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PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM KONSEP 

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah lama menjadi perhatian para 
ahli. Namun istilah keberlajutan (sustainability) sendiri baru muncul sejak beberapa 
dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak 
Malthus pada tahun 1798. Tujuan pembangunan pada hakekatnya adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sedangkan 
“Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan 
generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk 
memenuhi kebutuhan mereka”. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi 
pelaksanaannya, diantaranya ada empat hal yang perlu diperhatikan yaitu; 
pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang 
yang diikuti pendekatan secara ideal. Pembangunan berkelanjutan mencakup berbagai 
aspek kehidupan yaitu; keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, serta 
pertahanan dan keamanan. 

PENDAHULUAN 

Salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah 
bagaimana menghadapi trade-off antara pemenuhan kebutuhan pembangunan disatu 
sisi dan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan disisi lain (Fauzi, 2004). 

Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan 
aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan 
itu sendiri, karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki 
kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang 
tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan 
permasalahan pembangunan dikemudian hari. 

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sejak sudah lama menjadi perhatian 
para ahli. Namun istilah keberlajutan (sustainability) sendiri baru muncul beberapa 
dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak 
Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersedian lahan di Inggris akibat 
ledakan penduduk yang pesat. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap 
keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 
1972 menerbitkan publikasi yang berjudul The Limit to Growth (Meadowet al.,1972) 
dalam kesimpulannya, bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh 
ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang 
terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu 
bisa dilakukan secara terus menerus (on sustainable basis). 

Meskipun mendapat kritikan yang tajam dari para ekonom karena lemahnya 
fundamental ekonomi yang digunakan dalam model The Limit to Growth, namun 
buku tersebut cukup menyadarkan manusia akan pentingnya pembangunan yang 
berkelanjutan. Karena itu perhatian terhadap aspek keberlanjutan ini mencuat 
kembali ketika pada tahun 1987 World Commission on Environment and 
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Development (WCED) atau dikenal sebagai Brundland Commission menerbitkan buku 
berjudul Our Common Future. Publikasi ini kemudian memicu lahirnya agenda baru 
mengenai konsep pembangunan ekonomi dan keterkaitannya dengan lingkungan 
dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Agenda ini sekaligus menjadi 
tantangan konsep pembangunan ekonomi neo-klasikal yang merupakan konsep 
pembangunan konvensional yang selama ini dikenal, yang menyatakan bahwa 
sustainabledevelopment is one that meets the needs of the present without 
comprimising the ability of the future generations to meet their own need atau 
pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa 
kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan 
datang. 

Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu 
kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung 
kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan 
sebagai isu penting yang perlu terus di sosialisasikan ditengah masyarakat. 

KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim, 1990) bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. 
Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari 
pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. 

Menurut KLH (1990) pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) 
dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu: (1) Tidak ada 
pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources; (2) 
Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat 
meningkatkan useable resources ataupun replaceable resource. 

Senada dengan konsep diatas, Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran 
pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya: 

a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (intergeneration 
equity) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan 
pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali 
ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang 
replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam 
yang unreplaceable. 

b. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan 
lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam 
rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan 
datang. 

c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan 
mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan 
sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi. 

d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik 
masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal). 
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e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam 
dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari 
antar generasi. 

f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan 
habitatnya. 

Dari sisi ekonomi Fauzi (2004) setidaknya ada tiga alasan utama mengapa 
pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama menyangkut alasan moral. 
Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan 
lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber 
daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup 
tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat 
menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang 
sama. Kedua, menyangkut alasan ekologi, Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki 
nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak 
diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang 
pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi. Faktor ketiga, yang menjadi alasan 
perlunya memperhatiakan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari 
sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah 
aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, 
seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, 
sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada 
pengukuran kesejahteraan antargenerasi (intergeneration welfare maximization). 

Sutamihardja (2004), dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan 
yang memungkin dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumberdaya alam untuk 
memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degredasi lingkungan 
perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. Pembangunan 
berkelanjutan juga mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan 
adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan 
kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. 

Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan 
kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarluaskan nilai-nilai yang 
menciptakan standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, 
serta secara wajar semua orang mampu mencita-citakannya. Namun demikian ada 
kecendrungan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut akan tergantung pada 
kebutuhan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi ataupun kebutuhan produksi 
pada skala maksimum. Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan 
ekonomi ditempat yang kebutuhan utamanya belum bisa konsisten dengan 
pertumbuhan ekonomi, asalkan isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip 
keberlanjutan. Akan tetapi kenyataannya aktivitas produksi yang tinggi dapat saja 
terjadi bersamaan dengan kemelaratan yang tersebar luas. Kondisi ini dapat 
membahayakan lingkungan. Jadi pembangunan berkelanjutan mensyaratkan 
masyarakat terpenuhi kebutuahan dengan cara meningkatkan potensi produksi 
mereka dan sekaligus menjamin kesempatan yang sama semua orang. 

Bagaimana cara hal ini dapat dilakukan? Pemerintah tentunya memerlukan suatu 
strategi kebijakan yang realistis dan dapat dilaksanakan disertai dengan system 
pengendalian yang tepat. Eksploitasi sumber daya alam disarankan sebaiknya pada 
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sumber daya alam yang replaceable atau tergantikan sehingga ekosistem atau system 
lingkungan dapat dipertahankan. 

Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan 

Memang diakui bahwa konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana 
namun kompleks, sehingga pengertian keberlajutanpun sangat multidimensi dan 
multi-interpretasi. Menurut Heal, (Fauzi, 2004). Konsep keberlanjutan ini paling tidak 
mengandung dua dimensi : Pertama adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak 
lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang . Kedua adalah 
dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan 
lingkungan. 

Pezzey (1992) melihat aspek keberlajutan dari sisi yang berbeda. Dia melihat bahwa 
keberlanjutan memiliki pengertian statik dan dinamik. Keberlanjutan dari sisi statik 
diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju teknologi 
yang konstan, sementara keberlanjutan dari sisi dinamik diartikan sebagai 
pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang 
terus berubah. 

Karena adanya multidimensi dan multi-interpretasi ini, maka para ahli sepakat untuk 
sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh komisi Brundtland yang 
menyatakan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang 
memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi 
mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.” 

Ada dua hal yang secara implisit menjadi perhatian dalam konsep brunland tersebut. 
Pertama, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan 
lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. Kedua, menyangkut perhatian 
pada kesejahteraan (well-being)generasi mendatang. Hall (1998) menyatakan bahwa 
asumsi keberlajutan paling tidak terletak pada tiga aksioma dasar;(1) Perlakuan masa 
kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang; (2) 
Menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap economic 
wellbeing; (3) Mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan. 

Konsep ini dirasakan masih sangat normatif sehingga aspek operasional dari konsep 
keberlanjutan ini pun banyak mengalami kendala. Perman et al.,(1997) mencoba 
mengelaborasikan lebih lanjut konsep keberlanjutan ini dengan mengajukan lima 
alternatif pengertian: (1). Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (sustainable) jika 
utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi 
tidak menurun sepanjang waktu (non-declining consumption),(2) keberlanjutan 
adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara 
kesempatan produksi dimasa mendatang, (3) keberlanjutan adalah kondisi dimana 
sumber daya alam (natural capital stock) tidak berkurang sepanjang waktu 
(nondeclining), (4) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola 
untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, dan (5) keberlanjutan 
adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (resilience) ekosistem terpenuhi. 

Senada dengan pemahaman diatas, Daly (1990) menambahkan beberapa aspek 
mengenai definisi operasional pembangunan berkelanjutan, antara lain: 
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� Untuk sumber daya alam yang terbarukan : laju pemanenan harus sama dengan 
laju regenerasi (produksi lestari) 

� Untuk masalah lingkungan : laju pembuangan limbah harus setara dengan 
kapasitas asimilasi lingkungan. 

� Sumber energi yang tidak terbarukan harus dieksploitasi secara quasisustainable, 
yakni mengurangi laju deplesi dengan cara menciptakan energi substitusi. 

Selain definisi operasional diatas, Haris (2000) melihat bahwa konsep keberlajutan 
dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, (1) keberlajutan ekonomi yang 
diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara 
kontinu untuk memelihara keberlajutan pemerintahan dan menghindari terjadinya 
ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. (2) 
Keberlajutan lingkungan: Sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu 
memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan 
fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan 
keanekaraman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak 
termasuk kategori sumber-sumber ekonomi. (3). Keberlajutan sosial, keberlanjutan 
secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan 
layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik. 

STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

Dari berbagai konsep yang ada maka dapat dirumuskan prinsip dasar dari setiap 
elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada empat komponen yang perlu 
diperhatikan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif 
jangka panjang. 

Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial 

Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-
hal seperti ; meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran 
dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan 
distribusi kesejahteraan. Namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat 
dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat 
diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh, 
kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar,walaupun 
pemerataan dibanyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu 
menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang 
yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Ini berarti 
pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang 
dalam memenuhi kebutuhannya. 

Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman 

Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa 
sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa 
datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem.. 
Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata 
terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai 
masyarakat dapat lebih dimengerti. 
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Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif 

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan 
alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. 
Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang konpleknya keterkaitanantara 
sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan 
pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan 
yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan. 

Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang 

Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan,.implikasi 
pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. 
Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang 
berbedadengan asumsi normal dalam prosedur discounting. Persepsi jangka panjang 
adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka 
pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu 
perlu dipertimbangkan. 

PENDEKATAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

Secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pendekatan pencapaian 
terhadap keberlanjutan ataupun kesinambungan berbagai aspek kehidupan yang 
mencakup; keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, serta keberlanjutan 
pertahanan dan keamanan 

Keberlanjutan Ekologis 

Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk pembangunan dan keberlanjutan 
kehidupan. Keberlanjutan ekologis akan menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. 
Untuk menjamin keberlanjutan ekologis harus diupayakan hal-hal sebagai berikut: 

a. Memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan 
dibumi tetap terjamin dan sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan 
tanah, air, udara dan seluruh kehidupan berkelanjutan. 

b. Tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara integritas tatanan 
lingkungan yaitu ; daya dukung, daya asimilatif dan keberlanjutan pemanfaatan 
sumberdaya terpulihkan. ketiga untuk melaksanakan kegiatan yang tidak 
mengganggu integritas tatanan lingkungan yaitu hindarkan konversi alam dan 
modifikasi ekosistem, kurangi konversi lahan subur dan kelola dengan buku mutu 
ekologis yang tinggi, dan limbah yang dibuang tidak melampaui daya asimilatifnya 
lingkungan. 

c. Memelihara keanekaragaman hayati pada keanekaragaman kehidupan yang 
menentukan keberlanjutan proses ekologis. Proses yang menjadikan rangkaian 
jasa pada manusia masa kini dan masa mendatang. Terdapat tiga aspek 
keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman genetika, spesies, dan tatanan 
lingkungan. Untuk mengkonversikan keanekaragaman hayati tersebut perlu hal-
hal berikut yaitu “menjaga ekosistem alam dan area yang representatif tentang 
kekhasan sumberdaya hayati agar tidak dimodifikasikan, memelihara seluas 
mungkin area ekosistem yang dimodifikasikan untuk keanekaragaman dan 
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keberlanjutan keanekaragaman spesies, konservatif terhadap konversi lahan 
pertanian”. 

Pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan hal penting 
untuk keberlanjutan ekosistem. Hal ini dapat dilaksanakan melalui : pencegahan 
pencemaran lingkungan; rehabilitasi dan pemulihan ekosistem dan sumberdaya alam 
yang rusak; meningkatkan kapasitas produksi dari ekosistem alam dan binaan 
manusia. 

Keberlanjutan Ekonomi 

Keberlanjutan ekonomi dari perspektif pembangunan memiliki dua hal utama 
keduanya mempunyai keterkaitan yang erat dengan tujuan aspek keberlanjutan lainya. 
Keberlanjutan ekonomi makro menjamin kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan 
mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. 

Tiga elemen utama untuk keberlanjutan ekonomi makro yaitu efisiensi ekonomi, 
kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan meningkatkan pemerataan dan 
distribusi kemakmuran. Hal tersebut diatas dapat dicapai melalui kebijaksanaan 
makro ekonomi mencakup reformasi fiskal, meningkatkan efisiensi sektor publik, 
mobilisasi tabungan domestik, pengelolaan nilai tukar, reformasi kelembagaan, 
kekuatan pasar yang tepat guna, ukuran sosial untuk pengembangan sumberdaya 
manusia dan peningkatan distribusi pendapatan dan aset. 

Keberlanjutan Ekonomi Sektoral  

Penyesuaian kebijakan yang meningkatkan keberlanjutan ekonomi makro secara 
jangka pendek akan mengakibatkan distorsi sektoral yang selanjutnya mengabaikan 
keberlanjutan ekologis. Hal ini harus diperbaiki melalui kebijaksanaan sektoral yang 
spesifik dan terarah. Oleh karena itu penting mengindahkan keberlanjutan aktivitas 
dan ekonomi sektoral. 

Untuk mencapai keberlanjutan ekonomi sektoral, berbagai kasus dilakukan terhadap 
kegiatan ekonomi. Pertama, sumberdaya alam yang nilai ekonominya dapat dihitung 
harus diperlakukan sebagai kapital yang tangibble dalam kerangka akunting ekonomi, 
kedua, secara prinsip harga sumberdaya alam harus merefleksi biaya ekstaksi, 
ditambah biaya lingkungan dan biaya pemanfaatannya. 

Pakar ekonomi harus mengidentifikasi dan memperlakukan sumber daya sebagai 
sumber yang terpulih, tidak terpulihkan, dan lingkungan hidup. Sumber yang 
terpulihkan seperti hutan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bila tidak 
memperlakukan produktivitas ekonomi sebagai fungsi yang pasif atau jasa yang 
mengalir; menggunakan prinsip pengelolaan yang berkelanjutan, sedangkan sumber 
yang tidak terpulihkan mempunyai jumlah absulut dan berkurang bila dimanfaatkan. 
Oleh karena itu pada kondisi seperti ini konsep sustainable yeild tidak boleh 
diterapkan. 

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks sumberdaya yang tidak dapat dipulihkan 
berarti: pemanfaatan secara efisien sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi masa 
mendatang dan diupayakan agar dapat dikembangkan substitusi dengan sumberdaya 
terpulihkan; membatasi dampak lingkungan pemanfaatannya sekecil mungkin, karena 
sumberdaya lingkungan adalah biosfer, secara menyeluruh sumberdaya ini tidak 
menciut akan tetapi berpariasi sesuai dengan kualitasnya. 
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Keberlanjutan Sosial Budaya 

Secara menyeluruh keberlanjutan sosial dan budaya dinyatakan dalam keadilan sosial, 
harga diri manusia dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. 

Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai empat sasaran yaitu: 

a. Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang 
kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status 
wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga. 

b. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan 
mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin 
tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas 
sosial. Halangan terhadap keberlajutan sosial harus dihilangkan dengan 
pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kelas sosial yang dihilangkan 
dimungkinkannya untuk mendapat akses pendidikan yang merata, pemerataan 
pemulihan lahan dan peningkatan peran wanita. 

c. Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai 
sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan 
menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan 
pembangunan ekonomi. 

d. Mendorong pertisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Beberapa 
persyaratan dibawah ini penting untuk keberlanjutan sosial yaitu : prioritas harus 
diberikan pada pengeluaran sosial dan program diarahkan untuk manfaat 
bersama, investasi pada perkembangan sumberdaya misalnya meningkatkan status 
wanita, akses pendidikan dan kesehatan, kemajuan ekonomi harus berkelanjutan 
melalui investasi dan perubahan teknologi dan harus selaras dengan distribusi aset 
produksi yang adil dan efektif, kesenjangan antar regional dan desa, kota, perlu 
dihindari melalui keputusan lokal tentang prioritas dan alokasi sumber daya. 

Keberlanjutan Politik 

Keberlanjutan politik diarahkasn pada respek pada human right, kebebasan individu 
dan sosial untuk berpartisipasi dibidang ekonomi, sosial dan politik, demokrasi yang 
dilaksanakan perlu memperhatikan proses demokrasi yang transparan dan 
bertanggungjawab, kepastian kesedian pangan, air, dan pemukiman. 

Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan. 

Keberlanjutan keamanan seperti menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan 
gangguan baik dari dalam dan luar yang langsung dan tidak langsung yang dapat 
membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara dan bangsa perlu 
diperhatikan. 
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PARADIGMA KEBERLANJUTAN YANG DITAWARKAN 

Sebagai konsep sederhana namun mencakup dimensi yang cukup luas, pencarian 
konsep keberlanjutan yang memenuhi harapan semua pihak akan terus berjalan. 
Pengembangan konsep dan model-model yang telah ada diharapakan akan selalu 
muncul. Oleh karena itu pada makalah ini ditawarkan model keberlanjutan melalui 
multikreteria analisis dampak lingkungan. 

Dengan memperhatikan fenomena yang ada maka perubahan paradigm keberlanjutan 
hendaknya mempertimbangkan aspek berikut : 

1. Perilaku generasi kini tidak dapat sepenuhnya menentukan perilaku generasi 
mendatang. 

2. Generasi mendatang harus dipastikan memperoleh paling tidak tingkat konsumsi 
minimum. 

3. Pergerakan harga sumberdaya alam dan hak kepemilikan terhadap konsumsi 
dimasa mendatang harus ditentukan untuk menghindari eksploitasi yang 
berlebihan terhadap sumber daya alam masa kini. 

4. Dalam situasi pasar tidak berfungsi, diperlukan intervensi non pasar. 

5. Intervensi yang benar merupakan strategi yang penting untuk menjaga 
keberlanjutan. 

Hal ini sesuai dengan dengan perkembangan lain yang sedang menjadi pemikiran 
dalam pengukuran keberlanjutan yaitu mempertimbangkan bentuk capital yang lain, 
yakni social capital (Pearrce dan Barbier,2000 Faucheux dan O’ Connor,2001) yang 
menyatakan bahwa social kapital berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi 
karena faktor-faktor berikut : 

� Arus informasi akan lebih cepat bergerak antar agen ekonomi jika social capital 
cukup baik. 

� Kepercayaan (trust) yang menjadi komponen utama social capital akan 
mengurangi biaya pencarian informasi sehingga mengurangi biaya transaksi. 

� Social capital yang baik akan mengurangi kontrol pemerintah sehingga pertukaran 
ekonomi lebih efisien. 

Disisi lain, social capital juga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan 
natural capital dengan cara: 

� Mengurangi eksternalitas, karena dengan adanya social capital setiap agen 
ekonomi harus berpikir dalam melakukan aktivitas yang dapat memberikan 
dampak negatif terhadap pihak lain. 

� Mengurangi tingkat discount rate yang tinggi, karena social capital yang baik akan 
memungkinkan pembagian resiko sehingga ketidakamanan individu (individu 
insecuruty) dapat dikurangi. 

� Memecahkan resiko yang yang ditimbulkan oleh sifat common property sumber 
daya alam karena social capital yang kuat akan mengurangi runtuhnya system 
pengelolaan sumber daya alam. 

Selain beberapa pemikiran diatas, konsep operasional keberlanjutan masih akan terus 
berkembang. Namun demikian, dengan memahami esensi dasar seperti yang telah 
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dijelaskan dalam tulisan ini hendaknya kita akan lebih mudah mengikuti 
perkembangan konsep keberlanjutan dimasa-masa yang akan datang. 

KESIMPULAN 

Keberlanjutan bukanlah merupakan konsep yang sederhana malainkan komplek, 
karena dalam operasionalnya banyak hal yang perlu diperhatikan dan saling berkaitan. 
Oleh karena pemahaman pembangunan berkelanjutan penting ditingkatkan terutama 
bagi pengambil kebijakan baik skala makro maupun mikro guna mencapai tujuan 
pembangunan. 

Untuk memahami konsep pembangunan berkelanjutan tersebut, maka dalam aplikasi 
atau penerapannya dibutuhkan landasan konsep atau teori yang dapat dijadikan acuan 
dalam menuju arah pembangunan, oleh karena itu pada makalah ini penulis telah 
mencoba mendalami dan menggambarkan berbagai konsep dan pertimbangan-
pertimbangan aspek keberlanjutan guna membantu mengidentifikasi dan 
memformulasikan berbagai strategi, guna menjadi acuan dalan mencapai tujuan 
pembangunan, khusus di Indonesia. 

Dalam membangun paradigma pembangunan berkelanjutan, hendaknya 
memperhatikan aspek berikut : 

1. Perilaku generasi kini tidak dapat sepenuhnya menentukan perilaku generasi 
mendatang. 

2. Generasi mendatang harus dipastikan memperoleh paling tidak tingkat konsumsi 
minimum. 

3. Pergerakan harga sumberdaya alam dan hak kepemilikan terhadap konsumsi 
dimasa mendatang harus ditentukan untuk menghindari eksploitasi yang 
berlebihan terhadap sumber daya alam masa kini. 

4. Dalam situasi pasar tidak berfungsi, diperlukan intervensi non pasar. 

5. Intervensi yang benar merupakan strategi yang penting untuk menjaga 
keberlanjutan. 

6. Dan yang lebih penting untuk menjaga tetap terjadi keberlajutan dalam 
pembangunan dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menentukan arah dan 
kebijakan pembangunan baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 
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PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN NASIONAL: PERANNYA 

TERHADAP PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN 

PENGANTAR 

Theodore Brameld dalam karyanya “Cultural Foundation of Education” (1957) menyatakan 
adanya keterkaitan yang erat antara pendidikan dengan kebudayaan berkenaan dengan satu 
urusan yang sama, dalam hal ini ialah pengembangan nilai. 

Sementara itu Edward B. Tylor dalam karyanya "Primitive Culture" (1929) menulis apabila 
kebudayaan mempunyai tiga komponen strategis, yaitu sebagai tata kehidupan (order), 
suatu proses (process) , serta bervisi tertentu (goals), maka pendidikan merupakan proses 
pembudayaan. Masih menurut Tylor, tidak ada proses pendidikan tanpa kebudayaan dan 
tanpa adanya masyarakat; sebaliknya tidak ada kebudayaan dalam pengertian proses tanpa 
adanya pendidikan. 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas kita bisa memposisi pendidikan dengan 
kebudayaan di dalam tata hubungan yang saling mempengaruhi (reciprocal relationship); atau 
pendidikan merupakan variabel yang mendorong terjadinya perubahan kebudayaan di 
dalam tata hubungan asimetris di mana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya 
(causal asymetrical relationship). 

Terhadap pembangunan nasional, hubungan pendidikan nasional dan kebudayaan nasional 
dapat dijelaskan sbb: paradigma yang pertama pembangunan nasional adalah variabel bebas 
(independent variable) sedangkan pendidikan nasional serta kebudayaan nasional merupakan 
variabel tergantung (dependent variable); sementara itu paradigm kedua, pembangunan 
nasional merupakan variabel bebas (independent variable), kebudayaan nasional adalah 
variabel antara (intervening variable); Sedangkan pendidikan nasional merupakan variabel 
tergantung (dependent variable). 

Baik kita mengaplikasi paradigma pertama maupun paradigma kedua, keberhasilan 
pembangunan nasional yang berkelanjutan amat ditentukan oleh sejauh mana kita dapat 
mengembangkan pendidikan nasional dan kebudayaan nasional. Kalau kita dapat 
mengembangkan pendidikan nasional serta kebudayaan nasional secara memadai maka 
keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan akan dapat dicapai lebih baik lagi. 

B. HASIL PEMBANGUNAN NASIONAL 

Tidak dapat dipungkiri pembangunan nasional yang berjalan di Indonesia sejak 
kemerdekaan sampai masa orde baru, serta sejak masa orde baru sampai saat ini, telah 
menghasilkan kemajuan yang amat berarti bangsa Indonesia. Melalui pembangunan nasional 
yang dijalankan oleh pemerintah bersama-sama dengan rakyat telah dicapai berbagai 
keberhasilan. 

Secara fisik jalan, jembatan, gedung-gedung, dan bangunan fisik lain yang mulanya belum ada 
menjadi ada, atau yang mulainya belum bagus sekarang menjadi bagus. Fisik jalan misalnya, 
kalau di awal kemerdekaan kita memiliki jalan beraspal tidak lebih dari 1.000 Km, 
meningkat menjadi 8..725 Km di awal tahun 1980-an, dan sekarang sudah bertambah Iagi 
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menjadi lebih dari 25.000 Km. Keadaan ini juga berlaku untuk jembatan, bangunan pasar, 
bangunan pertokoan, bangunan perkantoran, dan sebagainya. 

Secara nonfisik kemajuan di bidang pendidikan ekonorni dan bidang-bidang pembangunan 
lainnya juga telah diraih. Dalam hal ini kita bisa menunjuk pada angkaangka partisipasi 
pendidikan, angka melek huruf, angka melanjutkan studi, dsb, yang meningkat secara 
signifikan dari waktu ke waktu. Tingkat partisipasi pendidikan di Sekolah Dasar (SD) yang 
bilangannya kurang dari 20 persen pada tahun-tahun awal kemerderkaan sekarang sudah 
meningkat menjadi di atas 90 persen. Peningkatan yang cukup signifikan seperti ini juga 
terjadi pada satuan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) , Sekolah Menengah Umum 
(SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun Perguruan Tinggi (PT). 

Bahwa bangsa Indonesia telah banyak mencapai kemajuan di berbagai bidang pembangunan 
semenjak kemerdekaan sampai sekarang ini tentu tidak terbantahkan; hanya masalahnya 
adalah bahwa kemajuan itu tidak selaju bangsa-bangsa lain sehingga secara komparatif kita 
berada pada posisi yang lebih rendah. 

Tentang Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) misalnya. Dari 
laporan UNDP sebagai inisiator dan penyelenggara survei HDI di dalam "Human 
Development Report 2001" (2001) ternyata Indonesia hanya berhasil menempati peringkat 
102 dari 162 negara. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, 
Singapura, Brunai Darussalam, Filipina, dan Australia ternyata peringkat Indonesia berada 
dibawahnya. Oleh karena HDI terbangun atas indikator ekonomi pendidikan, kesehatan, 
dan kependudukan hal itu berarti bahwa tingkat ekonomi, pendidikan, kesehatan dan 
kependudukan manusia Indonesia berada di bawah Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, 
Filipina, dan Australia. 

Dalam era yang serba materialistik seperti sekarang ini daya kompetisi ekonomi juga dapat 
diacu untuk menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Implikasinya negara yang 
daya kompetisi ekonominya tinggi mengindikasi keberhasilan pembangunan yang tinggi; 
sebaliknya, negara yang daya kompetisi ekonominya rendah mengindikasi keberhasilan 
pembangunan yang rendah pula. Selanjutnya dari laporan World Economic Forum (WEF), 
suatu badan internasional yang berbasis di Geneva, di dalam dokumennya berjudul "Global 
Competitiveness Report 2000" (2000), menunjukkan demikian rendahnya peringkat Indonesia 
di dalam hal daya kompetisi ekonomi tersebut. Di dalam hal ini Indonesia hanya berada 
pada peringkat 44; sementara itu Singapura, Malaysia, Republik Korea, Thailand, dan 
Filipina masingmasing sudah ada di peringkat 2, 25, 29,31 dan 37. 

Dengan indikator yang serupa bahkan International Institute for Management Development 
(2001) telah memposisikan Indonesia di peringkat 49 dari 49 negara. Dalam hal ini negara-
negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dsb, semua berada di atas 
peringkat Indonesia. Keadaan ini berarti bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi kita 
memang lebih rendah dibanding tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, 
dsb, 

Dalam skala mikro kebelum-maksimalan atas keberhasilan pembangunan kita di bidang 
pendidikan dapat dicermati dari kegagalan delegasi Indonesia di forum International 
Mathematic Olympic (IMO) yang diselenggarakan secara kontinu di setiap tahunnya; 
demikian juga dengan hasil kompetisi siswa Indonesia pada forum The Third International 
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Mathematic and Science Study (TIMSS) yang tidak pernah memuaskan. Ramon Mohandas di 
dalam laporan penelitiannya dengan titel "Report On The Third International Mathematics and 
Science Study (TIMSS) : Indonesian Student Achievement in Mathematics and Science Compared 
to Other Countries" (2000) menuliskan buruknya prestasi matematika dan sains siswa 
Indonesia di dalam forum dunia tersebut. Dalam bidang Matematika siswa Indonesia hanya 
berhasil menempati peringkat 39 dari 42 negara partisipan; sedangkan untuk bidang sains 
siswa Indonesia hanya berhasil menempati peringkat 40 dari 42 negara partisipan. Baik di 
dalam bidang Matematika maupun sains ternyata prestasi siswa Indonesia berada di bawah 
prestasi siswa dari Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan sebagainya. 

Sementara itu dalam, hal kemampuan membaca, siswa Indonesia juga tidak berhasil 
memperlihatkan prestasi terbaiknya. Laporan World Bank dalam “Education in Indonesia: 
From Crisis to Recovery” (1988) telah mengutip hasil penelitian Vincent Greanary yang 
menyatakan bahwa kemampuan membaca (reading ability) anak-anak Indonesia berada pada 
peringkat paling bawah dibandingkan dengan anak-anak Asia pada umumnya. Dalam hal ini 
kemampuan membaca anak-anak Indonesia berada di bawah anak-anak Filipina, Thailand, 
Singapura, serta Hong Kong. 

Ilustrasi substantif-komparatif tersebut menunjukkan di satu sisi pembangunan nasional kita 
telah menghasilkan berbagai kemajuan bangsa di berbagai bidang sekaligus; di sisi lain 
menunjukan bahwa kemajuan yang dicapai oleh bangsa kita ternyata belum atau tidak selaju 
kemajuan yang dicapai oleh bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa tetangga. 

C. PERAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDlKAN 

Sekarang bangsa Indonesia sudah berada dalam era globalisasi, satu era yang ditandai 
dengan "menciutnya" dunia disebabkan berkembangnya teknologi informasi. Dalam era ini 
dunia yang sebenarnya luas terkesan menjadi sempit karena daya jangkau informasi yang 
semakin panjang, semakin luas, dan semakin cepat sehingga membuka kemungkinan sistem 
aksesabilitas yang makin sempurna. 

Dalam laporan UNDP “Human Development Report 1999” (1999) disebutkan secara jelas 
ciri-ciri globalisasi sbb: (1) Ethic, adapun maksudnya ialah tuntutan untuk mengakhiri 
kekerasan dan pelanggaran HAM; (2) Inclusion, maksudnya ialah adanya tuntutan untuk 
memperkecil perbedaan-perbedaan antarbangsa; (3) Human Security, yaitu adanya tuntutan 
sanggup mengeliminasi instabilitas sosial; (4) Sustainability, yaitu adanya tuntutan untuk 
meminimalisasi perusakan lingkungan; serta (5) Development, adanya kesanggupan untuk 
berusaha mengakhiri kemiskinan dan deprivasi. 

Jiwa dari globalisasi itu sendiri, adalah informasi yang tidak berbatas (borderless information). 
Di dalam situasi yang seperti ini terjadilah proses lintas budaya (trans cultural) serta silang 
budaya (cross cultural) yang kemudian mempertemukan nilai-nilai budaya yang satu dengan 
yang lainnya. Pertemuan nilai-nilai budaya, atau disebut kontak budaya (cultural contact), 
dapat menghasilkan dua kemungkinan; pertama, pertemuan tanpa menghasilkan nilai-nilai 
baru yang bermakna disebut dengan asimilasi (assimilation), serta kedua, pertemuan yang 
membuahkan nilai-nilai baru yang bermakna disebut akulturasi (acculturalization). 

Di dalam konteks kebudayaan nasional, globalisasi itu bukan sesuatu yang menakutkan 
namun justru membuka peluang untuk menciptakan kemajuan kebudayaan yang positif; 
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meski globalisasi itu sendiri tidak bebas dari unsur-unsur negatif. Untuk mengantisipasi itu 
bangsa Indonesia memiliki pedoman yang disebut "Teori Trikon”, yang terdiri dari tiga 
komponen sbb: Kontinuitas, melanjutkan budaya para “leluhur” bangsa yang mengandung 
nilai-nilai positif; Konvergensi, membuka peluang bagi budaya manca untuk berakulturasi 
dengan budaya Indonesia; dan Konsentrisitas, hasil pertemuan budaya manca dengan 
budaya Indonesia hendaknya dapat menghasilkan budaya (nilai-nilai) baru yang bermakna. 

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa saat ini kebudayaan nasional tidak kondusif 
untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan suatu 
perubahan budaya agar pembangunan nasional yang dijalankan bangsa Indonesia dapat 
membuahkan hasil yang optimal. 

Sebagaimana yang dicantumkan di dalam "Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan 
Indonesia" (2000) pada dasarnya perubahan budaya bangsa Indonesia itu meliputi dua aspek 
sekaligus; masing-masing menyangkut perubahan sistem pengetahuan dan perubahan 
budaya politik. Di satu sisi system pengetahuan harus lebih ditingkatkan kualitasnya dan di 
sisi lain perubahan budaya politik masyarakat harus lebih direalisasikan. 

Selanjutnya perubahan sistem pengetahuan meyangkut lima aspek sekaligus, yaitu sbb: (1) 
dari egosentrisme ke sivilitas, (2) dari pengabaian hukum ke kesadaran hukum, (3) dari 
fanatisme ke toleransi, (4)dari cukup diri ke saling bergantung, serta (5) dari sejarah 
alamiah ke sejarah yang manusiawi. Di sisi lain perubahan budaya politik juga menyangkut 
lima aspek sekaligus, yaitu sbb: (1) dari kawula ke warga negara, (2) dari parokial ke 
kenegaraan, (3) dari negara serba kuasa ke negara serba sahaja, (4) dari Pancasila sebagai 
ideologi ke ilmu, dan (5) dari Pancasila yang terpisah ke yang satu. 

Untuk menjalankan perubahan budaya tersebut diperlukan adanya dukungan pendidikan. 
Oleh karena dalam realitasnya kinerja pendidikan nasional kita masih rendah maka 
persoalannya sekarang ialah bagaimana membenahi pendidikan itu sendiri untuk 
meningkatkan kualitas manusia supaya bisa berperan dalam mengubah budaya bangsa agar 
kondusif terhadap pembangunan nasional. 

Belum memuaskannya kinerja pendidikan di negara kita tidak lepas dari visi kepemimpinan 
kolektif pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sangat Ironis, negara Indonesia 
yang sangat kaya dengan sumber daya alam ternyata kurang memiliki pemimpin yang 
mempunyai visi kepemimpinan jauh ke depan serta komitmen yang tinggi untuk 
membangun bangsa melalui pendidikan. Keadaan tersebut di atas bukan saja dialami 
sekarang, akan tetapi sudah dirasakan sejak bertahun-tahun yang lalu ketika kondisi 
ekonomi dan politik tidak sekompleks saat ini. 

Para petinggi pemerintah cenderung disibukkan oleh berbagai permasalahan instan serta 
terlena pada berbagai persoalan yang berjangka pendek sehingga kurang dapat 
memecahkan permasalahan bangsa dalam jangka panjang ke depan. Sampai sekarang kita 
tidak dapat menggambarkan bagaimana profil bangsa Indonesia seperempat abad ke depan 
dikarenekan para petinggi pemerintah memang tidak memiliki desain perencanaan yang 
matang. 

Di samping kurang memiliki visi kepemimpinan jauh ke depan ternyata komitmen 
pemerintah terhadap pendidikan juga sangat terbatas adanya. Pada waktu pemerintahan 
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negara masih menggunakan sistem sentralisasi terlihat bahwa komitmen pemerintah 
(pusat) terhadap bidang pendidikan jauh dari kata maksimal. Sekarang, ketika pemerintahan 
negara menggunakan sistem desentralisasi ternyata komitmen pemerintah pusat terhadap 
bidang pendidikan masih saja jauh dari kata memadai; bahkan keadaan seperti ini juga 
dilakukan oleh banyak pemerintah daerah. 

Rendahnya komitmen pemerintah terhadap pendidikan dapat dicermati antara lain pada 
rendahnya anggaran yanq dialokasikan pada bidang pendidikan. Sejak kemerdekaan 
dideklaraisi di negara ini lebih dari setengah abad yang lalu ternyata anggaran pendidikan 
tidak pernah mencapai angka yang memadai. 

Anggaran pendidikan di Indonesia memang sangat minim dan termasuk paling rendah 
dibanding negrara-negara lain, baik dengan negara-negara maju, berkembang, maupun 
terbelakang. Anggaran pendidikan di Indonesia hanya sekitar 1 persen dari GNP; pada hal 
angka rata-rata untuk negara-negara terbelakang (least developed countries) seperti halnya 
Angola, Bangladesh, Malawi, Ethiopia, Congo, Nepal, Samoa, dsb, sudah mencapai bilangan 
3,5 persen. Sungguh-sungguh terjadi, Indonesia yang konon sudah lebih maju dari negara-
negara terbelakang tersebut ternyata lebih pelit dalam mengalokasikan dana untuk 
kepentingan pendidikan rakyat. Hal ini sungguh tidak realistik. 

Kalau dibandingkan perjalanan pendidikan Indonesia dengan Malaysia cukup menarik 
hasilnya. Perjalanan kita lebih lambat dari pada Malaysia. Dulu Malaysia pernah berguru 
pada Indonesia, kini kondisinya terbalik 180 derajat. Pendidikan di Malaysia maju dengan 
pesat; dengan program SMART-nya pendidikan dasar maju pesat dan dengan program 
Malaysia 2020-nya maka pendidikan tinggi maju pesat. Ketika Indonesia kehilangan 
ketangguhan daya saing, sekarang daya saing Malaysia diperhitungkan oleh masyarakat 
dunia. 

Apa kunci kemajuan di Malaysia? Pertama, para petinggi pemerintah di Malaysia memang 
memiliki visi kepemimpinan yang jauh ke depan. Dibuatnya program "Malaysia 2020" dan 
jabarannya dalam program SMART di bidang pendidikan membuktikan hal itu. Kedua, 
komitmen pemerintah terhadap pendidikan memang relatif tinggi. Ini semua dibuktikan 
secara riil dengan mengalokasi anggaran pendidikan secara memadai. Selama ini, anggaran 
pendidikan di Malaysia tidak pernah kurang dari 15 persen terhadap budget negara. 

Ilustrasi tersebut di atas menggambarkan pentingnya visi dan komitmen pemerintah untuk, 
meningkatkan kinerja pendidikan nasional sehingga lebih berperan dalam mengkondisi 
masyarakat untuk kepentingan pembangunan nasional. 

KESIMPULAN 

Pembangunan nasional yang berkelanjutan, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, 
memerlukan dukungan kebudayaan nasional yang kondusif untuk itu. Untuk kepentingan 
tersebut diperlukan manusia-manusia bermutu sebagai hasil dari pendidikan; dan untuk itu 
semua diperlukan visi dan komitmen pemerintah yang lebih nyata terhadap pendidikan itu 
sendiri !!! 
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Lingkungan dan Kapitalisme 

Ada dua hal yang saling berhubungan secara global yang memerlukan perhatian khusus, yakni 
lingkungan hidup dan kapitalisme. Isu perubahan iklim jelas-jelas menunjukkan itu. 

Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007) memberikan indikasi 
bahwa aktivitas manusia—terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahan bakar fosil 
dan kegiatan di bidang pertanian— menyebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca dan 
berakibat pada pemanasan global. 

Namun, IPCC tidak (mau) menyebut kapitalisme, sistem yang mewadahi aktivitas-aktivitas itu, 
sebagai akar masalah. Padahal, sangat mudah memahami soal lingkungan global ini dari proses 
produksi dan sirkulasi komoditas yang sarat beban lingkungan sejak skala paling lokal. 

Sosiolog John Bellamy Foster menyatakan, problem planet ini bukan berakar pada alam, 
melainkan pada struktur relasi masyarakat, khususnya bagaimana masyarakat diorganisasikan 
dalam hubungan dengan alam. Dalam kritiknya terhadap kapitalisme, dia menyatakan krisis 
ekologi adalah buah dari penghambaan terhadap akumulasi. 

Dua karakter 

Sekurangnya ada dua argumentasi melandasi anggapan tentang masalah lingkungan hidup 
tertanam di dalam kapitalisme. Pertama, dengan berbasis kompetisi, karakter utama sistem ini 
adalah perlombaan produksi komoditas semurah mungkin, di mana sumber daya alam 
disubordinasikan ke dalam logika ini. Tidak heran eksploitasi dan karenanya destruksi terhadap 
alam (dan juga buruh) menjadi keharusan. Karakter kedua sistem ini adalah keharusan 
akumulasi tanpa batas melalui ekspansi spasial yang progresif. Korporasi-korporasi 
transnasional bergerak leluasa melintasi tembok-tembok negara untuk mengonversi permukaan 
bumi untuk industri ekstraktif. Pada masa lalu, praktiknya melalui kolonialisme, dan dalam 40 
tahun terakhir, berlangsung di bawah rubrik neoliberalisme. Bukan saja sebagai class project’, 
tetapi juga sebagai ecology project , seperti disebut ahli geografi Jasson W Moore (Ecology & 
the Accumulation of Capital), neoliberalisme mempercepat perusakan lingkungan dengan dampak 
multi-skalar, dari lokal ke global. 

China merupakan contoh terang. Pertumbuhan luar biasa setelah menerapkan ekonomi pasar, 
dicapai berkat ongkos produksi rendah, melalui eksploitasi buruh murah yang melimpah ruah 
dan mengabaikan lingkungan hidup. Sejumlah pengamat memprediksi, dengan terus 
mempertahankan model pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan seperti sekarang, dalam 
waktu tidak lama China bakal terperangkap krisis energi, kemerosotan drastis produksi bahan 
pangan, dan bencana alam dahsyat. 

Indonesia 

Ekonomi politik krisis lingkungan global menempatkan Indonesia pada isu deforestasi, isu yang 
multi-tafsir dalam penanganannya. Menurut PBB, deforestasi dan perusakan hutan setiap tahun 
menyumbang sekitar 20 persen emisi karbon secara global, dan Indonesia, salah satu pemilik 
hutan tropik terbesar di dunia, adalah penyumbang utama. Kementerian Kehutanan menyebut 
setiap tahun Indonesia kehilangan 1,17 juta hektar hutan (Kompas, 8/4/2010). Itulah kenapa 
pada akhir bulan lalu Presiden SBY membawa pulang 1 miliar dollar AS dari Norwegia setelah 
Konferensi Iklim dan Hutan untuk membenahi soal hutan di negeri ini. 
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Sementara pengkambinghitaman terhadap petani-petani subsisten pra-kapitalis sebagai perusak 
hutan akan menjadi sasaran program-program antideforestasi, perhatian sebaiknya diarahkan 
kepada konversi hutan dalam industrialisasi di sektor perkebunan (terutama kelapa sawit) 
untuk pasar global. Sektor ini tumbuh fantastis, justru setelah penerapan neoliberalisme sejak 
krisis kapitalisme Asia 1997, yang memberi jalan terinkorporasinya sektor ini ke dalam rezim 
industri pertanian dan makanan global yang terkonsentrasi dan monopolistik. Deforestasi dan 
degradasi alam yang meluas justru tertanam dalam struktur ini. 

Termasuk ongkos lingkungan hidup yang kurang diperhatikan dari struktur ini adalah apa yang 
sekarang dipercakapkan sebagai food miles, yakni energi yang dikeluarkan untuk jarak tempuh 
bahan (baku) makanan yang ditransportasikan dari lokasi produksi paling hulu hingga ke mulut 
konsumen. Padahal, transportasi bahan baku dari negeri- negeri Selatan ke Utara yang 
meningkat tajam setelah industrialisasi pertanian/perkebunan melipatgandakan konsumsi bahan 
bakar fosil, salah satu sumber emisi gas rumah kaca. 

Ledakan minyak sawit secara global dan sangat kompetitif terhadap minyak nabati lain, juga 
karena biaya produksinya 100 dollar AS per ton lebih murah. Dan faktor paling menentukan di 
baliknya adalah buruh murah dan kemudahan akses terhadap tanah dan hutan. Dengan kata 
lain, sukses industrialisasi dalam perkebunan kelapa sawit di Indonesia beralas eksploitasi alam 
dan buruh secara bersamaan, serta ditunjang atau didahului dengan salah satu bentuk akumulasi 
primitif, yakni perampasan tanah-tanah petani yang kerap berdarah-darah. 

Bukan jalan keluar 

Jalan keluar krisis lingkungan hidup global juga terkerangkeng dalam skema geopolitik 
kapitalisme. Protokol Kyoto jadi contoh terang bagaimana proses-proses negosiasi antarnegara 
berjalan alot dan mencapai kompromi- kompromi yang lunak karena kepentingan memajukan 
kapital. Jalan keluar yang ditawarkan lantas terintegrasi ke dalam logika pasar, seperti pada ide 
carbon trade, carbon offsets, dan carbon tax. Di Indonesia, program Reducing Emission from 
Deforestation and Forest Degradation (REDD), program kerja sama antara UNDP, FAO, dan 
UNEP untuk mengerem laju kerusakan hutan secara global menggambarkan itu. 

Tanpa menyentuh akar masalah, yakni kontradiksi antara kapital dan alam, inisiatif-inisiatif di 
atas tidak lebih sebagai siasat para baron karbon saja. Apa pun programnya, tidak 
menyelesaikan krisis, kecuali mengakui proses-proses perusakan lingkungan hidup sebagai 
problem yang tertanam dalam kapitalisme. Dengan kata lain, mengabaikan aspek ekonomi 
politik ini dalam rencana aksi adalah bukan jalan keluar. Oleh karena itu, ikhtiar memajukan 
lingkungan hidup global yang sehat harus dimulai bersamaan dengan memajukan sebuah tatanan 
masyarakat global yang adil, tanpa eksploitasi. 

 
ARIANTO SANGAJI 
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Menghadang Krisis Biodiversitas 

Banyak Spesies. Satu Planet. Satu Masa Depan”. Demikian tema Hari Lingkungan 
Hidup 5 Juni tahun ini. Tahun 2010 memang dijadikan sebagai tahun kampanye 
pentingnya biodiversitas. Selain ditetapkan sebagai Tahun Biodiversitas Internasional, 
pada Oktober mendatang juga akan dilangsungkan pertemuan para pihak Konvensi 
Keragaman Biologi di Jepang. 

Mengapa isu keanekaragaman jenis makin penting? Meningkatnya laju kerusakan 
lingkungan dan habitat dipercayai sebagai faktor utama menurunnya biodiversitas 
dunia. Kerusakan habitat yang makin cepat menyebabkan dunia berada pada krisis 
biodiversitas. Jika lingkungan, terutama ekosistem tropis, terus-menerus dihancurkan, 
dalam seabad bumi akan kehilangan setengah spesies penghuninya. ”Kita sedang 
menuju kepunahan keenam!” ujar Richard Leakey (1996). Dalam sejarah, bumi telah 
melewati lima kejadian kepunahan. Semuanya disebabkan faktor fisik, yakni kejadian 
bencana dan perubahan iklim. Kepunahan terakhir pada Zaman Cretaceous ditandai 
dengan hilangnya fauna superbesar, seperti dinosaurus. Saat itu bumi juga kehilangan 
hampir dua per tiga spesies yang ada. Namun, kepunahan keenam tak disebabkan 
faktor fisik, tetapi biologis. Manusia sebagai anasir hayati memiliki kemampuan 
menghancurkan banyak entitas biologis lainnya, yang bisa memicu kepunahan 
biodiversitas. 

Simalakama 

Myers et al (2000) mengidentifikasi 25 ”titik panas” biodiversitas di muka bumi. 
Gugusan Sundaland dan Wallacea di Indonesia menjadi dua di antaranya. Dua 
gugusan ini sama saja dengan bentangan hutan dari Sabang sampai Merauke. ”Titik-
titik panas” biodiversitas dunia ini secara total hanya mencakup 12 persen muka bumi, 
tetapi menjadi rumah bagi 44 persen jenis tumbuhan dan 35 persen vertebrata 
daratan. 

Sayangnya, ”titik-titik panas” ini memang ”panas”. Di samping menjadi habitat utama 
keragaman hayati dunia, daerah-daerah ini juga berada di garda terdepan tingkat 
kerusakan lingkungan. Sebagai contoh, Indonesia diperkirakan kehilangan 2 juta 
hektar hutan tropis setiap tahun. Belum lagi laju kerusakan ekosistem terumbu 
karang. Padahal, kehancuran hutan tropis dan terumbu karang adalah dua elemen 
utama penyebab krisis biodiversitas dunia. 

Hidup di ekosistem tropis memang seperti menghadapi buah simalakama. Kita 
membutuhkan area-area baru untuk pembangunan dan menampung jumlah 
penduduk yang terus bertambah. Biro Pusat Statistik memproyeksikan jumlah 
penduduk Indonesia akan mencapai 270 juta pada tahun 2025. Ini berarti ada 
tambahan 40 juta jiwa dalam 15 tahun ke depan setelah hasil sensus penduduk 
sementara memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 230 juta jiwa. 
Sudah dapat dibayangkan laju alih fungsi lahan untuk permukiman dan lahan 
pertanian satu dekade ke depan. Sebagai konsekuensinya, habitat yang menampung 
mega biodiversitas semakin berkurang. Ujungnya, kita akan bersumbangsih besar 
pada laju kepunahan spesies bumi. 
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Sayangnya, banyak kerusakan dan pembukaan habitat malah disebabkan oleh aktivitas 
ilegal. Lemahnya penegakan hukum telah menjadikan aktivitas pembalakan liar di 
hutan alam menjadi musuh utama konservasi. Aktivitas ekonomi yang memanjakan 
korporasi besar juga membuat eksploitasi berlebihan sumber daya alam tak 
terbendung. Konsesi pertambangan meninggalkan lubang-lubang menganga di muka 
bumi. Perkebunan pun melahap hutan-hutan alam. Ironinya, keuntungan eksploitasi 
sumber daya alam tersebut sebagian besar tak melekat di bumi pertiwi. Sebagian besar 
terbang ke pusat-pusat ekonomi dunia, meninggalkan kemiskinan di sepanjang 
zamrud khatulistiwa. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, pembukaan wilayah 
untuk pemukiman dan pertanian adalah keniscayaan. Itulah sebabnya aktivitas 
pembukaan hutan ilegal harus ditertibkan untuk kepentingan ketersediaan lahan pada 
masa depan. 

Menyelamatkan Konservasi 

Di sisi lain konservasi alam menjadi produk gagal. Meski kegiatan konservasi alam di 
Indonesia sudah jadi bisnis jutaan dollar dan melibatkan dunia internasional, laju 
deforestasi tak berkurang. 

Presiden Yudhoyono baru saja menandatangani perjanjian hibah 1 miliar dollar AS 
dengan Pemerintah Norwegia sebagai bagian dari itikad implementasi skema 
pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) (Kompas, 29/5). 
Akankah dana ini menguap tak berbekas atau menjadi titik awal yang lebih baik untuk 
konservasi hutan alam? 

Sebagai langkah awal, kesepakatan moratorium pembukaan lahan gambut dan hutan 
alam sebagai bagian dari paket kerja sama harus diapresiasi. Menguatkan aktivitas 
konservasi untuk menjaga keutuhan area-area konservasi juga harus dilakukan. 
Namun, apakah usaha ini akan berkelanjutan? Di sinilah tantangannya. Kegiatan 
konservasi yang berkelanjutan dapat menghadang laju kehilangan kekayaan jenis. 

Laju kehilangan habitat yang tinggi telah menyebabkan banyak komponen 
biodiversitas punah. Padahal, konservasi biodiversitas bisa bermakna spiritual dan 
estetika. Keanekaragaman jenis dapat jadi jembatan transenden spiritualitas manusia. 
Pengembangan ilmu dan intelektual juga bisa terpenuhi dengan tersedianya ruang-
ruang penelitian terhadap kekayaan spesies yang ada. Konservasi biodiversitas juga 
beralasan praktis. Spesies-spesies liar bisa saja menjadi sumber genetik rekayasa 
tanaman, sumber pangan, dan obat-obatan. Mengonservasi biodiversitas berarti 
berinvestasi untuk keselamatan kemanusiaan pada masa depan. 
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Dampak Liberalisasi Pertanian 

Tulisan Prof. Bustanul Arifin (Kompas, 21 Mei 2012) yang menyoal kegentingan 
masalah di sektor pertanian merupakan peringatan yang secara serius harus 
diperhatikan pemerintah. Ada tiga poin penting yang diketengahkan dalam tulisan 
tersebut: penurunan produksi, konversi lahan, dan kelemahan implementasi 
kebijakan. Secara prinsip saya sepakat dengan elaborasi persoalan itu, juga beberapa 
saran jalan keluar yang direkomendasikan. Sungguh pun begitu, sebagian rekomendasi 
itu merupakan “syarat perlu” (necessary), tapi belum mencukupi (not sufficient).  
Terdapat tiga fakta lain yang mesti diumumkan agar problem tersebut bisa digali 
sampai akarnya. Pertama, penurunan produksi secara drastis terjadi bersamaan 
dengan liberalisasi (sektor pertanian). Kedua, lahan persawahan terus menyusut, 
namun area perkebunan makin meluas. Ketiga, peningkatan produksi tidak akan 
memiliki efek terhadap kesejahteraan petani jika tidak dikaitkan dengan strategi 
transformasi ekonomi. 

Kemandirian Pangan 

Lanskap perekonomian nasional harus diakui membawa perubahan drastis usai krisis 
ekonomi 1997/1998. Liberalisasi tidak hanya terjadi di sektor keuangan (yang telah 
dimulai secara sistematis sejak 1983), namun juga di sektor produksi dan 
perdagangan. Sektor pertanian juga bukan pengecualian, di mana peran Bulog 
dipreteli sehingga hanya mengurus beras (tadinya sembilan bahan pokok) dan aneka 
tarif perdagangan dihapus. Hasilnya, produksi beberapa komoditas penting, seperti 
jagung dan kedelai, langsung merosot. Kemandirian pangan komoditas kedelai, buah, 
kacang tanah, susu, gula putih, jagung, daging sapi, dan sayuran kian menyusut dan 
belum ada tanda-tanda bakal meningkat dalam jangka pandek. Cadangan pangan 
(beras) Indonesia hanya 4,38% dari total produksi, jauh tertinggal dari Thailand 
(61,52%), Brunei (52,07%), Vietnam (24,44%), Myanmar (18,23%), Filipina (16,5%), 
Laos (15,71%), dan Malaysia (10,85%) [Asean Food security Information System; 
dalam Hanani, 2012]. 

Konversi lahan juga menarik dicermati karena sebagian besar terjadi pada lahan 
sawah, entah untuk keperluan industri, pemukiman, maupun yang lain. Proses itu 
terus berlangsung sampai kini sehingga luas lahan kira-kira berkurang sekitar 60 ribu 
hektar/tahun (setelah ditambah 40 ribu lahan baru/tahun). Penurunan produksi 
kedelai dan jagung sebagian juga diakibatkan oleh penyusutan lahan tersebut. Oleh 
karena itu, di samping soal liberalisasi perdagangan, konversi lahan merupakan 
persoalan utama di balik penurunan produksi. Masalahnya, mengapa pola yang sama 
tidak terjadi di perkebunan? Lahan kelapa sawit, misalnya, tiap tahun rata-rata 
bertambah 6,7% (Indef, 2011). Jika dilihat dari struktur kepemilikan, memang 
terdapat perbedaan antara lahan sawah dan kebun. Lahan sawah dikelola oleh petani 
kecil (rata-rata penguasaan lahan di Jawa kurang dari 0,5 hektar), sementara 
perkebunan didominasi oleh investor besar yang menguasai ribuan hektar. 
Pertanyaannya, apakah ini terkait dengan lobi/upeti yang diberikan oleh para investor 
kakap tersebut? 



 
Bab 13 Pertumbuhan Ekonomi Dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan 441 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

Berikutnya, peningkatan produksi bukan merupakan langkah yang mustahil dilakukan 
karena sumber daya (lahan) memang tersedia. Namun, peningkatan produksi tanpa 
dikaitkan dengan strategi tranformasi ekonomi yang benar, rasanya tidak akan 
memberikan kesejahteraan yang memadai bagi petani. Struktur ekonomi di Indonesia 
bermasalah, sebab sektor pertanian masih menyerap sekitar 43% dari total tenaga 
kerja (TK), sementara donasi terhadap PDB hanya 15%. Sebaliknya, sektor industri 
menyerap 12% TK, tapi kontribusi terhadap PDB sekitar 25% (sempat 28% pada 
2005). Persoalan ini mengemuka karena dua hal: (i) sektor industri yang 
dikembangkan jauh dari sektor pertanian sehingga kurang menyerap TK/padat modal; 
dan (ii) TK di Indonesia sekitar 70% hanya tamat SLTP ke bawah sehingga sulit masuk 
ke sektor industri/jasa, andaipun lapangan kerja itu tersedia. Dengan begitu, program 
peningkatan produksi sejak awal harus dikaitkan dengan strategi industrialisasi. 

Realokasi Anggaran 

Dalam soal liberalisasi pertanian, studi yang dilakukan Wanki Moon (Is Agriculture 
Compatible with Free Trade?, 2011) penting untuk dipertimbangkan. Secara lugas 
Moon menyampaikan bahwa sektor pertanian tidak mungkin diliberalisasi karena tiga 
argumen: (a) produksi pertanian secara kolektif terkait dengan barang dan jasa 
nonmarket (lahan, air, bidoversitas, hutan), baik di tingkat lokal maupun nasional; (b) 
pertanian secara intimatif terasosiasi dengan isu-isu kemanusiaan, semisal perubahan 
iklim, kesinambungan, dan ketahanan pangan (kemiskinan/kelaparan), khususnya di 
negara berkembang; dan (c) sektor pertanian memiliki peran dan kemampuan yang 
berbeda-beda antarnegara sehingga kekalahan dalam liberalisasi bisa menjadi petaka 
kemanusiaan. Dengan mencermati perkembangan sektor pertanian pascaliberalisasi 
pedagangan, di samping alasan dari Moon itu, maka selayaknya pemerintah memiliki 
keberanian tekad dan moral untuk menghindarkan perekonomian (sektor pertanian) 
dari jerat liberalisasi. 

Sementara itu, terkait konversi lahan memang dibutuhkan regulasi yang melarang 
perubahan pemanfaatan lahan pertanian dan penegakan kebijakan. Tapi, di luar itu 
butuh program perluasan lahan yang masih mungkin dibuka di luar Jawa. Pemerintah 
selama ini berdalih keterbatasan anggaran untuk menyiapkan infrastruktur  
pembukaan lahan sawah (berbeda dengan lahan baru di perkebunan yang dibiayai 
sendiri oleh investor). Jika pemerintah punya komitmen, anggaran itu sebetulnya bisa 
diambilkan dari dana pengurangan kemiskinan (yang dialokasikan sekitar Rp 90 
triliun di APBN). Jadi, problemnya adalah realokasi, bukan keterbatasan anggaran. 
Justru dengan langkah ini, program pengurangan kemiskinan menjadi jauh lebih 
sistematis/kredibel dan efektif dalam jangka panjang. Selebihnya, pemerintah mesti 
berjibaku meningkatkan pendidikan dan keterampilan TK secara cepat, di samping 
menyiapkan strategi industrialisasi berbasis pertanian, agar transformasi ekonomi 
berjalan secara matang. Pemerintah mesti bergegas agar petaka tidak tiba mendahului. 

 
Ahmad Erani Yustika 
Direktur Eksekutif Indef 
 
 
 

 



 
Bab 13 Pertumbuhan Ekonomi Dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan 442 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

Ekonomi Hijau: Evolusi Konsep Pembangunan Berkelanjutan 

SEBAGAIMANA diketahui, pada 20-22 Juni 2012, sebanyak 120 Kepala Negara akan 
berkumpul di Rio de Janeiro, Brasil, untuk mengikuti peringatan 20 tahun Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) Pembangunan dan Lingkungan Hidup, di tempat yang sama pada 1992. Berbeda 
dengan KTT Bumi 20 tahun silam yang dibangun dengan semangat kebersamaan, KTT Bumi 
2012 atau sering disebut sebagai KTT Rio+20 banyak dilihat dengan skeptis dan apatis. 
Perbedaan yang amat mencolok tentang sikap negara berkembang dengan negara maju yang 
tampak saling curiga terhadap agenda kepentingan masing-masing, sehingga berdampak pada 
kinerja pencapaian strategi keberlanjutan pembangunan, terutama dalam agenda penurunan 
emisi karbon. Apalagi pada Desember 2011, para kepala negara dan segenap pemangku 
kepentingan (stakeholders) tentang keberlanjutan pembangunan ini membentur jalan buntu 
(deadlock) dalam perundingan agenda perubahan iklim di Durban, Afrika Selatan. 

Sangat mungkin, KTT+20 di Rio ini akan menjelma menjadi mirip pertemuan ilmiah, yang 
diwarnai perdebatan konsep baru tentang pembangunan berkelanjutan dengan agenda 
implementasi yang tak terlalu mengikat. Salah satu entry point yang akan diusung adalah konsep 
green economy (ekonomi hijau atau ekonomi ramah lingkungan) yang sebenarnya tak lebih dari 
upaya rebranding strategi pembangunan berkelanjutan. Salah satu elemen penting dalam 
ekonomi hijau itu adalah pasar jasa lingkungan hidup, bahwa sebenarnya terdapat pihak yang 
menjadi penjual (sellers) atau penyedia (providers) jasa dan ada pihak lain yang menjadi pembeli 
(buyers) atau penerima (beneficiaries) jasa lingkungan hidup. Pembeli dan penjual jasa lingkungan 
hidup ini akan bertemu dalam suatu arena transaksi jual beli atau pasar jasa lingkungan hidup. 
Agar transaksi ini dapat lebih adil dan mencapai titik optimal, maka penentuan harga atau nilai 
ekonomi jasa lingkungan itu wajib ditentukan secara fair dan terbuka, sesuai dengan metode 
valuasi ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Jasa lingkungan hidup yang dimaksudkan dalam ekonomi hijau adalah jasa pengaturan air dalam 
suatu ekosistem, jasa keanekaragaman hayati, jasa ekowisata, jasa penambatan karbon, dan 
sebagainya. Pada ruang lingkup bentang alam lokal, para penjual jasa lingkungan hidup itu 
umumnya tinggal di daerah hulu, sementara para pembeli jasa umumnya tinggal di hilir. Kedua 
kutub ini tidak jarang punya latar belakang dan tingkat penghidupan ekonomi cukup kontras, 
dengan tingkat kemiskinan kutub penjual yang lebih tinggi dibandingkan kutub pembeli. Pada 
ruang lingkup negara, penjual jasa lingkungan hidup, terutama pada jasa penambatan karbon, 
umumnya adalah negara berkembang dengan basis pertanian, kehutanan dan sumberdaya alam. 
Sedangkan pembeli jasa lingkungan hidup itu adalah negara-negara maju yang berbasis industri, 
transportasi, pertambahan dan ekstraktif lainnya yang amat polutif dan membawa eksternalitas 
tinggi. Kedua kutub itu pasti memiliki agenda kepentingan ekonomi-sosial-politik yang berbeda, 
sehingga “arena transaksi” penjual dan pembeli ini tidak berimbang, bahkan cukup jauh dari 
sekadar memenuhi mekanisme pasar yang berbasis optimalisasi. 

Secara kosa kata, konsep ekonomi hijau dianggap lebih mudah diterima khalayak, terutama 
kalangan dunia usaha yang menjadi aktor utama pembangunan ekonomi, setidaknya selama 
setengah abad terakhir. Idealnya, konsep ekonomi hijau ini diharapkan telah menjadi bagian tak 
terpisahkan dari prinsip-prinsip manajemen bisnis modern, apalagi bisnis yang berbasis 
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dari sektor pertanian, kehutanan, 
perikanan, pertambangan, energi, perumahan, pengembangan wilayah, dan sebagainya. Pada 
KTT Rio+20 ini, para kepala negara nanti akan mendeklarasikan dokumen baru pembangunan 
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berkelanjutan yang diberi judul “The Future We Want”, sebagai penyempurnaan dari dokumen 
lama “Our Common Future” yang diluncurkan pada KTT Bumi tahunn 1992.  Konsep baru itu, 
jika disepakati, akan dilandasai semangat bersama walaupun berbeda tanggung jawab atau 
common but differentiated responsibilities, karena karakter setiap negara di dunia itu memang 
berbeda. Apalagi, fakta yang ada saat ini memang terdapat kelompok negara maju dan 
kelompok negara berkembang serta beberapa klasifikasi dan pengelompokan lainnya. 

**** 

Sekadar melihat ke belakang, pertemuan akbar KTT Bumi di Rio Janeiro 1992 itu menghasilkan 
strategi besar yang disebut strategi pembangunan berkelanjutan (sustainable development), atau 
pembangunan ekonomi yang lebih berwawasan lingkungan. Esensinya adalah proses 
pembangunan harus mampu berkelanjutan, sehingga tidak mengorbankan hak dan kebutuhan 
generasi mendatang. Pada waktu itu, banyak yang berharap besar strategi pembangunan 
ekonomi yang disertai agenda konservasi dan pelestarian lingkungan hidup akan menjadi acuan 
baru untuk menjaga kesehatan bumi sehingga lebih mampu membawa kesejahteraan bagi umat 
manusia. Apabila “terpaksa” harus melakukan pembangunan ekonomi yang ekstraktif, 
menambang, mengolah, dan memanfaatkan sumberdaya alam yang justeru menghasilkan 
dampak eksternalitas dan kerusakan lingkungan, maka langkah-langkah internalisasi juga harus 
dilakukan. Bahkan, upaya kompensasi dan rehabilitasi lingkungan harus menjadi bagian wajib 
dari kegiatan ekonomi ekstraktif tersebut. 

Secara konsep, strategi atau paradigma keberlanjutan pembangunan itu mampu menggeser 
beberapa paradigma lama, seperti paradigma pertumbuhan ekonomi (growth paradigm) yang 
sangat dominan sampai tahun 1970-an dan paradigma yang menekankan pemerataan hasil-hasil 
pembangunan itu (growth with equity paradigm).  Konsep strategi pembangunan berkelanjutan 
itu berawal dari hasil kerja Kelompok Kerja Ahli (Pokja Ahli) ekonomi dan lingkungan hidup 
tingkat dunia atau World Commission on Environment and Development (WCED) atau sering 
disebut Brundtland Commission karena dipimpin oleh Gro Harlem Brundtland, Mantan 
Perdana Menteri Swedia.  Dokumen “semi-ilmiah” atau tepatnya dokumen politik dan diplomasi 
berjudul Our Common Future tersebut secara eksplisit mendefinisikan pembangunan 
berkelanjutan adalah “pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa 
harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri”. 

Pada dekade pertama pelaksanaan strategi pembangunan berkelanjutan itu, persoalan-persoalan 
ekonomi ekstraktif di seluruh pelosok dunia masih belum dapat diselesaikan. Dunia usaha dan 
dunia politik tidak terlalu serius mencurahkan perhatiannya untuk mewujudkan strategi 
pembangunan bekerlanjutan karena alokasi anggaran perusahaan dan anggaran publik (negara) 
masik terkesan business as usual. Bahkan sepanjang periode 1992-2002 masih sangat banyak 
ditemukan kasus-kasus kontra-intuitif bahwa pembangunan berkelanjutan justru menimbulkan 
kantong-kantong kemiskinan baru. Atas nama pelestarian ligkungan hidup, banyak kelompok 
masyarakat marjinal yang kebetulan menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumberdaya 
alam justeru terusir secara ekonomi dan politik dari habitatnya sendiri. Aransemen 
kelembagaan yang tidak jelas, hak kepemilikan yang lemah, akses ekonomi dan politik yang 
terbatas, dan lain-lain menjadi semangat baru untuk menyempurnakaan konsep pembangunan 
berkelanjutan yang telah berumur satu dekade tersebut. Para ilmuwan dari berbagai bidang 
ilmu eksakta, ilmu ekonomi dan ilmu sosial berupaya keras untuk memasukkan dimensi sosial-
politik dalam strategi pembangunan berkelanjutan yang baru.  Dengan perdebatan yang panjang 
dan melelahkan, akhirnya dokumen baru pembangunan berkelanjutan yang telah 
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mengakomodasi secara inheren perspektif sosial, untuk melengkapi perspektif atau aspek 
ekonomi dan lingkungan hidup tesebut, resmi menjadi acuan pembangunan di seluruh belahan 
bumi. 

Konferensi Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Johannesburg, Afrika Selatan pada 2002 
(sering disebut KTT Rio+10) menjadi saksi sejarah pembangunan berkelanjutan telah 
mempertimbangkan dimensi sosial seperti faktor kemiskinan, kelembagaan, inklusivitas, 
konsultasi, pemberdayaan masyarakat sipil, dan lain-lain telah diyakini mampu menjadi salah 
satu dimensi penting dalam pembangunan berkelanjutan. Penyempurnaan ini telah melengkapi 
sekian macam dimensi dari aspek ekonomi seperti pertumbuhan, efisiensi dan stabilitas dan 
dari aspek lingkungan hidup seperti keanekaragaman hayati, ketangguhan atau kemampuan 
penyesuaian diri, sumberdaya alam, tingkat polusi, emisi karbon dan lain-lain. 

Dalam keterkaitan antara aspek sosial dan aspek ekonomi, perhatian dari paradigma 
pembangunan berkelanjutan adalah tingkat pemerataan dalam suatu generasi (intra-
generational equity), kebutuhan dasar dan tingkat penyerapan angkatan kerja dalam 
perekonomian. Keterkaitan antara aspek sosial dan aspek lingkungan hidup telah lama 
dikembangkan, yaitu yang mencakup pemerataan antar generasi (inter-generational equity), 
governansi (governance), transparansi dan akuntabilitas publik, serta dimensi budaya di 
dalamnya. Sedangkan keterkaitan antara apsek ekonomi dan lingkungan hidup telah mendapat 
perhatian cukup memadai di tingkat konsep yang menyangkut proses penilaian ekonomi dan 
internasilisasi dari faktor eksternalitas yang mungkin timbul dalam aktivitas perekonomian. 

**** 

Sebagai penutup, betapa pun skeptisme yang mewarnai KTT Rio+20 tahun 2012 ini, Pertemuan 
120 Kepala Negara itu tetap penting karena akan menjadi salah satu ujung tombak dalam 
mewujudkan ekonomi hijau dalam kerangka pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan 
kerangka institusi untuk pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Tiga dimensi besar strategi 
lama  pembangunan berkelanjutan dalam perspektif ekonomi, lingkungan hidup dan soial 
(politik) mungkin tidak akan berubah. Seremoni pertemuan para kepala negara itu harus dilihat 
sebagai langkah awal dari perwujudan dan operasionalisasi dari ekonomi hijau agar lebih 
membumi, dilaksanakan langsung oleh masyarakat luas, dan menjadi panduan bagi perwujudan 
nilai-nilai baru yang lebih inklusif dan bertanggung jawab. Langkah-langkah lain yang lebih 
operasional justeru amat dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan yang lebih 
berkelanjutan dengan kerangka ilmiah dan metodologi yang obyektif, landasan etika-moral yang 
bertanggung jawab, serta praksis kebijakan yang efektif.Para pembantu kepala negara itulah, 
dalam hal ini menteri-menteri bidang teknis, sosial-ekonomi, bidang strategis-moral-hukum, 
dan bidang politis dan pemerintahan) yang menerjemahkannya menjadi agenda kebijakan 
nasional. Tujuh agenda prioritas pembangunan dalam bidang: (1) penciptaan lapangan kerja, (2) 
ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, (3) kota-kota yang berkelanjutan, (4) energi, (5) 
air, (6) pemanfaatan laut, serta (7) kesiapan menghadapi bencana wajib mampu diwujudkan di 
lapangan dan dunia nyata. Di sinilah tanggung jawab para pemimpin sebagai khalifah di bumi 
yang amat dibutuhkan masyarakat. 
 
Prof. Dr. Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA  
Sumber : Metro Kolom | Kamis, 21 Juni 2012 19:04 WIB 
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Sidang OECD dan "Pertumbuhan Hijau" 

Sidang tahunan menteri-menteri pertanian dari 30 negara maju yang tergabung dalam 
Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan di Paris, Perancis, 25-26 Februari 
2010, telah usai. Mereka telah menghasilkan komunike bersama yang berisi 14 butir 
kesepakatan, 6 butir rekomendasi, dan 12 butir rencana aksi yang perlu diselesaikan 
sampai pertengahan dekade ini atau tahun 2015. 

Indonesia diundang dalam kapasitas sebagai negara yang berada ”dalam proses 
menuju negara maju”, bersama Brasil dan Afrika Selatan. Posisi Indonesia di sini 
sedikit lebih tinggi dibandingkan Argentina dan Romania, yang diundang sebagai 
pengamat, tetapi lebih rendah dibandingkan Cile, Estonia, Israel, dan Rusia, yang telah 
resmi menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). 

Indonesia tentu tidak memiliki hak suara dalam penentuan pendapat dalam internal 
OECD, sebagaimana negara-negara yang baru saja menjadi anggota organisasi 
tersebut. Akan tetapi, delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Menteri Pertanian Bayu 
Krisnamurthi diberi keleluasaan untuk mengemukakan sikap dan pandangan tentang 
berbagai hal, termasuk mengenai isu sensitif, seperti dominasi negara maju dalam 
produksi pangan global, persoalan besar tentang perubahan iklim yang banyak 
bersumber dari negara maju, dan proteksionisme berlebihan yang diberikan negara 
maju kepada petani dan sektor pertaniannya secara umum. 

Pada esensinya, negara berkembang seperti Indonesia ”tidak mampu” secara ekonomi 
dan politik melakukan hal serupa negara maju karena sampai dekade pertama abad 
ke-21 ini masih berkutat menangani masalah mendasar, seperti ketahanan pangan, 
kemiskinan, dan pembangunan pedesaan. 

Strategi Berkelanjutan 

Salah satu isu yang memperoleh perhatian memadai pada sidang OECD adalah 
”pertumbuhan hijau” (green growth), yang menekankan bahwa pembangunan 
pertanian perlu menjadi bagian tidak terpisahkan dari strategi besar keberlanjutan 
pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. 

Keterbukaan ekonomi seharusnya menjadi arena untuk mendukung perkembangan 
teknologi dan inovasi yang mampu mendukung ”pertumbuhan hijau” tersebut. 
Perubahan iklim telah menjadi tantangan (dan peluang) tersendiri bagi sektor 
pertanian untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan penambatan 
karbon, dan menjadi inspirasi bagi langkah-langkah adaptasi perubahan iklim yang 
diperlukan. Kata kuncinya terletak pada setting kelembagaan dan kebijakan 
pemerintah, baik di negara maju maupun di negara berkembang, untuk secara 
konsisten mendorong praktik usaha tani dan keputusan korporat agribisnis, yang 
mengedepankan keberlanjutan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. 

Di satu sisi, peningkatan produksi pangan tentu menjadi prioritas utama bagi sektor 
pertanian. Ini untuk memenuhi permintaan pangan yang senantiasa meningkat dari 
6,7 miliar penduduk bumi. Di sisi lain, penggunaan sumber daya yang juga terbatas 
juga wajib menjadi prioritas. Tantangan pertanian ke depan, selain harus mampu 
memberi makan penduduk bumi yang terus bertambah, juga harus mampu 
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menghemat penggunaan sumber daya yang juga amat terbatas. Peningkatan 
produktivitas per satuan lahan adalah satu hal, tetapi efisiensi produksi pertanian per 
satuan sumber daya adalah hal lain yang harus menjadi acuan bagi implementasi 
”pertumbuhan hijau” sektor pertanian yang menjadi acuan ke depan. Misalnya, sekitar 
40 persen dari produksi pangan dunia dari lahan beririgasi, yang jumlahnya tidak 
sampai 18 persen dari total lahan pertanian. Demikian pula sektor pertanian selama 
ini telah menggunakan sekitar 66 persen air bumi. 

Jika tidak ada inovasi teknologi produksi yang signifikan, pada 2020 sistem produksi 
pertanian akan memerlukan 17 persen air lebih banyak dari tingkat konsumsi air saat 
ini (World Water Council, 2009). Ketergantungan sistem produksi pangan pada energi 
yang berasal dari sumber daya tidak terbarukan tentu mengurangi tingkat efisiensi 
sistem produksi pangan dan pertanian. Demikian pula tingkat ketergantungan sektor 
pertanian pada faktor produksi dari bahan kimia, seperti pupuk dan pestisida, akan 
menjadi masalah tersendiri di kemudian hari. 

Bagaimana Indonesia? 

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono telah 
mencanangkan tiga strategi besar dalam bidang pertanian, yang akan menjadi 
prioritas selama masa pemerintahannya. 

Pertama, pengadaan lahan bagi pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kedua, 
perbaikan iklim investasi pertanian dan perikanan, dan ketiga, kesinambungan 
swasembada pangan. Untuk mewujudkan itu, pemerintah berusaha menyelesaikan 
penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Usaha Pertanian Komersial, dan 
pencanangan usaha pangan skala luas (food estate). Secara sepintas, tampaknya masih 
cukup jauh bahwa prioritas peningkatan produksi pangan dan upaya pencapaian 
swasembada pangan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah telah cukup dekat 
dengan falsafah ”pertumbuhan hijau”, seperti diuraikan di atas. Misalnya, tentang 
esensi dari Rencana Peraturan Pemerintah Usaha Pertanian Komersial yang 
merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya 
Pertanian. Benar, bahwa usaha pertanian yang diperlukan bagi Indonesia adalah yang 
mampu melingkupi perbaikan iklim investasi, tanpa diskriminasi yang berbasis skala 
usaha ekonomi. Maknanya, sebagai aransemen kelembagaan yang lebih mengikat, 
rencana peraturan pemerintah itu tidak boleh terlalu gegabah mengabaikan usaha tani 
rakyat dan pertanian skala kecil, apalagi jika sampai menggusur. Pertanian skala luas 
terkadang harus mengubah ekosistem, keragaman hayati, dan kearifan lokal 
masyarakat setempat. Hal-hal penting inilah yang harus menjadi fokus perhatian agar 
strategi pertumbuhan hijau dapat segera diwujudkan. 

Dalam kaitannya dengan investasi pertanian dan pangan skala luas yang direncanakan 
di beberapa tempat, seperti di Merauke, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan 
mungkin di Kalimantan Tengah, saat ini yang diperlukan adalah kepastian acuan 
hukum dan kebijakan yang kondusif. Apabila diabaikan, kinerja bidang pangan dan 
pertanian Indonesia tidak akan sesuai harapan, bahkan tidak membawa kemaslahatan 
bagi masyarakat. Alih-alih membawa kesejahteraan dan keadilan, struktur pertanian 
akan menjadi lebih timpang, kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam 
tersingkirkan, dan Indonesia menuai bencana lebih dahsyat. Semoga tidak terjadi. 
 
Bustanul Arifin, Guru Besar Universitas Lampung 
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Mengapa Kemiskinan di Indonesia  

Menjadi Masalah Berkelanjutan? 

SEJAK awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar 
terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam 
alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang 
dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya 
pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, 
masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang 
berkepanjangan. 

PADA umumnya, partai-partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 juga 
mencantumkan program pengentasan kemiskinan sebagai program utama dalam 
platform mereka. Pada masa Orde Baru, walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi 
cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 7,5 persen selama tahun 1970-1996, penduduk 
miskin di Indonesia tetap tinggi. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di 
Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta 
orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang menyatakan 
bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan 
masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin. 

Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan 
reformasi terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan 
tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase 
penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 
persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang. 

Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) 
pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di 
Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program 
penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan 
di Indonesia. 

Penyebab kegagalan 

Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program 
penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program- program 
penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran 
bantuan sosial untuk orang miskin.Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat 
miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti 
ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan 
tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. 

Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini 
justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan 
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untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya 
ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat 
permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat 
menimbulkan korupsi dalam penyalurannya. Alangkah lebih baik apabila dana-dana 
bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya 
manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya sekolah, seperti sekolah dasar (SD) dan 
sekolah menengah pertama (SMP), serta dibebaskannya biaya- biaya pengobatan di 
pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). 

Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan 
kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab 
kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak 
didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal. 
Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program 
penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan 
Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga 
prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN. Kedua data ini pada dasarnya ditujukan 
untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang 
menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada 
kenyataannya, data dan informasi seperti ini tidak akan dapat mencerminkan tingkat 
keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang 
mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi 
sosial, sifat budaya, maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara lokal. 

Bisa saja terjadi bahwa angka-angka kemiskinan tersebut tidak realistis untuk 
kepentingan lokal, dan bahkan bisa membingungkan pemimpin lokal (pemerintah 
kabupaten/kota). Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Sumba 
Timur. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur merasa kesulitan dalam menyalurkan 
beras untuk orang miskin karena adanya dua angka kemiskinan yang sangat berbeda 
antara BPS dan BKKBN pada waktu itu. Di satu pihak angka kemiskinan Sumba Timur 
yang dihasilkan BPS pada tahun 1999 adalah 27 persen, sementara angka kemiskinan 
(keluarga prasejahtera dan sejahtera I) yang dihasilkan BKKBN pada tahun yang sama 
mencapai 84 persen. Kedua angka ini cukup menyulitkan pemerintah dalam 
menyalurkan bantuan-bantuan karena data yang digunakan untuk target sasaran 
rumah tangga adalah data BKKBN, sementara alokasi bantuan didasarkan pada angka 
BPS. Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama ini dengan pendekatan 
kebutuhan dasar (basic needs approach) pada dasarnya (walaupun belum sempurna) 
dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta perbandingan penduduk 
miskin antardaerah. Namun, data makro tersebut mempunyai keterbatasan karena 
hanya bersifat indikator dampak yang dapat digunakan untuk target sasaran geografis, 
tetapi tidak dapat digunakan untuk target sasaran individu rumah tangga atau 
keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah tangga miskin, diperlukan data mikro 
yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal, bukan secara agregat 
seperti melalui model-model ekonometrik. 

Untuk data mikro, beberapa lembaga pemerintah telah berusaha mengumpulkan data 
keluarga atau rumah tangga miskin secara lengkap, antara lain data keluarga 
prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN dan data rumah tangga miskin oleh 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski demikian, indikator- indikator yang 
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dihasilkan masih terbatas pada identifikasi rumah tangga. Di samping itu, indikator-
indikator tersebut selain tidak bisa menjelaskan penyebab kemiskinan, juga masih 
bersifat sentralistik dan seragam-tidak dikembangkan dari kondisi akar rumput dan 
belum tentu mewakili keutuhan sistem sosial yang spesifik-lokal. 

Strategi ke depan 

Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001, data dan informasi 
kemiskinan yang ada sekarang perlu dicermati lebih lanjut, terutama terhadap 
manfaatnya untuk perencanaan lokal. Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan 
tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi 
memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek 
yang menyebabkan kemiskinan secara lokal. Data dan informasi kemiskinan yang 
akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan 
pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program 
penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota, 
maupun di tingkat komunitas. Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data 
mikro sekarang ini adalah, selain data tersebut belum tentu relevan untuk kondisi 
daerah atau komunitas, data tersebut juga hanya dapat digunakan sebagai indikator 
dampak dan belum mencakup indikator-indikator yang dapat menjelaskan akar 
penyebab kemiskinan di suatu daerah atau komunitas. 

Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang 
realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang 
perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus 
sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, 
keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah. 

Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, 
seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-
indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu 
sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu 
para peneliti perlu mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di 
daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang. Para peneliti tersebut 
tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, 
ilmu antropologi, dan lainnya. 

Belum memadai 

Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya memadai 
dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah. Sebaliknya, 
informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan kebijakan 
salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasikan kemiskinan 
sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping 
data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga 
diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang 
dikumpulkan secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik 
nasional sehingga keterbandingan antarwilayah, khususnya keterbandingan 
antarkabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga. 
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Dalam membangun suatu sistem pengelolaan informasi yang berguna untuk kebijakan 
pembangunan kesejahteraan daerah, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah 
dalam penyediaan dana secara berkelanjutan. Dengan adanya dana daerah untuk 
pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat 
mengurangi pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan 
yang salah arah, dan sebaliknya membantu mempercepat proses pembangunan 
melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan. Keuntungan 
yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistik tersebut bahkan bisa jauh 
lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data 
tersebut. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang 
berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional atau internasional, agar 
penyaluran dana dan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepat sasaran dan 
tidak tumpang tindih. Ketersediaan informasi tidak selalu akan membantu dalam 
pengambilan keputusan apabila pengambil keputusan tersebut kurang memahami 
makna atau arti dari informasi itu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya 
kemampuan teknis dari pemimpin daerah dalam hal penggunaan informasi untuk 
manajemen. 

Sebagai wujud dari pemanfaatan informasi untuk proses pengambilan keputusan 
dalam kaitannya dengan pembangunan di daerah, diusulkan agar dilakukan 
pemberdayaan pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga 
swadaya masyarakat (LSM) dalam pemanfaatan informasi untuk kebijakan program. 
Kegiatan ini dimaksudkan agar para pengambil keputusan, baik pemerintah daerah, 
dinas-dinas pemerintahan terkait, perguruan tinggi, dan para LSM, dapat menggali 
informasi yang tepat serta menggunakannya secara tepat untuk membuat kebijakan 
dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai. 

Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan informasi yang 
menghasilkan segala bentuk informasi untuk keperluan pembuatan kebijakan dan 
pelaksanaan program pembangunan yang sesuai. Perlu pembentukan tim teknis yang 
dapat menyarankan dan melihat pengembangan sistem pengelolaan informasi yang 
spesifik daerah. Pembentukan tim teknis ini diharapkan mencakup pemerintah daerah 
dan instansi terkait, pihak perguruan tinggi, dan peneliti lokal maupun nasional, agar 
secara kontinu dapat dikembangkan sistem pengelolaan informasi yang spesifik 
daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disadari bahwa walaupun kebutuhan 
sistem pengumpulan data yang didesain, diadministrasikan, dianalisis, dan didanai 
pusat masih penting dan perlu dipertahankan, sudah saatnya dikembangkan pula 
mekanisme pengumpulan data untuk kebutuhan komunitas dan kabupaten. 

Mekanisme pengumpulan data ini harus berbiaya rendah, berkelanjutan, dapat 
dipercaya, dan mampu secara cepat merefleksikan keberagaman pola pertumbuhan 
ekonomi dan pergerakan sosial budaya di antara komunitas pedesaan dan kota, serta 
kompromi ekologi yang meningkat. 
 
Hamonangan Ritonga  
Kepala Subdit pada Direktorat Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik 
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IMPLEMENTASI KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
DALAM MENGHADAPI TANTANGAN KUALITAS LINGKUNGAN GLOBAL 

Pembangunan yang berkelanjutan perlu memperhatikan dampak serta aspiratif 
dengan adat istiadat masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Seluruh stake holders 
yang berhubungan langsung dengan pembangunan terlibat dalam perencanaan 
pembangunan. Masyarakat setempat, pengusaha (investor), serta Pemerintah harus 
saling terpadu untuk berupaya secara maksimal mengembangkan potensi sumberdaya 
pembangunan yang memperhitungkan keuntungan dan manfaat rakyat banyak. 
Pembangunan perlu direncanakan secara matang dan terpadu dengan memperhatikan 
segala sudut pandang serta persepsi yang saling mempengaruhi. Para pengambil 
kebijakan perlu berhati-hati dalam menerapkan hasil kebijakannya, oleh karena itu 
sebelum kebijakan dilaksanakan dilakukan terlebih dahulu penelitian dan pengkajian 
yang mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan berbagai aspek. Mulai 
dari potensi yang dimiliki daerah setempat, adat istiadat kebiasaan hidup masyarakat 
sekitar kegiatan pembangunan, kepercayaan yang dianutnya. 

Pembangunan perlu memperhatikan kondisi lingkungan yang ada, dari sisi fisik 
(tanah, air, udara), biotic (flora, fauna), dan culture (budaya, interaksi antarmanusia). 
Kondisi kualitas lingkungan akan berkecendurungan terus menurun jika tidak 
diimbangi dengan konsep perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dalam 
upaya melestarikan fungsi lingkungan yang ada. Bencana banjir yang sering melanda 
di kota-kota besar saat ini merupakan salah satu contoh dampak pembangunan yang 
kurang terkontrol dan tidak memperhatikan konsep pembangunan yang 
berkelanjutan. Lingkungan global menjadi semakin parah, global warming atau 
pemanasan global bukan menjadi isu lagi, tetapi sudah sangat dirasakan dampaknya 
bagi masyarakat dunia. Iklim ekstrim sering terjadi di berbagai kawasan di belahan 
dunia ini. Emisi gas karbon sulit dikendalikan, lapisan ozon menipis bahkan sudah ada 
yang bocor (hasil penyelidikan NASA, 6 nov. 2008 diperoleh informasi bahwa lubang 
ozon di atas kutub selatan seluas 26,88 km2). 

KONSEP DAN PENGERTIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

Pada tahun 1980 istilah pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. 
Menjadi isu aktual pembangunan yang penting di seluruh Negara di dunia ini setelah 
diperkenalkan dalam World Conservation Strategy (Strategi Konservasi Dunia) yang 
diterbitkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), International 
Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), dan World Wide 
Fund for Nature (WWF). Pada 1982, UNEP menyelenggarakan sidang istimewa 
memperingati 10 tahun gerakan lingkungan dunia (1972-1982) di Nairobi, Kenya. 
Menghasilkan terbentuknya Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan 
(World Commission on Environment and Development - WCED).  

Pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adalah tujuan utama pembangunan. 
Kebutuhan dasar sebagian besar penduduk di bumi ini seperti pangan, sandang, 
papan, pekerjaan perlu terpenuhi, disamping mempunyai cita-cita akan kehidupan 
yang lebih baik. Konsep pembangunan berkelanjutan mengimplikasikan batas bukan 
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absolut akan tetapi batas yang ditentukan oleh teknologi dan organisasi masyarakat 
serta oleh kemampuan kehidupan bumi menyerap dampak kegiatan manusia. 

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa 
kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi 
kebutuhannya. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut: 

1. Menjamin pemerataan dan keadilan sosial 
2. Menghargai keanekaragaman (diversity) 
3. Menggunakan pendekatan integratif 
4. Meminta perspektif jangka panjang 

Di dalam pembangunan berkelanjutan terkandung dua gagasan penting, yaitu gagasan 
kebutuhan yaitu kebutuhan esensial untuk memberlanjutkan kehidupan manusia serta 
gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial 
terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan. 
Sehingga untuk memenuhi dua gagasan tersebut diperlukan syarat-syarat untuk 
pembangunan berkelanjutan, sebagai berikut 

1. Keberlanjutan Ekologis 
2. Keberlanjutan Ekonomi 
3. Keberlanjutan Sosial dan Budaya 
4. Keberlanjutan Politik 
5. Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan 

Pembangunan berkelanjutan perlu mendapatkan perhatian agar supaya suatu daerah 
dapat dikembangkan dengan tidak mengganggu ekosistem lingkungan yang ada. 
Masyarakat setempat tidak terpinggirkan kepentingannya untuk pemenuhan 
kebutuhan hidup yang lebih baik. 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENUJU PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN 

Menghadapi tantangan kualitas lingkungan global saat ini memerlukan budaya 
kearifan lingkungan. Masyarakat diharapkan sadar dan cinta kondisi lingkungan yang 
bersih dan sehat. Dunia usaha berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja 
dengan sebagian keuntungan dipergunakan untuk melestarikan fungsi lingkungan 
hidup. Pemerintah menciptakan program pembangunan yang berkelanjutan dengan 
skala prioritas pada green development. Sehingga indicator pembangunan makro yang 
diperoleh merupakan The Green Gross Domestic Product Indicator (Green GDP). 

Pembangunan yang berkelanjutan sangat berkaitan erat dengan program, kebijakan 
pengelolaan lingkungan hidup. Terpenuhinya konsepsi pembangunan yang 
berkelanjutan memerlukan nilai-nilai dasar dalam pelestarian lingkungan yang terdiri 
dari butir-butir sebagai berikut. 

1. Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan konsep Pembangunan 
Berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi aspirasi dan kebutukan 
manusia saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan 
manusia pada generasi-generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan 
didasarkan atas kesejahteraan masyarakat serta keadilan dalam jangka waktu 
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pendek, menengah dan panjang dengan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, 
dinamika sosial dan pelestarian lingkungan hidup. 

2. Fungsi lingkungan perlu dilestarikan demi kepentingan manusia baik dalam jangka 
pendek, menengah maupun jangka panjang. Pengambilan keputusan dalam 
pembangunan perlu memperhatikan pertimbangan daya dukung lingkungan 
sesuai fungsinya. Daya dukung lingkungan menjadi kendala (constraint) dalam 
pengambilan keputusan dan prinsip ini perlu dilakukan secara kontinyu dan 
konsekuen. 

3. Pemanfaatan sumber daya alam tak terpulihkan perlu memperhatikan kebutuhan 
antar generasi. Pemanfaatan sumber daya alam terpulihkan perlu 
mempertahankan daya pemulihannya. 

4. Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik 
dan sehat dan berkewajiban untuk melestarikan lingkungan. Oleh karenanya, 
setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan informasi lingkungan 
yang benar, lengkap dan mutakhir. 

5. Dalam pelestarian lingkungan, usaha pencegahan lebih diutamakan daripada 
usaha penanggulangan dan pemulihan. 

6. Kualitas lingkungan ditetapkan berdasarkan fungsinya. Pencemaran dan 
kerusakan lingkungan perlu dihindari bila sampai terjadi pencemaran dan 
perusakan lingkungan, maka diadakan penanggulangan dan pemulihan dengan 
tanggung jawab pada pihak yang menyebabkannya 

Bencana lingkungan yang melanda dunia global yang diakibatkan adanya global 
warming yang berkaitan dengan iklim ekstrim, dampak El nino dan La nina (El Nino 
dan La Nina adalah perubahan temperatur permukaan air secara fluktuatif di timur 
Samudra Pasifik. Efek El Nino ini dideskripsikan tahun 1923 oleh Sir Gilbert Thomas 
Walker. El Nino merupakan fenomena atmosfer yang disebut Southern Oscillation 
(SO) karenanya disebut El Nino SO atau ENSO), merupakan pertanda alam sudah 
dieksploitasi oleh manusia melalui program-program pembangunan yang berlebihan. 
Sehingga kapasitas daya dukung lingkungan alam tersebut menjadi berkurang bahkan 
menghilang secara perlahan tetapi pasti terjadi. 

Pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian melalui 
pendekatan manajemen yang layak dengan sistem pertanggungjawaban. Sistem 
manajemen pengelolaan lingkungan diperlukan untuk mendorong pengelolaan 
program pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Salah satu kegiatan yang bias 
dilakukan adalah melalui instrument insentif reputasi/citra bagi perusahaan yang 
mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan instrumen disinsentif 
reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang 
buruk atau pengurangan pajak bagi kegiatan pembangunan yang berprinsip 
mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Selain itu masyarakat luas diberikan kesempatan luas untuk berperan secara aktif 
dalam pengendalian dampak lingkungan. Sebagaimana layaknya proses demokratisasi, 
peranan masyarakat dan individu secara aktif dituntut baik sebagai individu maupun 
secara berkelompok untuk mengontro setiap proses pembangunan menuju terciptanya 
prinsip-prinsip Good Environmental Governance (GEG), antara lain transparansi, 
fairness, partisipasi multi stakeholders, dan akuntabel. 
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KESIMPULAN 

Pembangunan berkelanjutan mempunyai arti upaya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat masa kini dengan tanpa mengurangi kemampuan atau kebutuhan generasi 
mendatang. Perencanaan menjadi titik awal dalam proses pembangunan, sehingga 
keterlibatan seluruh stake holders sangat diperlukan dalam langkah awal yang sangat 
menentukan tersebut. Pengembangan suatu wilayah, tentunya memerlukan kajian 
yang sangat mendalam agar supaya prinsip berkelanjutan dapat terpenuhi. Mekanisme 
dalam penyelenggaraan pembangunan akan baik apabila sesuai dengan alur proses 
manajemen, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan 
evaluasi. Di dalam tahapan perencanaan harus sudah mulai dipikirkan kemungkinan 
tercapainyanya dalam tahapan pelaksanaan, artinya rencana kegiatan akan 
diupayakan secara maksimal dalam pelaksanaannya. Aspek-aspek apa yang perlu 
direncanakan untuk dilaksanakan sebagai contoh adalah bagaimana aspek 
pengembangan masyarakat; pengembangan produk yang mencakup aspek tata ruang, 
sarana dan prasarana, atraksi dan kegiatan, pendidikan dan sistem penghargaan; 
pengembangan usaha; pengembangan pemasaran. Akhirnya untuk menilai 
keberhasilan proses perencanaan dan pelaksanaan tersebut diperlukan mekanisme 
tahapan pemantauan dan evaluasi yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif. 

Walaupun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa masih dijumpainya kendala-kendala 
penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. Misalnya dalam hal strategi 
pembinaan, kerangka penataan termasuk di dalamnya pembentukan perangkat 
organisasi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah yang masih 
memerlukan beberapa peraturan daerah serta koordinasi dengan sektor terkait secara 
terpadu dan mempunyai komitmen bersama untuk kepentingan pemenuhan hajat 
hidup masyarakat saat ini dan berkelanjutan sampai pada generasi masa depan. 
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Strategi Kebijakan Moneter Bagi  

Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan 

Pendahuluan 

Pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai 
kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi 
pendapatan yang merata. Kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat 
tercipta melalui bekerjanya pasar secara efisien. Mekanisme pasar akan bekerja secara 
efisien apabila tersedia tata aturan dan hukum-hukum pasar yang dilaksanakan 
dengan baik. Ketersediaan tata aturan dan hukum tersebut mengundang peran para 
pembuat undang-undang (parlemen) dan pelaksana undang-undang (Pemerintah). 
Selain itu, Pemerintah termasuk bank sentral menyusun kebijakan-kebijakan yang 
disesuaikan dengan perkembangan untuk lebih cepat merealisasikan tujuan-tujuan 
yang diinginkan dalam koridor undangundang/ peraturan yang sudah dijalankan. 
Atas dasar itu, Pemerintah melalui kebijakan makroekonomi, investasi, perdagangan, 
pelaksanaan hukum serta perundang-undangan mempunyai peranan penting dalam 
menciptakan iklim yang kondusif bagi bekerjanya pasar secara optimal. Demikian 
pula halnya bank sentral yang menetapkan kebijakan moneter, sebagai salah satu 
elemen kebijakan makroekonomi mempunyai peranan penting dalam penciptaan 
kondisi bagi bekerjanya mekanisme pasar yang efisien. 

Pertanyaannya kemudian, bagaimana peran yang seharusnya dimainkan oleh 
kebijakan moneter dalam sebuah perekonomian? Dalam satu dasawarsa terakhir, baik 
dalam tataran teori maupun dalam praktek terjadi perubahan yang sangat mendasar 
tentang bagaimana peran kebijakan moneter dalam perekonomian dan bagaimana 
posisi kelembagaan otoritas moneter dalam suatu negara. Ada semacam 
kecenderungan global untuk lebih memfokuskan dan memperjelas peran bank sentral 
yaitu menjaga kestabilan harga. Karena alasan yang disebut trakhir itu maka bank 
sentral diberikan independensi, terbebas dari pengaruh pemerintah dan politisi. 
Konsekuensi dari independensi tersebut adalah bank sentral dituntut untuk lebih 
transparan dan akuntabel kepada publik yang kemudian mendorong bank sentral 
lebih banyak berkomunikasi ke publik. Hal ini merupakan sebuah perubahan 
mendasar dari tradisi bank sentral yang secara historis lebih banyak dikenal sebagai 
lembaga yang penuh misteri dan mistik. 

Revolusi pemikiran ini juga terjadi di Indonesia terutama dipicu oleh krisis ekonomi 
yang kita alami beberapa tahun yang lalu. Krisis ekonomi dan moneter yang kita 
alami telah memberikan pelajaran berharga pada peran yang seharusnya dilakukan 
oleh bank sentral dalam perekonomian dan status kelembagaannya dalam suatu 
negara. Bank Indonesia menjadi lebih independen dengan tugas pokok menjaga 
kestabilan nilai Rupiah. Oleh sebab itu, perkenankan saya menguraikan mengapa 
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kestabilan harga ini menjadi tujuan akhir dari kebijakan moneter dan mengapa 
kestabilan harga ini mempunyai arti penting dalam perekonomian suatu negara. 

Peran Kebijakan Moneter Dalam Pembangunan Ekonomi 

Beberapa dasawarsa yang lalu, kebijakan moneter secara aktif digunakan untuk 
mendorong perekonomian dan lapangan kerja agar laju pertumbuhan ekonomi dapat 
senantiasi berada pada tingkat potensialnya (full employment). Paradigma kebijakan 
moneter yang sering disebut sebagai “activist” monetary policy ini tidak terlepas dari 
keyakinan pada saat itu bahwa dalam jangka panjang terdapat “trade off” antara 
pengangguran dan inflasi, atau yang sering dikenal sebagai kurva Phillips. Artinya, 
dalam jangka panjang bank sentral dapat secara permanen mendorong pertumbuhan 
ekonomi dengan mengorbankan inflasi pada tingkat tertentu. 

Akan tetapi, kinerja perekonomian pada dasawarsa tersebut tidak terlalu 
menggembirakan. Perekonomian negara-negara maju seringkali diliputi awan inflasi 
yang tinggi, ditambah dengan siklus perekonomian yang justru lebih bergejolak. 
Sementara di sejumlah negara berkembang, perekonomian sempat tumbuh tinggi 
namun pada akhirnya tidak sustainable dan diwarnai oleh gejolak di pasar keuangan 
yang terkadang disertai dengan krisis. Adanya fakta ini dan ditunjang oleh 
berkembangnya teori-teori ekonomi moneter yang baru telah mengubah paradigma 
kebijakan moneter yang aktif mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi kebijakan 
moneter yang lebih diorientasikan pada pencapaian kestabilan harga. 

Paling tidak ada tiga landasan intelektual yang mendasari perubahan paradigma 
tersebut. Pertama, secara teoritis maupun empiris, dalam jangka panjang kebijakan 
moneter hanya berpengaruh pada inflasi.6 Dalam jangka pendek, kebijakan moneter 
yang ekspansif memang dapat digunakan untuk memberikan stimulus pada 
perekonomian, terutama jika kebijakan moneter tidak diantisipasi oleh pelaku pasar. 
Namun, dalam jangka panjang, ketika kebijakan moneter tersebut telah dirasakan oleh 
masyarakat melalui kenaikan inflasi, yang terjadi adalah ekspektasi inflasi masyarakat 
semakin meningkat dan pertumbuhan ekonomi bahkan mengalami penurunan. 
Dalam istilah Friedman, “There is no longrun tradeoff between inflation and 
unemployment”. 

Kedua, kebijakan moneter yang secara aktif digunakan untuk mendorong 
pertumbuhan seringkali justru berdampak pada ketidakstabilan. Argumen ini 
didasarkan pada kenyataan bahwa dampak kebijakan moneter kepada perekonomian 
riil memerlukan waktu yang cukup lama (adanya time lag) dan time lag ini selalu 
berubah dari waktu ke waktu dengan ketidakpastian yang tinggi (long and variable 
lag).7 Ketidakstabilan ini semakin meningkat terutama ketika bank sentral tidak 
independen dari pengaruh politisi yang seringkali kurang sabar melihat hasil dari 
suatu kebijakan. Bank sentral yang tidak independen seringkali diintervensi untuk 
melakukan kebijakan yang lebih populer melalui penurunan suku bunga untuk 
mengatasi pengangguran. Jika hal ini dilakukan pada saat inflasi ke depan sedang 
menunjukkan kecenderungan meningkat, yang terjadi kemudian adalah ekonomi 
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menjadi overheating sehingga menyebabkan akselerasi inflasi atau policy reversal 
dengan menaikkan kembali suku bunga yang justru menambah ketidakstabilan 
makroekonomi. 

Ketiga, kebijakan moneter tanpa tujuan yang jelas pada kestabilan harga seringkali 
menjadi tidak kredibel. Tanpa tujuan yang jelas, bank sentral yang semula 
mempunyai komitmen untuk mengendalikan inflasi pada tingkat tertentu, seringkali 
tergoda untuk melakukan kebijakan moneter yang populer di mata masyarakat 
dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi berdampak 
inflasi di atas level yang sudah dijanjikan oleh bank sentral dan ekspektasi 
masyarakat. Time-inconsistent policy ini mengakibatkan bank sentral tidak kredibel 
dimata masyarakat sebagai pengendali inflasi. Hilangnya kredibilitas ini mendorong 
masyarakat membuat ekspektasi inflasi sendiri yang lebih tinggi dari yang sudah 
dijanjikan oleh bank sentral. Jika hal ini terjadi, sulit bagi bank sentral mengendalikan 
ekspektasi inflasi. 

Mengapa Kestabilan Harga Diperlukan Dalam Pembangunan? 

Pertanyaan selanjutnya, mengapa kestabilan harga diperlukan dalam pembangunan 
ekonomi? Jawabannya, secara umum inflasi menyebabkan timbulnya sejumlah biaya 
sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Pertama, inflasi menimbulkan dampak 
negatif pada distribusi pendapatan. Masyarakat golongan bawah dan berpendapatan 
tetap akan menanggung beban infasi dengan turunnya daya beli mereka. Sebaliknya, 
masyarakat menengah dan atas yang memiliki aset-aset finansial seperti tabungan 
atau deposito dapat melindungi kekayaannya dari inflasi, sehingga daya beli mereka 
relatif tetap. Kedua, inflasi yang tinggi berdampak negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi sering diikuti oleh tingkat inflasi yang 
berfluktuasi, yang dalam jangka panjang memberikan dampak negatif terhadap laju 
pertumbuhan ekonomi. 

Mengapa? Karena ketidakpastian tingkat inflasi menyebabkan investor cenderung 
untuk melakukan investasi finansial jangka pendek yang bersifat spekulatif daripada 
melakukan investasi proyek riil yang bersifat produktif. Disamping itu, inflasi yang 
tinggi yang juga cermin dari ketidakpastian nilai uang menyebabkan tingginya premi 
resiko (risk premium) di pasar keuangan yang menyebabkan pasar keuangan tidak 
efisien dan tingginya biaya pendanaan investasi yang kemudian berdampak negatif 
pada pertumbuhan. Apalagi dalam perekonomian Indonesia yang bersifat terbuka 
(small open economy) dengan mobilitas modal luar negeri yang bebas, mengharuskan 
kita menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Dalam kondisi demikian, inflasi 
yang tinggi dan berfluktuatif merupakan faktor yang secara signifikan menyebabkan 

ketidakstabilan perekonomian seperti yang tercermin dari tingginya volatilitas nilai 
tukar, tidak stabilnya pasar keuangan, serta tingginya sensitivitas aliran modal. 

Pertanyaannya kemudian, berapa tingkat inflasi yang mencerminkan kestabilan 

harga? Alan Greenspan, Gubernur Bank Sentral Amerika, memberikan terminologi 
‘kestabilan harga’ sebagai tingkat inflasi yang cukup rendah sehingga masyarakat 
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tidak lagi secara material merasakan kehadiran inflasi dalam kehidupan mereka 
sehari-hari. Para pengusaha tidak lagi memperhitungkan berapa persen harga jual 
barang harus mereka naikkan untuk menyesuaikan dengan inflasi. Para buruh tidak 
lagi menuntut kenaikan gaji untuk disesuaikan dengan kenaikan indeks harga. Para 
pensiunan tidak merasakan daya beli mereka semakin menurun. Dengan kriteria 
‘Greenspan’ ini, banyak yang secara operasional menterjemahkannya sebagai 0-3%. 
Angka ini seringkali disebut sebagai “tingkat inflasi yang optimal”. Pertama, menjaga 
inflasi pada kisaran tersebut tidak akan mendorong ekspektasi inflasi atau 
menurunkan kredibilitas bank sentral. Kedua, inflasi nol mendorong suku bunga 
nominal mendekati nol sehingga menjadikan kebijakan moneter menjadi tidak efektif 
seperti yang terjadi di Jepang. Lebih penting lagi, karena proses perhitungan inflasi 
tidak sempurna, yaitu adanya bias pengukuran, target inflasi di banyak negara sedikit 
lebih tinggi dari nol. Dengan asumsi bias pengukuran sekitar 2% maka target inflasi 
umumnya di atas 2%. Berdasarkan data historis dari inflasi, beberapa studi yang 
dilakukan oleh Bank Indonesia menyimpulkan bahwa tingkat inflasi sekitar 4%-6% 
merupakan tingkat inflasi yang ‘optimal’. 

Evaluasi Kebijakan Moneter: Menuju Zona Kestabilan Harga? 

Evaluasi Kinerja Inflasi 

Setelah berbicara pentingnya kestabilan harga, saya ingin mengajak Saudarasaudara 
untuk melihat kinerja kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi menuju 
kestabilan harga, khususnya pasca krisis. Seperti telah kita maklumi bersama, krisis 
ekonomi dan moneter yang berlangsung sejak pertengahan tahun 1997 telah 
menimbulkan konsekuensi yang luar biasa terhadap ketidakstabilan perekonomian 
kita. Pertumbuhan ekonomi terhenti bahkan sempat mengalami pertumbuhan yang 
negatif, nilai tukar bergejolak, uang beredar tumbuh hampir tidak terkendali sebagai 
akibat upaya penyelamatan perbankan yang dilanda rush. Sebagai akibatnya inflasi 
meningkat tajam pada tahun 1998 mencapai angka 77,63%! 

Menghadapi kondisi ketidakstabilan moneter tersebut, Bank Indonesia kemudian 
menerapkan kebijakan moneter yang ketat. Kebijakan moneter ketat tersebut 
tercermin pada pertumbuhan tahunan sasaran indikatif uang primer yang terus 
ditekan dari level tertinggi 69,7% pada bulan September 1998 menjadi 11,2% pada 
bulan Juni 1999. Kebijakan moneter ketat terpaksa dilakukan karena pada periode itu 
ekspektasi inflasi di tengah masyarakat sangat tinggi dan jumlah uang beredar 
meningkat sangat pesat. 

Di tengah tingginya ekspektasi inflasi dan tingkat risiko memegang rupiah, upaya 
memperlambat laju pertumbuhan uang beredar telah mendorong kenaikan suku 
bunga domestik secara tajam. Suku bunga yang tinggi diperlukan agar masyarakat 
mau memegang rupiah dan tidak membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak 
mendesak serta tidak menggunakannya untuk membeli valuta asing. 

Upaya pemulihan kestabilan moneter melalui penerapan kebijakan moneter ketat 
yang dibantu dengan upaya pemulihan kepercayaan masyarakat kepada perbankan 
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nasional mulai memberikan hasil positif. Pertumbuhan uang beredar yang melambat 
dan suku bunga simpanan di perbankan yang tinggi telah mengurangi peluang dan 
hasrat masyarakat dalam memegang mata uang asing sehingga tekanan depresiasi 
rupiah berangsur surut. Inflasi mulai terkendali pada tahun 1999. 

Dalam perkembangan selanjutnya, laju inflasi selama tahun 2000 dan 2001 sempat 
mengalami kenaikan yang terutama bersumber dari nilai tukar yang bergejolak karena 
berbagai perubahan kondisi sosial politik yang terjadi serta meningkatnya harga BBM 
dan barang-barang yang dikendalikan oleh pemerintah sehubungan dengan 
dikuranginya subsidi. Bank Indonesia kembali menerapkan kebijakan yang cenderung 
ketat (tight bias) terutama untuk mengurangi volatilitas nilai tukar. Memasuki tahun 
2002, dan seiring dengan membaiknya kondisi social politik, nilai tukar menjadi relatif 
stabil dan inflasi mengalami kecenderungan menurun yang cukup tajam. Sampai 
dengan bulan Agustus 2003, inflasi baru mencapai 2,11% dan secara keseluruhan 
tahun ini diperkirakan berada pada kisaran 5-6%. 

Penurunan laju inflasi dan penguatan nilai tukar rupiah selama tahun 2002 dan 2003 
memberikan ruang gerak dan ekspektasi pasar untuk menurunkan suku bunga SBI. 
Bahkan, hasil lelang SBI sampai dengan akhir bulan Agustus telah mencapai tingkat di 
bawah 9%, tingkat terendah yang belum pernah ada dalam sejarah moneter kita. 
Turunnya suku bunga SBI diharapkan dapat semakin mendorong aktivitas 
perekonomian melalui penurunan suku bunga kredit perbankan. Akan tetapi, karena 
berbagai penyebab, penurunan suku bunga ini belum sepenuhnya ditransmisikan 
dalam penurunan suku bunga kredit yang diharapkan mendorong investasi dan 
konsumsi msayarakat. 

Masih relatif tingginya suku bunga kredit di tengah-tengah masih adanya 
ketidakpastian prospek usaha tentu saja akan mengurangi semangat sektor dunia 
usaha untuk melakukan investasi. Walaupun dilihat dari beberapa indikator, fungsi 
intermediasi perbankan melalui penyaluran kredit telah menunjukkan perbaikan, 
namun pertumbuhan itu belum cukup menjadi pelumas dalam mendorong 
perekonomian ekonomi Indonesia untuk kembali pada tingkat yang seharusnya. 

Tantangan-tantangan yang dihadapi kebijakan moneter 

Walaupun kinerja inflasi saat ini telah menunjukkan perkembangan yang 
menggembirakan, bukan berarti kebijakan moneter tidak memiliki tantangan lagi. 
Sejumlah permasalahan masih menghadang. Dalam pandangan saya, sejumlah 
tantangan berikut masih menjadi tantangan ke depan bagi efektivitas kebijakan 
moneter, yaitu: (1) transmisi kebijakan moneter terkait belum pulihnya fungsi 
intermediasi perbankan, (2) bagaimana menyikapi volatilitas nilai tukar dalam rejim 
free floating; (3) tantangan kredibilitas kebijakan moneter pasca program IMF. 

Intermediasi Perbankan dan Efektivitas Kebijakan Moneter 

Tantangan utama bagi kebijakan moneter pasca krisis adalah kurang efektifnya 
kebijakan moneter dalam mempengaruhi aktivitas perekonomian. Permasalahan ini 
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terutama berakar dari kondisi neraca perbankan yang masih belum sepenuhnya 
normal dan belum pulihnya intermediasi perbankan. 

Permasalahan ini menimbulkan dua penyakit kronis dalam sistem moneter yaitu (1) 
perbankan tergantung pada sumber pendapatan dari surat-surat berharga seperti SBI 
dan obligasi pemerintah, (2) perbankan dalam kondisi kelebihan likuditas yang dapat 
mengancam stabilitas nilai tukar, (3) dan sebagai dampaknya, biaya pengendalian 
moneter oleh Bank Indonesia menjadi mahal. 

Dalam kondisi demikian, kenaikan suku bunga kebijakan moneter untuk mengurangi 
tekanan inflasi dan nilai tukar seringkali tidak direspon oleh kenaikan suku bunga 
deposito perbankan dengan seimbang karena perbankan cenderung memanfaatkan 
momentum kenaikan suku bunga SBI tersebut untuk mendapatkan margin 
keuntungan dari selisih antara suku bunga SBI dan obligasi variable rate sebagai 
instrumen penempatan dan deposito sebagai instrumen dana. Kondisi ini 
menyebabkan kebijakan moneter untuk menyerap kelebihan likuditas di masyarakat 
dan dalam rangka menjaga interest parity menjadi tidak efektif. Dengan kata lain, 
untuk mencapai tujuan kontraksi moneter dan meningkatkan suku bunga deposito 
diperlukan kenaikan suku bunga yang lebih tinggi dari yang seharusnya seperti yang 
terjadi pada tahun 2000-2001. Hal ini seringkali menimbulkan dilema. 

Di satu sisi, kebijakan perlu diterapkan secara hati-hati dan terukur untuk mencapai 
sasaran moneter dalam rangka menyerap kelebihan likuiditas agar tidak menambah 
tekanan terhadap inflasi dan melemahnya nilai tukar. Namun di sisi lain, upaya 
penyerapan ekses likuiditas tersebut agar efektif memerlukan perubahan stance 
kebijakan yang drastis yang dapat mengganggu momentum pemulihan ekonomi yang 
sedang berjalan. 

Rendahnya efektifitas kebijakan moneter juga terjadi pada saat kebijakan moneter 
bersifat ekspansif melalui penurunan suku bunga seperti yang terjadi pada tahun 
2002-2003. Penurunan suku bunga SBI yang diharapkan dapat mendorong perbankan 
menurunkan suku bunga kredit belum diikuti oleh penurunan suku bunga kredit 
secara signifikan. Faktor utama yang mempengaruhi rigiditas suku bunga kredit ini 
adalah sebagai konsekuensi dari pendapatan perbankan yang masih didominir oleh 
pendapatan bunga obligasi. Turunnya suku bunga obligasi bagi para pemegang 
obligasi variable rate akan menurunkan pendapatan perbankan sehingga bank 
cenderung mempertahankan pendapatannya dengan menahan penurunan suku 
bunga kredit.  

Belum pulihnya fungsi intermediasi yang berakibat pada kelebihan likuditas 
perbankan juga menyebabkan pengelolaan moneter menjadi tidak efisien. Bank lebih 
tertarik menanamkan kelebihan likuiditasnya pada asset yang aman seperti SBI dan 
Bank Indonesia harus membayar bunga atas SBI tersebut. Pembayaran bunga ini juga 
berarti menambah likuditas lagi ke dalam sistem perbankan yang harus diserap lagi 
untuk menjaga likuiditas tidak berlebihan. Ibaratnya kita mengejar ekor kita sendiri. 
We are chasing our own tail. 
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Oleh karena itu, upaya untuk mengembalikan fungsi intermediasi perbankan harus 
dilakukan secara komprehensif melihat anatomi permasalahan yang dihadapi. Dari 
pengamatan beberapa tahun ini, menurut pandangan saya, ada empat dimensi pokok 
yang menjadi kunci pemulihan intermediasi, yaitu (1) stabilitas ekonomi makro yang 
tercermin dari inflasi yang rendah, nilai tukar yang relatif stabil, dan suku bunga yang 
kondusif bagi perbankan dan sektor dunia usaha; (2) struktur keuangan perbankan 
yang sehat dan regulasi perbankan yang kondusif bagi perbankan dalam 
menyalurkan kredit; (3) struktur keuangan dunia usaha yang sehat sehingga 
meningkatkan kualitas debitur; (4) infrastruktur dan iklim investasi yang mendukung 
bagi sektor riil, termasuk kepastian hokum terutama pelaksanaan UU Kepailitan 
secara konsisten, faktor keamanan, dan masalah perburuhan. 

Di sisi stabilitas ekonomi makro, upaya yang telah dilakukan adalah memberikan 
iklim yang kondusif bagi perbankan maupun sektor riil. Suku bunga SBI yang sudah 
menurun secara signifikan bahkan pada tingkat terendah dalam sejarah mestinya 
memberikan kesempatan pada perbankan dan sektor dunia usaha untuk 
mempercepat restrukturisasi keuangannya. Di sektor perbankan, iklim kondusif ini 
telah membantu menurunkan suku bunga deposito sehingga menurunkan “cost of 
funds” mereka. Namun, karena struktur asset perbankan masih didominasi oleh 
obligasi, penurunan cost of funds ini belum dapat menurunkan suku bunga kredit 
secara signifikan untuk mencapai target keuntungan yang telah ditetapkan. Oleh 
sebab itu, upaya–upaya memperbaiki struktur neraca perbankan terus menjadi 
prioritas. Di sektor dunia usaha, walaupun struktur keuangan mereka sudah mulai 
membaik, namun iklim usaha yang belum kondusif dan masih tingginya 
ketidakpastian hukum, menyebabkan risiko di sektor dunia usaha masih dirasakan 
tinggi. Jika permasalahan structural ini terus diperbaiki, saya mempunyai optimisme 
dalam beberapa tahun ke depan kita dapat melihat pemulihan intermediasi terus 
membaik dan target-target pertumbuhan ekonomi seperti yang dicanangkan sebesar 
6% dalam jangka panjang dapat dicapai. 

Nilai tukar dan passthrough effect pada inflasi 

Dari sisi eksternal, tantangan utama adalah bagaimana mempertahankan kestabilan 
harga domestik dalam perekonomian terbuka dimana passthrough effect nilai tukar 
terhadap inflasi sangat signifikan. Di samping itu, bagi Negara berkembang seperti 
Indonesia dimana kewajiban sektor korporat dan perbankan dalam valas sangat 
signifikan, pergerakan nilai tukar mudah sekali menjadi penyebab balance sheet problem 
di perbankan dan korporat. Pergerakan nilai tukar bukan hanya berdampak pada 
inflasi dan perubahan daya saing ekspor, tetapi juga pada meningkatnya kewajiban 
valas dari perekonomian sehingga mudah sekali mendorong terjadinya krisis mata 
uang seperti yang terjadi di Asia 1997-1998. 

Sejak diberlakukannya sistem nilai tukar mengambang pada bulan Agustus 1997, nilai 
tukar Rupiah seringkali mengalami tekanan depresiasi disertai dengan volatilitas yang 
sangat tinggi, bahkan dalam periode-periode tertentu nilai tukar Rupiah mengalami 
perubahan yang sangat berlebihan (large swing). Tingginya volatilitas nilai tukar ini 
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bersumber dari sejumlah faktor, namun terutama dilandasi oleh tipisnya pasar valas 
sejak krisis. Dalam kondisi pasar yang tipis perubahan permintaan dan penawaran di 
pasar valas menyebabkan gejolak yang berlebihan pada nilai tukar. Arus modal 
masuk jangka pendek yang berlangsung akhir-akhir ini, sebagai contoh, telah 
memberikan kontribusi yang signifikan pada penguatan nilai tukar. Namun, arus 
modal jangka pendek ini sekaligus menjadi penyebab volatilitas nilai tukar terutama 
jika terjadi perubahan sentimen baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar 
negeri. Arus modal keluar setelah testimoni Alan Greenspan bulan lalu mengenai 
membaiknya perekonomian Amerika dan isu mengenai pajak terhadap reksa dana 
menjadi contoh bagaimana arus modal jangka pendek ini sangat sensitif terhadap 
perubahan (shock) yang terjadi di pasar keuangan domestik dan internasional. 

Pelajaran yang juga dapat kita ambil selama periode pasca krisis adalah volatilitas 
nilai tukar sangat dipengaruhi oleh premi risiko yang bersumber dari berbagai 
ketidak-pastian (risiko), baik ketidakpastian di bidang sosial politik, maupun 
ketidakpastian di bidang ekonomi dan keuangan. Sejak krisis ekonomi berlangsung, 
fluktuasi nilai tukar rupiah secara persisten telah diwarnai oleh ketidakpastian situasi 
sosial politik,yang pada gilirannya menjadi sumber utama terjadinya lingkaran 
permasalahan ekonomi (vicious circle ) selama ini. Keterkaitan yang sangat erat antara 
ketidak-pastian situasi sosial politik dan fluktuasi nilai tukar rupiah tersebut tercermin 
dari pergerakan searah (co-movement) antara premi risiko dan nilai tukar rupiah. 
Pengaruh ketidakpastian sosial politik terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dapat 
terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pengaruh 
tersebut terutama tercermin dari reaksi yang bersifat segera yang diwujudkan dalam 
bentuk aksi beli (atau jual) valuta asing karena terjadinya perubahan sentimen pelaku 
pasar sebagai respon terhadap beberapa peristiwa sosial politik. Secara tidak 
langsung, ketidakpastian social politik mempengaruhi fluktuasi nilai tukar melalui 
perubahan kepercayaan public baik domestik maupun internasional yang 
mempengaruhi arus lalu lintas modal, yang pada gilirannya berdampak terhadap 
permintaan atau penawaran valuta asing. 

Melemahnya dan bergejolaknya nilai tukar juga tidak terlepas dari fenomena 
kelebihan likuditas di sektor keuangan. Pada saat premi resiko mengalami 
peningkatan seiring dengan munculnya gejolak politik, permintaan terhadap valas 
mengalami peningkatan yang tajam, baik permintaan untuk tujuan spekulasi maupun 
untuk penyelamatan aset (flight to safety). Meningkatnya permintaan valas di tengah 
masih tipisnya volume pasar valas segera memicu gejolak nilai tukar rupiah. Kondisi 
kelebihan likuditas ditambah mulai derasnya arus modal masuk jangka pendek akhir-
akhir ini juga menjadi salah satu concern bagi stabilitas nilai tukar terutama jika 
perkembangan politik kedepan dapat mendorong meningkatnya kembali premi risiko 
di pasar valas. Dalam menyikapi ini, Bank Indonesia melakukan kebijakan menyerap 
kelebihan likuditas di perbankan untuk mengurangi kemungkinan digunakannya 
kelebihan likuiditas untuk kegiatan yang bersifat spekulatif. 
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Kredibilitas Kebijakan Moneter Pasca Program IMF 

Tantangan lain yang harus kita hadapi dan harus dipersiapkan segera adalah 
tantangan kredibilitas kebijakan pemerintah pada umumnya dan kebijakan moneter 
pada khususnya setelah kita bertekad keluar dari program IMF. Seperti kita maklumi 
bersama, sejak krisis ekonomi berlangsung dan cadangan devisa kita semakin 
menipis, kita masuk ke dalam program IMF. Sebagaimana layaknya seorang kreditur, 
IMF menerapkan sejumlah prasyarat atau yang sering disebut “conditionality” berupa 
sejumlah program reformasi dan restrukturisasi ekonomi agar pinjaman dapat 
dicairkan. Kinerja atas pelaksanaan program yang sering disebut sebagai “Letter of 
Intent” (LOI) ini menjadi acuan IMF dalam pencairan pinjaman. Keberhasilan 
pelaksanaan LOI ini juga seringkali dijadikan acuan oleh negara kreditur lainnya 
dalam memberikan pinjaman kepada Indonesia. Bahkan, yang lebih penting lagi, 
karena pelaksanaan LOI ini dipublikasikan, oleh pasar keuangan baik domestik 
maupun internasional, pelaksanaan LOI menjadi dasar bagi pasar dalam menentukan 
credit rating Indonesia yang kemudian mempengaruhi besaran-besaran ekonomi 
seperti nilai tukar. Dengan kata lain, selama ini kita meminjam kredibilitas dari IMF. 

Sekarang kredibilitas itu harus kita bangun sendiri. Setelah kita bertekad untuk 
keluar dari program IMF dengan mengambil opsi “Post Program Monitoring”, tidak 
ada lagi LOI. Sebagai penggantinya, kita harus menyusun sendiri, tanpa bantuan 
siapapun, program-program restrukturisasi dan reformasi ekonomi. Kunci 
keberhasilan dalam membangun kredibilitas itu adalah apakah kita memiliki program 
pemulihan ekonomi yang kita susun kredibel, dan apakah kita bisa melaksanakannya 
dengan disiplin dan konsisten. Di bidang kebijakan moneter, untuk membangun 
kredibilitas kuncinya apakah kita dapat meyakinkan para pelaku pasar bahwa 
kebijakan moneter tetap disiplin diarahkan pada stabilitas makroekonomi dan inflasi, 
bukan tujuan-tujuan jangka pendek yang seringkali tidak kompatibel dengan tujuan 
stabilitas jangka panjang. 

Strategi Kebijakan Moneter Ke Depan: Menuju Paradigma Baru 

Paradigma Baru Kebijakan Moneter: Clear, Focus, Tranparan dan Forward Looking. 

Dari uraian di atas terdapat sebuah pelajaran yang dapat diambil dalam pelaksanaan 
kebijakan moneter pasca krisis yang berimplikasi pada pengendalian moneter ke 
depan. Dalam proses perubahan struktural yang terus berlangsung, pengendalian 
moneter dengan menggunakan intermediate target base money menjadi kurang efektif, 
terutama karena transmisi kebijakan moneter masih terus berubah dan hubungan 
antara intermediate target dengan inflasi sebagai final target selalu berubah. Dalam 
kondisi yang demikian, salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah 
mentargetkan secara langsung kepada sasaran akhir kebijakan moneter yaitu inflasi 
atau yang sering disebut sebagai inflation targeting. Inflation targeting adalah sebuah 
kerangka kebijakan moneter yang dicirikan paling tidak oleh tiga hal. Pertama, 
kebijakan moneter diarahkan secara eksplist pada pencapaian target inflasi yang 
diumumkan secara eksplisit kepada publik. 
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Kedua, dalam framework ini, kebijakan moneter dilakukan dengan merespon 
perkembangan inflasi ke depan (forward looking). Ketiga, kebijakan moneter 
dilakukan secara transaparan dengan akuntabilitas yang terukur. Menurut 
pandangan saya, dengan elemen-elemen seperti itu, inflation targeting lebih dari 
sekedar framework kebijakan moneter. Inflation targeting mendorong peningkatan 
“good governance” dari sebuah sentral bank, terutama dengan adanya elemen 
transparansi dan akuntabilitas. 

Inflation targeting yang disertai transparansi memberikan kontribusi yang positif bagi 
pencapaian stabilitas harga pada khususnya dan perekonomian maupun pasar 
keuangan pada umumnya. Pertama, dengan keterbukaan dan transparansi 
menciptakan insentif bagi bank sentral untuk secara berhati-hati menetapkan target 
inflasi dan mengoptimalkan seluruh upaya dan respon kebijakan moneter untuk 
mencapai target tersebut. Kedua, transparansi kebijakan moneter dapat mengurangi 
volatilitas pasar sehingga mengurangi biaya inflasi pada perekonomian. Dalam kaitan 
ini, Milton Friedman mengatakan: “Revolusi informasi telah menurunkan biaya 
memperoleh informasi dan memungkinkan ekspektasi untuk berubah secara cepat 
dan akurat terhadap perubahan ekonomi termasuk perubahan kebijakan moneter. 

Sebagai akibatnya, publik dan pasar keuangan menjadi sangat sensitive terhadap 
inflasi dibanding waktu-waktu sebelumnya”. Implikasinya adalah dengan 
diumumkannya target inflasi kepada publik akan mengurangi ketidakpastian 
ekspektasi inflasi ke depan. Ketidakpastian tentang arah kebijakan bank sentral juga 
seringkali menciptakan volatilitas di pasar keuangan. Biaya ekonomi yang 
ditimbulkan oleh inflasi seringkali bersumber dari volatilitas atau ketidakpastian 
inflasi daripada disebabkan oleh tingkat inflasi itu sendiri. Dengan berkurangnya 
ketidakpastian berarti berkurangnya biaya yang ditimbulkan oleh inflasi. 

Ketiga, inflation targeting dengan transparansi kebijakan membantu membangun 
kredibilitas bank sentral dalam kebijakan moneter melalui komitmen pencapaian 
target inflasi. Kredibilitas ini sangat diperlukan bagi bank sentral karena 
mempengaruhi publik dalam membuat ekspektasi inflasi. Pasca IMF, membangun 
kredibilitas kebijakan moneter ini menjadi lebih penting, mengingat selama ini IMF 
secara rutin memonitor kebijakan moneter sehingga mendorong kebijakan moneter 
dilakukan secara disiplin. Dengan diumumkannya target inflasi dan kebijakan 
moneter yang akan dilakukan, bank sentral terdorong untuk disiplin. Dengan 
meningkatnya kredibilitas akan mempermudah kebijakan moneter mempengaruhi 
ekspektasi inflasi sehingga tujuan stabilitas harga lebih mudah dicapai dengan biaya 
yang lebih murah. 

Taktik dan Strategi Operasional 

Setelah kita melihat tujuan kebijakan moneter jangka panjang, selanjutnya bagaimana 
kebijakan moneter dilakukan secara operasional agar tujuan jangka panjang tersebut 
dapat dicapai. Salah satu karakteristik utama dari kerangka inflation targeting adalah 
kebijakan moneter dilakukan secara forward looking terhadap terjadinya tekanan 
inflasi ke depan sehingga inflasi yang terjadi dijaga agar sesuai dengan target yang 
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telah ditetapkan. Pertanyaannya, instrumen apa yang digunakan dan bagaimana 
respon kebijakan dilakukan. Pilihan instrument operasional ini tergantung pada 
kemampuan bank sentral mengontrol dan eratnya hubungan antara instrumen ini 
dengan aktivitas perekonomian dan inflasi. Dalam hal ini ada dua opsi, jika bank 
sentral menggunakan suku bunga sebagai instrument kebijakan moneter maka respon 
kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan Taylor-type rule, sedangkan apabila 
menggunakan base money sebagai instrument kebijakan moneter, respon kebijakan 
dapat menggunakan McCallum-type rule.16 

Dalam lingkungan pasar keuangan seperti sekarang ini dimana suku bunga menjadi 
variabel yang sangat dicermati oleh para pelaku pasar dan rumah tangga, maka target 
inflasi akan lebih efektif dicapai melalui suku bunga sebagai target operational 
dibandingkan target operasional base money. Dari sisi operasional kebijakan moneter, 
pertimbangan pragmatis dari digunakannya suku bunga sebagai instrumen utama 
kebijakan moneter adalah karena pasar uang lebih mudah menangkap sinyal 
kebijakan moneter melalui suku bunga, dibandingkan melalui uang primer. 

Ada semacam benchmark strategi kebijakan moneter yang dapat diturunkan dari 
Taylor-type rule.17 Pertama, suku bunga riil harus merespon jika inflasi ke depan 
melebihi target inflasi yang telah ditetapkan. Artinya suku bunga nominal harus 
dinaikkan lebih besar dari deviasi inflasi terhadap targetnya. Kedua, suku bunga 
harus merespon perubahan tingkat penggunaan kapasitas atau yang sering disebut 
sebagai output gap. Meningkatnya output gap atau meningkatnya agregat permintaan 
di atas agregat penawaran merupakan indikasi tekanan inflasi ke depan. Ketiga, 
untuk menghindari gejolak di pasar keuangan, perubahan suku bunga kebijakan 
moneter harus dilakukan secara bertahap melalui smoothing process. 

Namun demikian, judgment tetap diperlukan dalam praktek. Disinilah strategi 
kebijakan moneter seringkali disebut sebagai ‘art’. Karena dampak kebijakan moneter 
terhadap inflasi melalui sebuah transmisi yang selalu berubah dari waktu ke waktu 
perlu adanya judgment tentang kapan kebijakan harus melakukan respon dan 
seberapa besar suku bunga harus dinaikkan. Dalam perekonomian yang serba 
berubah seperti sekarang ini, judgment ini menjadi semakin penting. Oleh sebab itu 
informasi memegang peranan. Dalam hal ini, Bank Indonesia sejak beberapa tahun 
terakhir ini meningkatkan kualitas informasi melalui survei-survei baik kepada dunia 
usaha, konsumer dan perbankan. 

Respon kebijakan moneter terhadap nilai tukar 

Bagi perekonomian terbuka seperti Indonesia, nilai tukar sangat berpengaruh pada 
kestabilan harga. Depresiasi nilai tukar dapat menyebabkan inflasi baik melalui 
dampak passtrough karena kenaikan harga impor maupun melalui meningkatnya 
permintaan agregat dari kenaikan ekspor. Disamping itu, masyarakat selalu 
memonitor perubahan nilai tukar setiap hari sehingga perubahan nilai tukar mudah 
sekali dijadikan indikator kinerja utama bank sentral. 

Meskipun demikian, sangat besarnya peran nilai tukar dalam perekonomian tidak 
berarti bahwa kebijakan moneter harus merespon setiap perubahan nilai tukar. 
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Bahayanya adalah bank sentral bisa terjebak pada risiko digunakannya nilai tukar 
sebagai anchor utama, melebihi target inflasi yang seharusnya menjadi anchor utama 
dalam framework inflation targeting. Bahaya lainnya adalah risiko terjadinya respon 
kebijakan moneter yang salah jika bank sentral selalu merespon perubahan nilai tukar 
tanpa melihat sebab-sebab perubahan nilai tukar. Contoh klasik adalah kesalahan 
yang dilakukan oleh New Zealand dengan pengetatan moneter ketika terjadi 
depresiasi di tahun 1998 padahal melemahnya nilai tukar yang terjadi lebih 
disebabkan memburuknya term-of-trade seiring dengan melemahnya mata uang Asia, 
yang bersifat deflationary. Dampaknya, kedua perekonomian mengalami resesi yang 
seharusnya tidak terjadi jika respon kebijakan moneter bersifat pelonggaran. 

Intinya adalah dalam kerangka inflation targeting, fokus tetap pada inflasi dan 
pencapaian terhadap target inflasi tetap menjadi prioritas dalam melakukan 
perubahan respon kebijakan. Tentu saja nilai tukar harus dimonitor secara ketat 
dengan melihat faktor penyebab pergerakan nilai tukar. Jika depresiasi nilai tukar 
disebabkan oleh arus modal keluar, maka kebijakan moneter yang lebih ketat dapat 
mencegah kenaikan inflasi akibat depresiasi. Namun, jika depresiasi yang terjadi 
akibat perubahan terms-of-trade, diperlukan kebijakan moneter yang lebih longgar 
seperti yang dilakukan oleh Australia ketika krisis Asia terjadi. 

Dengan demikian, adalah sulit untuk melakukan respon kebijakan moneter terhadap 
nilai tukar tanpa melihat faktor-faktor penyebab melemahnya nilai tukar. Oleh sebab 
itu, dalam mengatasi gejolak nilai tukar peran sterilisasi dan intervensi di pasar valas 
tetap diperlukan, namun bukan ditujukan untuk mengarahkan nilai tukar rupiah ke 
suatu tingkat tertentu. Pelaksanaan penjualan valas itu pun tidak sampai 
membahayakan posisi cadangan devisa Bank Indonesia. 

Kesimpulan 

Sebagai kesimpulan, saya dapat kemukakan bahwa sumbangan utama dari Bank 
Indonesia dalam menciptakan kemakmuran masyarakat adalah menjaga kestabilan 
harga. Saya berharap dan mempunyai keyakinan bahwa ke depan dengan kebijakan 
moneter yang lebih fokus, konsisten, dan transparan, kita akan memasuki era 
kestabilan makroekonomi. Kestabilan makroekonomi yang telah dibayar mahal oleh 
segenap lapisan masyarakat ini harus segera dimanfaatkan sebagai fondasi yang 
kokoh untuk membangun kembali Indonesia dari krisis ekonomi yang sempat 
meruntuhkan sendi-sendi perekonomian. 

Kestabilan makroekonomi tidak dapat bermanfaat bagi proses pemulihan ekonomi 
jika infrastruktur lainnya tidak mendukung. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
memerlukan reformasi struktural untuk menciptakan perekonomian yang efisien. 
Program reformasi yang dilakukan oleh pemerintah seperti memperkuat infrastruktur 
hukum yang efektif, peningkatan governance dan transparansi baik di sektor publik 
maupun sektor swasta sangat diperlukan. Reformasi structural yang telah kita bangun 
itu bukan hanya demi reformasi itu sendiri, melainkan demi mengembalikan 
kepercayaan dunia usaha untuk melakukan investasi dan kegiatan produktif lainnya 
di Indonesia. 
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