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Indonesia Butuh Indikator .Alternatif
BANDUNG, (PR).-

Penggolongan masyarakat
berdasarkan status sosialnya
dalam indikator statistik keber-
hasilan pembangunan tidak per-
nah dimasukkan oleh pemerin-
tah. Hal tersebut menyebabkan
banyak elemen masyarakat,
terutama dari golongan mene-
ngah ke bawah, "merasa tidak
terwakili oleh klaim pemerintah
tentang tingkat keberhasilan su-
atu pembangunan.

·:'SeIama ini, pemerintah se-
lalu menerbitkan angka rata-ra-
ta umum ketika melaporkan da-
ta statistik kepada publik,
Masalahnya, jumlah rata-rata
dalam konsep statistik selalu
mengambil dari nilai yang pa-
ling tinggi," ujar Ketua Labora-
torium Penelitian, Pengabdian
Masyarakat, dan Pengkajian
Ekonomi (LP3E) Unpad Arief
Anshory Yusuf, saat dihubungi
"PR",Minggu (14/10).

Jika ditarik ke contoh data
statistik tentang pendapatan
masyarakat, ia menilai itu bisa
berdampak pada hanya masya-
rakat dari golongan ekonomi
menengah ke atas yang tecer-
minkan dalam angka statistik.
"Sementara masyarakat dari go-
longan menengah ke bawah
tidak," tuturnya.

Inti permasalahan, menurut
Arief, bukan pada salahnya me-
tode perhitungan indikator-in-
dikatornya. "Tetapi, masyarakat

melihat dan merasakan hal-hal
yang tidak terepresentasikan oleh
indikator-indikator itu," ujarnya.

Berkaca pada kondisi terse-
but, Arief mengatakan, pihak-
nya sedang menginisiasi dash-
board online dengan alamat
www.keberpihakan.org. ,

Dia menuturkan, beberapa
indikator alternatif yang nanti-
nya di-publish di dashboard on-
line tersebut, seperti kemis-
kinan, pendidikan, kualitas ke-
sehatan, dan lainnya.

Terkait indikator tingkat ke-
miskinan, selama ini indikator
kemiskinan yang digunakan pe-
merintah adalah mereka yang
memiliki pendapatan Rp
200.000/orang. Padahal, ada in-
dikator altematif yang diakui
dunia internasional, yaknipenda-
patan sebesar 2 dolar AS/orang,
atau sekitar Rp io.ooo/orang

"Berdasarkan data pemerin-
tah, pendapatan per kapita In-
donesia pada tahun 2011adalah
Rp 32 juta per tahun atau 11ju-

ta per bulan per keluarga. Be-
tulkah kebanyakan rakyat In-
donesia sesejahtera itu? Pada-
hal, Bank Dunia menghitung
bahwa penduduk miskin Indo-
nesia, yakni yang hidup di ba-
wah Rp 10.000 per hari per
orang, masih lebih dari 100 juta
orang," ujarnya.

Hal itu, menurut Arief, me-
nunjukkaIi. bahwa pembangun-
an ekonomi Indonesia sebagian
besarnya masih dinikmati se-
gelintir orang. (A-204)***
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