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Penduduk Miskin Berkurang Lamban
BANTUL, BERNAS -  Dosen 

Universitas Muhammadiyah Yogya
karta (UMY), Ahmad Ma’ruf, me
ngungkapkan kinerja pembangunan 
tahun 2016 tidak ada gej olak ekonom i 
yang kontraktif. Bahkan ekonorhi 
makro mampu tumbuh positif di atas 
5 persen namun kondisi ini belum 
berdampak besar pada perbaikan 
kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Secara relatif, indikator ke
sejahteraan tetap perlu dicermati

karena masih pada zona rentan. 
Angka kemiskinan meskipun turun 
tapi masih di atas 10 persen yakni 
masih ada sekitar 28 juta jiwa pen
duduk berstatus miskin,” paparnya 
di kampus setempat, Jumat kemarin.

Dia memperkirakan, penduduk 
miskin akan berkurang namun dengan 
laju yang lamban serta masih pada 10 
persen dari total penduduk.

Selain itu, ketimpangan pendapa
tan mengalami perbaikan namun

demikian angka gini ratio masih di t 
atas 0,3. Indikator tersebut dalam 
tren positif, namun masih labil atas 
gejolak ekonomi makro,” ungkapnya.

Menurut dia, kapasitas fiskaj 
yang terbatas bahkan dalam kondisi 
defisit 2,4 persen PDB (Pendapatan 
Domestik Bruto) menjadikan sem
pitnya gerak pembangunan untuk 
perbaikan kesejahteraan masyarakat. 
Fiskal terkuras untuk biaya birokrasi 
dan investasi publik level dasar. Bah

kan, terbebani inefisiensi fiskal karena 
masih banyaknya kasus korupsi. 
Kondisi ini juga menurunkan daya 
jangkau program yang berdampak 
pada perbaikan kesejahteraan kelom
pok marginal, terlebih yang berada di 
perdesaan di luar pulau Jawa.

Secara konseptual, pilihan empat 
strategi dasar dalam melakukan per
cepatan penanggulangan kemiskinan 
dinilai sudah tepat. Yakni menyem
purnakan program perlindungan

sosial. Selain itu peningkatan akses 
masyarakat miskin terhadap pela
yanan dasar.

“Pemberdayaan masyarakat dan 
pembangunan yang inklusif juga pen
ting. Tahun 2016 lalu, operasionalisasi 
strategi tersebut masih dominan pada 
program sosial dan akses pelayanan 
dasar, sedangkan pemberdayaan 
masyarakat dan pembangunan inklusi 
masih minim,” jelasnya.

Operasionalisasi program- dan

kegiatan masih tercederai oleh keti- 
dakprofesionalan pelaksana lapangan 
karena pengaruh politik praktis yang 
kental kolusi dan napotisme. Selain 
itu, masih banyak implementasi 
program pemberdayaan yang pelaksa
naannya dikonstruksi sebagai proyek.

Penduduk miskin perdesaan yang 
lekat dengan sektor pertanian tidak 
beranjak tingkat kesejahteraannya. 
Nilai tukar petani stagnan pada
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level kurang dari 101,5 yang 
mengindikasikan tidak terjadi 
peningkatan pendapatan riil 
secara signifikan.

Hal ini menurunkan daya 
tarik usia muda menjadi petani, 
bahkan secara agregat rata-rata 
jumlah rumah tangga usaha tani 
turun 2 persen di mana pada 
tahun 2013 tercatat ada sekitar 
26 juta, padahal tahun 2003 
masih sebanyak 31 juta.

Secara makro, kondisi 
ekonomi 2017 tidak terlalu ber
beda dengan 2016. Optimisme 
ekonomi tumbuh 5,3 persen 
menjadi faktor positif untuk 
menopang kesejahteraan ma
syarakat namun sisi lain fiskal 
yang defisit sekitar 2,4 persen 
PDB menjadi beban tersendiri 
terkait operasionalisasi strategi 
pengentasan kemiskinan secara 
holistik. Bahkan, secara riil 
kesejahteraan masyarakat akan 
terdampak dari inflasi yang 
diperkirakan di atas 4 persen.

Faktor makro tersebut men
jadikan alas bahwa perbaikan 
kesejahteraan kelompok mar
ginal tidak terlalu berharap 
dari intervensi negara. Pro
gram Nawa Cita Jokowi-JK 
pada hakikatnya menghadirkan

negara pada perbaikan kelom
pok marginal.

Namun dengan fiskal yang 
terbatas dan kondisi makro yang 
moderat, maka tahun 2017 tidak ' 
akan ada perubahan drastis dari 
sisi pengentasan kemiskinan.

“Perbaikan kesejahteraan 
akan mampu terungkit dari 
penambahan kegiatan yang 
bersifat usaha sampingan atau
pun wirausaha skala mikro oleh 
kelompok marginal itu sendiri. 
Peralihan profesi dari petani 
pada pekerja sektor industri 
belum tentu terjadi karena 
daya saing industri menurun,” 
paparnya.

Pemerintah dengan keter
batasan fiskalnya diharapkan 
tetap fokus pada implementasi 
empat strategi yang sudah tetap
kan, dengan lebih menekankan 
pada program pemberdayaan 
masyarakat dan pewujudan 
pembangunan yang inklusif.

Eksperimental
Tidak perlu ada inovasi 

yang sifatnya eksperimental 
dan bersifat populis dari para 
menteri atau jajarannya terkait 
dengan perbaikan kesejahter
aan masyarakat. Konsistensi 
pada upaya stabilitas makro
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dan upaya-upaya memperbaiki 
ketimpangan pembangunan 
yang sudah diprogramkan dalam 
Nawa Cita akan lebih bermakna 
dan startegis dibandingkan 
melakukan eksperimen program 
dan kegiatan yang sporadis.

“Perluasan jaringan kerja 
pemberdayaan masyarakat perlu 
dibangun oleh pemerintah 
sehingga partisipasi publik un
tuk peningkatan kesejahteraan 
kelompok marginal akan lebih 
akseleratif. Spirit self help dis
emai tanpa melepas tanggung- 
jawab negara pada kelompok 
marginal,” ungkapnya.

Konsistensi penciptaan iklim 
usaha yang produktif tanpa be
ban birokrasi dan praktik pungli 
menjadi penting dilakukan agar 
kegiatan wirausaha mampu 
menjadi mesin perbaikan ke
sejahteraan masyarakat yang 
berdampak pada penurunan 
laju kemiskinan dan perbaikan 
ketimpangan pendapatan.

“Dalam aspek stabilitas, ti
dak perlu ada kegaduhan politik 
yang menjadikan distabilitas 
makro dan beban pikir rakyat 
yang secara nyata akan meng
hambat pemakmuran kelompok 
marginal,” imbuhnya. (ptu)


