.7 .. .. .. .. .. 57.6 82.4 99.7 64.2 24.9
Eritrea 1995 75.6 81.9 69.0 74.0 66.2 87.0 85.8 67.5 79.8 74.4 76.0 77.0 67.2
Ethiopia 2000 112.9 124.4 100.6 92.8 114.9 141.5 118.1 95.1 96.5 114.7 119.1 85.0 63.5
Gabon 2000 61.1 73.6 48.9 57.0 68.1 66.6 72.7 35.9 60.7 62.2 65.5 58.7 62.5
Ghana 1988 80.9 88.9 72.5 .. .. .. .. .. 66.0 86.6 87.2 74.5 80.2
Ghana 1993 74.7 79.2 70.1 77.5 94.6 82.8 64.2 45.8 54.9 82.2 87.1 66.7 44.9
Ghana 1998 61.2 64.4 57.9 72.7 58.0 82.1 52.5 26.0 42.6 67.5 66.1 70.3 51.3
Guatemala 1987 79.2 89.5 68.5 .. .. .. .. .. 66.6 84.2 82.9 80.1 41.8
Guatemala 1995 57.2 62.7 51.5 56.9 79.7 55.7 46.7 35.0 45.4 62.9 69.8 53.6 26.1
Guatemala 1998/1999 49.1 50.0 48.1 58.0 50.8 52.1 39.6 39.2 49.0 49.1 55.7 46.5 41.1
Guinea 1999 106.6 112.3 100.6 118.9 127.9 113.5 91.4 70.2 79.2 115.8 112.0 78.4 60.6
Haiti 1994 87.1 97.7 76.2 93.7 93.6 85.6 81.7 74.3 83.2 88.9 95.2 78.4 75.6
Haiti 2000 89.4 96.5 82.6 99.5 70.0 93.4 88.4 97.2 87.0 90.5 90.9 97.5 55.9
India 1992/1993 86.3 88.6 83.9 109.2 106.3 89.7 65.6 44.0 59.4 94.3 100.6 68.2 46.3
India 1998/1999 73.0 74.8 71.1 96.5 80.7 76.3 55.3 38.1 49.2 79.7 87.0 66.9 42.2
Indonesia 1987 .. 84.1 63.8 .. .. .. .. .. 49.9 83.3 100.9 75.0 36.2
Indonesia 1991 .. 79.9 67.9 .. .. .. .. .. 57.2 81.0 89.0 81.1 34.6
Indonesia 1994 .. 73.5 58.8 .. .. .. .. .. 43.1 75.2 90.5 70.4 39.5
Indonesia 1997 52.2 59.1 44.9 78.1 57.3 51.4 39.4 23.3 35.7 58.0 77.5 58.8 28.0
Jordan 1990 .. 36.4 37.3 .. .. .. .. .. 35.8 39.2 38.7 41.1 33.8
Jordan 1997 29.0 34.3 23.4 35.4 28.8 30.1 25.9 23.4 26.7 39.1 54.2 31.9 25.5
Kazakhstan 1995 40.7 46.7 34.6 39.2 43.1 36.6 48.9 35.1 39.2 42.1 .. .. 40.9
Kazakhstan 1999 54.9 62.0 47.3 67.6 65.3 65.8 27.3 42.3 43.7 63.8 .. .. 55.2
Kenya 1989 .. 63.4 54.3 .. .. .. .. .. 56.7 59.2 72.1 55.4 42.3
Kenya 1993 .. 66.6 58.6 .. .. .. .. .. 45.5 64.9 66.3 70.6 34.8
Kenya 1998 70.7 74.5 66.8 95.8 82.9 58.5 61.0 40.2 55.4 73.8 82.2 79.7 40.0
Kyrgyz Rep. 1997 66.2 71.9 60.2 83.3 73.3 67.5 49.6 45.8 54.3 70.4 .. 255.6 66.0
Liberia 1986 .. 168.9 135.4 .. .. .. .. .. 140.4 160.7 162.7 146.3 112.5
Madagascar 1992 .. 103.2 101.8 .. .. .. .. .. 74.7 106.8 137.9 97.6 72.9
Madagascar 1997 99.3 108.7 89.5 119.1 118.3 103.2 76.2 57.5 77.9 105.0 124.2 102.0 63.5

100.0

74.6

Tabel A3 Kesehatan

Tahun survei Keseluruhan

Angka kematian bayi (kematian di bawah usia 12 bulan per 1.000 kelahiran hidup)

Menurut gender Menurut kuintil aset Menurut lokasi Menurut tingkat pendidikan ibu

Laki-laki Perempuan Terendah Kedua Ketiga Keempat Tertinggi Perkotaan Pedesaan
Tidak 

berpendidikan Dasar

Menengah 
atau lebih 

tinggi

Catatan: Hanya negara-negara yang mempunyai data yang dibutuhkan yang dimasukkan dalam tabel ini; .. menunjuk pada tiadanya data.
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Malawi 1992 136.1 141.7 130.4 141.2 133.7 154.1 139.2 106.1 118.1 138.4 143.4 129.6 96.3
Malawi 2000 112.5 117.1 107.9 131.5 110.7 117.4 109.1 86.4 82.5 116.7 116.6 114.3 65.4
Mali 1987 .. 136.6 125.5 .. .. .. .. .. 89.8 144.1 139.1 74.6 74.1
Mali 1995 133.5 140.5 126.5 151.4 146.9 138.9 129.0 93.2 98.7 145.0 139.6 112.7 59.6
Mali 2001 126.2 136.4 115.6 137.2 125.2 140.6 128.7 89.9 105.9 131.9 130.0 122.4 51.7
Mauritania 2000/2001 66.8 .. .. 60.8 59.4 78.0 72.8 62.3 .. .. .. .. ..
Mexico 1987 .. 60.4 52.4 .. .. .. .. .. 41.6 79.2 27.6 .. 83.9
Morocco 1987 .. 82.8 80.6 .. .. .. .. .. 64.1 90.9 85.6 52.8 62.5
Morocco 1992 63.1 68.6 57.4 79.7 67.7 62.4 58.5 35.1 51.9 69.3 67.7 53.2 20.9
Mozambique 1997 147.4 153.0 141.9 187.7 136.2 144.3 134.2 94.7 100.8 159.7 155.6 143.9 72.5
Namibia 1992 61.5 66.6 56.5 63.6 63.0 48.4 72.2 57.3 63.1 60.7 57.9 65.5 57.0
Nepal 1996 93.0 101.9 83.7 96.3 107.2 103.6 84.7 63.9 61.1 95.3 97.5 80.0 53.4
Nepal 2001 77.2 79.2 75.2 85.5 87.7 76.6 72.8 53.2 50.1 79.3 84.6 61.0 39.1
Nicaragua 1997/1998 45.2 50.2 40.2 50.7 53.7 45.7 40.2 25.8 40.0 51.1 62.1 45.3 31.0
Niger 1990 .. 135.8 133.0 .. .. .. .. .. 89.0 142.6 137.0 114.9 48.8
Niger 1998 135.8 140.9 130.5 131.1 152.3 157.2 142.0 85.8 79.9 146.7 140.9 99.6 70.1
Nigeria 1990 91.6 93.9 89.3 102.2 102.3 93.1 85.8 68.6 75.6 95.9 96.1 87.2 69.9
Nigeria 1999 .. 73.3 68.0 .. .. .. .. .. 59.3 74.9 76.9 70.8 55.7
Pakistan 1990 94.0 102.1 85.5 88.7 108.7 109.3 95.7 62.5 74.6 102.2 98.6 90.4 59.5
Paraguay 1990 35.9 39.0 32.6 42.9 36.5 46.1 33.5 15.7 32.6 38.7 52.2 39.1 22.9
Peru 1986 .. 83.2 74.8 .. .. .. .. .. 55.8 106.1 118.8 88.3 41.5
Peru 1992 .. 68.1 59.2 .. .. .. .. .. 47.5 89.9 100.0 83.2 33.9
Peru 1996 49.9 56.1 43.5 78.3 53.6 34.4 36.0 19.5 34.9 71.0 78.9 61.7 30.6
Peru 2000 43.2 46.0 40.2 63.5 53.9 32.6 26.5 13.9 28.4 60.3 73.4 53.5 27.4
Philippines 1993 .. 43.5 32.9 .. .. .. .. .. 31.9 44.3 76.7 46.6 28.9
Philippines 1998 36.0 39.4 32.3 48.8 39.2 33.7 24.9 20.9 30.9 40.2 78.5 45.1 28.3
Rwanda 1992 90.2 98.4 82.1 .. .. .. .. .. 87.5 90.4 97.3 84.9 65.3
Rwanda 2000 117.4 123.2 111.6 138.7 120.2 123.4 118.9 87.9 77.9 123.5 134.8 113.9 59.5
Senegal 1986 90.9 98.6 82.9 .. .. .. .. .. 70.1 101.9 96.2 67.2 51.4
Senegal 1992/1993 76.1 83.6 68.7 .. .. .. .. .. 54.5 86.8 81.2 58.5 32.1
Senegal 1997 69.4 73.6 65.0 84.5 81.6 69.6 58.8 44.9 50.2 79.1 76.1 52.1 28.7
South Africa 1998 42.2 49.0 35.3 61.6 51.6 35.8 34.0 17.0 32.6 52.2 58.8 47.6 36.1
Sri Lanka 1987 .. 39.6 24.9 .. .. .. .. .. 34.4 32.2 52.2 34.0 27.9
Sudan 1990 77.1 83.7 70.3 .. .. .. .. .. 74.0 78.6 82.4 70.1 62.5
Tanzania 1992 99.4 103.6 95.1 .. .. .. .. .. 108.3 97.1 103.1 97.9 71.8
Tanzania 1996 94.1 100.8 87.1 87.3 118.0 95.6 102.1 64.8 81.7 96.8 105.9 89.3 63.9
Tanzania 1999 107.8 .. .. 114.8 107.5 115.4 106.8 91.9 .. .. .. .. ..
Thailand 1987 38.5 45.6 30.9 .. .. .. .. .. 25.9 40.8 55.5 38.7 18.5
Togo 1988 84.0 88.5 79.3 .. .. .. .. .. 74.7 87.3 88.2 79.3 54.3
Togo 1998 80.3 89.1 71.4 84.1 81.7 90.0 73.9 65.8 65.3 85.0 87.4 72.1 54.4
Trinidad & Tobago 1987 30.5 28.4 32.8 .. .. .. .. .. 34.2 27.9 69.0 24.2 38.5
Tunisia 1988 55.5 56.3 54.7 .. .. .. .. .. 49.6 61.8 61.8 49.6 34.4
Turkey 1993 68.3 70.5 66.0 99.9 72.7 72.1 54.4 25.4 58.1 82.6 92.2 63.4 25.4
Turkey 1998 48.4 51.0 45.5 68.3 54.6 42.1 37.5 29.8 42.2 58.6 66.3 46.2 27.9
Turkmenistan 2000 71.6 83.0 59.7 89.3 78.6 68.2 62.4 58.4 60.1 79.9 113.8 29.7 71.4
Uganda 1988 106.0 111.3 100.6 .. .. .. .. .. 103.8 106.2 114.9 101.1 85.8
Uganda 1995 86.1 87.4 84.9 109.0 79.5 90.4 84.5 63.2 74.4 87.6 94.0 87.9 48.0
Uganda 2000/2001 89.4 93.3 85.5 105.7 98.3 94.5 81.0 60.2 54.5 93.7 106.7 88.4 52.6
Uzbekistan 1996 43.5 50.2 36.7 54.4 39.8 36.0 39.0 45.9 42.9 43.8 .. .. 43.6
Vietnam 1997 34.8 42.0 26.9 42.8 43.2 35.2 27.2 16.9 23.2 36.6 48.8 43.3 29.0
Yemen, Rep. 1991/1992 100.3 108.1 92.1 .. .. .. .. .. 90.9 102.2 102.4 77.5 43.7
Yemen, Rep. 1997 89.5 98.4 80.0 108.5 102.0 88.9 80.9 60.0 75.4 93.6 92.6 71.6 66.9
Zambia 1992 98.3 106.2 90.5 .. .. .. .. .. 78.0 116.0 114.9 98.9 79.4
Zambia 1996 107.7 116.3 99.3 123.6 131.5 105.1 104.1 69.8 91.9 117.9 132.9 110.2 81.7
Zambia 2001/2002 93.9 95.1 92.7 115.2 93.1 113.8 80.8 56.7 76.7 102.6 108.1 98.8 70.3
Zimbabwe 1988 56.4 63.2 49.5 .. .. .. .. .. 37.0 63.4 77.1 53.9 38.2
Zimbabwe 1994 51.2 56.9 45.5 52.0 49.5 47.4 64.2 41.6 44.3 53.6 61.6 53.9 38.6
Zimbabwe 1999 59.7 63.1 56.2 59.1 63.9 67.1 63.1 44.3 47.2 65.3 81.1 60.6 54.0

Tabel A3 Kesehatan—Lanjutan

Tahun survei Keseluruhan

Angka kematian bayi (kematian di bawah usia 12 bulan per 1.000 kelahiran hidup)

Menurut gender Menurut kuintil aset Menurut lokasi Menurut tingkat pendidikan ibu

Laki-laki Perempuan Terendah Kedua Ketiga Keempat Tertinggi Perkotaan Pedesaan
Tidak 

berpendidikan Dasar

Menengah 
atau lebih 

tinggi

Catatan: Hanya negara-negara yang mempunyai data yang dibutuhkan yang dimasukkan dalam tabel ini; .. menunjuk pada tiadanya data.
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Afghanistan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albania 2002 0.04 0.10 0.76 0.10 9.19 10.55 8.09 9.58 8.83 0.21 0.14 0.06 0.01
Angola 2000 0.33 0.47 0.20 0.00 3.65 .. .. .. .. .. .. .. ..
Argentina 2001 0.01 0.08 0.65 0.26 10.33 .. .. 10.26 10.40 0.22 0.09 .. 0.00
Armenia 2000 0.01 0.02 0.61 0.36 11.44 11.98 10.60 11.50 11.38 0.13 0.04 0.05 0.00
Australia 1994 0.00 0.00 0.58 0.42 12.50 12.64 12.21 13.07 11.89 0.15 0.04 0.00 0.03
Austria 1995 0.00 0.01 0.89 0.10 10.64 11.10 10.35 10.97 10.30 0.14 0.03 0.02 0.02
Azerbaijan 1995 0.02 0.03 0.65 0.30 10.99 11.61 10.23 11.62 10.43 0.15 0.07 0.03 0.02
Bangladesh 1999/2000 0.46 0.26 0.24 0.04 3.92 6.31 3.29 4.94 2.90 0.62 1.18 0.04 0.03
Belarus 2002 0.02 0.28 0.27 0.44 11.27 .. .. 10.84 11.61 0.25 0.13 .. 0.00
Belgium 1997 0.03 0.12 0.47 0.38 11.52 .. .. 11.65 11.39 0.22 0.12 .. 0.00
Benin 2001 0.63 0.23 0.12 0.03 2.47 4.28 1.34 3.63 1.53 0.75 1.69 0.10 0.05
Bolivia 1998 0.10 0.35 0.35 0.20 7.63 9.28 4.07 8.48 6.84 0.38 0.38 0.16 0.02
Bosnia & Herzegovina 2001 0.06 0.16 0.69 0.10 9.32 11.03 8.71 10.29 8.39 0.24 0.18 0.03 0.03
Brazil 2001 0.20 0.21 0.23 0.36 8.38 8.67 6.61 8.44 8.32 0.39 0.53 0.01 0.00
Bulgaria 2003 0.06 0.22 0.24 0.48 10.85 12.22 7.50 10.76 10.94 0.19 0.26 0.05 0.04
Burkina Faso 1998/1999 0.86 0.08 0.04 0.02 1.00 4.28 0.33 1.48 0.63 0.90 2.63 0.27 0.03
Burundi 2000 0.61 0.32 0.05 0.02 2.13 .. .. .. .. .. .. .. ..
Cambodia 1999 0.00 0.63 0.36 0.01 5.70 7.12 5.52 6.35 5.15 0.28 0.12 0.04 0.04
Cameroon 1998 0.32 0.29 0.30 0.08 5.32 7.58 4.14 6.54 4.27 0.50 0.84 0.05 0.03
Canada 2000 0.00 0.01 0.34 0.65 14.27 14.39 13.30 14.34 14.20 0.13 0.03 0.01 0.00
Central African Rep. 1994/1995 0.48 0.35 0.14 0.02 2.95 4.53 1.82 4.22 1.79 0.66 1.32 0.08 0.07
Chad 1996/1997 0.76 0.16 0.06 0.01 1.30 3.09 0.69 2.20 0.53 0.86 2.23 0.12 0.10
Chile 2000 0.02 0.19 0.54 0.24 10.27 10.83 6.77 10.42 10.14 0.23 0.13 0.08 0.00
China 2000 0.07 0.33 0.55 0.05 6.54 8.53 5.18 7.22 5.82 0.37 0.35 0.08 0.02
Colombia 2000 0.07 0.44 0.36 0.13 7.19 8.29 4.08 7.19 7.19 0.36 0.31 0.13 0.00
Comoros 1996 0.64 0.17 0.16 0.04 2.76 4.41 2.06 3.69 1.96 0.71 1.82 0.04 0.00
Congo, Dem. Rep. 2000 0.25 0.35 0.36 0.04 5.39 .. .. .. .. .. .. .. ..
Costa Rica 2000 0.05 0.48 0.31 0.16 7.90 9.02 6.15 7.91 7.89 0.30 0.22 .. 0.00
Côte d’Ivoire 1998/1999 0.56 0.24 0.14 0.06 3.43 5.30 2.16 4.40 2.52 0.68 1.48 0.07 0.03
Czech Rep. 1996 0.00 0.16 0.74 0.10 9.14 .. .. 9.31 8.98 0.19 0.06 .. 0.00
Denmark 1992 0.00 0.00 0.83 0.17 11.62 11.82 11.23 11.78 11.47 0.11 0.02 0.01 0.00
Dominican Rep. 2002 0.10 0.35 0.40 0.15 7.47 8.32 5.85 7.38 7.56 0.38 0.36 0.04 0.00
East Timor 2001 0.60 0.19 0.20 0.02 3.19 5.40 2.52 3.43 0.86 0.69 1.68 0.04 0.03
Ecuador 1998/1999 0.08 0.42 0.33 0.18 8.12 9.67 5.49 8.26 7.98 0.33 0.28 0.12 0.00
Egypt, Arab Rep. 2000 0.35 0.19 0.28 0.17 6.60 8.60 4.83 7.90 5.28 0.51 0.90 0.05 0.02
El Salvador 2000 0.18 0.38 0.32 0.12 6.56 8.32 3.53 6.98 6.22 0.45 0.56 0.13 0.00
Estonia 2000 0.00 0.02 0.58 0.40 12.49 .. .. 12.13 12.80 0.16 0.04 .. 0.01
Ethiopia 2000 0.74 0.16 0.09 0.01 1.56 5.16 0.88 2.21 0.94 0.83 2.14 0.15 0.04
Finland 2000 0.00 0.00 0.70 0.30 12.03 12.24 11.26 11.88 12.17 0.15 0.03 0.02 0.00
France 1994 0.20 0.12 0.48 0.20 8.26 8.58 7.36 8.24 8.28 0.37 0.49 0.00 0.00
Gabon 2000 0.19 0.32 0.38 0.11 6.71 7.45 4.55 7.62 5.78 0.39 0.52 0.04 0.02
Gambia, The 2000 0.58 0.14 0.19 0.09 3.82 .. .. .. .. .. .. .. ..
Germany 2000 0.02 0.36 0.39 0.23 10.07 10.39 9.57 10.07 10.07 0.25 0.13 0.01 0.00
Ghana 1998/1999 0.31 0.14 0.41 0.14 6.62 8.79 5.39 8.31 5.22 0.46 0.78 0.04 0.04
Guatemala 1998/1999 0.29 0.45 0.21 0.05 4.58 6.28 3.10 5.14 4.07 0.54 0.83 0.07 0.01
Guinea 1999 0.77 0.09 0.09 0.05 1.97 4.44 0.86 3.06 1.08 0.84 2.22 0.14 0.06
Guinea-Bissau 2000 0.72 0.14 0.05 0.09 2.34 .. .. .. .. .. .. .. ..
Guyana 2000 0.00 0.28 0.62 0.10 8.89 10.00 8.37 8.94 8.84 0.20 0.07 0.05 0.00
Haiti 2000 0.40 0.33 0.22 0.05 3.93 6.70 2.14 4.75 3.19 0.61 1.12 0.15 0.02
Honduras 2001 0.19 0.55 0.20 0.06 5.55 7.41 3.64 5.57 5.52 0.45 0.56 0.11 0.00
Hungary 1999 0.00 0.10 0.75 0.14 10.01 .. .. 10.09 9.94 0.18 0.06 .. 0.00
India 1998/2000 0.41 0.20 0.31 0.08 5.03 7.78 3.93 6.50 3.57 0.56 1.02 0.05 0.04
Indonesia 2002 0.09 0.50 0.34 0.07 7.38 9.04 5.85 7.99 6.77 0.32 0.29 0.08 0.01
Iraq 2000 0.26 0.33 0.27 0.14 6.36 .. .. .. .. .. .. .. ..
Ireland 1996 0.00 0.03 0.79 0.18 11.00 .. .. 11.14 10.86 0.11 0.04 .. 0.00
Israel 2001 0.02 0.03 0.51 0.44 12.63 12.55 13.08 12.75 12.52 0.14 0.07 0.00 0.00
Italy 2000 0.03 0.19 0.68 0.10 9.05 9.49 8.56 9.32 8.79 0.23 0.12 0.01 0.00
Jamaica 2000 0.01 0.15 0.71 0.12 9.31 .. .. 9.17 9.43 0.19 0.08 .. 0.00
Japan 2000 0.00 0.11 0.53 0.36 11.74 11.99 10.79 11.95 11.52 0.17 0.08 0.01 0.00
Jordan 2002 0.00 0.19 0.54 0.26 10.42 10.70 9.55 10.74 10.13 0.21 0.07 0.01 0.01
Kazakhstan 1999 0.01 0.03 0.79 0.17 10.69 11.15 10.23 10.75 10.64 0.12 0.04 0.02 0.00
Kenya 1999 0.20 0.26 0.52 0.02 6.26 8.05 5.48 7.01 5.56 0.38 0.51 0.03 0.01
Kosovo 2000 0.07 0.12 0.63 0.18 9.35 10.46 8.61 10.85 7.93 0.46 0.21 0.03 0.15
Kyrgyz Rep. 1997 0.01 0.03 0.79 0.17 10.58 11.35 10.16 10.76 10.41 0.12 0.05 0.03 0.00

Tabel A4 Pendidikan
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Lao PDR 1997 0.32 0.44 0.20 0.04 4.08 7.32 3.36 5.38 2.85 0.53 0.84 0.07 0.06
Lesotho 2000 0.15 0.39 0.42 0.03 5.82 .. .. .. .. .. .. .. ..
Luxembourg 2000 0.01 0.17 0.34 0.49 12.31 .. .. 12.96 11.65 0.21 0.08 .. 0.02
Madagascar 2001 0.00 0.65 0.26 0.09 6.34 8.02 5.65 6.38 6.30 0.31 0.16 0.08 0.00
Malawi 2000 0.30 0.40 0.30 0.01 4.23 7.67 3.60 5.46 3.08 0.52 0.80 0.06 0.05
Mali 2001 0.81 0.10 0.06 0.03 1.45 3.80 0.56 2.03 0.94 0.87 2.36 0.18 0.03
Mexico 1999 0.08 0.41 0.37 0.14 7.78 8.63 4.67 8.10 7.49 0.34 0.30 0.09 0.00
Moldova 2000 0.01 0.07 0.55 0.37 11.75 .. .. 11.71 11.77 0.20 0.07 .. 0.00
Mongolia 2000 0.02 0.08 0.63 0.27 10.05 .. .. .. .. .. .. .. ..
Morocco 1992 0.63 0.18 0.15 0.04 2.84 4.70 0.94 3.92 1.90 0.74 1.72 0.03 0.04
Mozambique 1997 0.48 0.43 0.08 0.00 2.24 4.65 1.54 3.20 1.45 0.65 1.27 0.11 0.06
Myanmar 2000 0.26 0.47 0.27 0.00 4.32 .. .. .. .. .. .. .. ..
Namibia 2000 0.20 0.23 0.53 0.04 6.65 8.29 5.35 6.73 6.57 0.38 0.52 0.05 0.00
Nepal 2001 0.64 0.17 0.17 0.02 2.46 5.38 2.09 3.88 1.22 0.74 1.76 0.04 0.09
Netherlands 1999 0.00 0.01 0.71 0.28 12.36 .. .. 12.67 12.03 0.13 0.03 .. 0.01
Nicaragua 2001 0.23 0.41 0.26 0.10 5.57 7.28 2.91 5.54 5.59 0.49 0.67 0.13 0.00
Niger 1998 0.85 0.09 0.05 0.02 1.12 3.49 0.52 1.57 0.75 0.88 2.56 0.16 0.03
Nigeria 1999 0.39 0.23 0.28 0.11 5.77 8.06 4.77 7.06 4.61 0.53 0.97 0.03 0.02
Norway 2000 0.00 0.00 0.70 0.30 12.70 12.97 12.36 12.75 12.65 0.11 0.03 0.01 0.00
Pakistan 2001 0.59 0.15 0.21 0.05 3.51 5.95 2.43 5.05 2.02 0.70 1.55 0.06 0.06
Panama 2000 0.04 0.32 0.43 0.21 9.52 10.84 7.04 9.29 9.74 0.27 0.17 0.11 0.00
Papua New Guinea 1996 0.48 0.33 0.11 0.08 3.90 .. .. 4.98 2.79 0.62 1.25 .. 0.03
Paraguay 2000 0.06 0.53 0.29 0.12 7.26 8.77 5.15 7.36 7.16 0.35 0.26 0.12 0.00
Peru 2000 0.08 0.32 0.39 0.21 8.76 10.24 5.56 9.51 8.03 0.30 0.26 0.14 0.01
Philippines 1998 0.03 0.32 0.46 0.19 8.77 9.94 7.41 8.71 8.84 0.24 0.14 0.07 0.00
Poland 1999 0.00 0.21 0.67 0.11 9.27 .. .. 9.05 9.47 0.19 0.06 .. 0.00
Romania 2002 0.01 0.14 0.70 0.15 9.73 .. .. 10.14 9.33 0.21 0.09 .. 0.01
Russian Federation 2000 0.00 0.01 0.40 0.59 13.70 .. .. 13.60 13.79 0.14 0.04 .. 0.00
Rwanda 2000 0.38 0.41 0.20 0.01 3.59 6.67 2.96 4.19 3.14 0.55 0.99 0.06 0.01
São Tomé & Principe 2000 0.17 0.42 0.27 0.15 6.54 .. .. .. .. .. .. .. ..
Senegal 1992/1993 0.77 0.13 0.07 0.03 1.80 3.73 0.51 2.60 1.19 0.83 2.18 0.19 0.03
Sierra Leone 2000 0.74 0.04 0.19 0.03 2.44 .. .. .. .. .. .. .. ..
Slovak Rep. 1992 0.01 0.14 0.74 0.11 10.36 .. .. 10.74 9.99 0.15 0.05 .. 0.01
Slovenia 1999 0.01 0.00 0.86 0.14 11.32 .. .. 11.37 11.27 0.10 0.03 .. 0.00
South Africa 1998 0.74 0.14 0.09 0.03 1.95 3.93 0.58 2.72 1.33 0.79 2.10 0.19 0.11
Spain 1990 0.13 0.22 0.43 0.22 9.12 .. .. 9.48 8.77 0.31 0.33 .. 0.00
Sri Lanka 2002 0.00 0.25 0.57 0.18 9.22 .. .. 8.94 9.47 0.23 0.10 .. 0.00
Sudan 2000 0.51 0.20 0.24 0.05 4.01 .. .. .. .. .. .. .. ..
Suriname 2000 0.01 0.38 0.52 0.09 7.96 .. .. 7.95 7.98 0.24 0.11 .. 0.00
Swaziland 2000 0.20 0.24 0.52 0.04 6.78 .. .. .. .. .. .. .. ..
Sweden 2000 0.00 0.09 0.61 0.30 12.00 12.53 11.46 11.84 12.15 0.16 0.04 0.02 0.00
Switzerland 1992 0.00 0.00 0.79 0.21 11.64 11.57 11.71 12.24 11.04 0.13 0.03 0.00 0.05
Taiwan, China 2000 0.05 0.22 0.47 0.26 9.48 9.74 7.03 10.15 8.84 0.30 0.24 0.02 0.01
Tajikistan 1999 0.00 0.05 0.63 0.32 11.96 11.33 12.18 11.94 11.97 0.20 0.07 0.01 0.00
Tanzania 1999 0.30 0.19 0.50 0.01 4.58 6.03 4.05 5.36 3.93 0.41 0.74 0.02 0.02
Thailand 2000 0.05 0.47 0.34 0.15 6.89 8.97 5.79 7.19 6.62 0.33 0.21 0.10 0.00
Togo 1998 0.47 0.32 0.19 0.02 3.15 5.03 2.12 4.57 1.98 0.62 1.25 0.08 0.07
Trinidad & Tobago 2000 0.01 0.12 0.78 0.09 9.17 .. .. 9.19 9.14 0.19 0.09 .. 0.00
Turkey 1998 0.17 0.50 0.23 0.09 6.14 6.93 4.61 7.23 5.08 0.38 0.47 0.04 0.03
Turkmenistan 1998 0.00 0.02 0.77 0.20 10.60 10.98 10.27 10.96 10.28 0.12 0.03 0.02 0.00
United Kingdom 1999 0.00 0.00 0.68 0.31 12.16 12.31 11.98 12.21 12.11 0.11 0.02 0.00 0.00
United States 2000 0.00 0.02 0.42 0.55 13.83 13.96 13.37 13.85 13.80 0.13 0.04 0.00 0.00
Uganda 1995 0.32 0.39 0.27 0.03 4.23 7.53 3.71 5.46 3.12 0.50 0.82 0.05 0.05
Uruguay 2000 0.01 0.34 0.45 0.20 9.41 .. .. 9.32 9.49 0.24 0.10 .. 0.00
Uzbekistan 1996 0.01 0.02 0.81 0.17 10.66 11.06 10.37 11.00 10.33 0.11 0.03 0.01 0.01
Venezuela, RB de 2000 0.08 0.34 0.42 0.17 8.29 9.92 7.96 8.08 8.51 0.30 0.26 0.01 0.00
Vietnam 2000 0.06 0.34 0.57 0.02 6.96 8.48 6.44 7.43 6.53 0.28 0.22 0.04 0.01
Yemen, Rep. 1999 0.65 0.11 0.17 0.07 3.34 5.95 2.27 5.35 1.54 0.73 1.81 0.06 0.10
Zambia 1992 0.16 0.30 0.49 0.06 6.26 8.45 4.91 7.41 5.14 0.37 0.44 0.08 0.04
Zimbabwe 1999 0.10 0.21 0.62 0.07 7.57 9.52 6.22 8.41 6.81 0.30 0.30 0.08 0.02
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Catatan teknis

Tabel A1 Kemiskinan

Angka kemiskinan nasional (national 
poverty rate) adalah persentase penduduk 
yang hidup di bawah garis kemiskinan. 
Angka kemiskinan pedesaan [perkotaan] 
(rural [urban] poverty rate)  adalah 
persentase penduduk pedesaan (perkotaan) 
yang hidup di bawah garis kemiskinan 
pedesaan (perkotaan) nasional. Penduduk 
berpendapatan di bawah $1 per hari dan 
penduduk berpendapatan di bawah $2 
per hari (population below $1 a day and 
population below $2 a day) adalah persentase 
penduduk, yang pada tahun 1993, hidup 
dengan pendapatan kurang dari $1,08 
per hari dan $2,15 per hari dalam standar 
internasional. Semua yang ada di atas 
indikator-indikator kemiskinan tersebut 
juga disebut rasio per kepala. Kesenjangan 
atau gap kemiskinan (poverty gap) adalah 
defisit atau kekurangan rata-rata dari garis 
kemiskinan (kalangan yang tidak miskin 
dihitung memiliki defisit nol), dituliskan 
sebagai persentase garis kemiskinan.
 Untuk mengukur kemiskinan, orang 
perlu mendefinisikan ukuran kesejahteraan 
yang relevan, menentukan suatu garis 
kemiskinan, dan memilih indikator 
kemiskinan. Dua indikator kemiskinan 
yang paling banyak dipakai adalah rasio 
per kepala dan gap kemiskinan, yang 
merupakan bagian dari kelas indeks FGT 
dari Foster, Greer, dan Thorbecke (1984). 
Indeks tersebut ditentukan dengan cara 
berikut: 
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di mana i adalah subkelompok atau 
individu yang pendapatannya di bawah 
garis kemiskinan Z; n adalah jumlah 
total individu dalam sampel; Yi adalah 
pendapatan individu i: dan α adalah 
parameter pembeda antara indeks-indeks 
FGT. Bila α sama dengan 0, ekspresi itu 
disederhanakan menjadi J/n, atau rasio per 
kepala. Gap kemiskinan ditentukan oleh α 
sama dengan 1.
 Ukuran kesejahteraan bisa berupa 
pendapatan atau konsumsi. Pendapatan 
biasanya lebih sulit untuk diukur secara 
akurat, sementara konsumsi lebih mendekati 
gagasan standar hidup. Dan, pendapatan 
dapat berubah dari waktu ke waktu, bahkan 
bila standar kehidupan tidak mengalami 
perubahan. Jadi, kapan pun dianggap 
mungkin, data mengenai konsumsi dipakai 
untuk memperkirakan kemiskinan. Tetapi, 
bila data mengenai konsumsi tidak ada, data 
mengenai pendapatan dipakai.
 Garis kemiskinan adalah ambang bawah 
yang dengannya sebuah rumah tangga atau 
individu dikategorikan sebagai miskin atau 
tidak. Garis kemiskinan nasional ditetapkan 
menurut penilaian negara masing-masing 
berdasarkan standar hidup minimum warga. 
Karena hampir setiap negara memiliki definisi 
kemiskinan yang berbeda, perbandingan 
antarnegara yang konsisten sulit untuk dibuat. 
Garis kemiskinan lokal di negara-negara kaya 
biasanya memiliki daya beli yang lebih tinggi 
daripada di negara-negara miskin. Masuk 
akalkah memperlakukan secara berbeda 
dua orang yang memiliki standar hidup 
yang sama—dalam penguasaan mereka atas 
komoditas—karena salah satunya kebetulan 
hidup di negara yang lebih kaya?
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 Ukuran kemiskinan berdasarkan suatu 
garis kemiskinan internasional berusaha 
untuk menerapkan nilai riil garis kemiskinan 
antarnegara yang konstan, seperti dilakukan 
ketika membuat perbandingan atas waktu. 
Standar $1 per hari yang banyak dipakai, yang 
merupakan garis kemiskinan yang diukur 
berdasarkan harga-harga internasional 
yang dikurskan dalam mata uang setempat 
menggunakan paritas daya beli (purchasing 
power parities—PPP) pada tahun 1985, 
dipilih karena standar ini merupakan 
garis kemiskinan tipikal di negara-negara 
berpendapatan rendah. Ketika dihitung 
ulang pada tahun 1993, PPP konsumsi 
itu menjadi sekitar $1,08 per hari. Angka 
pertukaran PPP digunakan karena angka 
tersebut memperhitungkan harga lokal 
barang dan jasa yang tidak diperdagangkan 
secara internasional. Tetapi, angka PPP 
dirancang untuk membandingkan agregat 
keuangan negara, dan bukannya untuk 
membuat perbandingan kemiskinan 
internasional. Akibatnya, tidak dapat 
dipastikan bahwa suatu garis kemiskinan 
internasional mengukur derajat kebutuhan 
atau kemiskinan antarnegara yang sama. 
Lebih jauh, setiap revisi dalam PPP 
suatu negara untuk menginkorporasikan 
indeks-indeks harga yang lebih baik dapat 
menghasilkan berbagai garis kemiskinan 
yang sangat berbeda dalam mata uang 
lokal.
  Semenjak Bank Dunia menyusun 
perkiraan kemiskinan globalnya yang 
pertama untuk World Development Report 
1990 dengan menggunakan data survei 
rumah tangga, basis data yang dipakainya 
telah jauh lebih berkembang dan kini 
mencakup 440 survei yang mewakili hampir 
100 negara berkembang. Sekitar 1,1 juta 

rumah tangga yang secara acak dijadikan 
sampel diwawancarai dalam survei-survei 
ini, merepresentasikan 93 persen dari 
populasi di negara-negara berkembang. 
Bersama dengan meningkatnya cakupan dan 
kualitas data, metodologi yang dipakainya 
pun menjadi lebih baik, sehingga estimasi 
yang dihasilkan juga lebih baik dan lebih 
komprehensif. 
 Ketersediaan data. Sejak tahun 1979, 
sudah terjadi ekspansi yang luar biasa dalam 
jumlah negara yang dijadikan “ladang” 
survei, frekuensi survei, dan kualitas 
datanya. Jumlah set data meningkat secara 
dramatis, dari hanya 13 negara antara tahun 
1979 dan 1981 menjadi 100 antara tahun 
1997 dan 1999. Negara-negara kawasan 
Afrika Sub-Sahara tetap tertinggal dari 
berbagai negara yang terletak di kawasan 
lain, dengan hanya 28 dari 48 negara yang 
memiliki setidak-tidaknya satu set data. 
 Kualitas data. Dalam upaya untuk 
mengukur standar hidup rumah tangga 
melalui data survei, sejumlah persoalan 
muncul. Seperti sudah disebut di atas, orang 
dihadapkan pada indikator kesejahteraan 
mana yang akan dipilih dan dipakainya, 
pendapatan ataukah konsumsi. Persoalan 
yang lain adalah bahwa survei-survei rumah 
tangga dapat sangat berbeda, misalnya, 
dalam jumlah barang-barang konsumen 
yang diidentifikasi. Dan, bahkan berbagai 
survei yang serupa pun kiranya tidak dapat 
serta-merta diperbandingkan satu sama 
lain karena perbedaan dalam hal waktu atau 
kualitas dan keterampilan pendatanya.
 Pembandingan negara-negara yang 
ada pada tingkat pembangunan yang tidak 
sama dapat menimbulkan persoalan baru 
karena perbedaan dalam cara mereka, secara 
relatif, memandang konsumsi barang-barang 
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nonpasar. Nilai pasar lokal dari semua barang 
konsumsi semacam itu (termasuk produksi 
sendiri, yang secara khusus penting dalam 
ekonomi pedesaan yang belum berkembang) 
harus dimasukkan dalam pengeluaran 
konsumsi total. Sama halnya, keuntungan 
yang diperoleh dari produksi barang nonpasar 
pun seharusnya diperhitungkan sebagai 
pendapatan. Hal ini tidak selalu dilakukan, 
walaupun penghapusan-penghapusan 
semacam ini merupakan persoalan yang 
jauh lebih besar dalam survei-survei sebelum 
tahun 1980-an. Sebagian besar data survei 
yang ada sekarang telah memasukkan 
penilaian atas konsumsi atau pendapatan dari 
produksi sendiri. Namun demikian, metode 
penilaian yang dipakai bisa beragam. Sebagai 
contoh, beberapa survei menggunakan 
harga di pasar terdekat, sementara yang lain 
menggunakan harga jual rata-rata di tingkat 
petani. 
  Dalam semua kasus, ukuran ke-
miskinan telah dikalkulasi dari sumber-
sumber data primer (tabulasi atau data 
rumah tangga), dan bukannya dari estimasi 
yang ada. Estimasi yang diperoleh dari 
tabulasi menggunakan metode interpolasi 
yang didasarkan pada kurva Lorenz dengan 
bentuk-bentuk fungsional yang fleksibel, 
yang telah terbukti dapat diandalkan di 
masa lalu. Kurva-kurva Lorenz yang empiris 
dibebani oleh ukuran rumah tangga, 
sehingga lebih didasarkan pada persentil 
populasi daripada rumah tangga.
 Tim Pover ty  Monitor ing  yang 
merupakan bagian dari World Bank’s 
Development Research Group menghitung 
jumlah orang yang hidup di bawah 
berbagai garis kemiskinan internasional, 
serta berbagai ukuran kemiskinan dan 

ketidaksetaraan lain, yang kemudian 
dipublikasikan dalam World Development 
Indicator (Indikator-indikator Pembangunan 
Dunia). Basis data itu diperbarui setiap 
tahun ketika data survei yang baru diperoleh. 
Penilaian kemajuan yang diperoleh dalam 
upaya untuk keluar dari kemiskinan dibuat 
setiap tiga tahun sekali.

Tabel A2 Distribusi Pendapatan

Indeks Gini (Gini index) menunjukkan sejauh 
mana distribusi pendapatan/konsumsi 
[atau tanah] (income/consumption [or land]) 
di antara individu atau rumah tangga dalam 
suatu ruang lingkup ekonomi menyimpang 
dari distribusi yang setara secara sempurna. 
Kurva Lorenz menggambarkan persentase 
kumulatif pendapatan total yang diterima 
terhadap proporsi kumulatif penerima, 
mulai dari individu atau rumah tangga 
yang paling miskin. Indeks Gini mengukur 
wilayah antara kurva Lorenz dengan 
garis hipotetis kesetaraan absolut, yang 
dituliskan sebagai bagian dari wilayah 
maksimum yang ada di bawah garis 
tersebut. Dengan demikian, indeks Gini 
sebesar nol merepresentasikan kesetaraan 
yang sempurna, sementara indeks sebesar 
1 mengimplikasikan ketidaksetaraan yang 
sempurna. Koefisien Gini bernilai antara 0 
dan 1, dengan nol dianggap sebagai tidak 
adanya ketidaksetaraan. 

2
1 1

1

2

n n

i j
i j

Gini y y
n y = =

= −∑∑

Indeks Generalized Entropy (atau GE) 
memberikan kekita ukuran alternatif 
ketidaksetaraan pendapatan/konsumsi (atau 
yang lain), serta dirumuskan sebagai:
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 Nilai ukuran GE berkisar dari 0 sampai 
tak terhingga, dengan nol merepresentasikan 
distribusi yang setara (semua pendapatan 
identik) dan nilai-nilai yang lebih tinggi 
merepresentasikan tingkat kesenjangan 
yang lebih tinggi. Parameter c dalam kelas 
GE merepresentasikan bobot yang diberikan 
pada jarak antara pendapatan-pendapatan 
di berbagai bagian distribusi pendapatan 
yang berbeda, dan bisa bernilai riil apa pun. 
Bila nilai c rendah, GE lebih peka terhadap 
perubahan-perubahan yang terjadi di ekor 
bawah distribusi, sementara bila c tinggi, 
GE lebih sensitif pada berbagai perubahan 
yang memengaruhi ekor atas distribusi. 
Nilai c yang paling umum dipakai adalah 0, 
1, dan 2: sehingga nilai c = 0 memberi bobot 
lebih pada jarak antara berbagai pendapatan 
di ekor bawah distribusi; c = 1 memberi 
bobot yang sama dalam distribusi; dan c 
= 2 secara proporsional memberi bobot ke 
gap yang terdapat di ekor atas distribusi. 
Ukuran GE berparameter 0 dan 1, dengan 
aturan l’Hopital, berkembang menjadi dua 
ukuran ketidaksetaraan Theil (Theil 1967), 
yang secara berturut-turut disebut deviasi 
log rata-rata dan indeks Theil-T:

( )
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 Rasio persentil ke-90/ke-10 (90th/10th 
percentile ratio) dihasilkan dengan membagi 
pendapatan (konsumsi) di persentil ke-90 

dengan pendapatan (konsumsi) di persentil 
ke-10. Rasio ke-90/ke-10 sebesar 5 berarti 
bahwa rumah tangga di persentil ke-90 
menghasilkan (membelanjakan) lima kali 
lebih besar daripada rumah tangga di 
persentil ke-10.
 Ta h u n  s u r v e i  ( s u r v e y  y e a r ) 
menunjukkan tahun ketika survei negara 
yang dipakai untuk membuat data ini 
lengkap.

Tabel A3 Kesehatan

Untuk mengukur tingkat kesetaraan di 
bidang kesehatan, kita tinggal memakai 
data dari 123 Demographic Health Survey 
(DHS) yang mencakup 67 negara dan 
dilaksanakan antara tahun 1985 dan 
2002. Sebagai tambahan terhadap upaya 
penguraian angka kematian bayi dengan 
“indeks-indeks aset” yang diciptakan oleh 
Filmer dan Pritchett (1998) [sebagaimana 
didokumentasikan dalam Gwatkin, dkk. 
(2003, 2004)], kami mengumpulkan cara-
cara penguraian kelompok yang berbeda 
dengan menggunakan fitur “STAT compiler” 
di situs Web DHS.
 Angka kematian bayi (infant mortality) 
adalah jumlah kematian anak-anak berusia 
di bawah 12 bulan per 1.000 kelahiran 
hidup. Gambaran yang digunakan dalam 
tabel didasarkan pada 10 tahun sebelum 
survei.
 Kuintil aset (asset quintiles) disusun 
dengan menggunakan metode Filmer-
Pritchett untuk menciptakan indeks 
kekayaan yang didasarkan atas 20-30 
kelengkapan rumah tangga—jenis lantai 
dan/atau atap, sumber air, ketersediaan 
listrik, kepemilikan barang-barang seperti 
jam tangan, radio, dan semacamnya. Setelah 
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ditetapkan, indeks ini diaplikasikan dalam 
survei rumah tangga dalam negara untuk 
menyusun konstruksi distribusi aset, yang 
lalu dibagi menjadi lima, di mana setiap 
rumah tangga digolongkan ke dalam salah 
satu kuintil-kuintil tersebut. Indikator 
kuintil kemudian dijadikan patokan rata-
rata untuk semua keluarga yang tergolong 
di situ (misal angka kematian bayi).
 Pendidikan  (education) adalah 
lamanya (tingkat) pendidikan formal yang 
berhasil diselesaikan oleh ibu sang anak 
pada waktu survei diadakan. 
 Gender adalah jenis kelamin anak 
(laki-laki atau perempuan) sebagaimana 
dilaporkan oleh ibunya (atau oleh kepala 
keluarga, sekiranya si ibu tidak ada).
 Lokasi (location)  dikategorikan 
sebagai perkotaan jika rumah tangga yang 
disurvei tinggal di suatu lingkungan kota, 
dan dikategorikan sebagai pedesaan jika 
sebaliknya.

Tabel A4 Pendidikan

Untuk mengukur tingkat pendidikan, kami 
menggunakan basis data yang disusun 
bersama oleh Araujo, Ferreira, dan Schady. 
Data tersebut dihimpun dari catatan-catatan 
individual berbagai survei rumah tangga 
yang diadakan di 124 negara. Kriteria 
penyeleksian diterapkan untuk memilih 
suatu instrumen survei yang: (a) secara 
nasional representatif; (b) dihimpun pada 
tahun 2000 atau pada tahun yang paling 
dekat; dan (c) mengandung informasi 
mengenai lamanya masa pendidikan 
aktual yang diselesaikan oleh mereka yang 
diwawancarai. 
 Bagian dari total penduduk menurut 
lamanya masa sekolah (share of total 

population by years of schooling) menunjuk 
pada persentase penduduk yang telah 
menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu 
seperti mereka katakan ketika survei 
diadakan.
 Rata-rata masa sekolah (mean years of 
schooling) memaparkan rata-rata aritmetik 
lamanya pendidikan formal yang dijalani 
oleh total penduduk, baik yang tinggal 
di daerah perkotaan maupun pedesaan, 
atau yang berjenis kelamin laki-laki atau 
perempuan.
 Indeks Gini dan indeks-indeks 
Generalized Entropy (GE) yang ada dalam 
tabel ini mengacu pada hal yang sama 
dengan yang dideskripsikan dalam Tabel 
A2, kecuali fakta bahwa y sekarang mengacu 
pada lamanya masa sekolah.
 Kami menampilkan bagian dari 
ketidaksetaraan (share of inequality) di 
bidang pendidikan yang disebabkan oleh 
perbedaan tempat tinggal (lokasi—location), 
di perkotaan atau pedesaan, dan perbedaan 
gender, laki-laki atau perempuan.
 Kelas ukuran ketidaksetaraan GE 
dapat diuraikan menjadi komponen 
antarkelompok dan dalam kelompok 
sebagai berikut:
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di mana μ adalah konsumsi per kapita 
rata-rata, j mengacu ke subkelompok, 
gj bagian populasi dari kelompok j, dan 
GE j  menunjuk pada ketidaksetaraan 
yang ada dalam kelompok j. Komponen 
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ketidaksetaraan antarkelompok dijelaskan 
oleh persamaan pertama di sebelah kanan 
tanda sama dengan. Persamaan ini dapat 
diinterpretasi sebagai pengukuran tingkat 
ketidaksetaraan yang akan muncul dalam 
populasi bila setiap orang dalam kelompok 
memiliki tingkat konsumsi μj yang sama 

(rata-rata kelompok). Persamaan kedua 
mencerminkan ketidaksetaraan GEj dalam 
kelompok. Rasio masing-masing komponen 
dengan tingkat ketidaksetaraan keseluruhan 
menghasilkan ukuran persentase kontribusi 
ketidaksetaraan antarkelompok dan dalam 
kelompok untuk ketidaksetaraan total.



488 Laporan Pembangunan Dunia 2006



Indikator-indikator 
Pembangunan Dunia Pilihan

489

Dalam edisi tahun ini, data pembangunan 
disaj ikan dalam empat  tabel  yang 
menampilkan data sosioekonomi komparatif 
tahun terakhir yang tersedia dan untuk 
beberapa indikator, tahun sebelumnya 
dari lebih 130 negara di dunia. Sebuah 
tabel tambahan menampilkan indikator 
dasar untuk 75 ekonomi nasional yang 
datanya sangat langka atau yang jumlah 
penduduknya kurang dari 2 juta jiwa.
 Indikator-indikator yang disajikan 
di sini merupakan pilihan dari lebih 800 
indikator yang terdapat dalam World 
Development Indicators 2005 (Indikator-
indikator Pembangunan Dunia). Diterbitkan 
setiap tahun, Indikator-indikator Pem-
bangunan Dunia  memberikan suatu 
pandangan yang komprehensif atas proses 
pembangunan. Bab pembukaannya memuat 
Millennium Development Goals, yang muncul 
dari kesepakatan dan resolusi konferensi-
konferensi dunia yang diorganisasi oleh 
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam 
beberapa dasawarsa terakhir, dan kemudian 
ditegaskan kembali dalam Millennium 
Summit pada bulan September 2000. Lima 
bagian utamanya yang lain mengakui 
pentingnya kontribusi sejumlah faktor: 
pembangunan sumber daya manusia, 
kelestarian lingkungan, perkembangan 
ekonomi makro, pembangunan sektor 
privat dan iklim investasi, serta berbagai 
hubungan global yang memengaruhi 

lingkungan eksternal untuk pembangunan. 
Indikator-indikator Pembangunan Dunia 
dilengkapi dengan sebuah basis data yang 
diterbitkan secara terpisah dan memberikan 
akses ke lebih dari 1.000 tabel data dan 800 
indikator khusus untuk 222 negara dan 
kawasan. Basis data ini tersedia melalui 
layanan langganan elektronik (WDI Online) 
atau sebagai CD-ROM.

Sumber data dan 
metodologi
Data sosioekonomi dan lingkungan yang 
ditampilkan di sini disarikan dari beberapa 
sumber: data primer yang dikumpulkan oleh 
Bank Dunia, publikasi-publikasi statistik 
dari negara anggota, lembaga penelitian, dan 
berbagai organisasi internasional, seperti 
PBB dan lembaga-lembaga di bawahnya, 
International Monetary Fund (IMF), dan 
Organisation for Economic and Co-operation 
Development (OECD). Meskipun standar 
internasional yang berkenaan dengan 
cakupan, definisi, dan klasifikasi sama 
untuk sebagian besar statistik yang dibuat 
oleh negara dan lembaga internasional, 
dipastikan terdapat perbedaan-perbedaan 
dalam tampilan dan tingkat kepercayaan 
yang disebabkan oleh perbedaan dalam 
kapasitas dan sumber daya yang dicurahkan 
untuk mengumpulkan dan menghimpun 
data pokok. Untuk sementara topik, sumber-
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sumber data yang saling bersilangan perlu 
diteliti ulang oleh para staf Bank Dunia 
guna memastikan bahwa data yang paling 
terpercayalah yang kemudian disajikan. 
Data yang dianggap terlalu lemah atau tidak 
memenuhi standar-standar internasional 
juga tidak ditampilkan di sini.
 Data yang disajikan di sini pada 
umumnya sama dengan yang dipaparkan 
dalam Indikator-indikator Pembangunan 
Dunia 2005. Namun demikian, ini pun 
tidak luput dari revisi dan penyesuaian tiap 
kali muncul informasi baru. Perbedaan-
perbedaan yang lalu muncul kiranya 
mencerminkan revis i  histor is  dan 
perubahan dalam metodologi. Dengan 
demikian, data dari model yang berbeda 
mungkin diterbitkan dalam edisi publikasi 
Bank Dunia yang berbeda. Para pembaca 
diharapkan untuk tidak menghimpun dan 
membandingkan data dari terbitan atau 
edisi yang berbeda, meski mengenai hal 
yang sama. Data yang lengkap dan konsisten 
tersedia dalam CD-ROM Indikator-indikator 
Pembangunan Dunia 2005 dan melalui WDI 
Online.
 Nilai tukar dolar yang digunakan 
adalah nilai tukar saat ini, kecuali bila 
dinyatakan lain. Berbagai metode yang 
dipakai untuk mengkurskan mata uang 
nasional ke dalam dolar digambarkan dalam 
catatan teknis.
 Karena tugas utama Bank Dunia 
adalah menyediakan pinjaman dan 
memberikan anjuran kebijakan ke negara-
negara anggotanya yang berpendapatan 
rendah dan menengah, berbagai isu yang 
dicakup dalam tabel-tabel ini terutama 
berfokus pada ekonomi di berbagai negara 
tersebut. Di mana dimungkinkan, informasi 

mengenai negara-negara yang tingkat 
pendapatannya tinggi juga ditampilkan 
sebagai perbandingan. Para pembaca 
mungkin perlu melengkapi pengetahuannya 
tentang negara-negara berpendapatan tinggi 
itu dengan membaca berbagai publikasi 
statistik nasional, OECD dan Uni Eropa.

Klasifikasi ekonomi negara 
dan ringkasan
Ringkasan yang terdapat di bagian paling 
bawah dari setiap tabel menampilkan 
negara-negara yang diklasifikasikan 
berdasarkan pendapatan per kapita dan 
kawasannya. GNI per kapita dipakai 
untuk menentukan klasifikasi-klasifikasi 
pendapatan berikut: negara berpendapatan 
rendah, $825 atau kurang pada tahun 
2004; negara berpendapatan menengah, 
$826 sampai dengan $10.065; dan negara 
berpendapatan tinggi, $10.066 atau lebih. 
GNI per kapita sebesar $3.255, lebih jauh, 
dibagi lagi untuk mengklasifi negara-
negara berpendapatan menengah ke 
bawah dan menengah ke atas. Lihat tabel 
klasifikasikan ekonomi negara di halaman 
berikut untuk melihat daftar negara di 
setiap kelompoknya (termasuk negara-
negara yang jumlah penduduknya kurang 
dari 2 juta jiwa).
 Ringkasan yang ditampilkan bisa 
merupakan total (ditandai dengan t—total 
jika agregatnya memasukkan data yang 
hilang dan negara-negara yang datanya 
tidak dilaporkan, atau s—simple untuk 
jumlah simpel dari data yang tersedia), 
rata-rata tertimbang (w—weighted), atau 
nilai tengah (m—median). Data untuk 
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negara-negara yang tidak dimasukkan 
dalam tabel utama (yang disajikan 
dalam Tabel 5) dimuat dalam bagian 
ringkasan, di mana dituliskan, atau dengan 
mengasumsikan bahwa mereka mengikuti 
tren dari negara-negara yang laporannya 
tersedia. Cara yang disebut terakhir ini 
memberikan pemahaman agregat yang lebih 
konsisten karena menstandardisasi cakupan 
negara untuk setiap periode waktu yang 
ditunjukkan. Namun demikian, jika negara 
yang tidak ada laporannya berjumlah tiga 
atau lebih, ringkasannya tidak dapat dibuat. 
Bagian Metode-metode statistik dalam 
Catatan teknis menyediakan informasi lebih 
lanjut mengenai metode agregasi. Bobot 
sebagai penimbang yang digunakan untuk 
menyusun agregat disajikan dalam catatan 
teknis di setiap tabelnya.
 Dari waktu ke waktu, klasifikasi 
ekonomi negara mengalami revisi karena 
perubahan nilai atau ekonomi sebagaimana 
tercermin dalam perubahan GNI per kapita. 
Bila perubahan-perubahan semacam itu 
terjadi, agregat yang didasarkan pada 
klasifikasi tersebut dihitung ulang sehingga 
konsistensinya dapat dijaga.

Terminologi dan cakupan 
negara
Istilah ‘negara’ (country) tidak mengimpli-
kasikan kemerdekaan politik tetapi merujuk 
pada teritori mana pun yang otoritasnya 

melaporkan statistik sosial atau ekonomi 
yang terpisah. Data yang ditampilkan di 
sini adalah data yang dibuat pada tahun 
2003, dan data historis itu direvisi guna 
mencerminkan keadaan politik mutakhir. 
Di sepanjang tabel, setiap pengecualian 
selalu disebutkan.

Catatan teknis
Karena kualitas data dan perbandingan 
antarnegara sering kali bersifat problematis, 
para pembaca diharapkan untuk memer-
hatikan Catatan teknis, tabel mengenai 
Klasifikasi Ekonomi berdasarkan Kawasan 
dan Pendapatan, dan catatan kaki di setiap 
tabelnya. Untuk dokumentasi yang lebih luas, 
silakan lihat Indikator-indikator Pembangunan 
Dunia 2005. 
 Pembaca dapat memperoleh lebih 
banyak informasi mengenai WDI 2005 
tersebut dengan cara memesan secara 
online, melalui telepon, atau faks di alamat 
berikut:

 Untuk memperoleh informasi dan 
melakukan pemesanan: http://www.
worldbank.org/data/wdi2005/index.htm.
 Untuk memesan melalui pesawat 
telepon atau faks: 1-800-645-7247 atau 
703-661-1580; Faks 703-661-1501
 Untuk memesan melalui pos: The 
World Bank, P.O. Box 960, Herndon, VA 
20172-0960, U.S.A.
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East Asia and the 
Pacific

Asia Timur dan 
Pasifik

Latin America and 
the Caribbean 

Amerika Latin dan 
Karibia South Asia Asia Selatan High income OECD

Negara OECD 
berpendapatan tinggi

American Samoa Samoa Amerika UMC Antigua & Barbuda Antigua & Barbuda UMC Afghanistan Afghanistan LIC Australia Australia
Cambodia Kamboja LIC Argentina Argentina UMC Bangladesh Bangladesh LIC Austria Austria
China Cina LMC Barbados Barbados UMC Bhutan Bhutan LIC Belgium Belgia
Fiji Fiji LMC Belize Belize UMC India India LIC Canada Kanada
Indonesia Indonesia LMC Bolivia Bolivia LMC Maldives Maldives LMC Denmark Denmark
Kiribati Kiribati LMC Brazil Brasil LMC Nepal Nepal LIC Finland Finlandia
Korea, Dem. Rep. Rep. Dem. Korea LIC Cile Cile UMC Pakistan Pakistan LIC France Prancis
Lao PDR RDP Laos LIC Colombia Kolombia LMC Sri Lanka Sri Lanka LMC Germany Jerman
Malaysia Malaysia UMC Kosta Rika Kosta Rika UMC Greece Yunani
Marshall Islands Kepulauan Marshall LMC Cuba Kuba LMC Sub-Saharan Africa Afrika Sub Sahara Iceland Islandia
Micronesia, Fed. Sts. Fed. Sts. Mikronesia LMC Dominica Dominika UMC Angola Angola LMC Ireland Irlandia
Mongolia Mongolia LIC Dominican Republic Republik Dominika LMC Benin Benin LIC Italy Italia
Myanmar Myanmar LIC Ecuador Ekuador LMC Botswana Botswana UMC Japan Jepang
Northern Mariana 

Islands  
Kepulauan Mariana 

Utara
UMC El Salvador El Salvador LMC Burkina Faso Burkina Faso LIC Korea, Rep. Rep. Korea

Grenada Grenada UMC Burundi Burundi LIC Luxembourg Luksemburg
Palau Palau UMC Guatemala Guatemala LMC Cameroon Kemerun LIC Netherlands Belanda
Papua New Guinea Papua Nugini LIC Guyana Guyana LMC Cape Verde Cape Verde LMC New Zealand Selandia Baru
Philippines Filipina LMC Haiti Haiti LIC Central African Rep. Rep. Afrika Tengah LIC Norway Norwegia
Samoa Samoa LMC Honduras Honduras LMC Chad Cad LIC Portugal Portugal
Solomon Islands Kepuluan Solomon LIC Jamaica Jamaika LMC Comoros Komoro LIC Spain Spanyol
Thailand Thailand LMC Mexico Meksiko UMC Congo, Dem. Rep. Rep.Dem. Kongo LIC Sweden Swedia
Timor-Leste Timor-Leste LIC Nicaragua Nikaragua LIC Congo, Rep. Rep. Kongo LIC Switzerland Swiss
Tonga Tonga LMC Panama Panama UMC Côte d’Ivoire Pantai Pading LIC United Kingdom Inggris
Vanuatu Vanuatu LMC Paraguay Paraguay LMC Equatorial Guinea Guinea Ekuatorial UMC United States Amerika Serikat
Vietnam Vietnam LIC Peru Peru LMC Eritrea Eritrea LIC

St. Kitts and Nevis St. Kitts dan Nevis UMC Ethiopia Etiopoia LIC

Other high-income

Negara 
berpendapatan tinggi 

yang lain

Europe and Central 
Asia 

Eropa dan Asia 
Tengah

 St. Lucia St. Lusia UMC Gabon Gabon UMC
St. Vincent & the 

Grenadines
St. Vincent & 

Grenadines
UMC Gambia, The Gambia LIC 

Albania Albania LMC Ghana Ghana LIC 
Armenia Armenia LMC Suriname Suriname LMC Guinea Guinea LIC Andorra Andorra
Azerbaijan Azerbaijan LMC Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago UMC Guinea-Bissau Guinea Bissau LIC Aruba Aruba
Belarus Belarusia LMC Uruguay Uruguay UMC Kenya Kenya LIC Bahamas, The Bahama
Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina LMC Venezuela, RB Venezuela UMC Lesotho Letsoho LIC Bahrain Bahrain
Bulgaria Bulgaria LMC Liberia Liberia LIC Bermuda Bermuda
Croatia Kroasia UMC Middle East and 

North Africa 
Timur Tengah dan 

Afrika Utara
Madagascar Madagaskar LIC Brunei Brunei

Czech Rep. Rep. Ceko UMC Malawi Malawi LIC Cayman Islands Kepulauan Cayman
Estonia Estonia UMC Algeria Aljazair LMC Mali Mali LIC Channel Islands Kepulauan Channel
Georgia Georgia LMC Djibouti Djibouti LMC Mauritania Mauritania LIC Cyprus Siprus

Hungary Hongaria UMC Egypt, Arab Rep. Mesir LMC Mauritius Mauritius UMC Faeroe Islands Kepulauan Faeroe
Kazakhstan Kazakztan LMC Iran, Islamic Rep. Rep. Islam Iran LMC Mayotte Mayotte UMC French Polynesia Polinesia Prancis
Kyrgyz Rep. Rep. Kyrgyz  LIC Iraq Irak LMC Mozambique Mozambik LIC Greenland Greenland
Latvia Latvia UMC Jordan Yordania LMC Namibia Namibia LMC Guam Guam
Lithuania Lithuania UMC Lebanon Lebanon UMC Niger Niger LIC Hong Kong, China Hong Kong, Cina
Macedonia, FYR FYR Makedonia LMC Libya Libya UMC Nigeria Nigeria LIC Isle of Man Isle of Man
Moldova Moldova LIC Morocco Maroko LMC Rwanda Rwanda LIC Israel Israel
Poland Polandia UMC Oman Oman UMC São Tomé & Principe São Tomé & Principe LIC Kuwait Kuwait
Romania Rumania LMC Syrian Arab Rep. Siria LMC Senegal Senegal LIC Liechtenstein Liechtenstein
Russian Federation Federasi Rusia UMC Tunisia Tunisia LMC Seychelles Seychelles UMC Macao, China Makao, Cina
Serbia & Montenegro Serbia & Montenegro LMC West Bank & Gaza Tepi Barat & Gaza LMC Sierra Leone Sierra Leone LIC Malta Malta
Slovak Rep. Rep. Slovakia UMC Yemen, Rep. Rep. Yaman LIC Somalia Somalia LIC Monaco Monako
Tajikistan Tajikistan LIC South Africa Afrika Selatan UMC Netherlands Antilles Antilles Belanda
Turkey Turki UMC Sudan Sudan LIC New Caledonia Kaledonia Baru
Turkmenistan Turkmenistan LMC Swaziland Swaziland LMC Puerto Riko Puerto Riko

Ukraine Ukraina LMC Tanzania Tanzania LIC Qatar Qatar
Uzbekistan Uzbekistan LIC Togo Togo LIC San Marino San Marino

Uganda Uganda LIC Saudi Arabia Arab Saudi
Zambia Zambia LIC Singapore Singapura

Zimbabwe Zimbabwe LIC Slovenia Slovenia

Taiwan, China Taiwan, Cina

United Arab Emirates Uni Emirat Arab
Virgin Islands (U.S.) Kepulauan Virgin (U.S)

Klasifikasi status ekonomi berdasarkan kawasan dan pendapatan tahun 2006

Catatan: Tabel ini menampilkan semua negara yang menjadi anggota Bank Dunia, dan semua negara lain yang jumlah penduduknya melebihi 30.000 orang. Mereka dikelompokkan ke dalam kelompok pendapatan menurut GNI per kapita tahun 
2004, dihitung dengan menggunakan metode World Bank Atlas. Kelompok-kelompok tersebut adalah: negara berpendapatan rendah (low-income economies—LIC), $825 atau kurang; negara berpendapatan menengah ke bawah (low-middle-
income economies—LMC), $826–$3.255; negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle-income economies—UMC), $3.256–$10.065; dan negara berpendapatan tinggi, $10.066 ke atas.
Sumber: Data World Bank.
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Albania 3.2 0.6 116 6.6 2,080 16 5,070 5.6 72 77 99 c 0.9
Algeria 32.4 1.6 14 73.7 2,280 203 d 6,260 d 3.4 70 72 70 e 2.9
Angola 14.0 3.0 11 14.4 1,030 28 d 2,030 d 7.7 45 48 67 e 0.5
Argentina 38.2 1.0 14 142.3 3,720 476 12,460 8.0 71 78 97 c 3.8
Armenia 3.0 –0.5 108 3.4 1,120 13 4,270 10.3 71 79 99 c 1.1
Australia 20.1 1.2 3 541.2 26,900 588 29,200 1.8 77 83 .. 18.0
Austria 8.1 0.3 98 262.1 32,300 258 31,790 1.9 76 82 .. 7.6
Azerbaijan 8.3 0.7 100 7.8 950 32 3,830 10.6 .. .. 99 c 3.6
Bangladesh 140.5 1.7 1,079 61.2 440 278 1,980 3.7 62 63 41 0.2
Belarus 9.8 –0.4 47 20.9 2,120 68 6,900 11.5 62 74 100 c 5.9
Belgium 10.4 0.4 344 322.8 31,030 326 31,360 2.6 75 81 .. 10.0
Benin 6.9 2.6 62 3.7 530 8 1,120 0.2 51 55 34 c 0.3
Bolivia 9.0 1.9 8 8.7 960 23 2,590 1.6 62 66 87 c 1.3
Bosnia & Herzegovina 3.8 0.4 75 7.8 2,040 29 7,430 4.6 71 77 95 e 5.1
Brazil 178.7 1.2 21 552.1 3,090 1,433 8,020 3.9 65 73 88 e 1.8
Bulgaria 7.8 –0.9 70 21.3 2,740 61 7,870 6.1 69 76 98 c 5.3
Burkina Faso 12.4 2.4 45 4.4 360 15 d 1,220 d 1.6 42 43 .. 0.1
Burundi 7.3 1.9 286 0.7 90 5 d 660 d 3.5 41 42 59 e 0.0
Cambodia 13.6 1.8 77 4.4 320 30 d 2,180 d 4.2 53 56 74 e 0.0
Cameroon 16.4 2.0 35 13.1 800 34 2,090 2.8 47 49 68 e 0.4
Canada 31.9 0.9 3 905.6 28,390 978 30,660 2.0 76 83 .. 14.2
Central African Rep. 3.9 1.5 6 1.2 310 4 d 1,110 d –0.8 41 42 49 e 0.1
Chad 8.8 2.9 7 2.3 260 13 1,420 27.4 47 50 26 e 0.0
Chile 16.0 1.2 21 78.4 4,910 168 10,500 4.9 73 80 96 c 3.9
China 1,296.5 0.7 139 1,676.8 1,290 7,170 f 5,530 f 8.8 69 73 91 c 2.2

Hong Kong, China 6.8 0.7 6,569 183.5 26,810 216 31,510 7.7 78 83 .. 5.0
Colombia 45.3 1.7 44 90.6 2,000 309 d 6,820 d 2.3 69 75 94 e 1.4
Congo, Dem. Rep. 54.8 3.0 24 6.4 120 37 d 680 d 3.2 45 46 65 e 0.1
Congo, Rep. 3.9 2.8 11 3.0 770 3 750 1.4 50 54 83 0.5
Costa Rica 4.1 1.6 80 19.0 4,670 39 d 9,530 d 2.7 76 81 96 1.4
Côte d’Ivoire 17.1 2.0 54 13.3 770 24 1,390 –4.0 45 46 48 e 0.7
Croatia 4.5 0.7 81 29.7 6,590 53 11,670 2.2 70 78 98 c 4.5
Czech Republic 10.2 –0.2 132 93.2 9,150 187 18,400 4.2 72 79 .. 11.6
Denmark 5.4 0.3 127 219.4 40,650 170 31,550 2.2 75 80 .. 8.4
Dominican Rep. 8.9 1.5 183 18.4 2,080 60 d 6,750 d 0.6 64 70 88 e 3.0
Ecuador 13.2 1.5 48 28.8 2,180 49 3,690 5.0 69 74 91 c 2.0
Egypt, Arab Rep. 68.7 1.8 69 90.1 1,310 283 4,120 2.5 68 71 .. 2.2
El Salvador 6.7 1.7 321 15.6 2,350 33 d 4,980 d –0.2 67 74 80 1.1
Eritrea 4.5 2.2 44 0.8 180 5 d 1,050 d –0.2 50 52 .. 0.1
Ethiopia 70.0 2.1 70 7.7 110 57 d 810 d 11.2 41 43 42 0.1
Finland 5.2 0.2 17 171.0 32,790 154 29,560 3.6 75 82 .. 10.3
France 60.0 0.5 109 1,858.7 30,090 g 1,759 29,320 1.9 76 83 .. 6.2
Georgia 4.5 –1.1 65 4.7 1,040 13 d 2,930 d 9.6 69 78 .. 1.3
Germany 82.6 0.1 237 2,489.0 30,120 2,310 27,950 1.5 76 81 .. 9.6
Ghana 21.1 1.8 93 8.1 380 48 d 2,280 d 3.3 54 55 54 c 0.3
Greece 11.1 0.4 86 183.9 16,610 244 22,000 3.8 75 81 91 e 8.2
Guatemala 12.6 2.6 116 26.9 2,130 52 d 4,140 d 0.1 63 69 69 c 0.9
Guinea 8.1 2.1 33 3.7 460 17 2,130 0.5 46 47 .. 0.2
Haiti 8.6 1.9 312 3.4 390 14 d 1,680 d –5.5 50 54 52 0.2
Honduras 7.1 2.5 64 7.3 1,030 19 d 2,710 d 2.1 63 69 80 c 0.7
Hungary 10.1 0.1 109 83.3 8,270 157 15,620 4.6 69 77 99 c 5.4
India 1,079.7 1.5 363 674.6 620 3,347 d 3,100 d 5.4 63 64 61 c 1.1
Indonesia 217.6 1.3 120 248.0 1,140 753 3,460 3.7 65 69 88 1.3
Iran, Islamic Rep. 66.9 1.2 41 154.0 2,300 505 7,550 5.7 68 71 77 e 4.9
Ireland 4.0 1.3 58 137.8 34,280 133 33,170 4.2 75 80 .. 11.1
Israel 6.8 1.9 313 118.1 17,380 160 23,510 2.6 77 81 97 e 10.0
Italy 57.6 –0.1 196 1,503.6 26,120 1,604 27,860 1.3 77 83 .. 7.4
Jamaica 2.7 0.8 246 7.7 2,900 10 3,630 1.2 74 78 88 4.2
Japan 127.8 0.2 351 4,749.9 37,180 3,838 30,040 2.5 78 85 .. 9.3
Jordan 5.4 2.7 61 11.6 2,140 25 4,640 4.9 71 74 90 e 3.2
Kazakhstan 15.0 –0.2 6 33.8 2,260 104 6,980 8.8 56 67 100 c 8.1
Kenya 32.4 1.9 57 15.0 460 34 1,050 0.4 45 46 74 e 0.3
Korea, Rep. 48.1 0.6 488 673.0 13,980 982 20,400 4.1 71 78 .. 9.1
Kuwait 2.5 2.9 138 43.1 17,970 47 d 19,510 d 7.1 75 79 83 21.9
Kyrgyz Rep. 5.1 0.9 27 2.1 400 9 1,840 6.1 61 69 99 c 0.9
Lao PDR 5.8 2.3 25 2.2 390 11 1,850 3.6 54 56 69 e 0.1
Latvia 2.3 –0.7 37 12.6 5,460 27 11,850 9.4 66 76 100 c 2.5
Lebanon 4.6 1.3 445 22.7 4,980 25 5,380 5.0 69 73 .. 3.5
Lithuania 3.4 –0.5 55 19.7 5,740 43 12,610 7.1 66 78 100 c 3.4
Macedonia, FYR 2.1 0.4 81 4.9 2,350 13 6,480 1.9 71 76 96 c 5.5
Madagascar 17.3 2.8 30 5.2 300 14 830 2.6 54 57 71 e 0.1
Malawi 11.2 2.0 119 1.9 170 7 620 1.8 37 38 64 c 0.1
Malaysia 25.2 2.0 77 117.1 4,650 243 9,630 5.2 71 76 89 c 6.2
Mali 11.9 2.4 10 4.3 360 12 980 –0.3 40 42 19 c 0.1
Mauritania 2.9 2.4 3 1.2 420 6 d 2,050 d 4.5 49 53 51 c 1.2

Tabel 1 Indikator-indikator pembangunan kunci

Penduduk
Pendapatan nasional bruto 

(GNI)a
PPP pendapatan nasional 

bruto (GNI)b

Pertumbuhan 
Produk 

domestik bruto 
per kapita % 

Harapan hidup pada waktu 
kelahiran

Angka melek 
huruf umur 
15 tahun 

 atau lebih

Emisi CO2 
per kapita 

ton3

Juta Pertumbuhan 
tahunan

 rata-rata %

Kepadatan 
penduduk
per km2

Miliar
$

Per kapita
$

Miliar
$

Per kapita
$

Laki-laki
tahun

Perempuan
tahun

2004 2000–2004 2004 2004 2004 2004 2004 2003–2004 2003 2003 1998–2004 2000

Catatan: Untuk komparabilitas dan cakupan data, lihat catatan teknis. Angka yang dicetak miring menunjukkan tahun, kecuali dinyatakan lain. 
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Mexico 103.8 1.4 54 703.1 6,770 995 9,590 2.9 71 77 90 e 4.3
Moldova 4.2 –0.4 128 2.6 710 h 8 1,930 7.8 63 71 96 e 1.5
Mongolia 2.5 1.2 2 1.5 590 5 2,020 9.1 64 68 98 c 3.1
Morocco 30.6 1.6 69 46.5 1,520 125 4,100 1.9 67 71 51 1.3
Mozambique 19.1 2.0 24 4.7 250 22 d 1,160 d 5.9 40 42 46 0.1
Namibia 2.0 1.8 2 4.8 2,370 14 d 6,960 d 3.2 41 40 85 c 1.0
Nepal 25.2 2.2 176 6.5 260 37 1,470 1.6 60 60 49 c 0.1
Netherlands 16.3 0.5 480 515.1 31,700 507 31,220 1.2 76 81 .. 8.7
New Zealand 4.1 1.3 15 82.5 20,310 90 22,130 3.1 77 81 .. 8.3
Nicaragua 5.6 2.5 46 4.5 790 18 3,300 1.4 67 71 77 e 0.7
Niger 12.1 3.0 10 2.8 230 10 d 830 d –1.9 46 47 14 c 0.1
Nigeria 139.8 2.4 154 54.0 390 130 d 930 d 1.1 44 45 67 0.3
Norway 4.6 0.5 15 238.4 52,030 177 38,550 2.5 77 82 .. 11.1
Oman 2.7 2.5 9 20.5 7,890 34 13,250 0.1 73 76 74 8.2
Pakistan 152.1 2.4 197 90.7 600 328 2,160 3.9 63 65 49 e 0.8
Panama 3.0 1.5 41 13.5 4,450 21 d 6,870 d 4.7 73 77 92 c 2.2
Papua New Guinea 5.6 2.3 12 3.3 580 13 d 2,300 d 0.5 56 58 57 c 0.5
Paraguay 5.8 2.3 15 6.8 1,170 28 d 4,870 d 0.4 69 73 92 e 0.7
Peru 27.5 1.5 22 65.0 2,360 148 5,370 3.5 68 72 88 e 1.1
Philippines 83.0 2.0 278 96.9 1,170 406 4,890 4.3 68 72 93 c 1.0
Poland 38.2 –0.3 125 232.4 6,090 482 12,640 5.4 71 79 .. 7.8
Portugal 10.4 0.5 114 149.8 14,350 201 19,250 1.1 73 80 .. 5.8
Romania 21.9 –0.7 95 63.9 2,920 179 8,190 7.7 66 74 97 c 3.8
Russian Federation 142.8 –0.5 8 487.3 3,410 1,374 9,620 7.7 60 72 99 c 9.9
Rwanda 8.4 2.2 341 1.9 220 11 d 1,300 d 3.5 39 40 64 e 0.1
Saudi Arabia 23.2 2.8 11 242.2 10,430 325 d 14,010 d 2.1 72 75 79 e 18.1
Senegal 10.5 2.3 54 7.0 670 18 d 1,720 d 3.8 51 54 39 e 0.4
Serbia & Montenegro 8.2 .. 80 21.7 2,620 i .. .. 7.0 70 75 96 c 3.7
Sierra Leone 5.4 1.9 76 1.1 200 4 790 5.4 36 39 30 e 0.1
Singapore 4.3 1.9 6,470 105.0 24,220 115 26,590 6.3 76 80 93 c 14.7
Slovak Rep. 5.4 0.0 110 34.9 6,480 77 14,370 5.5 69 78 100 c 6.6
Slovenia 2.0 0.1 99 29.6 14,810 41 20,730 4.6 72 80 100 7.3
South Africa 45.6 0.9 38 165.3 3,630 500 d 10,960 d 4.3 45 46 .. 7.4
Spain 41.3 0.5 83 875.8 21,210 1,035 25,070 2.6 76 84 .. 7.0
Sri Lanka 19.4 1.3 301 19.6 1,010 78 4,000 4.8 72 76 90 c 0.6
Sudan 34.4 2.2 14 18.2 530 64 1,870 3.5 57 60 59 e 0.2
Sweden 9.0 0.3 22 321.4 35,770 267 29,770 3.3 78 82 .. 5.3
Switzerland 7.4 0.7 187 356.1 48,230 261 35,370 1.3 78 83 .. 5.4
Syrian Arab Rep. 17.8 2.3 97 21.1 1,190 63 3,550 1.3 68 73 83 e 3.3
Tajikistan 6.4 1.1 46 1.8 280 7 1,150 9.4 63 69 99 c 0.6
Tanzania 36.6 2.0 41 11.6 j 330 j 24 660 4.3 42 43 69 c 0.1
Thailand 62.4 0.7 122 158.7 2,540 500 8,020 5.4 67 72 93 c 3.3
Togo 5.0 2.1 91 1.9 380 8 d 1,690 d 0.8 49 51 53 e 0.4
Tunisia 10.0 1.1 64 26.3 2,630 73 7,310 4.5 71 75 74 c 1.9
Turkey 71.7 1.5 93 268.7 3,750 551 7,680 7.4 66 71 88 e 3.3
Turkmenistan 4.9 1.5 10 6.6 1,340 34 6,910 15.4 61 68 .. 7.5
Uganda 25.9 2.7 132 6.9 270 39 d 1,520 d 3.1 43 44 69 0.1
Ukraine 48.0 –0.8 83 60.3 1,260 300 6,250 12.9 63 74 99 c 6.9
United Kingdom 59.4 0.2 247 2,016.4 33,940 1,869 31,460 3.0 75 80 .. 9.6
United States 293.5 1.0 32 12,150.9 41,400 11,655 39,710 3.4 75 80 .. 19.8
Uruguay 3.4 0.6 19 13.4 3,950 31 9,070 11.6 72 79 98 1.6
Uzbekistan 25.9 1.3 63 11.9 460 48 1,860 6.3 64 70 99 4.8
Venezuela, RB 26.1 1.8 30 105.0 4,020 150 5,760 15.3 71 77 93 c 6.5
Vietnam 82.2 1.1 252 45.1 550 222 2,700 6.4 68 72 90 c 0.7
West Bank & Gaza 3.5 4.2 564 3.8 1,120 .. .. –5.6 71 75 92 e ..
Yemen, Rep. 19.8 3.0 37 11.2 570 16 820 –0.4 57 58 49 0.5
Zambia 10.5 1.6 14 4.7 450 9 890 3.2 36 37 68 e 0.2
Zimbabwe 13.2 1.0 34 .. .. k 28 2,180 –6.7 39 38 90 1.2
World 6,345.1 s 1.2 w 49 w 39,833.6 t 6,280 w 55,584 t 8,760 w 2.9 w 65 w 69 w 82 w 3.8 w
Low income 2,338.1 1.8 80 1,184.3 510 5,279 2,260 4.4 57 59 64 0.8
Middle income 3,006.2 0.9 44 6,594.2 2,190 19,483 6,480 6.0 67 72 90 3.2

Lower middle income 2,430.3 0.9 63 3,846.9 1,580 13,709 5,640 6.2 68 72 89 2.9
Upper middle income 575.9 0.7 20 2,747.8 4,770 5,814 10,090 5.9 65 73 93 6.3

Low & middle income 5,344.3 1.3 55 7,777.5 1,460 24,753 4,630 5.5 63 66 81 2.2
East Asia & Pacific 1,870.2 0.9 118 2,389.4 1,280 9,488 5,070 7.6 68 71 85 2.1
Europe & Central Asia 472.1 –0.1 20 1,553.3 3,290 3,947 8,360 7.0 64 73 98 6.7
Latin America & Carib. 541.3 1.4 27 1,948.1 3,600 4,146 7,660 4.5 68 74 88 2.7
Middle East & N. Africa 294.0 1.8 33 588.6 2,000 1,693 5,760 3.3 67 70 74 4.2
South Asia 1,447.7 1.7 303 860.3 590 4,103 2,830 5.0 62 64 64 0.9
Sub-Saharan Africa 719.0 2.2 30 432.0 600 1,331 1,850 2.4 45 46 61 0.7

High income 1,000.8 0.7 30 32,064.0 32,040 31,000 30,970 2.8 75 81 91 12.4

Tabel 1 Indikator-indikator pembangunan kunci—Lanjutan

Penduduk
Pendapatan nasional bruto 

(GNI)a
PPP pendapatan nasional 

bruto (GNI)b

Pertumbuhan 
Produk 

domestik bruto 
per kapita % 

Harapan hidup pada waktu 
kelahiran

Angka melek 
huruf umur 
15 tahun 

 atau lebih

Emisi CO2 
per kapita 

ton3

Juta Pertumbuhan 
tahunan

 rata-rata %

Kepadatan 
penduduk
per km2

Miliar
$

Per kapita
$

Miliar
$

Per kapita
$

Laki-laki
tahun

Perempuan
tahun

2004 2000–2004 2004 2004 2004 2004 2004 2003–2004 2003 2003 1998–2004 2000

Catatan: a. Dihitung dengan menggunakan metode Atlas Bank Dunia. b. PPP adalah singkatan dari purchasing power parity (paritas daya beli), lihat definisi. c. Estimasi nasional yang didasarkan pada data 
sensus. d. Estimasi didasarkan pada regresi; yang lain diekstrapolasi dari estimasi International Comparison Programme yang terbaru. e. Estimasi nasional berdasarkan data survei. f. Estimasi didasarkan pada 
perbandingan bilateral antara Cina dan Amerika Serikat (Ruoen dan Kai 1995). g. Estimasi GNI dan GNI per kapita juga mencakup departemen-departemen Prancis di luar negeri: Guiana Prancis, Guadaloupe, 
Martinique, dan Réunion. h. Tidak memasukkan data dari Transnistria. i. Tidak memasukkan data dari Kosovo. j. Data hanya mengacu pada Tanzania daratan. k. Diperkirakan sebagai negara berpendapatan 
rendah ($825 atau kurang).
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Albania 2002 c <2 .. 13.6 .. 101 96 100 45 21 .. 55 .. 94
Algeria 1995 c <2 9.2 6.0 80 96 83 99 69 41 0.1 140 77 92
Angola .. 20.0 30.5 39 .. .. .. 260 260 3.9 1,700 .. 45
Argentina 2001 d 3.3 1.9 .. 100 103 .. 102 28 20 0.7 82 96 99
Armenia 2003 c, e <2 .. 2.6 91 110 .. 101 60 33 .. 55 .. 97
Australia .. .. .. .. .. 101 98 10 6 0.1 8 100 ..
Austria .. .. .. .. 101 95 97 10 6 0.3 4 .. ..
Azerbaijan 2001 c 3.7 .. 6.8 .. 106 100 97 105 91 <0.1 94 .. 84
Bangladesh 2000 c 36.0 68.3 52.2 46 73 77 107 144 69 .. 380 .. 14
Belarus 2000 c <2 .. .. 94 99 .. 102 17 17 .. 35 .. 100
Belgium .. .. .. .. .. 101 106 9 5 0.2 10 .. ..
Benin .. 35.0 22.9 22 51 48 66 185 154 1.9 850 .. 66
Bolivia 1999 c 14.4 14.9 .. 71 101 90 98 120 66 0.1 420 .. 65
Bosnia & Herzegovina .. .. 4.1 .. .. .. .. 22 17 <0.1 31 97 100
Brazil 2001 d 8.2 7.0 .. 97 112 .. 103 60 35 0.7 260 72 ..
Bulgaria 2003 c, e <2 .. .. 90 97 99 97 19 17 0.1 32 .. ..
Burkina Faso 1998 c 44.9 32.7 37.7 19 29 61 72 210 207 1.8 f 1,000 .. ..
Burundi 1998 c 54.6 37.5 45.1 47 31 82 79 190 190 6.0 1,000 .. 25
Cambodia 1997 c 34.1 .. 45.2 .. 81 73 85 115 140 2.6 450 .. 32
Cameroon 2001 c 17.1 15.1 .. 56 70 83 85 139 166 5.5 g 730 58 60
Canada .. .. .. .. .. 99 100 8 7 0.3 6 .. ..
Central African Rep. 1993 c 66.6 .. .. 27 .. 60 .. 180 180 13.5 1,100 .. 44
Chad .. .. 28.0 19 25 41 59 203 200 4.8 1,100 .. 16
Chile 2000 d <2 1.0 0.8 .. 104 101 100 19 9 0.3 31 .. 100
China 2001 c 16.6 17.4 10.0 105 98 87 98 49 37 0.1 56 .. 97

Hong Kong, China .. .. .. 102 101 103 101 .. .. 0.1 .. .. ..
Colombia 1999 d 8.2 10.1 6.7 71 88 114 104 36 21 0.7 130 82 86
Congo, Dem. Rep. .. .. 31.0 47 32 .. .. 205 205 4.2 990 .. 61
Congo, Rep. .. 23.9 .. 54 59 85 87 110 108 4.9 510 .. ..
Costa Rica 2000 d 2.0 2.2 .. 72 94 100 101 17 10 0.6 43 98 98
Côte d’Ivoire 2002 c, e 14.8 23.8 .. 46 51 66 69 157 192 7.0 690 .. 63
Croatia 2001 c <2 0.7 .. 83 96 102 101 13 7 <0.1 8 .. ..
Czech Rep. 1996 d <2 1.0 .. .. 106 98 101 13 5 0.1 9 .. ..
Denmark .. .. .. 98 107 101 103 9 6 0.2 5 .. ..
Dominican Rep. 1998 d <2 10.3 5.3 62 93 .. 108 65 35 1.7 150 93 98
Ecuador 1998 d 17.7 16.5 .. 92 100 .. 100 57 27 0.3 130 .. ..
Egypt, Arab Rep. 1999–2000 c 3.1 9.9 8.6 .. 91 81 94 104 39 <0.1 84 37 69
El Salvador 2000 d 31.1 11.2 10.3 59 89 101 96 60 36 0.7 150 .. 69
Eritrea .. 41.0 39.6 19 40 .. 76 147 85 2.7 630 .. 28
Ethiopia 1999–2000 c 23.0 47.7 47.2 22 39 68 69 204 169 4.4 850 .. 6
Finland .. .. .. 97 101 109 106 7 4 0.1 6 .. ..
France .. .. .. 104 98 102 100 9 6 0.4 17 .. ..
Georgia 2001 c 2.7 .. .. 81 82 98 100 47 45 0.1 32 .. ..
Germany .. .. .. 101 101 99 99 9 5 0.1 8 .. ..
Ghana 1998–99 c 44.8 27.3 22.1 61 62 77 91 125 95 3.1 540 .. ..
Greece .. .. .. 100 .. 99 100 11 5 0.2 9 .. ..
Guatemala 2000 d 16.0 33.2 22.7 .. 66 .. 93 82 47 1.1 240 .. 41
Guinea .. .. .. 17 41 44 69 240 160 3.2 740 31 ..
Haiti 2001 c, e 67.0 26.8 17.2 29 .. 95 .. 150 118 5.6 680 .. 24
Honduras 1999 d 20.7 18.3 16.6 65 79 .. .. 59 41 1.8 110 45 56
Hungary 2002 c <2 2.2 .. 82 102 100 100 17 7 0.1 16 .. ..
India 1999–2000 c 35.3 53.2 .. 78 81 70 88 123 87 0.9 540 .. 43
Indonesia 2002 c 7.5 39.9 27.3 93 95 93 98 91 41 0.1 230 32 68
Iran, Islamic Rep. 1998 c <2 .. .. 101 107 85 95 72 39 0.1 76 .. 90
Ireland .. .. .. .. .. 104 104 9 7 0.1 5 .. ..
Israel .. .. .. .. .. 105 99 12 6 0.1 17 .. ..
Italy .. .. .. 104 101 100 99 9 6 0.5 5 .. ..
Jamaica 2000 c <2 4.6 .. 89 85 102 101 20 20 1.2 87 .. ..
Japan .. .. .. 101 .. 101 100 6 5 <0.1 10 100 ..
Jordan 2002 c <2 6.4 4.4 104 98 101 101 40 28 <0.1 41 87 100
Kazakhstan 2003 c <2 .. .. .. 110 102 100 63 73 0.2 210 .. ..
Kenya 1997 c 22.8 22.5 19.9 86 73 92 94 97 123 6.7 f 1,000 .. 41
Korea, Rep. 1998 d <2 .. .. 98 97 99 100 9 5 <0.1 20 98 ..
Kuwait .. .. .. 53 96 97 104 16 9 .. 5 .. ..
Kyrgyz Rep. 2002 c <2 .. 5.8 .. 93 .. 100 80 68 0.1 110 .. ..
Lao PDR 1997–98 c 26.3 40.0 40.0 46 74 75 83 163 91 0.1 650 .. 19
Latvia 1998 c <2 .. .. 73 101 100 99 18 12 0.6 42 .. ..
Lebanon .. .. .. .. 68 .. 102 37 31 0.1 150 .. ..
Lithuania 2000 c <2 .. .. 89 102 .. 99 14 11 0.1 13 .. ..
Macedonia, FYR 2003 c <2 .. .. 99 100 99 99 33 11 <0.1 23 .. 98
Madagascar 2001 c 61.0 45.2 33.1 35 47 98 .. 168 126 1.7 550 57 46
Malawi 1997–98 c 41.7 27.6 25.4 36 71 81 92 241 178 14.2 1,800 55 61
Malaysia 1997 d <2 22.4 .. 88 92 102 105 21 7 0.4 41 .. 97
Mali 1994 c 72.3 30.6 33.2 12 40 58 71 250 220 1.7 h 1,200 .. 41
Mauritania 2000 c 25.9 47.6 31.8 33 43 67 94 162 107 0.6 1,000 40 57

Tabel 2 Tujuan Pembangunan Milenium: Menghapus kemiskinan dan memperbaiki standar kehidupan   

Tahun survei

Meniadakan kemiskinan dan kelaparan 
ekstrem

Mencapai pendidikan 
dasar 

universal

Memperjuangkan 
kesetaraan 

gender

Mengurangi 
angka kematian 

anak

Melawan 
HIV/AIDS dan 

penyakit-
penyakit lain

Mamperbaiki 
kesehatan ibu

Proporsi 
penduduk 

berpenghasilan di 
bawah $1/hari

Prevalensi malnutrisi 
anak balita (%)

Angka lulus sekolah 
dasar (%)

Rasio paritas gender 
di sekolah dasar dan 

menengah (%)

Angka kematian 
balita per 1.000 

kelahiran

Prevalensi 
HIV (%) dari 

penduduk usia 
15–49

Angka kematian
 ibu per 
100.000 

kelahiran hidup

Kelahiran yang 
dibantu oleh tenaga 

kesehatan 
profesional (%)

1989–4a 2000–3a
1988/9–
1993/4b

2000/1–
2003/4a 1990/1 2002/3 1990 2003 2003 2000 1990–2a  2000–3a

Catatan: Untuk komparabilitas dan cakupan data, lihat catatan teknis. Angka yang dicetak miring menunjukkan tahun, kecuali dinyatakan lain. 
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Mexico 2000 c 9.9 16.6 .. 88 99 98 103 46 28 0.3 83 .. ..
Moldova 2001 c 21.8 .. .. 95 83 105 102 37 32 0.2 36 .. ..
Mongolia 1998 c 27.0 12.3 12.7 .. 108 109 110 104 68 <0.1 110 .. 99
Morocco 1999 c <2 9.5 .. 47 75 70 88 85 39 0.1 220 31 ..
Mozambique 1996 c 37.9 .. .. 28 52 73 79 242 147 12.2 1,000 .. 48
Namibia 1993 d 34.9 26.2 24.0 77 92 111 104 86 65 21.3 300 68 78
Nepal 1995–96 c 39.1 .. 48.3 55 78 57 85 145 82 0.5 740 7 11
Netherlands .. .. .. .. 98 97 98 9 6 0.2 16 .. ..
New Zealand .. .. .. 98 96 100 103 11 6 0.1 7 .. ..
Nicaragua 2001 c 45.1 11.0 9.6 44 75 112 104 68 38 0.2 230 .. 67
Niger 1995 c 60.6 42.6 40.1 18 26 56 69 320 262 1.2 1,600 15 16
Nigeria 2003 c, e 70.8 39.1 28.7 63 82 78 81 235 198 5.4 800 31 35
Norway .. .. .. .. .. 102 101 9 5 0.1 16 .. ..
Oman .. 24.3 .. 73 73 89 97 30 12 0.1 87 .. 95
Pakistan 2001 c, e 17.0 40.0 35.0 .. .. .. 71 138 98 0.1 500 19 23
Panama 2000 d 7.2 6.1 .. 86 98 99 100 34 24 0.9 160 .. ..
Papua New Guinea .. .. .. 51 53 79 87 101 93 0.6 300 .. ..
Paraguay 2002 d 16.4 3.7 .. 66 93 98 98 37 29 0.5 170 67 ..
Peru 2000 d 18.1 10.7 7.1 .. 102 .. 97 80 34 0.5 410 .. 59
Philippines 2000 c 15.5 29.6 .. 87 95 100 102 63 36 <0.1 200 .. 60
Poland 2001 c <2 .. .. 96 98 101 97 19 7 0.1 13 .. ..
Portugal 1994 d <2 .. .. 98 .. 103 102 15 5 0.4 5 .. ..
Romania 2002 c <2 5.7 3.2 96 89 99 100 32 20 <0.1 49 .. ..
Russian Federation 2002 c <2 4.2 5.5 95 93 104 .. 21 21 1.1 67 .. 99
Rwanda 1999–2000 c 51.7 29.4 24.3 44 37 96 95 173 203 5.1 1,400 26 31
Saudi Arabia .. .. .. 57 61 84 93 44 26 .. 23 .. ..
Senegal 1995 c 22.3 22.2 22.7 45 48 68 87 148 137 0.8 690 .. 58
Serbia & Montenegro .. .. 1.9 71 96 103 101 26 14 0.2 11 .. 99
Sierra Leone 1989 c 57.0 28.7 27.2 .. 56 67 70 302 284 .. 2,000 .. 42
Singapore .. .. 3.4 .. .. 95 .. 8 5 0.2 30 .. ..
Slovak Rep. 1996 d <2 .. .. 96 99 .. 100 15 8 <0.1 3 .. ..
Slovenia 1998 c <2 .. .. 97 95 .. 99 9 4 <0.1 17 100 ..
South Africa 2000 c 10.7 .. .. 81 99 103 100 60 66 15.6 i 230 .. ..
Spain .. .. .. .. .. 104 102 9 4 0.7 4 .. ..
Sri Lanka 2002 c, e 5.6 37.7 .. 103 113 102 103 32 15 <0.1 92 .. 97
Sudan .. 33.9 40.7 44 49 77 86 120 93 2.3 590 69 ..
Sweden .. .. .. 96 101 102 111 7 4 0.1 2 .. ..
Switzerland .. .. .. .. 99 97 96 9 6 0.4 7 .. ..
Syrian Arab Rep. .. 12.1 6.9 99 88 85 93 44 18 <0.1 160 .. ..
Tajikistan 2003 c 7.4 .. .. 100 100 .. 88 119 95 <0.1 100 .. 71
Tanzania 1991 c 48.5 28.9 .. 46 58 96 .. 163 165 8.8 1,500 44 ..
Thailand 2000 c <2 18.6 .. .. 86 95 97 40 26 1.5 44 .. 99
Togo .. 24.6 .. 40 78 59 .. 152 140 4.1 570 .. 49
Tunisia 2000 c <2 10.3 4.0 75 101 86 102 52 24 <0.1 120 .. 90
Turkey 2002 c, e 4.8 10.4 .. .. 95 81 85 78 39 .. 70 .. ..
Turkmenistan 1998 c 12.1 .. 12.0 .. .. .. .. 97 102 <0.1 31 .. 97
Uganda .. 23.0 22.9 .. 63 77 96 160 140 4.1 880 .. 39
Ukraine 1999 d 2.9 .. 3.2 93 98 .. 99 22 20 1.4 35 .. ..
United Kingdom .. .. .. .. .. 98 116 10 7 0.2 13 .. ..
United States .. 1.4 .. .. .. 100 100 11 8 0.6 17 .. ..
Uruguay 2000 d <2 4.4 .. 95 92 .. 105 24 14 0.3 27 .. ..
Uzbekistan 2000 c 17.3 .. 7.9 .. 103 94 98 79 69 0.1 24 .. 96
Venezuela, RB 2000 d, e 9.9 4.5 4.4 81 90 105 104 27 21 0.7 96 .. 94
Vietnam 2000 c .. 44.9 33.8 .. 95 .. 93 53 23 0.4 130 .. 85
West Bank & Gaza .. .. .. .. 106 .. 1 .. .. .. .. .. 97
Yemen, Rep. 1998 c 15.7 39.0 .. .. 66 .. 61 142 113 0.1 570 16 ..
Zambia 1998 c 63.7 25.2 28.1 .. 69 .. 91 180 182 15.6 j 750 51 43
Zimbabwe 1995–96 c 56.1 15.5 .. 96 81 96 95 80 126 24.6 1,100 .. ..
World 29.3 t .. w .. w .. w 87 w 95 w 95 w 84 w 1.1 w 407 w .. w 57 w
Low income 46.8 .. 65 71 74 87 148 119 2.1 689 .. 38
Middle income 14.7 11.8 94 96 91 99 56 40 0.7 115 .. 86

Lower middle income 15.9 12.3 95 96 89 99 60 42 0.7 121 .. 85
Upper middle income 9.2 .. 90 96 99 99 40 30 0.6 67 .. ..

Low & middle income 30.6 .. 81 84 84 94 103 85 1.2 444 .. 57
East Asia & Pacific 20.6 15.3 97 97 89 98 59 41 0.2 116 .. 87
Europe & Central Asia .. .. 94 k 95 k 98 .. 46 36 0.7 58 97 ..
Latin America & Carib. 9.7 .. 88 96 .. 102 53 33 0.7 193 .. ..
Middle East & N. Africa 13.0 .. 82 87 82 92 80 56 0.1 162 .. 80
South Asia 53.2 .. 74 80 71 89 130 86 0.8 567 .. 36
Sub-Saharan Africa 33.2 31.4 50 59 79 83 187 171 7.2 916 .. 39

High income .. .. .. .. 100 101 11 7 0.4 13 .. ..

Tabel 2 Tujuan Pembangunan Milenium: Menghapus kemiskinan dan memperbaiki standar kehidupan—Lanjutan   

Tahun survei

Meniadakan kemiskinan dan kelaparan 
ekstrem

Mencapai pendidikan 
dasar 

universal

Memperjuangkan 
kesetaraan 

gender

Mengurangi 
angka kematian 

anak

Melawan 
HIV/AIDS dan 

penyakit-
penyakit lain

Mamperbaiki 
kesehatan ibu

Proporsi 
penduduk 

berpenghasilan di 
bawah $1/hari

Prevalensi malnutrisi 
anak balita (%)

Angka lulus sekolah 
dasar (%)

Rasio paritas gender 
di sekolah dasar dan 

menengah (%)

Angka kematian 
balita per 1.000 

kelahiran

Prevalensi 
HIV (%) dari 

penduduk usia 
15–49

Angka kematian
 ibu per 
100.000 

kelahiran hidup

Kelahiran yang 
dibantu oleh tenaga 

kesehatan 
profesional (%)

1989–4a 2000–3a
1988/9–
1993/4b

2000/1–
2003/4a 1990/1 2002/3 1990 2003 2003 2000 1990–2a  2000–3a

Catatan: a. Data berasal dari tahun terakhir yang tersedia. b. Data berasal dari tahun 1990 atau tahun yang terdekat. c. Dasar pengeluaran. d. Dasar pendatapan. e. Data awal. f. Data survei, 2003.                      
g. Data survei, 2004. h. Data survei, 2001. i. Data survei, 2002. j. Data survei 2001/2002. k. Hanya merepresentasikan 61% dari populasi.
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Albania 7,590 6.0 770 1,354 25 19 56 88 10 25 –23 3.6
Algeria 84,649 4.8 1,801 1,964 13 74 14 49 8 29 14 6.0
Angola 20,108 8.1 207 161 9 65 27 71 .. a 12 17 95.3
Argentina 151,501 –0.1 6,507 9,272 10 32 59 70 8 18 5 13.3
Armenia 3,549 12.0 .. 2,646 25 39 36 83 10 25 –18 4.1
Australia 631,256 3.3 20,601 26,957 3 26 71 60 18 25 –2 2.9
Austria 290,109 1.2 11,153 24,456 2 32 66 57 19 23 2 1.8
Azerbaijan 8,523 10.7 .. 1,026 13 54 32 63 12 49 –24 4.1
Bangladesh 56,844 5.1 239 309 21 27 53 78 5 23 –7 4.5
Belarus 22,849 6.7 .. 2,259 16 38 46 77 11 14 –2 41.7
Belgium 349,830 1.2 19,687 38,431 1 26 72 55 23 20 3 1.9
Benin 4,075 4.5 360 583 36 14 50 77 14 20 –11 3.2
Bolivia 8,773 2.6 662 739 15 30 55 72 14 13 1 4.8
Bosnia & Herzegovina 8,121 3.8 .. .. 15 32 53 91 23 21 –35 3.0
Brazil 604,855 2.0 1,658 3,004 5 17 78 61 14 19 5 10.6
Bulgaria 24,131 4.7 2,434 6,310 10 27 63 69 19 23 –11 4.0
Burkina Faso 4,824 5.2 140 163 31 20 49 82 13 19 –14 3.0
Burundi 657 2.7 119 104 51 20 29 98 8 11 –16 6.6
Cambodia 4,597 5.6 .. 292 36 28 37 88 .. a 23 –11 1.5
Cameroon 14,733 4.6 725 1,143 44 16 40 71 11 18 0 2.7
Canada 979,764 2.5 27,739 36,702 .. .. .. 56 19 20 4 2.2
Central African Rep. 1,331 –1.4 291 407 61 25 14 87 10 7 –4 2.0
Chad 4,285 14.3 164 220 61 9 30 53 5 25 18 5.7
Chile 94,105 3.4 4,775 6,177 9 34 57 58 12 23 7 5.5
China 1,649,329 8.7 242 357 15 51 35 42 12 45 1 2.0

Hong Kong, China 163,005 3.2 .. .. 0 12 88 59 10 22 9 –3.9
Colombia 97,384 2.9 3,315 2,900 13 0 87 67 21 15 –2 7.0
Congo, Dem. Rep. 6,571 3.5 230 196 58 19 23 92 4 7 –3 55.5
Congo, Rep. 4,384 3.4 319 329 6 56 39 36 16 23 26 –2.9
Costa Rica 18,395 3.9 3,039 4,306 9 29 63 71 10 21 –2 9.0
Côte d’Ivoire 15,286 –1.5 610 806 25 19 55 73 9 8 10 3.3
Croatia 34,200 4.5 .. 8,956 8 29 63 57 20 28 –5 3.3
Czech Rep. 107,047 2.9 .. 4,300 3 39 57 50 23 28 0 3.1
Denmark 243,043 1.2 18,564 36,320 2 26 71 47 26 20 7 1.9
Dominican Rep. 18,673 2.4 2,273 4,076 11 31 58 73 5 21 1 20.6
Ecuador 30,282 4.2 1,969 1,441 7 30 63 64 11 22 3 12.0
Egypt, Arab Rep. 75,148 3.5 1,497 1,952 15 32 52 75 10 17 –2 4.3
El Salvador 15,824 1.9 1,571 1,613 9 33 58 86 12 17 –14 2.7
Eritrea 925 3.3 .. 64 15 24 61 97 54 22 –73 15.8
Ethiopia 8,077 3.7 .. 123 46 10 44 77 22 20 –19 2.3
Finland 186,597 2.2 16,056 30,391 3 31 66 52 22 18 7 1.3
France 2,002,582 1.4 20,265 38,647 3 24 73 55 24 19 1 1.7
Georgia 5,091 7.6 .. 1,374 20 25 54 81 9 24 –15 5.0
Germany 2,714,418 0.5 10,963 22,127 1 29 69 59 19 18 4 1.2
Ghana 8,620 4.8 315 338 35 22 43 80 12 27 –19 24.4
Greece 203,401 4.1 7,579 9,226 7 24 69 67 15 26 –8 3.5
Guatemala 27,451 2.3 2,121 2,261 22 19 59 90 5 17 –12 7.2
Guinea 3,508 2.9 171 225 25 37 38 86 6 11 –2 8.6
Haiti 3,535 –1.0 802 469 28 17 55 98 5 23 –27 17.5
Honduras 7,371 3.3 950 1,133 14 31 55 74 14 29 –17 7.3
Hungary 99,712 3.5 2,247 4,041 4 31 65 69 11 24 –4 7.6
India 691,876 6.2 341 397 22 26 52 67 11 23 –1 3.9
Indonesia 257,641 4.6 477 556 17 46 38 65 8 23 4 7.9
Iran, Islamic Rep. 162,709 6.2 1,799 2,354 11 41 48 49 14 36 1 19.3
Ireland 183,560 5.4 .. .. 3 42 55 44 15 22 19 3.8
Israel 117,548 0.9 .. .. .. .. .. 59 29 18 –6 1.8
Italy 1,672,302 0.8 11,411 21,436 3 28 70 60 19 20 1 2.8
Jamaica 8,030 1.7 1,910 1,937 5 29 66 71 16 32 –20 9.9
Japan 4,623,398 1.3 19,163 25,339 1 30 68 57 18 24 2 –1.9
Jordan 11,196 5.1 1,456 960 2 25 73 81 20 21 –22 1.7
Kazakhstan 40,743 10.3 .. 1,385 7 39 53 58 11 25 6 9.2
Kenya 15,600 1.5 184 148 16 19 65 79 17 12 –8 9.9
Korea, Rep. 679,674 4.7 5,312 9,888 3 35 62 55 13 29 3 2.9
Kuwait 41,748 2.4 .. .. .. .. .. 50 26 9 16 0.6
Kyrgyz Rep. 2,205 4.5 .. 929 39 23 38 71 17 16 –4 4.2
Lao PDR 2,412 5.7 351 459 49 26 25 84 5 19 –8 11.3
Latvia 13,629 7.5 .. 2,385 4 25 71 63 21 29 –13 3.9
Lebanon 21,768 4.4 .. 24,371 13 19 68 82 17 21 –20 2.7
Lithuania 22,263 7.5 .. 4,071 7 33 60 67 16 23 –7 0.4
Macedonia, FYR 5,246 0.8 .. 2,935 12 28 60 83 11 22 –17 2.3
Madagascar 4,364 0.9 187 176 29 16 55 81 9 24 –15 9.6
Malawi 1,813 1.8 77 130 39 15 46 88 15 11 –15 15.0
Malaysia 117,776 4.3 3,694 4,571 10 48 42 45 14 21 21 2.8
Mali 4,863 6.3 203 227 38 26 36 78 10 20 –8 4.7
Mauritania 1,357 5.3 244 278 19 30 51 85 18 17 –20 6.8

Tabel 3 Aktivitas ekonomi

Produk domestik bruto 
(GDP)

Produktivitas pertanian
Pertambahan nilai agr. per 

pekerja pertanian 2000 dolar

Pertambahan nilai sebagai 
% dari GDP

Pengeluaran 
konsumsi

RT % dari GDP

Anggaran 
konsumsi 

pemerintah 
% dari
GDP

Formasi modal 
kotor % dari 

GDP

Keseimbangan 
barang dan

jasa eksternal % 
dari GDP

Deflator implisit 
GDP 

Persentase 
pertumbuhan 

tahunan 
rata-rata

Pertanian Industri   Jasa

Juta $

Persentase 
pertumbuhan 

tahunan
rata-rata

2004 2000–4 1989–1 2001–3 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2000–4

Catatan: Untuk komparabilitas dan cakupan data, lihat catatan teknis. Angka yang dicetak miring menunjukkan tahun, kecuali dinyatakan lain.
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Mexico 676,497 1.5 2,224 2,708 4 25 71 68 12 22 –2 7.0
Moldova 2,595 6.9 .. 726 23 21 55 97 15 21 –32 11.5
Mongolia 1,525 5.2 1,003 694 26 14 60 53 19 38 –10 9.5
Morocco 50,055 4.5 1,580 1,515 17 30 53 65 18 24 –6 1.0
Mozambique 5,548 8.5 117 136 26 31 43 76 11 22 –9 12.0
Namibia 5,456 3.2 792 1,003 11 26 64 56 29 23 –7 6.6
Nepal 6,707 2.6 196 208 40 23 37 76 10 26 –12 3.9
Netherlands 577,260 0.3 23,496 38,085 3 26 72 50 25 21 5 3.2
New Zealand 99,687 3.9 19,930 26,526 .. .. .. 60 18 21 1 2.6
Nicaragua 4,353 2.3 1,167 1,934 18 25 57 74 16 36 –26 5.8
Niger 3,081 4.1 174 172 40 17 43 82 12 16 –10 1.9
Nigeria 72,106 4.9 576 836 26 49 24 40 22 21 17 15.7
Norway 250,168 1.7 19,055 30,854 1 38 61 46 23 18 14 1.4
Oman 21,698 3.5 .. .. .. .. .. 44 22 16 18 –0.6
Pakistan 96,115 4.1 563 690 23 24 54 73 9 18 0 5.1
Panama 13,793 3.3 2,320 3,470 7 17 76 64 6 27 3 1.0
Papua New Guinea 3,909 0.6 390 434 26 39 35 56 14 18 12 7.3
Paraguay 7,127 1.2 2,201 2,380 27 24 49 79 7 18 –4 11.9
Peru 68,395 3.6 1,196 1,734 10 30 60 70 10 19 2 2.2
Philippines 86,429 4.2 910 1,016 14 32 54 73 10 17 0 5.0
Poland 241,833 2.8 .. 1,358 3 31 66 64 18 20 –2 1.9
Portugal 168,281 0.3 3,807 5,444 4 29 68 61 21 25 –7 3.6
Romania 73,167 5.5 2,079 3,430 13 40 47 67 11 22 –1 23.7
Russian Federation 582,395 6.1 .. 2,204 5 34 61 51 19 21 9 15.8
Rwanda 1,845 5.1 179 222 42 22 36 84 13 21 –18 5.1
Saudi Arabia 250,557 3.4 7,270 13,964 5 55 40 30 23 19 28 3.9
Senegal 7,665 4.6 270 260 17 21 62 76 14 21 –11 1.9
Serbia & Montenegro 23,996 4.5 .. .. .. .. .. 92 18 18 –29 29.6
Sierra Leone 1,075 15.8 .. .. 53 30 17 83 13 20 –16 4.7
Singapore 106,818 2.8 25,523 32,980 0 35 65 41 11 18 30 0.5
Slovak Rep. 41,092 4.6 .. .. 3 29 68 56 20 26 –3 4.3
Slovenia 32,182 3.2 .. 30,243 3 36 61 54 20 27 –1 6.4
South Africa 212,777 3.2 1,992 2,359 4 31 65 63 20 18 0 7.1
Spain 991,442 2.5 8,740 14,852 3 30 67 58 18 26 –2 4.3
Sri Lanka 20,055 3.8 696 737 17 25 58 76 8 25 –9 8.4
Sudan 19,559 6.0 308 613 39 18 43 71 12 20 –3 8.3
Sweden 346,404 2.0 20,416 30,469 2 28 70 49 28 16 7 1.7
Switzerland 359,465 0.5 .. .. .. .. .. 61 12 20 7 1.2
Syrian Arab Rep. 23,133 3.1 2,065 2,799 24 28 47 60 10 23 7 3.2
Tajikistan 2,078 9.9 .. 412 24 21 55 101 .. a 9 –10 23.8
Tanzania b 10,851 6.8 246 283 45 16 39 78 13 19 –10 5.9
Thailand 163,491 5.3 493 588 10 44 46 57 11 27 5 2.1
Togo 2,061 2.6 356 404 41 23 36 86 10 18 –13 0.7
Tunisia 28,185 4.3 2,144 2,438 13 28 60 65 14 25 –4 2.5
Turkey 301,950 4.2 1,749 1,764 12 27 61 65 13 26 –4 31.9
Turkmenistan 6,167 18.5 .. 1,253 .. .. .. 51 14 27 8 7.0
Uganda 6,833 5.8 187 230 32 21 47 76 16 22 –14 4.0
Ukraine 65,149 8.6 .. 1,442 14 40 46 55 19 19 7 9.0
United Kingdom 2,140,898 2.2 21,655 25,609 1 27 72 66 21 16 –3 3.0
United States 11,667,515 2.6 26,105 47,566 .. .. .. 71 15 18 –4 1.9
Uruguay 13,138 –1.2 5,346 6,632 13 27 60 71 12 15 2 13.4
Uzbekistan 11,960 4.8 .. 1,520 35 22 43 55 18 18 8 33.1
Venezuela, RB 109,322 –1.3 5,016 6,153 4 41 54 50 13 21 16 27.7
Vietnam 45,210 7.2 212 290 22 40 38 66 7 35 –8 5.1
West Bank & Gaza 3,454 –13.3 .. .. 6 12 82 84 53 3 –39 10.9
Yemen, Rep. 12,834 3.6 361 504 15 40 45 78 13 17 –8 8.0
Zambia 5,389 4.4 188 205 21 35 44 68 13 25 –6 20.8
Zimbabwe 17,750 –7.0 260 277 17 24 59 72 17 8 2 87.9
World 40,887,837 t 2.5 w .. w 817 w .. w .. w .. w 62 w 17 w 21 w 0 w
Low income 1,253,353 5.4 320 375 23 25 52 69 12 22 –3
Middle income 6,930,704 4.4 .. 699 10 34 56 58 13 27 2

Lower middle income 3,941,575 5.7 413 567 12 37 51 55 13 31 1
Upper middle income 2,988,438 2.7 .. 2,664 7 30 64 62 14 21 3

Low & middle income 8,183,030 4.6 434 556 12 33 55 59 13 26 1
East Asia & Pacific 2,367,508 7.5 .. 398 15 49 36 47 12 39 2
Europe & Central Asia 1,768,088 5.0 .. 1,856 8 31 61 60 17 23 –1
Latin America & Carib. 2,018,715 1.5 2,174 2,837 7 23 70 65 12 20 4
Middle East & N. Africa 600,256 4.5 .. .. 14 39 47 62 12 26 –1
South Asia 878,785 5.8 344 406 22 26 52 69 10 22 –3
Sub-Saharan Africa 543,990 3.9 312 326 13 28 58 65 18 19 0

High income 32,715,777 2.0 .. .. .. .. .. 63 18 20 0

Tabel 3 Aktivitas ekonomi—Lanjutan

Produk domestik bruto 
(GDP)

Produktivitas pertanian
Pertambahan nilai agr. per 

pekerja pertanian 2000 dolar

Pertambahan nilai sebagai 
% dari GDP

Pengeluaran 
konsumsi

RT % dari GDP

Anggaran 
konsumsi 

pemerintah 
% dari
GDP

Formasi modal 
kotor % dari 

GDP

Keseimbangan 
barang dan

jasa eksternal % 
dari GDP

Deflator implisit 
GDP 

Persentase 
pertumbuhan 

tahunan 
rata-rata

Pertanian Industri   Jasa

Juta $

Persentase 
pertumbuhan 

tahunan
rata-rata

2004 2000–4 1989–1 2001–3 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2000–4

Catatan: a. Data umum mengenai pengeluaran untuk konsumsi pemerintah yang final tidak tersedia, hal itu dimasukkan ke dalam pengeluaran untuk konsumsi keluarga yang final. b. Data hanya mencakup 
daratan utama Tanzania.
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Albania 580 2,150 84 1 –407 176 178 108 1,482 21 45.7 –267
Algeria 31,713 18,199 2 2 .. 593 634 7 23,386 40 24.8 –185
Angola 14,440 4,960 .. .. 1,178 1,903 1,415 37 9,698 100 4.5 –120
Argentina 34,320 22,309 27 9 3,029 1,169 1,020 3 166,207 115 45.4 –100
Armenia 715 1,351 62 1 –167 115 121 81 1,127 29 6.6 –225
Australia 86,582 107,763 30 14 –39,542 .. 7,032 .. .. 110.0 510
Austria 115,657 115,072 78 13 988 .. 7,276 .. .. 122.7 45
Azerbaijan 3,600 3,500 6 5 –2,021 3,235 3,285 36 1,680 23 11.2 –128
Bangladesh 8,150 12,100 89 0 132 86 102 10 18,778 25 40.7 –300
Belarus 11,093 16,343 62 4 –1,043 127 172 3 2,692 18 21.2 14
Belgium 308,854 287,236 80 b 8 b .. .. 125,060 b .. .. .. 112.2 99
Benin 600 770 8 2 –143 51 51 44 1,828 28 c 9.9 –29
Bolivia 2,092 1,772 17 8 36 295 167 105 5,684 37 c 52.2 –100
Bosnia & Herzegovina 1,784 5,890 .. .. –1,917 400 382 141 2,920 37 45.7 350
Brazil 96,474 65,904 52 12 11,669 13,432 10,144 2 235,431 54 80.9 –130
Bulgaria 9,888 14,378 66 4 –1,813 1,655 1,419 53 13,289 86 36.2 –50
Burkina Faso 380 1,150 17 2 –449 11 11 37 1,844 19 c 13.5 –121
Burundi 42 180 2 22 –100 8 0 31 1,310 150 36.6 –400
Cambodia 2,455 2,985 1 .. –125 87 87 38 3,139 71 8.7 100
Cameroon 2,630 2,100 7 2 .. 154 215 55 9,189 52 c 14.9 0
Canada 321,967 275,799 61 14 25,870 .. 6,273 .. .. 96.8 733
Central African Rep. 115 145 37 0 .. 4 4 13 1,328 155 16.4 11
Chad 1,820 780 .. .. .. 837 837 29 1,499 45 c 7.7 99
Chile 32,000 24,823 16 3 1,390 3,844 2,982 5 43,231 67 70.2 60
China 593,369 561,423 91 27 45,875 59,455 53,505 1 193,567 15 166.9 –1,950

Hong Kong, China 265,670 d 273,010 93 d 13 16,039 .. 13,624 1 .. .. 149.3 300
Colombia 16,090 16,530 36 7 –1,110 –1,185 1,746 18 32,979 46 34.2 –200
Congo, Dem. Rep. 1,600 1,940 10 .. .. 187 158 101 11,170 149 1.3 –1,410
Congo, Rep. 3,150 1,570 .. .. –3 201 201 19 5,516 368 11.8 42
Costa Rica 6,301 8,268 66 45 –967 842 577 7 5,424 36 42.5 128
Côte d’Ivoire 5,500 3,650 20 8 –305 69 180 15 12,187 89 18.8 150
Croatia 8,022 16,583 72 12 –1,668 8,031 1,998 27 23,452 102 68.4 –150
Czech Rep. 66,008 67,876 90 13 –5,661 5,342 2,514 26 34,630 48 45.7 52
Denmark 75,565 67,200 66 20 6,963 .. 1,185 .. .. 165.9 84
Dominican Rep. 5,660 7,660 34 1 867 1,112 310 8 6,291 33 36.2 –180
Ecuador 7,538 7,861 12 6 –455 2,143 1,555 14 16,864 82 20.1 –300
Egypt, Arab Rep. 7,682 12,831 31 0 3,743 –361 237 13 31,383 31 116.2 –500
El Salvador 3,295 6,269 57 5 –612 406 89 29 7,080 56 49.2 –38
Eritrea 20 670 .. .. –78 22 22 70 635 57 148.2 –9
Ethiopia 650 3,300 11 0 –65 54 60 22 7,151 24 c 4.0 –77
Finland 61,144 51,043 84 24 7,810 .. 3,436 .. .. 69.5 20
France 451,034 464,090 81 19 –4,833 .. 43,068 .. .. 107.2 219
Georgia 649 1,847 31 24 –349 320 338 48 1,935 44 18.8 –350
Germany 914,839 717,491 84 16 104,301 .. 25,568 .. .. 142.9 1,134
Ghana 2,830 3,910 16 3 352 –166 137 44 7,957 38 c 31.4 –51
Greece 14,760 53,082 58 12 –11,225 .. 717 .. .. 105.1 300
Guatemala 2,792 7,420 40 7 –1,051 68 116 20 4,981 21 15.1 –390
Guinea 640 700 25 0 –245 79 79 30 3,457 59 c 15.5 –227
Haiti 362 1,301 .. .. –13 8 8 24 1,308 29 31.7 –105
Honduras 1,560 3,890 21 0 –279 140 198 56 5,641 55 37.4 –20
Hungary 54,175 59,216 87 26 –8,819 5,149 2,506 25 45,785 70 59.6 100
India 72,530 95,156 77 5 6,853 10,651 4,269 1 113,467 19 59.9 –1,400
Indonesia 69,710 46,180 52 14 .. –3,685 –597 8 134,389 71 48.8 –900
Iran, Islamic Rep. 42,450 32,700 8 2 .. 1,151 120 2 11,601 8 9.7 –456
Ireland 104,100 60,118 86 34 –748 .. 26,599 .. .. 118.4 89
Israel 36,874 43,425 93 18 504 .. 3,880 66 .. .. 82.8 276
Italy 346,060 349,049 87 8 –20,556 .. 16,538 .. .. 105.3 600
Jamaica 1,385 3,641 64 0 –761 513 721 1 5,584 86 31.3 –100
Japan 565,490 454,530 93 24 172,059 .. 6,238 .. .. 154.8 280
Jordan 3,970 7,892 69 2 –44 –161 376 233 8,337 82 94.1 35
Kazakhstan 20,251 13,300 18 9 533 5,674 2,088 18 22,835 94 18.5 –1,320
Kenya 2,650 4,660 24 4 –847 195 82 15 6,766 43 40.8 –21
Korea, Rep. 253,910 224,440 93 32 27,613 .. 3,222 –10 .. .. 100.8 –80
Kuwait 27,390 11,630 7 1 18,884 .. –67 2 .. .. 106.0 347
Kyrgyz Rep. 719 941 39 2 –95 –12 46 39 2,021 98 8.4 –27
Lao PDR 455 655 .. .. .. 19 19 53 2,846 91 9.6 –7
Latvia 3,882 6,898 60 4 –1,673 570 300 49 8,803 92 54.5 –56
Lebanon 1,749 9,338 68 2 –4,109 394 358 51 18,598 104 179.0 –30
Lithuania 9,111 12,362 63 5 –1,590 –141 179 108 8,342 58 30.0 –109
Macedonia, FYR 1,637 2,856 72 1 –279 90 95 114 1,837 40 22.1 –5
Madagascar 990 1,260 38 0 –309 13 13 32 4,958 31 c 15.0 –3
Malawi 470 745 12 1 –185 23 23 45 3,134 109 c 23.2 –50
Malaysia 126,497 105,176 77 58 13,381 2,207 2,473 4 49,074 56 134.3 390
Mali 1,140 1,200 40 8 –271 129 129 45 3,129 42 c 17.7 –284
Mauritania 365 400 21 .. .. 218 214 85 2,360 73 c –6.7 10

Tabel 4 Perdagangan, bantuan, dan keuangan
Perdagangan barang

Persentase 
ekspor 

manufaktur dari 
total ekspor

2003

Persentase 
ekspor barang 

teknologi tinggi 
dari total 

ekspor 
manufaktur

2003

Keseimbangan 
anggaran
(juta $)
2004

Aliran modal 
privat bersih 

(juta $)
2003

Investasi asing 
langsung (juta $)

2003

Bantuan 
pembangunan 

resmi atau 
hibah resmia 
(per kapita $)

2003

Utang luar negeri Kredit domestik   
dari 

sektor 
perbankan

% GDP
2004

Migrasi total 
(ribuan)

 1995–2000

Ekspor Impor

Juta $
2004

Juta $
2004

Total (juta $)
2003

Nilai % GNI
2003

Catatan: Untuk komparabilitas dan cakupan data, lihat catatan teknis. Angka yang dicetak miring menunjukkan tahun, kecuali dinyatakan lain.



500 Laporan Pembangunan Dunia 2006

Mexico 188,627 206,423 81 21 –7,798 9,541 10,783 1 140,004 25 34.9 –2,000
Moldova 986 1,774 32 3 –132 84 58 28 1,901 95 32.0 –70
Mongolia 858 988 38 0 –105 131 132 100 1,472 97 36.8 –90
Morocco 9,661 17,514 69 11 1,434 2,395 2,279 17 18,795 47 82.5 –300
Mozambique 1,390 1,765 8 3 –516 313 337 55 4,930 38 c 5.9 75
Namibia 1,830 2,450 41 3 337 .. .. 73 .. .. 55.8 20
Nepal 756 1,877 .. .. 171 14 15 19 3,253 38 .. –99
Netherlands 358,781 319,864 71 31 16,403 .. 15,695 .. .. 166.9 161
New Zealand 20,358 23,186 29 10 –6,232 .. 2,438 .. .. 120.6 20
Nicaragua 771 1,884 13 4 –780 230 201 152 6,915 40 c 88.4 –155
Niger 430 560 8 3 .. 23 31 39 2,116 26 c 11.4 –6
Nigeria 31,148 14,164 .. .. .. 952 1,200 2 34,963 76 13.2 –95
Norway 82,018 48,203 21 19 34,445 .. 2,055 .. .. 11.1 67
Oman 14,236 7,865 14 2 1,446 –557 138 17 3,886 19 38.1 –40
Pakistan 13,326 17,908 85 1 –808 132 534 7 36,345 41 40.1 –41
Panama 950 3,466 11 1 –1,104 1,077 792 10 8,770 92 90.4 11
Papua New Guinea 2,460 1,670 6 39 .. 2 101 40 2,463 81 23.4 0
Paraguay 1,626 2,916 14 6 76 121 91 9 3,210 51 18.5 –25
Peru 12,467 9,880 22 2 –72 2,562 1,377 18 29,857 60 17.4 –350
Philippines 39,598 42,635 90 74 3,347 1,350 319 9 62,663 81 54.0 –900
Poland 74,094 87,849 81 3 –3,585 7,118 4,123 31 95,219 48 34.6 –71
Portugal 34,983 53,776 86 9 –12,682 .. 6,610 .. .. 151.1 175
Romania 23,553 32,691 83 4 –3,311 3,880 1,844 28 21,280 46 15.3 –350
Russian Federation 183,185 94,834 21 19 60,109 15,784 7,958 9 175,257 52 26.0 2,300
Rwanda 80 250 10 25 –76 5 5 39 1,540 58 c 13.5 1,977
Saudi Arabia 119,550 42,954 10 0 51,488 .. –587 1 .. .. 64.2 75
Senegal 1,530 2,680 34 9 –507 79 78 44 4,419 36 c 21.7 –100
Serbia & Montenegro 3,408 11,194 .. .. –3,148 1,462 1,360 162 14,885 e 84 .. –100
Sierra Leone 140 285 7 31 –65 3 3 56 1,612 100 c 30.3 –110
Singapore 179,547 d 163,820 85 d 59 28,183 .. 11,431 2 .. .. 80.2 368
Slovak Rep. 27,660 29,448 88 4 –282 1,525 571 30 18,379 69 44.0 9
Slovenia 15,805 17,297 90 6 –275 .. 337 33 .. .. 55.7 8
South Africa 45,929 f 55,200 f 58 f 5 –6,982 4,148 820 14 27,807 22 84.5 364
Spain 178,960 249,813 77 7 –49,225 .. 25,513 .. .. 138.7 676
Sri Lanka 5,800 7,950 74 1 –131 236 229 35 10,238 50 44.6 –160
Sudan 3,777 4,075 3 7 –818 1,349 1,349 19 17,496 120 11.5 –207
Sweden 121,012 97,644 81 15 22,844 .. 3,268 .. .. 113.1 60
Switzerland 118,384 111,468 93 22 50,568 .. 17,547 .. .. 175.2 80
Syrian Arab Rep. 6,435 5,320 11 1 752 146 150 9 21,566 113 30.1 –30
Tajikistan 915 1,375 .. .. –40 6 32 23 1,166 77 16.5 –345
Tanzania 1,440 2,535 18 2 –1,062 264 248 47 7,516 22 c,g 9.2 –206
Thailand 97,701 95,384 75 30 7,281 1,155 1,949 –16 51,793 41 105.4 –88
Togo 720 930 58 1 –140 20 20 9 1,707 91 16.7 128
Tunisia 9,685 12,738 81 4 –715 1,326 541 31 15,502 75 71.0 –20
Turkey 62,774 97,161 84 2 –15,451 2,849 1,562 2 145,662 81 0.0 135
Turkmenistan 3,870 3,320 .. .. 444 .. 100 6 .. 0 .. –50
Uganda 705 1,480 9 8 –250 202 194 38 4,553 33 c 11.0 –66
Ukraine 32,672 28,996 67 5 2,891 1,550 1,424 7 16,309 37 30.7 –700
United Kingdom 345,610 461,983 78 26 –46,879 .. 20,696 .. .. 157.9 574
United States 819,026 1,526,380 80 31 –665,939 .. 39,889 .. .. 270.8 6,200
Uruguay 2,905 3,072 34 2 103 37 275 5 11,764 91 53.3 –16
Uzbekistan 4,238 3,310 .. .. 1,134 79 70 8 5,006 46 .. –400
Venezuela, RB 31,360 17,300 13 4 14,575 3,539 2,520 3 34,851 43 10.8 40
Vietnam 26,229 31,029 50 2 –604 1,192 1,450 22 15,817 39 61.0 –200
West Bank & Gaza .. .. .. .. .. .. .. 289 .. .. .. 11
Yemen, Rep. 4,555 3,790 .. .. –296 –89 –89 13 5,377 40 5.2 –50
Zambia 1,410 1,670 14 2 .. 91 100 54 6,425 121 35.3 86
Zimbabwe 1,250 2,990 38 3 .. –5 20 14 4,445 50 58.7 –125
World 9,122,837 t 9,338,667 t 77 w 18 w .. s 572,774 s 12 w .. s 171.1 w .. w,i
Low income 215,695 251,818 60 4 18,208 13,283 14 414,454 47.1 –4,422
Middle income 2,244,720 2,138,024 64 20 181,237 138,493 9 2,139,684 76.4 –9,689

Lower middle income 1,223,079 1,170,291 68 22 103,824 90,627 8 1,053,736 104.4 –10,646
Upper middle income 1,021,641 967,734 61 19 77,412 47,867 10 1,085,948 40.7 957

Low & middle income 2,460,424 2,389,837 64 19 199,444 151,776 14 2,554,138 72.1 –14,111
East Asia & Pacific 964,989 895,174 81 33 62,049 59,612 4 525,535 140.7 –3,859
Europe & Central Asia 615,333 j 626,097 j 57 12 67,110 35,614 22 675,998 27.2 –1,858
Latin America & Carib. 458,500 437,379 57 14 41,087 36,533 12 779,632 49.7 –4,156
Middle East & N. Africa 170,996 153,367 20 3 4,848 4,756 26 158,827 49.0 –1,396
South Asia 101,332 138,464 79 4 11,143 5,163 4 182,785 56.1 –2,401
Sub-Saharan Africa 149,265 139,357 .. .. 13,208 10,099 34 231,360 45.4 –439

High income 6,662,445 6,948,809 80 18 .. 420,998 .. 205.5 14,104

Tabel 4 Perdagangan, bantuan, dan keuangan—Lanjutan
Perdagangan barang

Persentase 
ekspor 

manufaktur dari 
total ekspor

2003

Persentase 
ekspor barang 

teknologi tinggi 
dari total 

ekspor 
manufaktur

2003

Keseimbangan 
anggaran
(juta $)
2004

Aliran modal 
privat bersih 

(juta $)
2003

Investasi asing 
langsung (juta $)

2003

Bantuan 
pembangunan 

resmi atau 
hibah resmia 
(per kapita $)

2003

Utang luar negeri Kredit domestik   
dari 

sektor 
perbankan

% GDP
2004

Migrasi total 
(ribuan)

 1995–2000

Ekspor Impor

Juta $
2004

Juta $
2004

Total (juta $)
2003

Nilai % GNI
2003

Catatan: a. Agregat regional mencakup data untuk negara-negara yang tidak diklasifikasi di tempat lain. b. Mencakup Luksemburg. c. Data diperoleh dari analisis berkelanjutan yang dijalankan sebagai 
bagian dari inisiatif HIPC (Heavily Indebted Poor Countries). d. Mencakup re-ekspor. e. Data ini merupakan estimasi dan mencerminkan pinjaman oleh bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia yang belum 
dialokasikan ke republik-republik penggantinya. f. Data tentang nilai total ekspor dan impor hanya mencakup Afrika Selatan. Data mengenai pangsa komoditas ekspor menunjuk pada South African Customs 
Union (Botswana, Lesotho, Namibia, Afrika Selatan, dan Swaziland). g. GNI menunjuk pada daratan utama Tanzania saja. i. Nilai total dunia yang dihitung oleh PBB bernilai nol, tetapi di sini tidak nol. j. Data 
mencakup intraperdagangan negara-negara Baltik dan Commonwealth of Independent States.
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Afghanistan .. .. .. 5,543 .. c .. .. .. .. .. .. ..
American Samoa 57 .. 285 .. .. d .. .. .. .. .. .. ..
Andorra 66 .. 136 .. .. e .. .. .. .. .. .. ..
Antigua and Barbuda 80 2.5 182 800 10,000 829 10,360 2.3 73 78 .. 4.9
Aruba 99 .. 521 .. .. e .. .. .. .. .. .. ..
Bahamas, The 320 1.2 32 4,684 14,920 5,068 16,140 –0.6 66 74 .. 5.9
Bahrain 725 2.0 1,022 8,834 12,410 12,860 18,070 4.7 71 76 88 f 29.1
Barbados 272 0.4 632 2,507 9,270 4,075 15,060 0.9 72 77 100 4.4
Belize 283 3.1 12 1,115 3,940 1,840 6,510 0.9 70 73 77 f 3.1
Bermuda 64 0.0 1,280 .. .. e .. .. .. 75 80 .. 7.2
Bhutan 896 2.7 19 677 760 .. .. 2.3 62 65 .. 0.5
Botswana 1,727 0.8 3 7,490 4,340 15,405 8,920 4.3 38 38 79 2.3
Brunei 361 1.7 69 .. .. e .. .. .. 74 79 93 f 14.2
Cape Verde 481 2.5 119 852 1,770 2,720 g 5,650 g 2.9 66 72 76 0.3
Cayman Islands 44 .. 745 .. .. e .. .. .. .. .. .. ..
Channel Islands 149 0.0 745 .. .. e .. .. .. 75 84 .. ..
Comoros 614 2.4 276 328 530 1,131 g 1,840 g –0.5 60 63 56 0.1
Cuba 11,365 0.4 103 .. .. h .. .. 0.9 75 79 97 2.8
Cyprus 776 0.6 84 13,633 17,580 17,320 g 22,330 g 2.9 76 81 97 f 8.5
Djibouti 716 1.8 31 739 1,030 1,624 g 2,270 g 1.6 43 43 .. 0.6
Dominica 71 0.0 95 261 3,650 375 5,250 1.6 75 79 .. 1.4
Equatorial Guinea 506 2.5 18 .. .. d 3,745 7,400 7.4 50 54 84 i 0.4
Estonia 1,345 –0.5 32 9,435 7,010 17,741 13,190 6.8 65 77 100 f 11.7
Faeroe Islands 48 .. 34 .. .. e .. .. .. .. .. .. ..
Fiji 848 1.1 46 2,281 2,690 4,893 g 5,770 g 2.2 68 71 .. 0.9
French Polynesia 246 1.1 67 .. .. e .. .. .. 71 77 .. 2.3
Gabon 1,374 2.2 5 5,415 3,940 7,692 5,600 –0.2 52 54 .. 2.8
Gambia, The 1,449 2.5 145 414 290 2,753 g 1,900 g 6.2 52 55 .. 0.2
Greenland 57 0.4 0 .. .. e .. .. .. 65 73 .. 9.9
Grenada 106 1.0 311 397 3,760 740 7,000 –3.8 70 76 .. 2.1
Guam 164 1.5 298 .. .. e .. .. .. 76 80 .. 26.3
Guinea-Bissau 1,533 2.9 55 250 160 1,058 690 1.3 44 47 .. 0.2
Guyana 772 0.4 4 765 990 3,173 g 4,110 g 1.1 58 67 .. 2.1
Iceland 290 0.8 125 11,199 38,620 9,384 32,360 4.8 78 82 .. 7.7
Iraq 25,261 2.1 58 .. .. h .. .. .. 62 64 .. 3.3
Isle of Man 77 .. 135 .. .. e .. .. .. .. .. .. ..
Kiribati 98 1.9 134 95 970 .. .. 0.3 60 66 .. 0.3
Korea, Dem. Rep. 22,745 0.5 189 .. .. c .. .. .. 61 65 .. 8.5
Lesotho 1,809 0.9 60 1,336 740 5,806 3,210 2.1 36 38 81 i ..
Liberia 3,449 2.4 171 391 110 .. .. –0.2 46 48 56 0.1
Libya 5,674 2.0 3 25,257 4,450 .. .. 2.4 70 75 82 10.9
Liechtenstein 34 .. 213 .. .. e .. .. .. .. .. .. ..
Luxembourg 450 0.7 174 25,302 56,230 27,549 61,220 4.0 75 82 .. 19.4
Macao, China 449 1.0 265 .. .. e 9,605 g 21,880 g 8.9 77 82 91 f 3.8
Maldives 300 2.2 998 752 2,510 .. .. 6.5 68 71 97 1.8
Malta 401 0.7 400 4,913 12,250 7,507 18,720 0.9 76 81 .. 7.2
Marshall Islands 60 3.7 174 142 2,370 .. .. –3.6 .. .. .. ..
Mauritius 1,234 1.0 16,842 5,730 4,640 14,655 11,870 3.2 69 76 84 f 2.4
Mayotte 172 .. 460 .. .. d .. .. .. .. .. .. ..
Micronesia, Fed. Sts. 127 1.8 181 252 1,990 .. .. –5.5 67 71 .. ..
Monaco 33 .. 159 .. .. e .. .. .. .. .. .. ..
Myanmar 49,910 1.2 76 .. .. c .. .. .. 55 60 90 i 0.2
Northern Mariana Islands 77 .. 161 .. .. d .. .. .. .. .. .. ..
Netherlands Antilles 222 0.8 277 .. .. e .. .. .. 73 79 97 46.2
New Caledonia 229 1.8 13 .. .. e .. .. .. 70 78 .. 7.8
Palau 20 1.2 43 137 6,870 .. .. 0.5 .. .. .. 12.7
Puerto Rico 3,929 0.7 277 .. .. e .. .. .. 72 82 94 2.3
Qatar 637 2.1 58 .. .. e .. .. .. 75 75 89 i 69.6
Samoa 179 1.0 63 333 1,860 1,015 g 5,670 g 2.6 67 73 99 0.8
San Marino 28 .. 463 653 .. e .. .. .. .. .. .. ..
São Tomé & Principe 161 2.0 167 60 370 .. .. 2.4 63 69 .. 0.6
Seychelles 85 1.1 188 685 8,090 1,320 15,590 –3.2 69 77 92 f 2.8
Solomon Islands 471 2.9 17 260 550 829 g 1,760 g 0.7 68 71 .. 0.4
Somalia 9,938 3.3 16 .. .. c .. .. .. 46 49 .. ..
St. Kitts and Nevis 47 1.5 131 357 7,600 526 11,190 3.3 69 74 .. 2.4
St. Lucia 164 1.2 268 706 4,310 910 5,560 1.6 72 76 90 f 2.1
St. Vincent & the Grenadines 108 –0.8 278 396 3,650 677 6,250 4.8 70 76 .. 1.4
Suriname 443 1.0 3 997 2,250 .. .. 3.5 68 73 88 i 5.0
Swaziland 1,120 1.7 65 1,859 1,660 5,566 4,970 0.8 42 43 79 i 0.4
Timor-Leste 925 4.3 62 506 550 .. .. –3.5 60 64 .. ..
Tonga 102 0.4 141 186 1,830 735 g 7,220 g 1.3 69 74 .. 1.2
Trinidad & Tobago 1,323 0.7 258 11,360 8,580 14,795 11,180 5.3 70 74 98 20.5
United Arab Emirates 4,284 6.9 51 .. .. e 78,834 g 21,000 g –5.4 74 77 77 18.1
Vanuatu 215 2.2 18 287 1,340 600 2,790 0.7 67 70 74 f 0.4
Virgin Islands (U.S.) 113 1.0 333 .. .. e .. .. .. 77 80 .. 121.2

Tabel 5 Indikator-indikator kunci untuk negara-negara lain

Penduduk

Pendapatan nasional 
bruto 
(GNI)a

PPP 
pendapatan nasional bruto  

(GNI)b Persentase 
petumbuhan 

produk 
domestik 
bruto per 

kapita  
2003–4

Harapan hidup pada waktu 
kelahiran

Angka melek 
huruf umur 
15 tahun 

 atau lebih
1998–2004

Emisi CO2 per 
kapita ton3

2000
Ribuan 
2004

Persentase 
pertumbuhan 

tahunan
 rata-rata 
2000–4

Kepadatan 
penduduk
per km2

2004

Juta
$

2004

Per kapita 
$

2004

Juta
$

2004

Per kapita
$

2004

Laki-laki
tahun
2003

Perempuan
tahun
2003

Catatan: Untuk komparabilitas dan cakupan data, lihat catatan teknis. Angka yang dicetak miring menunjukkan tahun, kecuali dinyatakan lain.
a. Dihitung dengan metode World Bank Atlas. b. PPP adalah paritas daya beli, lihat Definisi. c. Diperkirakan sebagai negara berpendapatan rendah ($825 atau kurang). d. Diperkirakan sebagai negara 
berpendapatan menengah ke atas ($3.256–$10.065). e. Diperkirakan sebagai negara berpendapatan tinggi ($10.066 atau lebih). f. Estimasi nasional didasarkan pada data sensus. g. Estimasi didasarkan 
pada regresi; yang lain didasarkan pada estimasi International Comparison Programme yang paling akhir. h. Diperkirakan sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah ($826–$3.255). i. Estimasi 
nasional didasarkan pada data survei.
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Catatan teknis
Catatan teknis berikut mendiskusikan 
berbagai sumber dan metode yang dipakai 
untuk menghimpun indikator-indikator 
yang dimasukkan ke dalam bagian ini. 
Catatan dibuat menurut urutan tampilnya 
indikator-indikator tersebut dalam 
tabel. Harap dicatat bahwa Indikator-
indikator Pembangunan Dunia Pilihan 
ini menggunakan terminologi yang sesuai 
dengan System of National Accounts 
(SNA) tahun 1993. Sebagai contoh, dalam 
SNA 1993, istilah gross national income 
menggantikan gross national product.

Sumber-sumber

Data yang dipublikasikan dalam Indikator-
indikator Pembangunan Dunia Pilihan 
ini diambil dari Indikator-indikator 
Pembangunan Dunia 2005 .  Namun 
demikian, jika terdapat revisi yang muncul 
setelah edisi tersebut diselesaikan, yang lama 
pun akan dimasukkan. Tambahan pula, 
perkiraan atau estimasi penduduk yang 
baru saja dirilis dan pendapatan nasional 
bruto per kapita tahun 2004 dimasukkan 
ke dalam Tabel 1.
 Bank Dunia, dalam menyusun statistik 
yang ditampilkan dalam Indikator-indikator 
Pembangunan Dunia, memanfaatkan 
berbagai sumber yang tersedia. Data 
mengenai utang luar negeri negara 
berkembang dilaporkan secara langsung 
ke Bank Dunia oleh mereka melalui Debtor 
Reporting System. Data yang lain terutama 
diperoleh dari PBB dan lembaga-lembaga 
khususnya, dari IMF, dan dari laporan 
negara-negara ke Bank Dunia. Berbagai 
estimasi yang dibuat oleh staf Bank Dunia 
juga digunakan untuk meningkatkan 

kesahihan atau konsistensi data tersebut. 
Estimasi laporan nasional dari kebanyakan 
negara diperoleh dari laporan mereka ke 
misi ekonomi Bank Dunia. Dalam beberapa 
hal, laporan itu “dipermak” oleh staf Bank 
Dunia untuk menjamin kesesuaiannya 
dengan berbagai definisi dan konsep 
internasional. Sebagian besar data sosial 
dari sumber-sumber nasional diambil dari 
arsip administrasi yang biasa, survei-survei 
khusus, atau sensus yang diadakan secara 
periodik.
 Untuk catatan yang lebih mendetail 
mengenai data, lihat Indikator-indikator 
Pembangunan Dunia 2005 yang diterbitkan 
oleh Bank Dunia.

Konsistensi dan tingkat 
keandalan data

B e r b a g a i  u p ay a  t e l a h  d i l a k u k a n 
untuk menstandardisasi data, namun 
komparabilitas yang penuh tidak dijamin 
dapat dibuat, dan perhatian khusus harus 
diberikan ketika menafsirkan indikator-
indikator ini. Banyak faktor memengaruhi 
availabilitas, komparabilitas, dan tingkat 
keandalan data: sistem-sistem statistik 
yang ada di banyak negara berkembang 
masih lemah; metode, cakupan, praktik, 
dan definisi statistik sangat beragam; dan 
perbandingan-perbandingan lintas negara 
dan antarwaktu menghadirkan berbagai 
persoalan teknis dan konseptual yang 
tidak dapat diselesaikan secara tuntas. 
Cakupan data mungkin tidak lengkap 
karena keadaan-keadaan yang khusus 
atau karena berbagai persoalan ekonomi 
(yang, misalnya, disebabkan oleh konflik) 
memengaruhi proses pengumpulan dan 
pelaporan data. Karena alasan-alasan ini, 
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walau diperoleh dari berbagai sumber 
yang dapat dianggap otoritatif, data 
tersebut harus lebih dilihat sebagai tren 
dan perbedaan antarnegara daripada 
tampilan kuantitatif yang eksak. Perbedaan 
data yang ditampilkan di berbagai edisi 
mencerminkan kebaruan dalam negara atau 
revisi dan perubahan dalam metodologi. 
Karenanya, para pembaca diharapkan untuk 
tidak begitu saja membandingkan data 
antar-edisi yang berbeda dari terbitan Bank 
Dunia. Data yang konsisten tersedia dalam 
CD-ROM Indikator-indikator Pembangunan 
Dunia 2005. 

Rasio dan tingkat pertumbuhan

Untuk memudahkan proses referensi, tabel 
yang kami tampilkan biasanya menunjukkan 
rasio dan tingkat pertumbuhan, dan 
bukannya angka-angka dasar yang 
sederhana. Angka, dalam bentuknya yang 
asli, tersedia dalam CD-ROM Indikator-
indikator Pembangunan Dunia 2005. Kecuali 
dinyatakan lain, angka pertumbuhan 
dihitung dengan metode regresi yang 
paling tidak langsung (lihat metode statistik 
yang dibahas kemudian). Karena metode 
ini mempertimbangkan semua observasi 
yang tersedia selama suatu periode, 
angka pertumbuhan yang dihasilkannya 
mencerminkan tren-tren umum yang 
tidak dipengaruhi oleh angka-angka yang 
tidak biasa. Untuk tidak memperhitungkan 
pengaruh inflasi, indikator harga yang 
konstan dipakai dalam menghitung angka 
pertumbuhan. Angka yang dicetak miring 
menunjukkan tahun atau periode, kecuali 
yang tertulis di kolom kepala—berlaku 
hingga dua tahun sebelum atau sesudah 
indikator ekonomi dan tiga tahun untuk 

indikator-indikator sosial, karena yang 
disebut terakhir cenderung untuk dihimpun 
lebih jarang dan perubahan yang terjadi 
padanya pun tidak terlampau dramatis 
untuk kurun waktu yang singkat.

Tingkat harga yang konstan

Suatu pertumbuhan ekonomi negara 
diukur dari peningkatan pertambahan nilai 
yang dihasilkan oleh para individu dan 
perusahaan yang beroperasi di dalamnya. 
Dengan demikian, untuk mengukur 
pertumbuhan riil dibutuhkan estimasi 
GDP dan komponen-komponennya yang 
dinilai pada tingkat harga yang konstan. 
Bank Dunia mengumpulkan laporan tingkat 
harga konstan nasional yang dinyatakan 
dalam mata uang masing-masing negara 
dan dicatat pada tahun dasar (base year). 
Untuk memperoleh data harga konstan yang 
dapat diperbandingkan (comparable), Bank 
Dunia melakukan penskalaan ulang atas 
GDP dan pertambahan nilai itu terhadap 
tahun rujukan yang disepakati bersama, 
yang untuk saat ini adalah tahun 2000. 
Proses ini memunculkan perbedaan antara 
GDP yang telah diskala ulang dengan 
jumlah komponen-komponen yang juga 
telah diskala ulang. Karena mengalokasi 
perbedaan tersebut akan mengakibatkan 
distorsi dalam tingkat pertumbuhan, ia 
dibiarkan tidak teralokasikan.

Ringkasan

Ringkasan untuk setiap kawasan dan 
kelompok pendapatan, yang dituliskan 
di bagian akhir dari sebagian besar tabel 
yang ada, dihitung dengan penambahan 
sederhana ketika mereka dinyatakan dalam 
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tingkatan. Tingkat dan rasio pertumbuhan 
agregat biasanya dihitung sebagai rata-rata 
tertimbang. Ringkasan untuk indikator-
indikator sosial dihitung berdasarkan 
populasi atau subkelompok populasi, 
kecuali untuk angka kematian bayi, yang 
diukur berdasarkan jumlah kelahiran. Lihat 
catatan mengenai masing-masing indikator 
untuk informasi lebih lanjut.
 Untuk ringkasan yang meliputi periode 
waktu (tahun) yang panjang, kalkulasi 
didasarkan pada kelompok negara yang 
sama, sehingga komposisi agregatnya 
tidak terus berubah dari waktu ke waktu. 
Ringkasan kelompok hanya dihitung 
dan dituliskan bila data yang tersedia 
untuk tahun tertentu mencakup sekurang-
kurangnya dua pertiga dari seluruh 
kelompok, sebagaimana dinyatakan dalam 
tahun 2000 yang menjadi rujukan. Selama 
kriteria ini terpenuhi, negara-negara yang 
tidak ada datanya diasumsikan memiliki 
pola yang sama dengan negara-negara lain 
yang menjadi dasar estimasi. Para pembaca 
harus selalu ingat bahwa ringkasan yang 
ditampilkan itu adalah estimasi dari agregat 
representatif untuk setiap topik dan tidak 
ada satu hal pun yang bermakna mengenai 
perilaku di tingkat negara yang dapat 
ditarik darinya. Tambahan pula, proses 
estimasi bisa menyebabkan munculnya 
berbagai perbedaan antara subkelompok 
dan keseluruhan.

Tabel 1  Indikator-indikator 
pembangunan kunci

Penduduk (population) didasarkan pada 
definisi de facto, yang mencakup semua 
orang yang mendiami suatu wilayah negara, 
tanpa memedulikan status hukum atau 

kewarganegaraannya, kecuali para pengungsi 
yang tidak berdiam secara permanen di 
suaka atau tempat pengungsian, yang 
umumnya dianggap sebagai bagian dari 
penduduk negara asal mereka.
 Tingkat pertumbuhan penduduk 
tahunan rata-rata (average annual 
population growth rate) adalah tingkat 
perubahan eksponensial untuk periode 
tertentu (lihat bagian metode-metode 
statistik).
 Kepadatan penduduk (population 
density) adalah jumlah penduduk pada 
tengah tahun dibagi dengan luas tanah. Luas 
tanah ialah keseluruhan area suatu negara, 
kecuali area di daratan yang ditutupi oleh 
air atau perairan dan garis pantai. Tingkat 
kepadatan penduduk dihitung dengan 
menggunakan data luas tanah yang paling 
terakhir yang tersedia.
 Pendapatan nasional bruto (gross 
national income—GNI), sebelumnya 
‘produk nasional bruto’ (gross national 
pro du c t — G N P ) ,  m e r up a k an  c ar a 
pengukuran pendapatan nasional yang 
paling luas, dan adalah pertambahan nilai 
total dari sumber-sumber dalam dan luar 
negeri yang diklaim oleh warga. GNI terdiri 
atas GNP plus penerimaan bersih dari 
sumber-sumber asing atau luar negeri. Data 
mengenainya dikurskan dari mata uang 
nasional ke dolar Amerika Serikat dengan 
menggunakan metode World Bank Atlas. 
Metode ini memanfaatkan nilai tukar rata-
rata tiga tahunan untuk “memperhalus” atau 
“meratakan” pengaruh fluktuasi nilai tukar 
peralihan. Lihat bagian metode statistik 
untuk membaca pembahasan mengenai 
metode Atlas.
 GNI per kapita (GNI per capita) 
adalah GNI dibagi populasi tengah tahun. 
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Hasilnya kemudian dikonversi ke dalam 
dolar Amerika Serikat dengan metode 
World Bank Atlas memakai GNI per 
kapita dalam dolar Amerika Serikat 
tersebut untuk mengklasifikasi keadaan 
perekonomian negara-negara demi tujuan 
analitis dan untuk menilai apakah suatu 
negara memenuhi syarat mengajukan dan 
menerima pinjaman atau tidak.
 PPP pendapatan nasional bruto (PPP 
gross national income), yang merupakan 
konversi GNI ke dalam dolar internasional 
dengan menggunakan berbagai faktor 
konversi paritas daya beli (PPP), dimasukkan 
dalam tabel ini karena nilai tukar nominal 
tidak selalu mampu mencerminkan 
perbedaan-perbedaan internasional dalam 
harga relatif. Dengan angka PPP, satu dolar 
internasional memiliki daya beli yang sama 
atas GNI domestik sebagaimana dolar 
Amerika Serikat atas GNI Amerika Serikat. 
Angka PPP memungkinkan perbandingan 
tingkat harga riil yang standar antarnegara, 
persis seperti indeks harga internasional 
senantiasa memungkinkan perbandingan 
nilai riil. Faktor-faktor konversi PPP yang 
digunakan di sini diperoleh dari berbagai 
survei harga yang dilakukan di 118 negara 
oleh International Comparison Program. 
Data dari negara-negara OECD berasal dari 
survei terbaru, yang rampung pada tahun 
1999; sementara data dari negara-negara 
lain berasal dari survei tahun 1996, atau 
tahun 1993 atau sebelumnya yang kemudian 
diekstrapolasi dengan data tahun 1996. 
Estimasi untuk negara-negara yang tidak 
tersurvei diambil dari manipulasi statistik 
atas data yang tersedia.
 PPP GNI per kapita (PPP GNI per 
capita) adalah PPP GNI yang dibagi dengan 
populasi tengah tahun.

 Pertumbuhan produk domestik 
bruto—GDP per kapita (gross domestic 
product—GDP per capita growth) didasarkan 
pada GDP yang diukur pada tingkat harga 
yang sama atau konstan. Pertumbuhan GDP 
dianggap sebagai ukuran pertumbuhan 
ekonomi suatu negara dalam arti yang 
luas. Estimasi GDP pada tingkat harga 
yang konstan dapat diperoleh dengan 
cara mengukur kuantitas total barang dan 
jasa yang dihasilkan dalam suatu kurun 
waktu, menilainya dengan tingkat harga 
pada tahun dasar yang telah disepakati, 
dan menguranginya dengan biaya input 
perantara, yang juga dinyatakan dalam 
harga yang konstan. Lihat bagian metode 
statistik untuk detailnya.
 Harapan hidup pada waktu kelahiran 
(life expectancy at birth) adalah jumlah 
tahun yang bisa dijalani oleh bayi yang 
baru lahir sekiranya pola kematian yang ada 
pada waktu kelahirannya tetap sepanjang 
hidupnya.
 Angka melek huruf pada orang 
dewasa (adult literacy rate) adalah persentase 
orang berusia 15 tahun atau lebih yang dapat 
membaca dan menulis sebuah karangan 
singkat yang menceritakan kehidupan 
mereka sehari-hari.
  Emisi karbon dioksida (CO2) adalah 
buangan gas karbon dioksida yang berasal 
dari pembakaran bahan bakar fosil dan 
mineral. Ini mencakup karbon dioksida 
yang dihasilkan selama konsumsi bahan 
bakar padat, cair, serta gas dan dari nyala 
api.
 The Carbon Dioxide Information 
Analysis Center (CDIAC), yang disponsori 
oleh Departemen Energi Amerika Serikat, 
melakukan pengamatan dan penghitungan 
emisi antropogenik CO2 tahunan. Kalkulasi 
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yang dibuat oleh lembaga ini diperoleh dari 
data mengenai konsumsi bahan bakar fosil, 
yang didasarkan pada World Energy Data Set 
yang dikembangkan oleh UNSD, dan dari 
data manufaktur semen, yang didasarkan 
pada Cement Manufacturing Data Set yang 
dikembangkan oleh U.S. Bureau of Mines. 
Setiap tahun, CDIAC menghitung ulang 
seluruh data yang dipunyainya dari tahun 
1950 hingga sekarang, menginkorporasikan 
berbagai temuan termutakhirnya dan 
mengoreksi basis datanya. Bahan bakar yang 
disediakan untuk kapal dan pesawat terbang 
yang dipakai dalam sistem transportasi 
internasional tidak dimasukkan dalam 
estimasi ini karena kesulitan dalam membagi 
bahan bakar ini di antara negara-negara 
yang memanfaatkan sarana transportasi 
ini.

Tabel 2  Tujuan Pembangunan 
Milenium: Menghapus 
kemiskinan dan memperbaiki 
standar kehidupan 

Proporsi penduduk berpenghasilan di 
bawah $1/hari (PPP$) (proportion of 
population below $1 a day [PPP$]) adalah 
persentase penduduk yang hidup dengan 
penghasilan di bawah $1,08 per hari pada 
harga internasional tahun 1993. Untuk 
informasi lebih lanjut mengenai data 
kemiskinan, lihat catatan teknis Tabel A1.
 Pre v a l en s i  m a l nutr i s i  b a l i t a 
(prevalence of child malnutrition) adalah 
persentase anak di bawah usia lima tahun 
yang berat badan untuk usianya kurang 
dari minus dua deviasi standar dari 
median penduduk rujukan internasional 
yang berusia 0-59 bulan. Penduduk 
rujukan, yang diadopsi oleh Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 
1983, didasarkan pada anak-anak di 
Amerika Serikat, yang diasumsikan 
terpenuhi gizinya. Estimasi malnutrisi 
anak diperoleh dari data survei nasional. 
Proporsi anak-anak yang berat badannya 
kurang merupakan indikator paling umum 
dari gejala malnutrisi. Kekurangan berat 
badan, meski sedikit, meningkatkan risiko 
kematian dan menghambat perkembangan 
kognitif anak. Tambahan pula, persoalan ini 
terlestarikan dari generasi ke generasi, sebab 
kaum perempuan yang kurang gizi memiliki 
kemungkinan besar untuk melahirkan anak 
yang kekurangan berat badan.
 Angka kelulusan pendidikan dasar 
(primary completion rate) adalah persentase 
siswa yang menamatkan tahun terakhir 
sekolah dasar. Angka ini dihitung dengan 
membagi jumlah keseluruhan siswa di tahun 
terakhir sekolah dasar, dikurangi jumlah 
mereka yang mengulangi kelas tersebut, 
dengan jumlah total siswa dari usia kelulusan 
resmi. Angka kelulusan pendidikan dasar 
mencerminkan lingkaran dasar sebagaimana 
didefinisikan oleh International Standard 
Classification of Education (ISCED), yang, 
untuk tingkat pendidikan dasar, berkisar 
dari tiga atau empat tahun (di sangat sedikit 
negara) hingga lima atau enam tahun (di 
kebanyakan negara) dan tujuh tahun (di 
sejumlah kecil negara). Karena kurikulum 
dan standar kelulusan berbeda antara satu 
negara dengan negara lain, angka kelulusan 
pendidikan dasar yang tinggi tidak serta-
merta berarti tingkat pembelajaran siswa 
yang (juga) tinggi. 
 Rasio paritas gender di sekolah 
dasar dan menengah (gender parity ratio 
in primary and secondary school) adalah 
rasio jumlah keseluruhan (kotor) anak 
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perempuan yang masuk sekolah dasar dan 
menengah terhadap jumlah keseluruhan 
(kotor) anak laki-laki. Menghapuskan 
disparitas gender dalam pendidikan akan 
membantu meningkatkan status dan 
kapabilitas perempuan. Indikator ini 
merupakan tolok ukur yang tidak sempurna 
dari aksesibilitas relatif anak perempuan ke 
layanan pendidikan (dalam hal ini sekolah). 
Karena ditargetkan akan dicapai pada 
tahun 2005, rasio paritas gender yang lebih 
seimbang merupakan target pertama yang 
jatuh tempo. Data mengenai jumlah siswa 
yang belajar di sekolah dilaporkan oleh setiap 
otoritas pendidikan nasional ke UNESCO 
Institute for Statistics. Pendidikan dasar 
mengajarkan ke anak-anak keterampilan 
membaca, menulis, dan matematika tingkat 
dasar, yang lalu disertai dengan pemberian 
pemahaman yang mendasar atas berbagai 
mata pelajaran lain, seperti sejarah, geografi, 
ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan 
sosial, seni, dan musik. Pendidikan 
menengah menyempurnakan dan memberi 
pendalaman atas apa yang diajarkan di 
tingkat pendidikan dasar, dan bertujuan 
meletakkan dasar untuk pembelajaran dan 
pembangunan manusia seumur hidup, 
dengan cara menawarkan pengajaran yang 
berorientasi bidang studi atau keterampilan 
dan dengan menggunakan para guru yang 
lebih terspesialisasi.
 Angka kematian balita (under-five 
mortality rate) adalah probabilitas seorang 
bayi yang baru lahir untuk meninggal 
dunia sebelum mencapai usia lima tahun. 
Probabilitas atau tingkat kemungkinan itu 
dinyatakan sebagai angka per 1.000. Sumber 
utama data kematian balita diperoleh dari 
sistem registrasi yang pokok dan berbagai 
estimasi langsung ataupun tidak langsung 

yang didasarkan atas survei sampel atau 
sensus. Untuk menghasilkan estimasi-
estimasi angka kematian balita yang 
“konsisten” dan memperhitungkan segala 
informasi yang tersedia secara transparan, 
suatu metodologi yang memenuhi garis 
regresi tengah dikembangkan dan diadopsi 
baik oleh UNICEF maupun Bank Dunia.
 Prevalensi HIV ialah persentase 
orang berusia 15-49 tahun yang terinfeksi 
HIV. Angka prevalensi HIV pada orang 
dewasa merefleksikan angka infeksi HIV 
di setiap populasi negara. Angka prevalensi 
nasional yang rendah bisa jadi sangat 
menyesatkan. Angka tersebut sering kali 
menyembunyikan epidemi serius yang pada 
awalnya hanya terkonsentrasi di berbagai 
lokalitas atau kelompok penduduk tertentu 
serta siap untuk menyebar dan meluas 
ke penduduk yang lebih luas. Di banyak 
negara berkembang, sebagian besar kasus 
infeksi yang baru terjadi di kalangan orang 
dewasa muda, dengan kaum perempuan 
sebagai kaum yang paling rentan. Estimasi 
prevalensi HIV diperoleh dari ekstrapolasi 
data yang dikumpulkan melalui serangkaian 
survei terhadap kelompok-kelompok 
penduduk yang kecil dan terpinggir.
 Angka kematian ibu  (maternal 
mortality rate) adalah jumlah kaum 
perempuan yang meninggal dunia karena 
berbagai sebab yang terkait dengan 
kehamilan selama masa mengandung dan 
ketika melahirkan per 100.000 kelahiran 
hidup. Data yang ditunjukkan dalam Tabel 
2 ini telah dikumpulkan dari berbagai 
tahun dan disesuaikan dengan tahun dasar 
yang disepakati bersama, 1995. Angka-
angka yang ditampilkan merupakan model 
estimasi berdasarkan “program” yang 
dijalankan oleh Organisasi Kesehatan Dunia 



508 Laporan Pembangunan Dunia 2006

(WHO) dan UNICEF. Dalam “program” ini, 
angka kematian ibu diperkirakan dengan 
suatu model regresi yang memanfaatkan 
informasi seputar kesuburan, pihak yang 
membantu proses kelahiran, dan prevalensi 
HIV. Angka-angka yang ditampilkan di 
tabel tidak boleh diasumsikan sebagai 
estimasi yang akurat.
 Proses kelahiran yang dibantu oleh 
tenaga kesehatan yang terampil (births 
attended by skilled health staff) adalah 
persentase kelahiran yang dibantu oleh 
personil yang terlatih untuk mengawasi, 
merawat, dan memberikan nasihat ke kaum 
perempuan selama mereka mengandung, 
melahirkan, dan menjalani periode 
postpartum, untuk melahirkan dengan 
bantuan sendiri dan merawat bayi yang baru 
dilahirkannya. Persentase kelahiran yang 
dibantu oleh tenaga kesehatan yang terampil 
adalah salah satu indikator kemampuan 
sistem kesehatan untuk menyediakan 
perawatan yang memadai untuk kaum 
perempuan yang mengandung. Perawatan 
prakelahiran dan pascakelahiran yang 
baik meningkatkan kesehatan ibu serta 
mengurangi kematian ibu dan anak. Namun, 
data yang ada tidak selalu menunjukkan 
peningkatan semacam itu karena sistem 
informasi kesehatannya sering kali lemah, 
kematian ibu tidak banyak yang dilaporkan, 
dan tingkat kematiannya pun sulit untuk 
diukur.

Tabel 3  Aktivitas ekonomi

Produk domestik bruto (gross domestic 
product—GDP) adalah pertambahan nilai 
kotor, di tingkat harga pembeli, untuk semua 
produsen yang tinggal di sebuah negara, 
plus setiap pajak dan minus setiap subsidi 

yang tidak termasuk dalam nilai produk. 
GDP dihitung tanpa memperhitungkan 
depresiasi aset buatan atau penipisan dan 
habisnya sumber daya alam. Pertambahan 
nilai adalah output bersih dari suatu industri 
setelah ditambah semua output lain dan 
dikurangi input-input pengantara. Asal-usul 
industrial pertambahan nilai ditetapkan 
oleh International Standard Industrial 
Classification (ISIC) revisi 3. Bank Dunia, 
secara konvensional, menggunakan dolar 
Amerika Serikat dan menampilkan rata-rata 
nilai tukar resmi sebagaimana dilaporkan oleh 
Dana Moneter Internasional (International 
Monetary Fund—IMF) dalam laporan 
tahunannya. Faktor konversi alternatif 
digunakan bila nilai tukar yang resmi 
dianggap menyimpang terlalu jauh dari nilai 
yang secara efektif diterapkan pada transaksi 
dalam mata uang asing dan produk dagang.
 Tingkat pertumbuhan tahunan rata-
rata GDP (gross domestic product average 
annual growth rate) dihitung dari data GDP 
harga konstan dalam mata uang setempat.
 Produktivitas pertanian (agri-
cultural productivity) merujuk pada 
rasio pertambahan nilai pertanian atau 
agrikultural, yang diukur pada dolar 
Amerika Serikat tahun 2000, terhadap 
jumlah pekerja di sektor pertanian.
 Pertambahan nilai (value added) 
adalah output bersih dari suatu industri 
setelah menambahkan semua output 
dan mengurangi input-input perantara. 
Asal-usul industrial pertambahan nilai 
ditetapkan oleh International Standard 
Industrial Classification (ISIC) revisi 3.
 Pertambahan ni lai  pertanian 
(agriculture value added) berhubungan 
dengan ISIC divisi 1-5 dan mencakup 
kehutanan dan perikanan.
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 Pertambahan nilai industri (industry 
value added) terdiri atas pertambangan, 
manufaktur, konstruksi, kelistrikan, air, dan 
gas (ISIC divisi 10-45).
 Pertambahan nilai jasa (services value 
added) berhubungan dengan ISIC divisi 50-
99.
 Pengeluaran konsumsi akhir rumah 
tangga (household final consumption 
expenditure)—di edisi sebelumnya disebut 
sebagai konsumsi privat—adalah nilai pasar 
dari semua barang dan jasa, termasuk barang 
tidak sekali pakai (seperti mobil, mesin 
cuci, dan komputer rumah), yang dibeli 
oleh rumah tangga. Di sini, pengeluaran 
konsumsi rumah tangga mencakup 
pengeluaran dari berbagai institusi nirlaba 
yang melayani rumah tangga, juga ketika 
hal itu dilaporkan secara terpisah oleh 
negara. Dalam praktiknya, pengeluaran 
konsumsi rumah tangga bisa memasukkan 
perbedaan statistik dalam pemakaian 
sumber daya dalam perbandingannya 
dengan pemasoknya.
 Pengelu ar an konsumsi  a k hir 
pemerintah (general government final 
consumption expenditure)—dalam edisi 
sebelumnya, konsumsi pemerintah umum—
mencakup semua pengeluaran pemerintah 
untuk pembelian barang dan jasa (termasuk 
kompensasi pengusaha). Pengeluaran 
ini juga mencakup sebagian besar biaya 
pertahanan dan keamanan, tetapi tidak 
memasukkan pengeluaran militer yang 
merupakan bagian dari formasi modal 
pemerintah.
 Formasi modal kotor (gross capital 
formation)—di dalam edisi sebelumnya 
dinyatakan sebagai investasi domestik 
bruto—merupakan besarnya pengeluaran 
untuk penambahan aset-aset ekonomi 

yang tetap plus perubahan bersih dalam 
inventaris dan barang-barang berharga. 
Aset-aset ekonomi yang tetap mencakup 
kelengkapan tanah (pagar, selokan, 
saluran pembuangan, dan semacamnya); 
tanaman, mesin, dan perlengkapannya; 
dan konstruksi bangunan, jalan, rel kereta 
api, dan semacamnya, termasuk bangunan-
bangunan komersial dan industri, kantor, 
sekolah, rumah sakit, dan rumah tinggal 
pribadi. Inventaris adalah stok atau 
persediaan barang yang dipunyai oleh 
perusahaan untuk mencukupi kebutuhan 
kala terjadi f luktuasi produksi atau 
penjualan yang temporer atau yang tidak 
diharapkan. Menurut SNA tahun 1993, 
kepemilikan barang-barang berharga juga 
dianggap sebagai formasi modal.
 Keseimbangan eksternal barang dan 
jasa (external balance of goods and services) 
adalah ekspor barang dan jasa dikurangi 
impor barang dan jasa. Perdagangan barang 
dan jasa terbangun dari seluruh transaksi 
yang terjadi antara penduduk suatu negara 
dengan penduduk dunia yang melibatkan 
perubahan dalam kepemilikan barang 
dagangan, barang yang dikirim untuk 
diproses dan diperbaiki, emas nonmoneter, 
dan jasa.
 Deflator implisit GDP (GDP implicit 
deflator) merefleksikan perubahan harga 
untuk semua kategori permintaan akhir, 
seperti konsumsi pemerintah, formasi 
modal, dan perdagangan internasional, 
maupun komponen utama, konsumsi akhir 
privat. Deflator diperoleh dari rasio GDP 
sekarang terhadap GDP harga konstan. 
Secara eksplisit, deflator GDP juga dapat 
dihitung sebagai sebuah indeks harga 
Paasche di mana bobot yang digunakan 
adalah kuantitas output dewasa ini.
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 Indikator-indikator nasional di sebagian 
besar negara berkembang dikumpulkan oleh 
Bank Dunia dari badan statistik nasional 
dan bank sentral setempat. Sementara data 
untuk negara-negara berpendapatan tinggi 
diperoleh dari basis data OECD.

Tabel 4  Perdagangan, bantuan, 
dan keuangan

Ekspor barang (merchandise export) 
menunjukkan nilai f.o.b. (free on board) 
barang yang dijual ke dunia luar, yang 
dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat.
 Impor barang (merchandise import) 
menunjukkan nilai c.i.f. barang (biaya 
barang yang mencakup asuransi dan biaya 
pengangkutan) yang dibeli dari dunia luar, 
yang dinyatakan dalam dolar Amerika 
Serikat. Data mengenai perdagangan barang 
berasal dari laporan tahunan Organisasi 
Perdagangan Dunia (WTO).
 Ekspor manufaktur (manufactured 
export) terdiri atas komoditas-komoditas 
yang diatur dalam bagian 5 (bahan-bahan 
kimia), 6 (manufaktur dasar), 7 (mesin dan 
perlengkapan transportasi), dan 8 (barang 
manufaktur lain-lain), kecuali divisi 68, 
dari Standard Industrial Trade Classification 
(SITC).
 Ekspor teknologi tinggi (high technology 
export) adalah berbagai produk dengan 
tingkat intensitas R&D yang tinggi. Yang 
dimaksudkan di sini adalah produk-produk 
berteknologi tinggi, seperti pesawat luar 
angkasa, komputer, obat-obatan, instrumen 
ilmiah, dan perlengkapan kelistrikan.
 Keseimbangan neraca (current account 
balance) adalah jumlah bersih ekspor 
barang dan jasa, pendapatan bersih, dan 
transfer bersih.

 Aliran modal privat bersih (net 
private capital flow) terdiri atas aliran utang 
dan non-utang privat. Aliran utang privat 
mencakup pinjaman bank komersial, surat 
obligasi, dan kredit privat yang lain; aliran 
privat non-utang adalah investasi asing 
langsung dan investasi ekuitas portofolio.
 Investasi asing langsung (foreign direct 
investment—FDI) adalah besarnya investasi 
yang masuk untuk memperoleh keuntungan 
manajemen yang bertahan lama (10 persen 
atau lebih dari stok voting) dalam suatu 
usaha di sebuah negara di luar negara si 
investor. Investasi ini merupakan jumlah 
keseluruhan dari modal ekuitas, reinvestasi 
penghasilan, modal jangka panjang lain, dan 
modal jangka pendek, seperti ditunjukkan 
dalam keseimbangan pembayaran. Data 
mengenai keseimbangan neraca, aliran 
modal privat, dan investasi asing langsung 
diperoleh dari publikasi IMF berjudul 
Balance of Payments Statistics Yearbook dan 
International Financing Statistics. 
 Bantuan pembangunan resmi 
atau hibah resmi (official development 
assistance or official or official aid) dari 
negara-negara OECD yang berpendapatan 
tinggi merupakan sumber pendanaan 
eksternal utama bagi negara berkembang, 
tetapi ‘bantuan pembangunan resmi’ 
(official development assistance—ODA) 
juga diperoleh dari negara-negara donor 
lain selain anggota Development Assistance 
Committee (DAC). DAC menetapkan 
tiga kriteria untuk ODA: diambil oleh 
sektor resmi; pembangunan ekonomi atau 
kesejahteraan adalah tujuan utamanya; 
dan diberikan berdasarkan syarat-syarat 
yang longgar, dengan unsur hibah sebesar 
setidak-tidaknya 25 persen dari seluruh 
pinjaman. 
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 Bantuan pembangunan resmi (ODA) 
yang terdiri atas hibah dan pinjaman, yang 
sesuai dengan kaidah yang ditetapkan 
DAC, disediakan untuk negara-negara yang 
masuk dalam Bagian I dari daftar penerima 
bantuan yang dibuat oleh DAC. Sedangkan, 
untuk negara-negara yang masuk dalam 
Bagian II, disediakan ODA dalam bentuk 
hibah dan pinjaman laksana-ODA. Hibah 
bilateral diberikan dalam bentuk dana 
tunai atau dalam bentuk-bentuk lain yang 
tidak menuntut pembayaran kembali. 
Pinjaman bilateral, yang setidak-tidaknya 
mengandung 25 persen unsur hibah, 
diberikan oleh pemerintah atau lembaga 
donor.
 Utang luar negeri (total external debt) 
adalah utang ke pihak-pihak nondomestik 
yang dapat dibayarkan kembali dalam 
bentuk mata uang asing, atau barang, atau 
jasa. Utang luar negeri terdiri atas utang 
publik, utang penjaminan publik, utang 
privat jangka panjang, pinjaman dari IMF, 
dan utang jangka pendek. Utang jangka 
pendek mencakup seluruh utang yang jatuh 
tempo dalam satu tahun atau kurang dan 
bunganya sama besar dengan utang jangka 
panjang.
 Nilai utang dewasa ini (present value 
of debt) adalah jumlah total utang luar 
negeri jangka pendek plus jumlah total 
pembayaran layanan utang yang dipotong 
berdasarkan utang luar negeri publik, 
penjaminan publik, dan utang privat jangka 
panjang. 
 Informasi mengenai utang luar 
negeri terutama diperoleh dari laporan-
laporan negara anggota ke Bank Dunia 
melalui Debtor Reporting System. Informasi 
tambahan didapat dari arsip Bank Dunia dan 
IMF. Tabel-tabel ringkas yang memaparkan 

utang luar negeri negara berkembang 
diterbitkan setiap tahun oleh Bank Dunia 
dalam Global Development Finance.
 Migrasi total (net migration) adalah 
jumlah total migran selama kurun waktu 
tertentu, atau jumlah imigran dikurangi 
jumlah emigran, termasuk baik warga 
negara maupun bukan warga negara. Data 
yang ditunjukkan dalam tabel merupakan 
estimasi lima tahunan. Data tersebut 
diperoleh dari publikasi United Nations 
Population Division, World Population 
Prospects: The 2004 Revision.
 Kredit domestik yang disediakan 
oleh sektor perbankan (domestic credit 
provided by banking sector) mencakup 
semua kredit yang dikucurkan ke berbagai 
sektor dalam jumlah kotor, dengan 
pengecualian kredit yang diberikan ke 
pemerintah, yang merupakan kredit bersih. 
Yang dimaksud dengan sektor perbankan di 
sini adalah otoritas moneter, bank tabungan, 
dan institusi-institusi perbankan lain 
yang datanya tersedia (termasuk berbagai 
institusi yang tidak menerima deposito 
tetapi mengeluarkan pinjaman semacam 
itu). Contoh-contoh institusi perbankan 
lain itu adalah institusi kredit dan pinjaman 
hipotik. Data mengenai hal ini diambil 
dari International Finance Statistics yang 
diterbitkan oleh IMF.

Metode-metode statistik 

Bagian ini menjelaskan kalkulasi angka 
pertumbuhan kuadrat terkecil (least-
squares growth rate), angka pertumbuhan 
eksponensial (exponential [endpoint] 
growth rate), dan metodologi World Bank 
Atlas (World Bank’s Atlas methodology) yang 
dipakai untuk menghitung faktor konversi 
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guna membuat estimasi atau perkiraan GNI 
dan GNI per kapita dalam dolar Amerika 
Serikat.

Angka pertumbuhan kuadrat terkecil 

Angka pertumbuhan ini dipakai bila 
terdapat data dari kurun waktu yang 
panjang yang memungkinkan dilakukannya 
kalkulasi yang dapat dipercaya. Sebaliknya, 
angka pertumbuhan ini tidak dapat dihitung 
sekiranya lebih dari setengah observasi 
tidak ada.
 Angka pertumbuhan kuadrat terkecil, 
r, dihitung dengan cara menyamakan garis 
tren regresi linear dengan nilai tahunan 
logaritma dari variabel di periode yang 
relevan. Persamaan regresinya adalah 
sebagai berikut:

ln ,tX a bt= +

yang ekuivalen dengan transformasi 
logaritma dari persamaan pertumbuhan 
campuran,

( )0 1 .
t

tX X r= +

Dalam persamaan ini, X adalah variabel, 
t adalah waktu, dan a = log X0 dan b = ln 
(1 + r) adalah parameter-parameter yang 
akan diestimasi. Jika b* adalah estimasi 
kuadrat terkecil dari b, angka pertumbuhan 
tahunan rata-ratanya, r, adalah [exp(b*) – 1] 
dan kemudian dikalikan dengan 100 untuk 
mendapatkan persentasenya.
 Angka pertumbuhan yang didapat 
adalah angka rata-rata yang representatif 
dari observasi atas seluruh periode. Angka 

ini tidak harus sesuai dengan angka 
pertumbuhan aktual antara dua periode.

Angka pertumbuhan eksponensial

Angka pertumbuhan data demografis 
tertentu, terutama angkatan kerja dan 
penduduk, antara dua masa dapat dihitung 
dengan persamaan berikut:

( )1ln / ,nr p p n=

di mana pn dan p1 adalah observasi yang 
pertama dan yang terakhir dalam periode 
tersebut, n adalah jumlah tahun dalam 
periode itu, dan ln adalah operator logaritma 
alami. Angka pertumbuhan ini didasarkan 
pada suatu model pertumbuhan yang 
berkelanjutan dan eksponensial antara 
dua masa dalam suatu periode waktu 
tertentu. Angka ini tidak memperhitungkan 
nilai antaranya. Catat pula bahwa angka 
pertumbuhan eksponensial tidak ber-
hubungan dengan angka perubahan tahunan 
yang diukur pada interval satu tahun dengan 
persamaan

( )1 1 .n n np p p− −−

Metode World Bank Atlas 

Untuk menghitung GNI dan GNI per 
kapita dalam dolar Amerika Serikat demi 
maksud-maksud operasional tertentu, Bank 
Dunia menggunakan faktor konversi Atlas. 
Tujuan faktor konversi Atlas adalah untuk 
mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar 
dalam perbandingan pendapatan nasional 
lintas negara. Faktor konversi Atlas tahun 
tertentu adalah rata-rata nilai tukar suatu 
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negara (atau faktor konversi alternatif) untuk 
tahun itu, disesuaikan untuk perbedaan 
antara tingkat inflasi di negara itu dengan 
tingkat inflasi di Jepang, Amerika Serikat, 
dan Zona Euro. Tingkat inflasi suatu negara 
diukur dengan perubahan yang terjadi dalam 
deflator GDP-nya. Tingkat inflasi di Jepang, 
Amerika Serikat, dan Zona Euro, yang 
mewakili tingkat inflasi internasional, diukur 
dengan perubahan dalam deflator SDR-nya. 
(Special drawing rights—SDR, adalah unit 
ukur IMF.) Deflator SDR dihitung sebagai 
rata-rata tertimbang dari deflator GDP 
negara-negara ini, dalam satuan SDR. Bobot 
sebagai penimbang tersebut terus berubah 
dari waktu ke waktu karena baik komposisi 
SDR maupun nilai tukar relatif masing-
masing mata uangnya berubah. Deflator 
SDR, pertama-tama, dikalkulasi dalam 
satuan SDR dan kemudian, dikonversi ke 
dalam dolar AS dengan menggunakan faktor 
konversi Atlas dari SDR ke dolar. Faktor 
konversi Atlas lalu diterapkan ke dalam GNI 
suatu negara. GNI yang dihasilkan dalam 
dolar AS itu dibagi dengan populasi tengah 
tahun untuk menghasilkan GNI per kapita.
 Ketika nilai tukar resmi dipandang 
tidak lagi dapat dipercaya atau tidak 
representatif untuk nilai tukar efektif selama 
suatu periode, sebuah estimasi nilai tukar 
alternatif dipakai dalam rumus Atlas (lihat 
bawah).
 Rumus berikut mendeskripsikan 
kalkulasi faktor konversi Atlas untuk tahun 
t:

$ $

2 1$ $
2 2 1 1

1
[ / / ]

3
∗

− −
− − − −

   
= + +      
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t t t t
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dan kalkulasi GNI per kapita dalam dolar 
Amerika Serikat untuk tahun t adalah:

( )$
t t t tY Y N e ∗=

di mana et
* adalah faktor konversi Atlas 

(mata uang nasional terhadap dolar AS) 
untuk tahun t, et adalah rata-rata nilai tukar 
tahunan (mata uang nasional terhadap 
dolar AS) untuk tahun t, pt adalah deflator 
GDP untuk tahun t, pt

S$adalah deflator SDR 
dalam dolar AS untuk tahun t, Yt

$adalah 
GNI Atlas per kapita dalam dolar AS untuk 
tahun t, Yt adalah GNI sekarang (mata uang 
lokal) untuk tahun t, dan Nt adalah populasi 
tengah tahun untuk tahun t.

Faktor konversi alternatif

Bank Dunia secara sistematis menilai 
kesesuaian nilai tukar resmi sebagai faktor-
faktor konversi. Sebuah faktor konversi 
alternatif dipakai ketika nilai tukar yang 
resmi dianggap membuat margin yang 
terlalu besar dari nilai yang secara efektif 
teraplikasi dalam berbagai transaksi mata 
uang asing dan produk perdagangan 
domestik. Faktor konversi alternatif 
ini hanya diterapkan di sejumlah kecil 
negara, seperti ditunjukkan dalam tabel 
dokumentasi data Primer di Indikator-
indikator Pembangunan Dunia 2005. 
Faktor-faktor konversi alternatif dipakai 
dalam metodologi Atlas dan di tempat-
tempat lain dalam Indikator Pembangunan 
Dunia Pilihan sebagai faktor konversi satu 
tahun.

Tabel 5  Indikator-indikator 
kunci untuk negara-negara lain
Penduduk (population) didasarkan pada 
definisi de facto, yang mencakup semua 
orang yang mendiami suatu wilayah negara, 
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tanpa memedulikan status hukum atau 
kewarganegaraannya, kecuali para pengungsi 
yang tidak berdiam secara permanen di 
suaka atau tempat pengungsian, yang 
umumnya dianggap sebagai bagian dari 
penduduk negara asal mereka.
 Tingkat pertumbuhan penduduk 
tahunan rata-rata (average annual popu-
lation growth rate) adalah tingkat perubahan 
eksponensial untuk periode tertentu (lihat 
bagian metode-metode statistik).
 Kepadatan penduduk (population 
density) adalah jumlah penduduk pada 
tengah tahun dibagi dengan luas tanah. Luas 
tanah ialah keseluruhan area suatu negara, 
kecuali area di daratan yang ditutupi oleh 
air atau perairan dan garis pantai. Tingkat 
kepadatan penduduk dihitung dengan 
menggunakan data luas tanah yang paling 
terakhir yang tersedia.
 Pendapatan nasional bruto (gross 
national income—GNI), sebelumnya 
produk nasional bruto (gross national 
p ro du c t — G N P ) ,  m e r up a k a n  c a r a 
pengukuran pendapatan nasional yang 
paling luas, dan adalah pertambahan 
nilai total dari sumber-sumber dalam dan 
luar negeri yang diklaim oleh warga. GNI 
terdiri atas GNP plus penerimaan bersih 
dari sumber-sumber asing atau luar negeri. 
Data mengenainya dikurskan dari mata 
uang nasional ke dolar Amerika Serikat 
dengan menggunakan metode World 
Bank Atlas. Metode ini memanfaatkan 
nilai tukar rata-rata tiga tahunan untuk 
“memperhalus” pengaruh fluktuasi nilai 
tukar peralihan. Lihat bagian metode 
statistik untuk membaca pembahasan 
mengenai metode Atlas.
 GNI per kapita (GNI per capita) 
adalah GNI dibagi populasi tengah tahun. 

Hasilnya kemudian dikonversi ke dalam 
dolar Amerika Serikat dengan metode 
Atlas. Bank Dunia memakai GNI per 
kapita dalam dolar Amerika Serikat 
tersebut untuk mengklasifikasi keadaan 
perekonomian negara-negara demi tujuan 
analitis dan untuk menilai apakah suatu 
negara memenuhi syarat mengajukan dan 
menerima pinjaman atau tidak.
 PPP pendapatan nasional bruto (PPP 
gross national income), yang merupakan 
konversi GNI ke dalam dolar internasional 
dengan menggunakan berbagai faktor 
konversi paritas daya beli (PPP), dimasukkan 
dalam tabel ini karena nilai tukar nominal 
tidak selalu mampu mencerminkan 
perbedaan-perbedaan internasional dalam 
harga relatif. Dengan angka PPP, satu dolar 
internasional memiliki daya beli yang sama 
atas GNI domestik sebagaimana dolar 
Amerika Serikat atas GNI Amerika Serikat. 
Angka PPP memungkinkan perbandingan 
tingkat harga riil yang standar antarnegara, 
persis seperti indeks harga internasional 
senantiasa memungkinkan perbandingan 
nilai riil. Faktor-faktor konversi PPP yang 
digunakan di sini diperoleh dari berbagai 
survei harga yang dilakukan di 118 negara 
oleh International Comparison Program. 
Data dari negara-negara OECD berasal dari 
survei terbaru, yang rampung pada tahun 
1999; sementara data dari negara-negara 
lain berasal dari survei tahun 1996, atau 
tahun 1993 atau sebelumnya yang kemudian 
diekstrapolasi dengan data tahun 1996. 
Estimasi untuk negara-negara yang tidak 
tersurvei diambil dari manipulasi statistik 
atas data yang tersedia.
 PPP GNI per kapita (PPP GNI per 
capita) adalah PPP GNI yang dibagi dengan 
populasi tengah tahun.
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 Pertumbuhan produk domestik 
bruto per kapita (gross domestic product—
GDP per capita growth) didasarkan pada 
GDP yang diukur pada tingkat harga yang 
sama atau konstan. Pertumbuhan GDP 
dianggap sebagai ukuran pertumbuhan 
ekonomi suatu negara dalam arti yang 
luas. Estimasi GDP pada tingkat harga 
yang konstan dapat diperoleh dengan 
cara mengukur kuantitas total barang dan 
jasa yang dihasilkan dalam suatu kurun 
waktu, menilainya dengan tingkat harga 
pada tahun dasar yang telah disepakati, 
dan menguranginya dengan biaya input 
perantara, yang juga dinyatakan dalam 
harga yang konstan. Lihat bagian metode 
statistik untuk detailnya.
 Harapan hidup pada waktu kelahiran 
(life expectancy at birth) adalah jumlah 
tahun yang bisa dijalani oleh bayi yang 
baru lahir sekiranya pola kematian yang ada 
pada waktu kelahirannya tetap sepanjang 
hidupnya.
 Angka melek huruf pada orang 
dewasa (adult literacy rate) adalah persentase 
orang berusia 15 tahun atau lebih yang dapat 
membaca dan menulis sebuah karangan 
singkat yang menceritakan kehidupan 
mereka sehari-hari.

  Emisi karbon dioksida (CO2) adalah 
buangan gas karbon dioksida yang berasal 
dari pembakaran bahan bakar fosil dan 
mineral. Ini mencakup karbon dioksida yang 
dihasilkan selama konsumsi bahan bakar 
padat, cair, dan gas dan dari nyala api.
 The Carbon Dioxide Information 
Analysis Center (CDIAC), yang disponsori 
oleh Departemen Energi Amerika Serikat, 
melakukan pengamatan dan penghitungan 
emisi antropogenik CO2 tahunan. Kalkulasi 
yang dibuat oleh lembaga ini diperoleh dari 
data mengenai konsumsi bahan bakar fosil, 
yang didasarkan pada World Energy Data Set 
yang dikembangkan oleh UNSD, dan dari 
data manufaktur semen, yang didasarkan 
pada Cement Manufacturing Data Set yang 
dikembangkan oleh U.S. Bureau of Mines. 
Setiap tahun, CDIAC menghitung ulang 
seluruh data yang dimilikinya dari tahun 
1950 hingga sekarang, menggabungkan 
berbagai temuan termutakhirnya dan 
mengoreksi basis datanya. Bahan bakar yang 
disediakan untuk kapal dan pesawat terbang 
yang dipakai dalam sistem transportasi 
internasional tidak dimasukkan dalam 
estimasi ini karena kesulitan dalam membagi 
bahan bakar ini di antara negara-negara yang 
memanfaatkan sarana transportasi ini.
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