
M E N G U K U R K E S E J A H T E R A A N



Jean-Paul Fitoussi (KIRI) adalah profesor ekonomi di Ins titut
d'Etudes Politiques, Paris, dan presiden Observatoire Français
des Conjonctures Economiques. Peraih banyak penghargaan
termasuk Chevalier de la Legion d'Honneur dari pemerintah
Perancis. Amartya Sen (TENGAH), ahli ekonomi pembangunan
dan filsafat sosial yang ikut membidani lahirnya Indeks Pem -
bangunan Manusia, penerima Hadiah Nobel Ekonomi 1998.
Bukunya yang telah diterbitkan oleh Marjin Kiri adalah Keke -
rasan dan Ilusi tentang Identitas (2007). Joseph E. Stiglitz
(KANAN), penerima Hadiah Nobel Ekonomi 2001 atas studinya
tentang informasi asimetris, dan dikenal sebagai pengecam
keras ketidakadilan tatanan ekonomi dunia. Buku nya yang
telah diterbitkan oleh Marjin Kiri adalah Dekade Keserakahan: 

Era '90-an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia (2006).

Mutiara Arumsari, lulusan Master of Public Affairs, Sciences
Po (2008-2010), kini aktif di International Organization for
Migration. Salah seorang penulis dalam Post-Washington Consen -
sus dan Politik Privatisasi di Indonesia (Marjin Kiri, 2007). Fitri
Bintang Timur, Fellowship fuer Politikwissenschaft di Tech -
nische Universitat Dortmund, kini editor di Institute for Defense 

Security and Peace Studies.



MENGUKUR
KESEJAHTERAAN

JOSEPH E. STIGLITZ
AMARTYA SEN

JEAN-PAUL FITOUSSI
KOMISI PENGUKURAN KINERJA EKONOMI

DAN KEMAJUAN SOSIAL 

MENGAPA PRODUK DOMESTIK BRUTO 
BUKAN TOLOK UKUR YANG TEPAT 

UNTUK MENILAI KEMAJUAN?

PENERJEMAH

Mutiara Arumsari
Fitri Bintang Timur



Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto
Bukan Tolok Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan?

Terbit pertama kali dalam bahasa Inggris dan Perancis sebagai
laporan kerja Commission on the Measurement of Economic Performance
and Social Progress (Commission sur la Mesure de la Performance
Économique et du Progrès Social), 2009

Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh
Mutiara Arumsari & Fitri Bintang Timur

Artikel “Pasang Surut PDB”
diterjemahkan oleh Ronny Agustinus dari “The Rise and Fall of the G.D.P”
© Jon Gertner (The New York Times), 2010

Cetakan pertama, April 2011
ISBN 978-979-1260-09-1
180 hlm; i - xxviii; 140 x 203 mm

Marjin Kiri adalah divisi penerbitan PT Wahana Aksi Kritika
marjinkiri.dewanredaksi@yahoo.com sms 0813 85 319131
marjinkiri.penjualan@yahoo.com sms 0811 820 4386
www.marjinkiri.com

Dicetak oleh Gajah Hidup
Isi di luar tanggung jawab percetakan
Didistribusikan oleh NALAR

Dilarang memperbanyak dan menggandakan 
sebagian atau se luruh isi buku ini untuk tujuan 
komersial. Setiap tindak pembajakan akan di proses
sesuai hukum yang ber laku. Pengutipan untuk 
ke pentingan aka demis, jur nalistik, dan advokasi
diperkenan kan. Ter sedia potongan harga bagi staf 
pengajar, mahasiswa, perpus taka an, dan lembaga-
lembaga riset kampus.



PENGANTAR PENERBIT

Akhir-akhir ini, pemerintah kerap dituding “berbohong” me -
ngenai indikator-indikator perekonomian (angka ke miskinan,
besaran pendapatan per kapita dll). Pemerintah pun me -
nyangkal keras, dengan me nyatakan bahwa angka-angka ter -
sebut resmi berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang ten -
tu telah melewati tahap pendataan dan uji ilmiah yang ketat.

Apa sebenarnya inti persoalan tudingan ini? Bisa kita li -
hat bahwa problem pokoknya bersumber dari kesenjangan
yang luar biasa antara besaran angka-angka tersebut dengan
realitas se hari-hari yang dialami langsung oleh masyarakat.
Betapa orang awam tidak tercengang ketika BPS melansir bah -
wa pendapat an per kapita Indonesia pada 2010 mencapai Rp
27 juta, se mentara dalam realitasnya ia harus bergulat menaf -
kahi ke luarga dengan pendapatan yang tak sampai seperdua-
puluh jumlah itu. Begitu juga ketika pemerintah membangga -
kan pencapaian Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia se -
besar AS$ 700 miliar, sementara fenomena kemiskinan terus
kita lihat dengan intensitas yang makin mengenaskan.

Pemerintah mungkin tidak berbohong dengan angka-
angka itu, juga tidak memanipulasinya, tapi angka-angka itu
sendirilah yang mengandung persoalan ketika mereka dibang-
gakan sebagai tolok ukur kinerja pemerintah. Dan fenomena
ini bukan khas Indonesia. Laporan yang Anda pegang sebagai
buku ini, misalnya, mencatat bahwa kesenjangan antara



angka dan realitas itu “telah merusak kepercayaan akan sta-
tistik resmi. Di Perancis dan Inggris misalnya, hanya seperti-
ga warga yang mempercayai angka-angka resmi.” (hlm. 4).

Buku ini adalah laporan kerja Komisi Pengukuran Kiner -
ja Ekonomi dan Kemajuan Sosial (yang sering disebut Komisi
Stiglitz-Sen-Fitoussi), yang dibentuk pada 2008 untuk meng -
kaji alternatif-alternatif terhadap PDB. Ketidakpuasan ter-
hadap PDB sebagai indikator kemajuan telah lama dirasa kan,
namun beberapa tahun belakangan mengerucut dalam apa
yang sering disebut sebagai “gerakan indikator”. Bhutan me -
nelurkan Indeks Kebahagiaan, di mana rasa bahagialah yang
menjadi tolok ukur kemajuan masyarakat, bukan produksi se -
bagaimana diukur oleh PDB. Kanada juga tengah me matang -
kan Indeks Kesejahteraannya sendiri.

Kerja Komisi ini bisa dipandang sebagai upaya penyatu-
an kerja terpencar-pencar itu, dan yang lebih penting, Komisi
juga menekankan pengukuran “keberlanjutan masa depan”—
isu yang kian penting di tengah prospek ancaman eko logis
yang mengelilingi kita. Sebagai tambahan, redaksi Mar jin Kiri
me rasa perlu me lengkapi laporan ini dengan artikel John
Gertner di New York Times yang memberi konteks historis ten-
tang asal usul PDB dan kritik terhadapnya.

Edisi Indonesia laporan ini diharapkan bisa menjadi
sumbangsih lain dari kami untuk membenahi proses pemba -
ngunan, paling tidak di aras pemikiran dan konseptual. Kita
perlu punya ukuran kesejahteraan baru yang lebih mengena
pada kehidupan masyarakat. Keengganan untuk melihat
aspek-aspek yang lebih fundamental dalam pembangunan ini-
lah yang kini menjadi sumber tudingan bahwa pemerintah
“bohong”. Dan bila keengganan ini berlanjut, tidak mungkin -
kah orang nanti merasa bahwa tudingan itu benar adanya?

Bintaro, Maret 2011
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PRAKATA

Dalam masyarakat yang kian berorientasi kinerja, satuan ukur
itu penting. Apa yang kita ukur memengaruhi apa yang kita
perbuat. Apabila ukuran yang kita pakai salah, kita juga akan
memperjuangkan hal yang salah. Dalam upaya menggenjot
PDB, jangan-jangan kita malah menjadi masyarakat yang
warga nya justru memburuk kehidupannya.

Kerapkali kita merancukan tujuan dengan cara. Salah
satu kritik terhadap perekonomian kita pada masa-masa se -
belum krisis persis terletak pada kerancuan yang dilakukan-
nya. Sektor finansial seharusnya hanyalah cara menuju per -
ekonomian yang lebih produktif, dan bukan merupakan tuju -
an itu sendiri. Lebih parah lagi bila kita merancukan antara
peningkatan dalam ukuran-ukuran kesejahteraan dengan pe -
ningkatan kesejahteraan itu sendiri. Perekonomian seharus-
nya meningkatkan kesejahteraan kita. Itu pun bukan tujuan
dalam dirinya sendiri.

Tujuan Komisi internasional ini adalah untuk semakin
menyelaraskan ukuran-ukuran kesejahteraan dengan apa
yang benar-benar berperan memengaruhi kualitas hidup, dan
dengan itu, membantu kita semua mengarahkan ikhtiar pada
hal-hal yang benar-benar penting.

Komisi ini dibentuk oleh Presiden Perancis Nicholas
Sarkozy pada awal 2008 untuk merespons makin banyaknya
keprihatinan mengenai tidak memadainya ukuran-ukuran
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kinerja ekonomi yang ada sekarang, terutama yang didasar -
kan pada angka-angka PDB, serta kekhawatiran yang lebih
luas tentang relevansi angka-angka ini sebagai ukuran kese-
jahteraan sosial, sekaligus ukuran keberlanjutan ekonomi,
lingkungan, dan sosial.

Komisi ditugaskan untuk melihat isu ini dalam seluruh
cakupannya, dan diberi independensi penuh dalam mengga -
rap tugasnya. Komisi berisi panel ahli internasional, yang di -
pilih berdasarkan kepakaran mereka di satu dan lain bidang.
Tujuannya adalah mengidentifikasi keterbatasan PDB sebagai
indikator kinerja ekonomi dan kemajuan sosial, mempertim-
bangkan informasi tambahan apakah yang dibutuhkan untuk
menghasilkan gambaran yang lebih relevan, membahas cara
yang paling tepat untuk menyajikan informasi, dan mengkaji
kelayakan perangkat ukur alternatif. Kerja Komisi tidak ter-
fokus pada Perancis atau negara-negara maju. Diharapkan
hasil kerja Komisi akan menyediakan contoh bagi negara atau
sekelompok negara yang tertarik, dan menyulut diskusi serta
buah pikir lebih lanjut dari seluruh dunia mengenai isu-isu ini.

Komisi diketuai oleh Prof. Joseph Stiglitz dari Columbia
University. Prof. Amartya Sen dari Harvard bertindak selaku
Penasehat Utama. Prof. Jean-Paul Fitoussi dari Institut
d’Etudes Politiques de Paris yang juga presiden dari Obser -
vatoire Français des Conjonctures Economiques (OFCE) ber -
tindak selaku Koordinator Komisi. Anggota Komisi adalah
pakar-pakar ternama dari pelbagai universitas, organisasi
pemerintah dan antarpemerintahan dari beberapa negara
(Amerika Serikat, Perancis, Inggris, India). Notulensi dan
sekretariat disediakan oleh institut statistik nasional Perancis
(INSEE), OFCE, dan OECD. Daftar lengkap anggota Komisi
bisa dibaca pada halaman

Laporan akhir Komisi dipresentasikan secara terbuka
pada 14 September 2009 dalam diskusi yang dipimpin oleh
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Presiden Sarkozy, dengan sumbang saran dari anggota panel
dan komentar dari para kepala organisasi internasional serta
menteri-menteri pemerintahan Perancis: Angel Gurria,
Sekjen OECD; Juan Somavia, dirjen International Labour
Office (ILO); Jacques Barrot, wakil presiden European
Commission; Christine Lagarde, Menteri Ekonomi, Industri,
dan Ketenagakerjaan Perancis; Chantal Jouanno, Menteri
Lingkungan Hidup, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan.
IMF dan Bank Dunia juga diwakili oleh eselon atas.

Perhitungan Pendapatan Nasional Beralih dari Urusan
Para Teknisi Menjadi Topik Perdebatan Publik

Mudah dipahami mengapa tiba-tiba saja serangkaian isu yang
biasanya menjadi urusan para teknisi beralih menjadi sumber
perdebatan kebijakan publik. Berusaha memahami masyara -
kat seperti apakah yang kinerjanya bagus merupakan topik
utama ilmu-ilmu sosial. Kita memandang dunia melalui kaca-
mata yang bukan cuma dibentuk oleh ideologi-ideologi dan
gagasan-gagasan kita, namun juga oleh statistik yang kita
pakai untuk mengukur apa yang sedang terjadi. Yang terakhir
ini kerap terkait dengan yang pertama tadi. PDB per kapita
adalah satuan ukur yang kerap digunakan; pemerintah puas
bila bisa melaporkan bahwa PDB per kapita naik, katakanlah,
sebesar 5%. Namun angka-angka lainnya bisa memberi gam-
baran yang sangat berbeda. Di Rusia, menurunnya angka
harapan hidup menegaskan adanya masalah yang sangat men-
dasar, kendati PDB per kapitanya meningkat. Begitu pula di
Amerika Serikat, sebagian besar orang mengalami penurunan
pendapatan (yang diselaraskan sesuai inflasi) sejak 1999
hingga 2008, sekalipun PDB per kapitanya tetap naik, yang
memberi gambaran yang amat berbeda dari kinerja ini. Dis -
paritas macam itu bisa tumbuh manakala ketimpangan pen-
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dapatan meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan.

Ukuran Membentuk Keyakinan dan Simpulan Kita

Teori-teori yang kita bangun, hipotesa-hipotesa yang kita uji,
dan keyakinan-keyakinan yang kita miliki semuanya diasah
oleh sistem pengukuran kita. Para ilmuwan sosial kerap de -
ngan mudahnya memakai angka-angka yang gampang di -
akses, seperti PDB, sebagai landasan model-model empiris
mereka, tanpa mencari tahu lebih dalam mengenai keter-
batasan dan bias-bias dalam satuan ukur tersebut. Statistik
yang cacat atau bias bisa membuat kita mengambil simpulan
yang keliru. Pada tahun-tahun sebelum krisis, banyak pihak di
Eropa, dengan berfokus pada kenaikan PDB yang makin ting-
gi, menyarankan agar Eropa mencontoh model Amerika.
Andai mereka berfokus pada ukuran-ukuran lainnya (seperti
pendapatan median atau median income) atau andaikata me -
reka memperhitungkan sepantasnya naiknya utang rumah
tangga di Amerika dan utang negara tersebut secara keselu-
ruhan –dengan konsekuensi risiko kepailitan—antusiasme
mereka mungkin bakal lebih redup.

Tak terhindarkan pula, para ekonom berupaya menarik
simpulan tentang kebijakan-kebijakan yang sepatutnya dila -
kukan dengan membuat perbandingan antarwaktu atau
antarnegara, dan bila satuan ukur yang dipakai tak sempurna,
ada risiko simpulan yang ditarik bias, melenceng, atau cacat.
Kami khawatir bila ada kekeliruan pengukuran yang sistema-
tis dalam, katakanlah, output sektor publik, simpulan yang
ditarik mengenai sektor publik yang besar pada kinerja ekono-
mi secara keseluruhan akan bias, semata-mata karena sema -
kin besar sektornya, makin melenceng distorsinya. Sebagian
besar kajian empiris yang melakukan perbandingan “antar -
negara” tidak cukup peka akan keterbatasan-keterbatasan ini.
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Ukuran dan Kebijakan

Bagi seorang pemimpin politik, masalah-masalah ini bukan
sekadar akademik sifatnya. Simpulan yang salah memenga -
ruhi kebijakan ekonomi. Satuan ukur yang menafikan ling -
kungan hidup (polusi udara, air, atau suara) memberi bobot
yang tak memadai pada sesuatu yang vital dan kian penting
bagi banyak warga. Celakalah seorang pemimpin politik yang
mengabaikan keprihatinan-keprihatinan ini.

Seorang pemimpin politik yang berupaya memenuhi
harapan-harapan warganya dan mendorong kesejahteraan
mereka ditarik ke arah yang berlainan: ia akan dinilai ber -
dasarkan kinerjanya di bidang ekonomi, sekalipun sebagian
besar dari itu berada di luar kendalinya. Tapi warga juga peduli
pada banyak segi kualitas hidup, termasuk kualitas lingkung -
an. Satuan ukur yang ada sekarang menyiratkan adanya trade-
off: kita hanya bisa memperbaiki lingkungan hidup dengan
mengorbankan besaran pertumbuhan ekonomi. Namun bila
kita memiliki ukuran kesejahteraan yang komprehensif,
barangkali kita akan melihat pilihan tersebut sebagai pilihan
palsu: kesejahteraan bisa meningkat bila lingkungan kita per-
baiki, sekalipun besaran output yang biasa kita ukur secara
konvensional menunjukkan penurunan.

Dan atas alasan ini jugalah kerja Komisi ini menarik
minat begitu rupa kalangan masyarakat sipil.

Statistik dan Teori Informasi

Jarang ada keputusan dalam kehidupan modern kita yang
tidak diwarnai oleh kerangka statistik dan akunting. Fokus
riset Stiglitz selama bertahun-tahun tertuju pada bagaimana
informasi memengaruhi keputusan-keputusan ekonomi dan
politik. Sistem-sistem statistik dan akunting kita menyedia -
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kan –seperti telah disinggung tadi—bagian penting dari ke -
rangka pikir yang kita pakai untuk melihat dan menganalisa
dunia. Merekalah bagian kritis sistem “informasi” kita.

Satuan-satuan ukur yang tidak sejalan dengan persepsi
individual menjadi sangat problematis. Bila PDB naik, tapi
sebagian besar orang merasa hidup makin susah, mereka bisa
beranggapan pemerintah memanipulasi statistik, dengan
harapan bahwa dengan memberitahu rakyat bahwa keadaan
membaik, mereka akan merasa membaik. Dalam kasus-kasus
semacam ini, runtuhlah kepercayaan kepada pemerintah, dan
dengan runtuhnya kepercayaan ini, melemahlah kemampuan
pemerintah menangani isu-isu yang memiliki kepentingan
publik yang vital.

Sekalipun keprihatinan mengenai kebijakan publik ini
merupakan salah satu pendorong kerja Komisi, para anggota
Komisi memutuskan sejak awal akan membatasi kerja mereka
dengan berfokus pada sistem statistik itu sendiri, dan tidak
memperluas jangkauan kerjanya pada implikasi kebijakan
yang bisa timbul dengan adanya sistem statistik yang lebih
mumpuni. Dalam beberapa kasus, implikasi-implikasi kebi-
jakan ini amat jelas, dan mudah kiranya untuk mencapai kon-
sensus di antara anggota komisi. Pada kasus-kasus lainnya,
orang bisa sampai pada sikap kebijakan yang berbeda-beda.

Mengenai persoalan mereformasi sistem statistik kita,
yang menakjubkan adalah taraf kebulatan suara yang dicapai
di antara anggota-anggota Komisi.

Mengapa Mempertimbangkan Kembali 
Ukuran Ini Sekarang?

Persoalan-persoalan yang timbul dari statistik PDB telah
banyak diketahui. Tetapi ada beberapa faktor yang memberi
relevansi khusus pada kerja Komisi ini. Ada perubahan-per -
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ubahan dalam masyarakat kita dan struktur perekonomian
kita yang membuat beberapa keterbatasan dalam perhitungan
PDB menjadi lebih mengkhawatirkan. Sudah kami sebutkan
satu: dengan semakin meningkatnya kesenjangan di banyak
–kalau bukan sebagian besar—negara dunia, akan meningkat
pula disparitas antara pendapatan rata-rata dengan penda -
patan median (pendapatan individu yang mewakili); yang satu
bisa jadi naik sementara yang lainnya turun.

Telah banyak diketahui pula masalah dalam pengukuran
layanan-layanan publik oleh pemerintah yang tidak tersedia
di pasar, tetapi permasalahan ini jadi kian penting seraya
porsi pengeluaran pemerintah di negara-negara OECD secara
rata-rata terus meningkat, dari 25% menjadi lebih dari 45%
dalam kurun 50 tahun terakhir.

Jelas lebih sulit mengkaji nilai kuantitatif dari perbaikan
kualitas ketimbang menghitung kenaikan kuantitatif dari,
katakanlah, jumlah mobil; namun perbaikan kualitas itu kian
lama jadi kian penting. Bila setiap rumah tangga punya mobil,
maka meningkatnya konsumsi “jasa otomobil” harus berwu-
jud adanya mobil-mobil yang lebih baik kualitasnya, bukan
lebih banyaknya mobil. Namun untuk itu kita harus punya
cara mengukur perbedaan kualitas ini. Ini amatlah sulit mana -
kala kita harus mengukur pertumbuhan jasa.

Globalisasi sendiri berarti bahwa perbedaan antara ke -
sejahteraan warga suatu negara bisa berbeda jauh dengan out-
put yang dihasilkan dalam wilayah negara itu. Ironisnya, ukur -
an yang menitikberatkan pada yang pertama, PNB, semakin
kalah tenar oleh PDB yang bertitikberat pada produksi, justru
pada saat globalisasi membuat perbedaan tersebut semakin
penting. Ada konsekuensi-konsekuensi politik yang gamblang
dari pembedaan tersebut.

Ketika masalah-masalah globalisasi, keberlanjutan
ling kungan dan sumberdaya alam dipadukan, besaran PDB



bisa sangat menyesatkan. Sebuah negara berkembang yang
menjual konsesi tambang berpolusi dengan royalti rendah
dan aturan pengelolaan lingkungan yang tak memadai boleh
jadi mengalami kenaikan PDB, namun kesejahteraannya me -
nurun.

Ada juga keprihatinan bahwa berfokus pada segi-segi
material PDB sungguh tidak pantas saat dunia tengah meng-
hadapi krisis pemanasan global. Haruskah kita “menghukum”
sebuah negara –dalam kerangka ukuran kinerja kita—apabila
negara itu memutuskan untuk memetik hasil dari pening -
katan produktivitas akibat kemajuan pengetahuan dalam ben-
tuk kesenangan waktu senggang, alih-alih mengkonsumsi ba -
rang yang kian lama kian banyak?

Krisis sebagai Saat yang Tepat

Ada beberapa alasan yang membuat inisiatif Presiden Sarkozy
ini sungguh tepat waktu. Salah satunya adalah krisis yang
mengharu biru dunia saat kerja kami bermula.

Komisi didirikan sebelum resesi menghantam; dan kerja
ilmiah Komisi, yang mencerminkan riset berkelanjutan me -
ngenai masalah-masalah mendasar pengukuran kinerja
ekonomi dan kemajuan sosial, tidak terpengaruh oleh krisis.
Namun, terutama bagi sebagian anggota Komisi, krisis mem-
pertinggi kepentingan dan relevansi kerja Komisi dan meng-
garisbawahi masalah-masalah tertentu yang digelutinya.
Bahkan sebelum krisis, anggota-anggota Komisi telah meng -
anut keyakinan bahwa satuan ukur yang bagus itu adalah yang
menangkap gambaran tentang keberlanjutan ekonomi dan
lingkungan. Jelas PDB belaka tidak bisa melakukannya.
Serupa dengan itu, sebelum krisis, anggota-anggota Komisi
telah mengungkapkan perhatian mengenai penggunaan yang
tepat akan harga pasar, terutama untuk mengevaluasi kesi -

xvi MENGUKUR KESEJAHTERAAN



nambungan jangka panjang. Krisis telah memberi gambaran
akan pentingnya kedua jenis perhatian ini. Kinerja beberapa
negara yang katanya kuat sebelum krisis terjadi (sebagaimana
diindikasikan oleh PDBnya) tidaklah berkelanjutan dan dipi-
jakkan pada harga-harga “gelembung” yang melebih-lebihkan
laba serta output.

Kemajuan-kemajuan Riset

Bila perubahan dalam perekonomian dan masyarakat kita,
termasuk yang sudah kami singgung sebelumnya, dalam satu
hal telah menyebabkan ukuran-ukuran lama jadi kian tidak
memadai, terutama sebagai ukuran kesejahteraan, kemajuan
riset lintas disiplin memungkinkan kita sekarang mengem-
bangkan ukuran-ukuran kesejahteraan yang lebih luas dan
mengena. Sebagian dimensi ini tercermin dalam statistik tra-
disional, namun kepentingannya kini lebih ditonjolkan:
pengang guran punya dampak pada kesejahteraan yang lebih
dari sekadar dampak hilangnya pendapatan.

Komisi ini juga tepat waktu untuk alasan lainnya. Kritik
atas ukuran-ukuran lama telah dikemukakan di banyak tem-
pat, termasuk oleh masyarakat sipil. Perubahan-perubahan
dalam struktur perekonomian kita telah menimbulkan per-
tanyaan apakah asumsi-asumsi yang dianut di masa lalu ma -
sih cocok. Pemanasan global telah menempatkan isu keber-
lanjutan persis di inti perhatian.

Untuk sebagian di antaranya, mungkin ada ukuran-ukur -
an obyektif, tapi untuk yang lain, kajian subyektif yang bisa
direplikasi mungkin merupakan pendekatan terbaik dalam
pengukuran. Individu bisa, katakanlah saja, dipengaruhi oleh
rasa kepastian atau oleh ikatan mereka dengan orang lain.
Namun bahkan faktor-faktor yang kelihatannya non-ekonomi
ini dipengaruhi oleh struktur ekonomi. Perombakan di tem-
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pat kerja boleh jadi meningkatkan efisiensi pasar, namun me -
nurunkan kepuasan pekerja dalam menggarap kerjanya dan
karenanya mereduksi perasaan sejahtera kaum pekerja. Bebe -
rapa reformasi ekonomi dalam beberapa tahun belakangan
boleh jadi meningkatkan PDB, namun berdampak sebaliknya
terhadap dimensi-dimensi penting kualitas hidup. Misalnya,
salah satu kritik terhadap globalisasi (sebagaimana yang ber -
langsung selama ini) adalah ia turut berperan dalam mele -
mahkan rasa berkomunitas, dan karenanya menurunkan ke -
sejahteraan dalam salah satu aspeknya. Penting kiranya mem-
punyai satuan ukur yang memungkinkan kita mengkaji klaim-
klaim macam itu.

Karya ini baru menjejak tahap awal, namun hasil-hasil
yang diperoleh sejauh ini sungguh menjanjikan. Telah dengan
jelas didapati bahwa mungkin kiranya merancang ukuran
yang bisa direplikasi atas banyak faktor yang memengaruhi
kesejahteraan serta kualitas hidup tersebut.

Satu Ukuran Tunggal atau
Dasbor dengan Banyak Indikator?

Tujuan sistem statistik kami ada banyak macamnya, dan
suatu sistem ukur yang dirancang untuk satu tujuan bisa sa -
ling tak cocok satu sama lain.

Tujuan-tujuan yang Berubah

Hitungan pendapatan nasional seperti PDB atau PNB awalnya
diperkenalkan untuk mengukur taraf aktivitas perekonomian
pasar (termasuk sektor publik, tapi tidak termasuk produksi
rumah tangga). Terutama pasca Depresi Besar dan berkem-
bangnya ekonomi Keynesian, saat pemerintah pelbagai
negara memikul tanggung jawab mengelola perekonomian,
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penting bagi mereka untuk mempunyai statistik yang bisa
menggambarkan kondisi perekonomian. Mengelola pereko -
nomian tanpa indikator-indikator yang menggambarkan
kesehatan perekonomian itu telah digambarkan seperti men-
coba menerbangkan pesawat tanpa peralatan-peralatannya.
Dua perintis kerja ini, Simon Kuznets dan Richard Stone,
sama-sama menerima Hadiah Nobel atas sumbangsih mereka
masing-masing dalam merancang sistem neraca pendapatan
nasional.

Pada tahun-tahun berikutnya, sebagian besar kerja ahli-
ahli statistik pendapatan nasional ditujukan untuk mengorek-
si ketidaksempurnaan dalam mengukur aktivitas pasar (mi -
salnya, penilaian atas jasa rumah atau aktivitas pemerintah).
Sebagian kerja ahli-ahli statistik pendapatan nasional terse-
but diarahkan untuk memperluas cakupan aktivitas ekonomi
agar meliputi, misalnya, produksi rumah tangga.

Namun ukuran-ukuran ini kian lama kian disamaartikan
sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Tentu saja, ahli-
ahli statistik pendapatan nasional yang mumpuni telah me -
wanti-wanti penyalahgunaan ini, bahkan mereka be kerja ke -
ras untuk membuat agar ukuran-ukuran kita makin mencer-
minkan taraf riil aktivitas perekonomian dan kian lama kian
berfokus pada, katakanlah, pendapatan riil rumah tangga.

Sebagian besar aktivitas ekonomi berlangsung dalam
rumah tangga—dan ini bisa menyumbang kesejahteraan indi-
vidual sebesar atau lebih besar dari produksi pasar. Peralihan
lokus produksi tidak serta merta menjadi indikasi perbaikan
kesejahteraan.

Namun tetap, kerja tersebut masih berkutat pada upaya
mengadaptasi ukuran-ukuran pasar agar semakin mencer-
minkan kesejahteraan sosial. Belakangan ini, timbul semakin
banyak tuntutan akan ukuran-ukuran kemajuan dan kese-
jahteraan sosial yang lebih menjangkau, yang sekalipun tetap
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mencakup ukuran-ukuran aktivitas pasar, toh tidak terbatas
pada itu saja. Salah satu sumbangan Komisi adalah menyedia -
kan dorongan lebih lanjut pada upaya-upaya tersebut.

Perlunya Ukuran yang Jamak

Tak ada indikator tunggal yang bisa menangkap sesuatu yang
serumit masyarakat kita. Kita mungkin ingin tahu seberapa
cepat kita menyetir (70 km/jam) atau seberapa jauh kita sam-
pai sebelum kehabisan bensin (300 km), dan suatu ukuran
tunggal, yang katakanlah diperoleh dengan menjumlahkan
kedua angka itu (370) tak memberi jawaban apapun mengenai
pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Kita peduli dengan kondisi kita “secara agregat”, tapi kita
juga peduli dengan kondisi distribusi pendapatan. Terlebih
lagi, kita bukan cuma peduli seberapa makmur kita hari ini,
namun seberapa makmur kita nanti di masa depan. Jika kita
meminjam dari masa depan, paling tidak kita ingin tahu
apakah taraf kemakmuran kita sekarang ini berkelanjutan.
Sekalipun keberlanjutan memiliki banyak dimensi, keberlan-
jutan lingkungan jadi makin menonjol kepentingannya, ter -
utama seiring kesadaran bahwa dengan berlangsungnya pe -
manasan global, dunia tengah meniti jalur yang tak bisa dilan-
jutkannya.

Maka dari itu, sasarannya adalah merancang serangkai -
an satuan ukur sederhana yang bisa menangkap apa yang
menjadi keprihatinan utama tersebut. Itu sebabnya kita boleh
menduga bahwa PDB yang telah direvisi akan tetap dipakai se -
bagai ukuran aktivitas pasar, namun akan dilengkapi dengan
ukuran-ukuran yang mencerminkan secara lebih luas apa yang
berlangsung pada kehidupan warga umumnya (ukuran penda-
patan median), apa yang terjadi pada kaum miskin (ukuran-
ukuran kemiskinan), apa yang terjadi pada lingkungan (ukur -
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an-ukuran terkurasnya sumber daya dan degradasi lingkung -
an hidup), dan apa yang terjadi pada perekonomian yang ber -
kelanjutan (ukuran-ukuran utang).

Gaung Global serta Dialog Nasional dan Global

Tak heran bila masalah yang diangkat oleh Presiden Sarkozy
dan Komisi kami menyentak perhatian global. Bahkan sebe -
lum Komisi berdiri, Bhutan tengah bekerja keras merancang
satuan ukur GNH (Gross National Happiness atau Kebahagiaan
Nasional Bruto), dan Thailand tengah menggarap indeksnya
sendiri.

Karena pilihan pengukuran kita dan cara kita menyusun
pengukuran tersebut bisa berperan penting dalam keputusan-
keputusan yang diambil, maka penting kiranya untuk meng -
gelar diskusi publik yang terbuka atas sistem pengukuran kita.

Harapan kami, laporan ini akan berperan dalam dialog
publik tersebut. Jelas, kami yakin laporan ini bisa merangsang
dialog macam itu, saat negara-negara menganalisa apa yang
penting bagi mereka, dan apakah sistem pengukuran mereka
menangkap secara memadai nilai-nilai tersebut. Ramainya
wacana yang timbul bisa dilihat pada OECD World Forum ke-
3 mengenai “Statistik, Pengetahuan, dan Kebijakan” yang
digelar di Busan, Korea, 27-30 Oktober 2009, di mana para
pesertanya mempertimbangkan betapa cara-cara yang lebih
tepat untuk mengukur kemajuan masyarakat bisa berperan
penting bukan cuma dalam memetakan kemajuan, namun
juga dalam “membangun visi” dan “memperbaiki kehidupan”.

Kerja yang Tak Rampung

Kami memandang kajian kami bukan sebagai awal maupun
akhir perjalanan. Komisi merasa beruntung bisa memetik
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masukan dari banyak karya mengenai isu-isu yang menjadi
keprihatinan kami. Para perancang awal satuan PDB jelas jauh
lebih sadar akan asumsi-asumsi yang ada dalam penyusunan
indeks tersebut ketimbang banyak orang lain yang memakai
pengukuran tersebut sesudahnya. Namun dengan mengingat -
kan peneliti-peneliti modern mengenai keterbatasan dan
bias-bias dalam pengukuran yang ada, kami berharap sebagi -
an analisa kami bukan cuma akan membuahkan pengukuran
yang lebih baik, namun juga memicu limpahan kajian yang
bisa membantu kita memahami sensivitas, katakanlah, dari
simpulan-simpulan yang dipakai oleh ukuran-ukuran itu.

Kami curahkan banyak upaya memikirkan perbaikan
macam apa dalam pengukuran kita yang bisa membuahkan
indikator-indikator yang lebih jitu. Tapi data yang dibutuhkan
kerap tak tersedia. Maka dari itu, sebagian besar laporan kami
berisi rekomendasi bagi kerja-kerja di masa mendatang, ter-
masuk oleh biro-biro pusat statistik dalam mengumpulkan
data.

Ini barulah langkah pertama dalam apa yang seharusnya
menjadi ikhtiar terus menerus. Bahkan sekalipun kita ber -
hasil menyusun pengukuran sempurna untuk masa sekarang,
perubahan-perubahan dalam perekonomian dan masyarakat
kita akan terus mengharuskan kita menengok kembali isu-isu
ini. Namun kita masih jauh dari sasaran itu.

Upaya untuk memperbaiki statistik kita juga perlu men-
jadi ikhtiar global, ikhtiar di mana kepemimpinan politik di -
butuhkan bila kita hendak mencapai momentum yang pas.
Itulah salah satu alasan mengapa banyak anggota komisi,
yang telah membaktikan banyak kehidupan profesional mere-
ka pada isu-isu ini, begitu antusias akan inisiatif ini.

Penerimaan laporan kami pada September 2009 juga
menggugah, sekaligus meneguhkan kembali keyakinan kami
mengenai pentingnya isu-isu yang diangkat oleh Komisi.
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Harapan kami bahwa kerja Komisi akan melahirkan dialog
luas mengenai tujuan-tujuan masyarakat, apakah ukuran-
ukuran yang biasa dipakai sejalan dengan tujuan itu, dan
apakah ada alternatif-alternatif yang akan lebih selaras de -
ngan nilai-nilai yang dianut secara luas.

Dalam hal ini, pilihan waktu laporan kami juga sangat
pas. Banyak warga kian skeptis tentang arah pergerakan ma -
syarakat. Pemanasan global telah menjadi keprihatinan pokok
di pelbagai belahan dunia, dan belum ada sistem pengukuran
yang menghitung efek kerugian dari meningkatnya konsumsi
materialistis –yang sepertinya justru “dimuliakan” oleh ukur -
an PDB—dan apakah planet ini bisa bertahan dengan pe -
ningkatan konsumsi tersebut.

Pada peluncuran laporan kami di Paris, 14 September
2009, baik Presiden Sarkozy maupun Angel Gurria, Sekjen
OECD, berkomitmen untuk menyebarluaskan kerja Komisi.
Pada International Knowledge Forum ke-3, laporan Komisi
turut mempertajam diskusi mengenai pendekatan-pen-
dekatan baru dalam mengkaji kesejahteraan. Sejumlah negara
telah memulai kerja menerapkan gagasan-gagasan Komisi.
Dan Presiden Sarkozy membawa isu-isu ini ke dalam perte-
muan G20 di Pittsburgh tak lama sesudahnya.

Catatan Pribadi

Seperti telah kami singgung, banyak anggota Komisi berkutat
pada isu-isu ini dan isu terkait lainnya sepanjang kehidupan
profesional mereka. Mereka telah menganjurkan perombakan
sistem statistik kita dan menggarap riset yang menjadi dasar
perombakan yang diajukan tersebut.

Amartya Sen telah bekerja, bersama Mahbub ul Haq,
merancang pendekatan Pembangunan Manusia PBB, dengan
presentasi sistematis atas informasi-informasi yang terkait
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dengan kesejahteraan dan kebebasan rakyat. Indeks Pem -
bangunan Manusia (atau IPM) adalah representasi paling se -
derhana dari kerja tersebut. IPM menunjukkan bahwa peme -
ringkatan negara-negara berdasarkan ukuran yang lebih luas,
termasuk kesehatan dan pendidikan, bisa jauh berbeda de -
ngan yang berfokus pada pendapatan belaka. Pendekatan
kapabilitas yang dikembangkan oleh Sen sangat berpengaruh
pada pemikiran para anggota Komisi.

Sebelumnya juga telah kita singgung bahwa kerangka
akunting, baik pada taraf perusahaan maupun nasional, me -
rupakan bagian hakiki dari sistem informasi kita. Stiglitz
telah lama mencermati –baik dalam karya teoretisnya mau -
pun dalam perannya sebagai Ketua Dewan Penasehat Eko -
nomi Presiden Bill Clinton dan Ekonom Kepala di Bank
Dunia—bagaimana kita dapat memperbaiki kerangka akun -
ting ini dalam memperkaya kualitas informasi yang me -
nyusun dasar-dasar pengambilan keputusan dalam sistem
ekonomi dan politik kita. Sebagian perombakan yang diaju -
kan tak seberapa ambisius dibanding yang diajukan di sini—
semata-semata akunting yang lebih utuh atas terkurasnya
sumber daya dan degradasi lingkungan. Namun demikian,
resistensi politiknya begitu besar sampai inisiatif-inisiatif itu
terpatahkan. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya informasi.
Ada pihak-pihak yang takut akan kejelasan yang mungkin
dihadirkan oleh sistem informasi yang lebih baik. Pelbagai
kelompok kepentingan tidak mau informasi macam itu terse-
bar di publik, dan ini menyiratkan bahwa perombakan dalam
sistem statistik kita bisa punya dampak yang sungguh nyata.

Sebagai ekonom kepala Bank Dunia, Stiglitz terutama
prihatin tentang bagaimana penilaian terhadap dampak PDB
bisa membuahkan keputusan-keputusan keliru perihal pem-
bangunan sumber daya alam. Banyak negara berkembang
didesak untuk memprivatisasi ekstraksi sumber daya alam,
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sekalipun itu berarti sebagian besar labanya lari ke luar
negeri. PDB akan meningkat seiring dengan aktivitas tam-
bang. Tapi bila diperhitungkan fakta bahwa laba dikeruk oleh
pihak-pihak di luar negeri, PNB bisa jadi tak bertambah. Dan
ketika diperhitungkan lebih jauh lagi dampak terkurasnya
sumber daya alam dan efek negatif pada kesehatan dan
lingkungan, kian jelaslah bahwa warga negeri itu justru mem-
buruk kehidupannya.

Fokus riset Fitoussi selama bertahun-tahun adalah
untuk menunjukkan bagaimana perubahan dalam distribusi
variabel-variabel mikroekonomi bukan cuma berpengaruh
pada persepsi atas variabel-variabel makroekonomi, melain -
kan pula simpulan dari model-model makroekonominya. Ke -
timpangan adalah hak pokok, dan tidak mempertimbangkan-
nya secara memadai bisa membuahkan simpulan-simpulan
keliru mengenai kebijakan-kebijakan makroekonomi.

Maka dari itu, bagi banyak anggota Komisi, kesempatan
untuk bekerja dalam Komisi ini merupakan peluang untuk
mendorong agenda yang sudah sejak lama mereka dalami, dan
memberinya momentum pada skala global.

Buku Ini

Sekalipun kerja Komisi ini sebagian besar ditulis oleh dan un -
tuk ilmuwan sosial (terutama ekonom, namun Komisi me -
liputi pula seorang ilmuwan politik terkemuka, seorang sosio -
log ternama, dan ahli psikologi ekonomi kawakan), kami ingin
menjangkau lebih luas. Seperti sudah kami singgung, minat
kami bukan cuma pada satuan ukur yang lebih baik, tapi
memakai bahasan soal pengukuran ini untuk mencebur dalam
dialog yang lebih luas mengenai nilai-nilai dan tujuan-tujuan
masyarakat. Bab-bab yang ada di buku ini merupakan laporan
Komisi yang bersifat non-teknis; sedangkan bab-bab teknis-
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nya bisa diunduh dari situs www.stiglitz-sen-fitoussi.fr.
Namun untuk memberi konteks pada isu-isu yang diulas,
kami awali buku ini dengan ringkasan umum yang ditulis oleh
Fitoussi, Sen, dan Stiglitz.

Tujuan penelitian kami amatlah luas dan kompleks, sam-
pai-sampai pada pertemuan awal Komisi, diputuskan untuk
membagi tugas ini dalam tiga kelompok kerja. Yang satu ber -
fokus pada isu standar namun sulit tentang neraca penda -
patan nasional: pengukuran output pemerintah, penyesuaian
untuk perekonomian terbuka, perlakuan atas produksi rumah
tangga, serta waktu luang dan belanja “defensif”—belanja
yang dibutuhkan untuk menjaga status quo, misalnya, dengan
mempertahankan keamanan. Yang kedua berfokus pada
upaya-upaya mengukur “kualitas hidup”, perasaan sejahtera.
Dan yang ketiga berfokus pada keberlanjutan. Pemanasan
global telah mengedepankan isu keberlanjutan lingkungan;
krisis ekonomi dan finansial global mengangkat permasa -
lahan serupa mengenai keberlanjutan ekonomi. Suatu fokus
lintas batas, yang memengaruhi pembahasan semua kelom-
pok kerja, adalah menyangkut isu distribusi—bagaimana
menangkap secara pas aneka ragam situasi yang dihadapi
individu yang berbeda-beda. Sebagian besar indikator statis-
tik bertumpu pada nilai rata-rata; namun manakala ketim-
pangan bergeser, yang terjadi di bawah, atau bahkan di te -
ngah, bisa jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada,
katakanlah, PDB per kapita.

Pertemuan awal Komisi diselenggarakan di Paris, April
2009. Rapat-rapat pleno Komisi dan kelompok-kelompok
kerja yang berikutnya diselenggarakan di New York dan Paris.
Versi awal Laporan Komisi diunggah ke internet. Banyak
masukan oleh para komentator tercermin dalam rancangan
akhir Laporan Komisi.
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Terima Kasih

Kami tidak dapat mencapai apa yang kami raih di sini bila
tidak ada banyak karya yang telah dilakukan oleh para ahli
pendapatan nasional dan pakar-pakar statistik lainnya selang
waktu yang lama. Hanya beberapa darinya yang bisa disebut -
kan dalam bab-bab nanti.

Selama bertahun-tahun semenjak karya rintisan
Kuznets dan Stone, sejumlah besar kajian telah dilakukan
pada bidang-bidang yang dibahas di sini: pengukuran output
di sektor publik atau dalam rumah tangga, pengukuran ter -
kurasnya sumber daya alam dan degradasi lingkungan, masa -
lah-masalah khusus yang timbul dalam “perekonomian terbu-
ka”, mengkaji dampak-dampak ketimpangan atau memasti -
kan keberlanjutan dan mengukur “kebahagiaan.”

Kami perlu mengakui kerja penting OECD, bukan hanya
karena turut mengangkat isu-isu dan berkontribusi teknis
atas topik ini, namun juga atas dukungan yang mereka beri -
kan pada Komisi, termasuk melalui Enrico Giovannini, man-
tan kepala statistikawan OECD, yang mencurahkan jerih
payahnya di bidang ini dan bertindak mengetuai satu dari tiga
kelompok kerja Komisi.

Kami tutup dengan ucapan terima kasih kepada semua
pihak yang sumbangsihnya berperan dalam kerja Komisi.
Pertama-tama, kami ingin berterima kasih pada Presiden
Perancis, Nicholas Sarkozy, yang membentuk Komisi, atas
dukungannya pada kami, serta kebebasan penuh yang ia beri -
kan bagi kami dalam bekerja. Kami juga ingin berterima kasih
pada anggota-anggota Komisi lainnya atas jerih payah yang
mereka curahkan pada kerja ini, serta atas tekad mereka yang
penuh komitmen dan tujuan, yang memungkinkan dicapainya
resolusi bahkan dengan sikap yang cukup jauh berbeda-beda.
Melihat kerja keras ini, kami ragu untuk menyebutkan nama-
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nama tertentu untuk ditonjolkan, tapi bakal meleset kiranya
bila kami tak menyebut mereka yang bertindak sebagai ketua
kelompok kerja: Enrico Giovannini, Geoff Heal, dan Alan
Krueger, yang bertindak masing-masing sebagai ketua kelom-
pok kerja mengenai masalah-masalah statistik pendapatan
nasional “standar”, pengukuran keberlanjutan, serta satuan
ukur kesejahteraan dan kualitas hidup. Kami juga harus ber -
terima kasih pada kerja para penulis laporan, dikepalai oleh
Jean-Etienne Chapron, yang meresapkan dalam hati semua
komentar dan usulan para anggota Komisi dan berhasil me -
nuliskan laporan akhir. Terakhir, kami ingin berterima kasih
pada Kementrian Perekonomian Perancis dan Institut Sta -
tistik Nasional Perancis (INSEE) atas dukungan logistik dan
intelektual yang mereka berikan selama delapan belas bulan
kerja Komisi.

Joseph E. Stiglitz. Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi
Januari 2010
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Mengapa Laporan Ini Ditulis?

Pada Februari 2008, Presiden Perancis Nicholas Sarkozy
–yang tidak puas dengan kondisi info statistik mengenai per -
ekonomian dan masyarakat yang ada saat itu—meminta
Joseph Stiglitz (Presiden Komisi), Amartya Sen (Penasehat),
dan Jean-Paul Fitoussi (Koordinator) untuk membentuk se -
buah Komisi, yang selanjutnya disebut sebagai Komisi Peng -
ukuran Kinerja Ekonomi dan Kemajuan Sosial (CMEPSP).
Komisi bertujuan mengidentifikasi keterbatasan PDB sebagai
indikator kinerja ekonomi dan kemajuan sosial, termasuk
masalah pengukurannya, serta mempertimbangkan informasi
tambahan apakah yang mungkin diperlukan untuk meng-
hasilkan indikator yang lebih relevan dalam mengukur kema-
juan sosial; juga mengkaji kelayakan perangkat-perangkat
pengukuran alternatif, dan membahas cara yang sesuai untuk
menyajikan informasi statistik.

Alhasil, indikator-indikator statistik menjadi penting un -
tuk merancang dan menilai kebijakan yang bertujuan untuk
memajukan perkembangan masyarakat, juga untuk menilai
dan memengaruhi cara kerja ekonomi pasar. Peran indikator-
indikator ini meningkat signifikan selama dua dekade ter-
akhir. Hal ini mencerminkan meningkatnya taraf pendidikan
masyarakat, makin kompleksnya perekonomian modern, dan



meluasnya pemanfaatan teknologi informasi. Dalam “masya -
rakat informasi”, akses terhadap data, termasuk data statis-
tik, jauh lebih mudah. Semakin banyak orang melihat statistik
untuk mendapat informasi lebih baik atau mengambil kepu-
tusan. Merespons meningkatnya permintaan akan informasi
ini, suplai statistik juga meningkat pesat, mencakup ranah-
ranah dan fenomena baru.

Apa yang kita ukur memengaruhi apa yang kita lakukan,
dan jika pengukuran kita cacat, keputusan pun bisa terdis -
torsi. Pilihan antara mendorong PDB atau melindungi ling -
kungan bisa jadi keliru begitu degradasi lingkungan dimasuk -
kan secara tepat dalam pengukuran kinerja ekonomi kita.
Sama halnya, kita kerap menarik kesimpulan tentang apa itu
kebijakan yang baik dengan melihat kebijakan-kebijakan
macam apakah yang mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi
jika satuan ukur kinerja kita itu cacat, mungkin demikian
jugalah kesimpulan yang kita tarik.

Bagaimanapun, sering tampak adanya kesenjangan an -
tara ukuran standar variabel-variabel penting sosial-ekonomi
seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dll de -
ngan persepsi yang ada di masyarakat luas. Ukuran-ukuran
standar mungkin menunjukkan bahwa inflasi melemah atau
ekonomi bertumbuh, sementara individu tidak merasa demi -
kian, dan kesenjangan ini begitu besar dan universal sampai-
sampai tidak mungkin dijelaskan dengan mengacu pada ilusi
uang maupun psikologi manusia. Di beberapa negara, kesen-
jangan ini telah merusak kepercayaan akan statistik resmi (di
Perancis dan Inggris misalnya, hanya sepertiga warga yang
mempercayai angka-angka resmi, dan negara-negara ini bu -
kan satu-satunya). Rusaknya kepercayaan ini jelas berdampak
pada cara berlangsungnya perdebatan publik tentang kondisi
perekonomian dan kebijakan yang diperlukan.

Barangkali ada beberapa penjelasan yang bisa menjabar -
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kan kesenjangan antara pengukuran statistik atas suatu feno -
mena sosial-ekonomi dengan persepsi warga terhadap feno -
mena yang sama: 

- Konsep-konsep statistiknya mungkin benar, namun
proses pengukurannya tidak sempurna.

- Dalam banyak kasus timbul juga perdebatan tentang
konsep apakah yang benar, serta pemakaian yang tepat
atas berbagai konsep yang berbeda-beda.

- Ketika terjadi perubahan besar dalam hal ketimpangan
(lebih umumnya perubahan distribusi pendapatan),
PDB atau agregat lainnya yang dihitung per kapita bisa
jadi tidak menyajikan penilaian akurat tentang situasi
yang dihadapi banyak orang. Jika ketimpangan me -
ningkat cukup relatif terhadap peningkatan rata-rata
PDB per kapita, banyak orang bisa memburuk keada -
annya meskipun pendapatan rata-rata tetap me -
ningkat.

- Statistik yang umum digunakan tidak dapat menang -
kap beberapa fenomena yang memiliki dampak pada
peningkatan kesejahteraan warga. Misalnya, kemacet -
an lalu lintas bisa jadi meningkatkan PDB sebagai aki-
bat dari naiknya konsumsi bensin, tapi jelas tidak me -
ningkatkan kualitas hidup. Lebih dari itu, jika warga
prihatin tentang kualitas udara, dan polusi udara me -
ningkat, maka pengukuran statistik yang menafikan
polusi udara akan memberikan perkiraan yang tidak
akurat tentang kesejahteraan warga. Begitu pula ke -
cenderungan untuk mengukur perubahan bertahap
mungkin tidak memadai untuk menangkap risiko per -
ubahan mendadak yang terjadi di lingkungan, seperti
misalnya perubahan iklim.

- Cara pemberitaan atau pemakaian angka-angka statis-
tik bisa memberikan pandangan keliru mengenai tren
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fenomena ekonomi. Misalnya, PDB terlampau banyak
ditonjolkan, padahal produk nasional bersih (yang
memperhitungkan pengaruh depresiasi) atau penda -
patan riil rumah tangga (yang berfokus pada penda -
patan riil rumah tangga dalam suatu perekonomian)
mungkin lebih relevan. Angka-angka ini bisa jauh ber -
beda. PDB tidak salah dengan sendirinya, tapi salah di -
gunakan. Yang dibutuhkan adalah pemahaman yang
lebih mumpuni mengenai penggunaan setepatnya
tiap-tiap cara pengukuran.

Memang, sudah sejak lama timbul keprihatinan tentang
memadai atau tidaknya ukuran kinerja ekonomi yang ada saat
ini, khususnya yang hanya bertumpu pada PDB. Selain itu, ada
kekhawatiran yang lebih luas tentang relevansi angka-angka
ini sebagai ukuran kesejahteraan sosial. Berfokus secara sem-
pit pada peningkatan barang sebagai penunjang hidup (misal-
nya PNB atau PDB yang menjadi titik berat berbagai kajian
kemajuan ekonomi) hanya bisa dibenarkan –sejauh itu bisa—
melalui pengaruh apa yang telah ditimbulkan barang-barang
tersebut terhadap kehidupan manusia secara langsung mau -
pun tidak langsung. Selain itu, sejak lama juga telah jelas bah -
wa PDB merupakan satuan yang tidak memadai untuk me -
nakar kesejahteraan dari waktu ke waktu, terutama yang ter -
kait dengan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial—aspek-
aspek yang sering disebut sebagai keberlanjutan.

Mengapa Laporan Ini Penting?

Selang waktu saat Komisi mulai bekerja menggarap laporan
ini hingga saat penyelesaiannya, konteks ekonomi telah ber -
ubah secara radikal. Kita kini tengah menjalani salah satu kri-
sis finansial, ekonomi, dan sosial terburuk sepanjang sejarah
pasca Perang Dunia II. Perubahan pengukuran yang direko -
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mendasikan oleh Komisi tetap diperlukan sekalipun krisis
tidak terjadi. Namun beberapa anggota Komisi percaya bahwa
krisis ini semakin menunjukkan betapa mendesaknya per -
ubahan ini dilakukan. Mereka meyakini bahwa salah satu pe -
nyebab mengapa krisis ini terjadi secara tiba-tiba adalah bah -
wa sistem pengukuran kita telah gagal, dan/atau pelaku pasar
serta pejabat pemerintah tidak bertumpu pada indikator-
indikator statistik yang benar. Dalam pandangan mereka, baik
sistem akuntansi privat maupun publik tidak mampu mem-
berikan peringatan dini, dan tidak juga mewanti-wanti kita
bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi dunia yang kelihatan
hebat antara 2004 hingga 2007 hanya mungkin tercapai de -
ngan mengorbankan pertumbuhan di masa datang. Beberapa
kinerja bahkan jelas-jelas merupakan “fatamorgana”, laba
yang dipijakkan pada harga-harga yang dilambungkan oleh
gelembung perekonomian. Mungkin terlalu jauh untuk ber -
harap bahwa jika kita memiliki sistem pengukuran yang lebih
baik, sistem yang mampu menerawang masalah-masalah yang
ada di depan, pemerintah mungkin akan mengambil langkah-
langkah dini untuk menghindarkan atau setidaknya meredam
kegoncangan yang ada sekarang. Barangkali bila orang lebih
awas akan keterbatasan pengukuran yang ada, seperti PDB,
mungkin euforia atas kinerja ekonomi di tahun-tahun sebe -
lum krisis akan berkurang. Satuan pengukuran yang men-
cakup penilaian atas keberlanjutan (misalnya meningkatnya
rasio utang) akan memberikan kajian yang lebih jeli dalam
melihat kinerja ekonomi. Tapi banyak negara kekurangan pe -
rangkat perhitungan kekayaan yang terkini dan komplit
–‘neraca’ perekonomian—yang mampu memberikan gambar -
an lengkap akan aset, utang, dan tanggungan aktor-aktor
utama perekonomiannya. 

Kita juga diintai oleh krisis lingkungan hidup, terutama
terkait dengan pemanasan global. Harga-harga di pasar se -
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sungguhnya terdistorsi karena tidak ada biaya yang dikenakan
atas emisi karbon; dan tidak ada usaha untuk menghitung
biaya beban emisi tersebut dalam hitungan standar penda -
patan negara. Jelas bahwa pengukuran kinerja ekonomi yang
mencerminkan biaya-biaya lingkungan hidup ini bisa terlihat
jauh berbeda dari perhitungan standar.

Sekalipun pandangan yang terungkap di buku ini tidak
serta merta dianut oleh seluruh anggota Komisi, secara bulat
Komisi meyakini bahwa krisis ini memberi kita suatu pelajar -
an penting: pihak-pihak yang berusaha mengarahkan per -
ekonomian dan masyarakat kita adalah seperti pilot yang ber -
usaha menjaga arah tanpa kompas yang andal. Pilihan yang
mereka ambil (dan kita juga sebagai warga perorangan) ber -
gantung dari apa yang kita ukur, seberapa bagus pengukuran
itu, dan bagaimana pengukuran tersebut dipahami. Kita
nyaris buta saat satuan ukur atas dasar tindakan tertentu di -
hasilkan dari rancangan yang buruk atau saat satuan-satuan
itu tidak dipahami dengan baik. Untuk banyak tujuan, kita
membutuhkan satuan ukur yang lebih baik. Untungnya, riset
belakangan ini telah memungkinkan kita memperbaiki satuan
ukur kita, dan kini saatnya memasukkan kemajuan-kemajuan
ini ke dalam sistem perhitungan kita. Ada konsensus antar
anggota Komisi bahwa pengukuran yang lebih baik akan
memungkinkan kita mengarahkan perekonomian melewati
dan keluar dari krisis. Banyak indikator yang tersaji dalam
laporan ini akan berguna untuk itu. 

Laporan ini lebih menyangkut pengukuran ketimbang
kebijakan, sehingga tidak dibahas di sini betapa jauh kema-
juan yang bisa ditempuh masyarakat melalui aksi kolektif
demi mencapai berbagai tujuan. Meski demikian, karena apa
yang kita ukur membentuk apa yang ingin kita capai secara
kolektif –dan apa yang ingin kita raih menentukan apa yang
kita ukur—laporan ini dan implementasinya bisa berdampak
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signifikan pada cara masyarakat melihat diri mereka sendiri,
dan karenanya, pada cara kebijakan dirancang, diterapkan,
dan dinilai.

Komisi mencatat perkembangan penting dalam peng -
ukuran statistik yang terjadi beberapa tahun belakangan, dan
mendorong usaha-usaha berkelanjutan untuk memperbaiki
pusat data statistik kita serta indikator-indikator yang di -
susun berdasarkan data tersebut. Laporan ini mengindikasi -
kan makin banyaknya cara pengukuran yang berbeda-beda di
berbagai bidang, dan kami harap hal ini bisa memengaruhi
kebijakan-kebijakan statistik di masa datang, baik di negara
maju maupun berkembang, juga pada kerja organisasi inter-
nasional yang berperan dalam mengembangkan standar sta-
tistik dunia. 

Oleh Siapa Laporan Ini Ditulis?

Laporan ini ditulis oleh para ekonom dan ilmuwan sosial.
Anggota Komisi mewakili aneka ragam spesialisasi dengan
rentang yang luas, mulai neraca pendapatan nasional hingga
ekonomi perubahan iklim. Para anggota telah melakukan riset
atas modal sosial, kebahagiaan, serta kesejahteraan jiwa dan
raga. Mereka sama-sama meyakini pentingnya upaya men-
jembatani komunitas-komunitas berbeda –antara penghasil
dan pengguna informasi statistik, apapun bidang mereka—
yang tampak kian menjauh belakangan ini. Anggota Komisi
memandang keahlian mereka sebagai pelengkap laporan de -
ngan topik-topik sejenis yang telah ditulis dari sudut pandang
lainnya, misalnya oleh para pakar perubahan iklim atau oleh
psikolog kesehatan mental. Walaupun inti laporan ini cen-
derung bersifat teknis, ringkasan bab-bab teknis sebisa mung -
kin dituliskan dengan bahasa yang non-teknis. 
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Kepada Siapa Laporan Ini Ditujukan?

Komisi berharap laporan ini akan mendapat perhatian dari
empat kelompok yang berbeda, dan laporan ini ditulis dengan
kerangka pikir tersebut. Pertama-tama, laporan ini ditujukan
untuk para pemimpin politik. Di tengah krisis, ketika narasi-
narasi politik baru dibutuhkan untuk mengidentifikasi ke
mana masyarakat kita mengarah, laporan ini mengadvoka -
sikan perubahan penekanan dari sistem perhitungan yang
“berorientasi produksi” menuju sistem perhitungan yang ber -
fokus pada kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan
datang. Dengan kata lain, menuju ukuran kemajuan sosial
yang lebih luas lagi. 

Kedua, laporan ini bermaksud menjangkau para pem -
buat kebijakan yang berharap bisa lebih memahami indikator-
indikator mana yang tersedia dan berguna untuk merancang,
mengimplementasikan, dan menilai kebijakan yang bertujuan
meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan sosial. Para pem-
buat kebijakan diingatkan bahwa data yang ada sekarang me -
ngandung kekayaan sekaligus kekurangan, dan bahwa infor-
masi kuantitatif yang terpercaya “tidak tumbuh dengan sen -
dirinya dari pohon.” Diperlukan investasi untuk mengem-
bangkan statistik dan indikator yang dibutuhkan para pem-
buat kebijakan untuk mengambil keputusan. 

Ketiga, laporan ini ditulis untuk komunitas akademik,
para ahli statistik, dan pengguna intensif data statistik.
Mereka diingatkan betapa sulitnya menghasilkan data terper-
caya serta pelbagai asumsi yang mendasari semua seri statis-
tik. Di harapkan, para akademisi akan menjadi lebih waspada
dalam menaruh kepercayaan mereka pada statistik tertentu.
Dan semoga orang-orang yang ada di biro-biro statistik
nasional akan menemukan masukan-masukan berguna ten-
tang bidang-bidang yang sangat berharga bila dikembangkan
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lebih jauh.
Terakhir, laporan ini ditulis untuk organisasi-organisasi

masyarakat sipil baik yang merupakan pengguna maupun
penghasil statistik. Lebih umum lagi, laporan ini ditujukan
pada masyarakat luas, baik yang berasal dari negara-negara
kaya atau miskin, maupun juga kelompok masyarakat kaya
dan miskin di suatu negara. Kami berharap melalui pema-
haman yang lebih baik akan data dan indikator statistik yang
ada (kekuatan dan kelemahannya), dapat dilangsungkan peni-
laian yang lebih baik atas masalah-masalah yang dihadapi
masyarakat. Kami harap laporan ini juga berguna bagi jurnalis
dan media yang ikut bertanggung jawab memberdayakan
warga untuk mendapat gambaran akan apa yang tengah terja-
di di masyarakat tempat mereka tinggal. Informasi adalah
barang publik, semakin banyak informasi yang kita dapat ten-
tang apa yang terjadi masyarakat, semakin baik pula
demokrasi kita berfungsi.

Apa Pesan Pokok dan Rekomendasi Laporan Ini?

Laporan ini membedakan antara penilaian atas kesejahteraan
masa kini dan penilaian atas keberlanjutan, apakah bisa ber-
jalan dalam waktu lama. Kesejahteraan masa kini terkait de -
ngan sumber daya ekonomi, seperti pendapatan, dan dengan
aspek-aspek non-ekonomi kehidupan manusia (apa yang me -
reka lakukan dan apa yang bisa mereka lakukan, apa yang me -
reka rasakan, serta lingkungan hidup yang mereka tinggali).
Apakah taraf kesejahteraan ini bisa dipertahankan seiring
waktu bergantung pada apakah cadangan kapital yang pen -
ting bagi hidup kita (lingkungan hidup, fisik, manusia, sosial)
bisa diwariskan ke generasi berikutnya. 

Agar tertata, Komisi dibagi ke dalam tiga kelompok kerja
yang masing-masingnya berfokus pada: Masalah-Masalah
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Klasik PDB, Kualitas Hidup, dan Keberlanjutan. Pesan pokok
dan rekomendasi laporan ini adalah sbb: 

Menuju Pengukuran Kinerja Ekonomi yang Lebih Baik
dalam Perekonomian yang Kompleks

Sebelum melampaui PDB dan menghadapi masalah yang lebih
sulit dalam mengukur kesejahteraan, penting ditanyakan apa -
kah ukuran-ukuran kinerja ekonomi yang ada sekarang perlu
perbaikan. Mengukur produksi –variabel yang antara lain me -
nentukan tingkat lapangan kerja—sangatlah esensial untuk
memantau aktivitas ekonomi. Pesan pokok pertama dari
lapor an kami adalah bahwa sudah tiba waktunya mengadap-
tasi sistem pengukuran aktivitas ekonomi kita agar bisa lebih
mencerminkan perubahan-perubahan struktural yang men-
cirikan evolusi perekonomian modern. Alhasil, meningkatnya
porsi sektor jasa dan dihasilkannya produk-produk yang ma -
kin kompleks membuat pengukuran output dan kinerja eko -
nomi semakin sulit. Sekarang banyak produk yang kualitasnya
rumit, multi-dimensi, dan bisa berubah cepat. Hal ini sangat
kentara untuk barang-barang seperti mobil, komputer, mesin
cuci dan sejenisnya, namun berlaku pula untuk jasa, seperti
layanan medis, jasa pendidikan, teknologi informasi dan
komunikasi, aktivitas riset, dan jasa finansial. Di beberapa
negara dan sejumlah sektor, meningkatnya “output” dipan-
dang lebih merupakan peningkatan kualitas barang yang di -
hasilkan dan dikonsumsi alih-alih kuantitasnya. Meski me -
nangkap perubahan kualitas merupakan tantangan berat, hal
ini penting untuk mengukur pendapatan riil dan konsumsi
riil, yang merupakan sebagian determinan pokok kesejahte -
raan material manusia. Menyepelekan peningkatan kualitas
sama halnya dengan melebih-lebihkan laju inflasi, dan oleh
sebab itu menyepelekan pendapatan riil. Kebalikannya juga
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berlaku bila peningkatan kualitas terlalu dilebih-lebihkan.
Pemerintah memainkan peranan penting dalam pereko -

nomian sekarang. Mereka menyediakan jasa-jasa yang bersi-
fat “kolektif,” misalnya keamanan, dan yang sifatnya lebih
“individual,” seperti layanan medis dan pendidikan. Kombi -
nasi penyediaan privat dan publik atas layanan individual ber -
beda-beda antar negara dan antar waktu. Melampaui kon-
tribusi layanan kolektif pada standar hidup warga, layanan
individual (terutama pendidikan, kesehatan, perumahan
rakyat dan fasilitas olah raga) hampir pasti dinilai positif oleh
warga. Layanan-layanan ini cenderung berskala besar, dan
telah meningkat pesat sejak Perang Dunia II, namun dalam
banyak kasus, pengukuran terhadapnya amat tidak memadai.
Secara tradisional, pengukuran dilakukan berdasarkan input
yang dipakai untuk menghasilkan layanan-layanan ini (misal-
nya jumlah dokter) alih-alih output aktual yang dihasilkan (mi -
salnya angka penanganan medis tertentu). Membuat penye-
suaian untuk perubahan kualitas bahkan lebih sulit lagi. Ka -
rena output dianggap bergerak seiring input, maka perubahan
produktivitas dalam penyediaan layanan-layanan ini diabai -
kan. Artinya, bila ada perubahan positif produktivitas (nega -
tif) di sektor publik, pengukuran kita akan merendahkan
(meninggikan) pertumbuhan ekonomi dan pendapatan riil.
Untuk pengukuran kinerja ekonomi dan standar hidup yang
memuaskan, maka penting kiranya untuk berpegang pada
pengukuran output pemerintah. (Dalam sistem pengukuran
tidak sempurna kita sekarang yang didasarkan pada penge -
luaran, output pemerintah mewakili sekitar 20% PDB di ba -
nyak negara OECD, dan total belanja pemerintah lebih dari
40% untuk negara-negara OECD.) 

Sekalipun di satu sisi terdapat ketaksepahaman meto -
dologis mengenai cara membuat penyesuaian terhadap kuali-
tas atau cara mengukur output pemerintah, di sisi lain terda -
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pat kesepakatan luas bahwa penyesuaian tersebut harus di -
lakukan, dan bahkan terbentuk konsensus mengenai prinsip-
prinsip yang harus menuntun penyesuaian tersebut. Ketidak -
sepahaman muncul ketika prinsip-prinsip ini hendak diimple-
mentasikan secara praktis. Dalam laporan ini, Komisi memba-
has prinsip-prinsip maupun kesulitan-kesulitan dalam imple-
mentasinya tersebut.

Dari Produksi ke Kesejahteraan

Pesan utama lain yang juga tema pemersatu laporan ini,
adalah bahwa sekaranglah waktu yang tepat bagi sistem peng -
ukuran kita untuk menggeser penekanan dari produksi ekonomi
ke kesejahteraan masyarakat. Dan pengukuran kesejahteraan
itu harus diletakkan dalam konteks keberlanjutan. Terlepas
dari kekurangan-kekurangan dalam pengukuran produksi
kita, kita lebih tahu soal itu ketimbang soal kesejahteraan.
Pergeseran penekanan bukan berarti menafikan PDB dan
pengukuran-pengukuran produksi. Ukuran-ukuran itu lahir
dari kepedulian mengenai produksi pasar dan lapangan kerja,
dan ukuran-ukuran itu tetap menyediakan jawaban atas
banyak pertanyaan penting, misalnya pemantauan aktivitas
ekonomi. Tapi menekankan kesejahteraan itu penting karena
tampak adanya kesenjangan yang semakin lebar antara infor-
masi yang terkandung dalam data PDB agregat dengan apa
yang penting bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
Hal ini juga berarti menyusun sistem statistik yang me -
lengkapi pengukuran aktivitas pasar dengan ukuran-ukuran
kesejahteraan masyarakat dan ukuran yang juga menangkap
keberlanjutan. Sudah semestinya sistem seperti itu bersifat
plural. Karena tak ada satuan ukuran tunggal yang mampu
merangkum hal sekompleks kesejahteraan anggota masya -
rakat, sistem pengukuran kita haruslah mencakup serang -
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kaian pengukuran yang berbeda-beda. Masalah agregasi lintas
dimensi ini (katakanlah bagaimana cara menjumlahkan, mi -
salnya saja, ukuran kesehatan dengan ukuran konsumsi ba -
rang umum), walaupun penting, dapat disubordinasikan demi
membuat sebuah sistem statistik yang menangkap sebanyak
mungkin dimensi-dimensi yang relevan. Sistem seperti itu
jangan hanya mengukur taraf kesejahteraan rata-rata suatu
masyarakat tertentu, dan bagaimana hal itu berubah seiring
waktu, melainkan juga mencatat keberagaman pengalaman
masyarakat dan kaitan antar berbagai dimensi kehidupan
masyarakat. Kesejahteraan punya banyak dimensi, namun
awal yang bagus untuk memulai adalah dengan mengukur
kesejahteraan material atau standar hidup.

Rekomendasi 1: Saat mengevaluasi kesejahteraan material, 
perhatikan pendapatan dan konsumsi alih-alih produksi.
PDB adalah ukuran yang paling banyak dipakai untuk melihat
aktvitas ekonomi. Ada standar internasional untuk menghi-
tungnya, dan banyak kajian telah dilakukan atas dasar-dasar
statistik dan konseptualnya. Paragraf-paragraf di awal telah
menekankan area-area penting di mana dibutuhkan perkem-
bangan lebih jauh dalam komputasinya. Seperti diketahui de -
ngan baik oleh para ahli statistik dan ekonom, PDB terutama
mengukur produksi pasar –yang dituangkan dalam unit
uang—dan untuk itu ia berguna. Bagaimanapun, PDB kerap
diperlakukan seolah-olah sebagai ukuran kesejahteraan eko -
nomi. Merancukan keduanya dapat membuahkan indikasi-
indikasi keliru tentang kondisi masyarakat dan berbuntut
pada pengambilan kebijakan yang salah. Standar-standar
hidup material lebih banyak terkait pengukuran pendapatan
nasional bersih, pendapatan dan konsumsi riil rumah tang-
ga—produksi sendiri dapat tetap berkembang padahal penda-
patan menurun atau begitu pun sebaliknya ketika diperhi-
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tungkan pula depresiasi, arus keluar masuk uang di suatu
negara, dan selisih antara harga hasil akhir dan harga produk
saat sampai di tangan konsumen. 

Rekomendasi 2: Tekankan sudut pandang rumah tangga.
Sekalipun informatif melacak kinerja perekonomian secara
keseluruhan, tren-tren dalam standar kehidupan material ma -
syarakat akan teramati lebih baik jika ditelusuri dari besaran-
besaran pendapatan dan konsumsi rumah tangga. Dan me -
mang, data neraca keuangan nasional yang tersedia me nun -
jukkan bahwa di sejumlah negara OECD, penda patan riil
rumah tangga meningkat secara berbeda dengan PDB riil per
kapita, dan umumnya dalam laju yang lebih kecil. Peng gunan
sudut pandang rumah tangga mengharuskan diperhitung -
kannya kaitan pembayaran antar sektor, seperti misalnya
pajak yang masuk ke pemerintah, jaminan sosial yang datang
dari pemerintah, dan pembayaran bunga atas kredit rumah
tangga yang masuk pada perusahaan-perusahaan finansial.
Jika dirumuskan secara tepat, pendapatan dan konsumsi
rumah tangga semestinya juga mencerminkan se mua layan -
an-layanan yang disediakan oleh pemerintah, antara lain sub-
sidi perawatan kesehatan dan pendidikan. Diperlukan pula
usaha besar rekonsiliasi statistik agar bisa di pahami mengapa
ukur an-ukuran tertentu –seperti pendapat an rumah tangga—
da pat bergerak berbeda-beda bergantung pada sumber statis-
tik yang mendasarinya. 

Rekomendasi 3: Perhitungkan pendapatan dan konsumsi
bersama-sama dengan kekayaan.
Pendapatan dan konsumsi penting untuk menilai standar
hidup, tapi pada akhirnya poin-poin ini hanya dapat diukur
apabila disertai dengan informasi mengenai kekayaan. Rumah
tangga yang menghabiskan kekayaannya pada barang-barang
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konsumsi meningkatkan kesejahteraannya di masa kini na -
mun mengorbankan kesejahteraannya di masa datang. Konse -
kuensi dari tindakan tersebut akan terlihat dalam neraca ke -
uangan rumah tangga, dan hal yang sama juga berlaku pada
sektor-sektor perekonomian lainnya, serta perekonomian
secara keseluruhan. Untuk membuat neraca keuangan, kita
perlu hitungan komprehensif akan aset dan tanggungan. Ne -
raca keuangan negara bukanlah konsep baru, namun keterse-
diaannya masih terbatas dan penyusunannya harus terus di -
gencarkan. Mengukur kekayaan penting untuk menilai keber-
lanjutan. Apa yang akan dibawa ke masa datang perlu digam-
barkan sebagai cadangan bahan baku—yakni berupa modal
fisik, alam, manusia, dan sosial. Penilaian yang tepat atas
cadangan-cadangan ini memainkan peranan krusial, dan ker-
apkali problematis. Kita juga perlu ”menguji ketahanan”
(stress test) neraca keuangan itu dengan penilaian-penilaian
alternatif manakala harga pasar untuk aset-aset tersebut
tidak tersedia atau bisa terkena lonjakan dan peluruhan.
Beberapa indikator non moneter yang lebih langsung akan
dibutuhkan manakala penilaian moneternya sangat tidak
pasti atau sulit dihasilkan. 

Rekomendasi 4: Beri penekanan yang lebih besar pada 
distribusi pendapatan, konsumsi dan kekayaan.
Nilai pendapatan, konsumsi, dan kekayaan rata-rata adalah
hitungan statistik yang berguna, namun tidak memberi gam-
baran keseluruhan tentang standar hidup. Misalnya, kenaikan
pendapatan rata-rata dapat berlangsung tidak secara merata
pada seluruh anggota kelompok, sehingga kondisi beberapa
rumah tangga relatif memburuk dibandingkan yang lain. Ma -
ka dari itu, pengukuran rata-rata atas pendapatan, konsumsi,
dan kekayaan idealnya dibarengi dengan indikator-indikator
yang mencerminkan distribusinya. Hitungan median atas

17RINGKASAN EKSEKUTIF



konsumsi (pendapatan, kekayaan) memberi pengukuran yang
lebih baik atas apa yang terjadi pada diri individu atau rumah
tangga “umumnya” dibandingkan hitungan rata-rata atas
konsumsi (pendapatan atau kekayaan). Namun untuk banyak
tujuan, penting juga mengetahui apa yang terjadi di titik
terendah distribusi pendapatan/kekayaan (yang tergambar
dalam statistik kemiskinan), atau yang terjadi di posisi ter-
atas. Idealnya, informasi semacam itu tidak dilihat tersendiri
namun saling berkait, misalnya seseorang ingin mendapatkan
informasi mengenai taraf kesejahteraan rumah tangga terkait
beberapa dimensi standar kehidupan material: pendapatan,
konsumsi, dan kekayaan. Lagipula, rumah tangga berpenda -
patan rendah dengan kekayaan di atas rata-rata tidak niscaya
lebih buruk kondisinya dibanding rumah tangga berpenda -
patan menengah yang tidak memiliki kekayaan. (Keinginan
untuk menyediakan informasi mengenai “distribusi gabung -
an” pelbagai dimensi kesejahteraan masyarakat akan dibahas
kembali dalam rekomendasi-rekomendasi selanjutnya ten-
tang cara mengukur kualitas hidup.)

Rekomendasi 5: Perluas pengukuran pendapatan pada 
aktivitas-aktivitas non-pasar.
Telah terjadi perubahan-perubahan besar dalam cara rumah
tangga dan masyarakat berfungsi. Misalnya, banyak jasa yang
dulu diterima dari anggota keluarga yang lain kini dibeli di
pasar. Dalam hitungan pendapatan nasional, pergeseran ini
diterjemahkan ke dalam naiknya pendapatan, dan bisa mem-
beri kesan keliru bahwa telah terjadi perubahan standar
hidup, padahal itu hanya merefleksikan peralihan dari penye-
diaan jasa non-pasar ke pasar. Banyak layanan yang diproduk-
si oleh rumah tangga untuk diri mereka sendiri tidak terhi-
tung da lam statistik-statistik resmi pendapatan dan produksi,
padahal mereka mewakili aspek penting dari aktivitas ekono-
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mi. Sekalipun tersisihnya mereka dari statistik resmi lebih
men cerminkan ketidakpastian soal data itu sendiri ketimbang
ke sulitan-kesulitan konseptualnya, telah terjadi kemajuan di
bidang ini; meski tetap, usaha yang lebih sistematis di ranah
ini harus terus dilakukan. Hal ini bisa diawali dengan infor-
masi mengenai bagaimana masyarakat menghabiskan waktu -
nya (info ini harus bisa dibandingkan antar tahun dan lintas
negara). Perhitungan komprehensif dan periodik atas akti vi -
tas rumah tangga sebagai satelit dari neraca keuangan nasio -
nal harus melengkapi gambaran tersebut. Di negara-negara
maju, produksi barang (misalnya pangan atau papan) yang
disediakan oleh rumah tangga memainkan peran penting.
Melacak produksi barang-barang yang dihasilkan secara
rumahan ini penting untuk menilai taraf konsumsi rumah
tangga di negara-negara tersebut.

Begitu seseorang mulai berfokus pada aktivitas non-
pasar, permasalahan mengenai waktu luang pun timbul.
Mengkonsumsi jumlah barang dan jasa yang sama dengan
bekerja 1.500 jam per tahun (dan bukan 2.000 jam per tahun)
mengindikasikan adanya peningkatan standar hidup. Walau
penilaian atas waktu luang ini sulit, perbandingan standar
hidup lintas waktu dan negara perlu memperhitungkan besar -
an waktu luang yang bisa dinikmati oleh masyarakat.

Kesejahteraan Punya Banyak Dimensi 

Untuk mendefinisikan kesejahteraan, rumusan multidimensi
harus digunakan. Berdasarkan riset-riset akademik dan se -
jumlah inisiatif konkret yang dikembangkan di seluruh dunia,
Komisi akhirnya mengidentifikasi dimensi-dimensi pokok
yang harus diperhitungkan. Paling tidak secara prinsip, di -
mensi-dimensi ini harus dipertimbangkan secara simultan.
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i. Standar hidup material (pendapatan, konsumsi dan
kekayaan);

ii. Kesehatan;
iii. Pendidikan;
iv. Aktivitas individu termasuk bekerja 
v. Suara politik dan tata pemerintahan;
vi. Hubungan dan kekerabatan sosial;
vii. Lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa

depan);
viii. Ketidakamanan, baik yang bersifat ekonomi mau -

pun fisik.

Kesemua dimensi ini membentuk kesejahteraan masyarakat,
namun banyak di antaranya luput dari pengukuran penda -
patan konvensional.

Dimensi Obyektif dan Subyektif
dari Kesejahteraan Sama-sama Penting

Rekomendasi 6: Kualitas hidup bergantung pada kondisi obyektif
dan kapabilitas masyarakat. Harus diambil langkah-langkah
untuk memperbaiki pengukuran atas keadaan kesehatan, pen-
didikan, aktivitas personal, dan lingkungan masyarakat. Secara
khusus, upaya substansial harus dikerahkan untuk mengembang -
kan dan memberlakukan pengukuran yang matang dan terper-
caya atas hubungan sosial, pilihan politik, dan ketidakamanan,
yang dapat memberi prediksi mengenai kepuasan hidup.
Informasi yang relevan untuk menilai kualitas hidup jauh
melampaui persepsi dan laporan masyarakat sendiri yang me -
liputi ukuran-ukuran tentang “kebergunaan” dan kemerde -
kaan mereka. Alhasil, yang benar-benar penting adalah kapa-
bilitas masyarakat, artinya: taraf sederetan peluang dan kebe-
basan mereka untuk memilih dalam deret tersebut kehidupan
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yang mereka pandang berharga. Pilihan akan kebergunaan
dan kemampuan yang relevan dalam setiap pengukuran kuali -
tas hidup dengan demikian merupakan pilihan atas nilai,
bukan semata-mata teknis. Namun demikian, kendati daftar
pasti ciri-ciri yang memengaruhi kualitas hidup tak pelak lagi
bersandar pada pilihan atas nilai, terdapat konsensus bahwa
kualitas hidup bergantung pada kesehatan dan pendidikan
masyarakat, aktivitas keseharian mereka (termasuk hak akan
pekerjaan dan tempat tinggal yang layak), partisipasi mereka
dalam proses politik, lingkungan sosial dan alam tempat me -
reka hidup, dan faktor-faktor yang membentuk keamanan
personal dan ekonomi mereka. Mengukur semua ini membu-
tuhkan data obyektif maupun subyektif. Tantangan di semua
bidang ini adalah memperbaiki apa yang telah dicapai, meng -
identifikasi kesenjangan dalam informasi yang kini tersedia,
dan mencurahkan segenap kemampuan statistika di bidang-
bidang (misalnya penggunaan waktu) di mana indikator-indi -
kator yang ada dirasa masih kurang.

Rekomendasi 7: Indikator-indikator kualitas hidup dalam 
segenap dimensinya harus mengukur kesenjangan secara 
komprehensif.
Kesenjangan dalam kondisi manusia merupakan bagian in -
tegral dari penilaian kualitas hidup antar negara dan caranya
berkembang dari waktu ke waktu. Sebagian besar dimensi
kualitas hidup membutuhkan pengukuran terpisah atas
kesenjangan yang ada, namun sebagaimana telah disebutkan
se belumnya, harus menghitung pula kaitan-kaitan dan
korelasi nya. Ketimpangan kualitas hidup harus dikaji antar
masya rakat, antar kelompok sosio-ekonomi, antar gender,
dan antar generasi, dengan penekanan khusus pada ketim-
pangan yang baru-baru saja timbul, misalnya yang terkait
dengan persoalan imigrasi.
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Rekomendasi 8: Survei harus dirancang untuk mengkaji kaitan
antara berbagai domain kualitas hidup bagi setiap orang, dan
informasi ini harus digunakan ketika merancang kebijakan di
berbagai bidang. 
Sangatlah penting menjawab pertanyaan tentang bagaimana
perkembangan di satu domain kualitas hidup bisa meme -
ngaruhi domain lainnya, dan bagaimana perkembangan di
segala bidang itu terkait dengan pendapatan. Ini penting ka -
rena dampak dari rendahnya kualitas hidup dalam pelbagai
dimensinya itu jauh melebihi dampak masing-masingnya bila
dijumlah. Mengembangkan pengukuran atas dampak kumu-
latif ini membutuhkan informasi mengenai “distribusi ga -
bungan” aspek-aspek terpenting kualitas hidup dari semua
orang yang ada di suatu negara. Dan ini memerlukan survei
yang penuh dedikasi. Langkah-langkah ke arah ini juga bisa
diambil dengan memasukkan beberapa pertanyaan standar ke
semua survei yang ada, yang memungkinkan kita mengklasi-
fikasi responden berdasarkan serangkaian ciri-ciri tertentu
yang terbatas. Ketika merancang kebijakan di bidang-bidang
yang spesifik, dampak pada indikator yang merujuk kepada
dimensi-dimensi kualitas hidup yang berbeda harus dipertim-
bangkan secara bersamaan. Hal ini untuk menjawab interaksi
antar dimensi dan kebutuhan kaum yang berkekurangan di
beberapa domain. 

Rekomendasi 9: Biro-biro statistik harus menyediakan informasi
yang dibutuhkan untuk menghitung secara agregat pelbagai
dimensi kualitas hidup, dan memungkinkan tersusunnya indeks-
indeks yang berbeda-beda.
Kendati mengkaji kualitas hidup memerlukan indikator-indi -
kator yang majemuk, muncul tuntutan kuat untuk mengem-
bangkan satu ukuran tunggal sebagai peringkasnya (a single
summary measure). Beberapa pengukuran kualitas hidup yang
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ringkas bisa saja dibuat, bergantung pada pertanyaan yang
dituju dan pendekatan yang dipakai. Beberapa pengukuran ini
telah digunakan, misalnya tingkat rata-rata kepuasan hidup di
suatu negara secara keseluruhan, atau indeks-indeks kom-
posit yang menghitung secara agregat lintas domain obyektif,
misalnya Indeks Pembangunan Manusia. Yang lain bisa pula
diimplementasikan jika sistem statistik nasional mencurah -
kan investasi yang diperlukan untuk menyediakan data bagi
komputasinya. Ini termasuk pengukuran proporsi waktu sese-
orang saat perasaan terkuat yang dilaporkannya adalah pe -
rasaan negatif, pengukuran yang didasarkan pada berulang -
nya berbagai aspek obyektif hidup manusia dan keseriusan
dampaknya, serta pengukuran (ekuivalen pendapatan) yang
dida sarkan pada kondisi dan preferensi seseorang.

Komisi percaya bahwa selain indikator-indikator obyek-
tif kesejahteraan, pengukuran subyektif atas kualitas hidup
haruslah dipertimbangkan.

Rekomendasi 10: Mengukur kesejahteraan obyektif dan 
subyektif menyediakan informasi kunci tentang kualitas hidup
rakyat. Dalam survei-surveinya, biro-biro statistik harus 
memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menangkap
evaluasi orang atas hidupnya, pengalaman-pengalaman hedonis,
dan prioritas-prioritas mereka.
Riset telah menunjukkan bahwa data kesejahteraan obyektif
dan subyektif yang bermakna dan terpercaya mungkin untuk
dikumpulkan. Kesejahteraan subyektif mencakup berbagai
aspek berbeda (evaluasi kognitif seseorang atas hidupnya, ke -
bahagiaannya, kepuasannya, emosi positif seperti rasa baha-
gia dan bangga, serta emosi negatif seperti rasa sakit dan ke -
khawatiran): masing-masingnya harus diukur secara terpisah
untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif
atas kehidupan masyarakat. Pengukuran kuantitatif atas
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aspek-aspek subyektif ini juga berpeluang menghasilkan
bukan ha nya ukuran kualitas hidup yang baik per se, namun
juga pemahaman yang lebih baik atas determinan-determi-
nannya, jauh melampaui persoalan pendapatan masyarakat
dan kondisi materialnya. Terlepas dari banyaknya isu yang tak
terpecah kan, pendekatan pengukuran subyektif ini meng-
hasilkan informasi penting mengenai kualitas hidup. Karena
itu, jenis-jenis pertanyaan yang telah terbukti nilainya dalam
survei kecil dan tak resmi harus dicakupkan ke dalam survei-
survei besar yang dilakukan oleh biro-biro statistik resmi. 

Menggunakan Pendekatan Pragmatis
dalam Mengukur Keberlanjutan

Mengukur dan menilai keberlanjutan telah menjadi perhatian
utama Komisi. Prinsip keberlanjutan menyuguhkan tantang -
an apakah taraf kesejahteraan yang ada sekarang bisa diles -
tarikan untuk generasi-generasi mendatang. Dengan sifat ini,
keberlanjutan melibatkan masa depan dan penilaiannya meli-
batkan banyak asumsi dan pilihan-pilihan normatif. Lebih
jauh lagi, hal ini makin diperumit oleh fakta bahwa beberapa
aspek keberlanjutan lingkungan (terutama perubahan iklim)
dipengaruhi oleh interaksi antara model-model sosial-ekono-
mi serta lingkungan hidup yang dianut berbagai negara yang
berbeda-beda. Masalah ini tentu saja pelik, lebih pelik dari -
pada isu yang sudah rumit bagaimana mengukur kesejahtera -
an atau kinerja saat ini.

Rekomendasi 11: Pengukuran keberlanjutan membutuhkan 
dasbor yang indikator-indikatornya teridentifikasi dengan jelas.
Ciri khas komponen-komponen dasbor ini adalah kemampuannya
diinterpretasi sebagai variasi dari ‘stok’ yang ada. Indeks
moneter atas keberlanjutan punya tempatnya dalam dasbor ini,
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namun dalam konteks kondisi sekarang, pada dasarnya fokus
tetap harus diarahkan pada aspek-aspek ekonomi keberlanjutan
itu sendiri.
Pengukuran keberlanjutan bersifat komplementer terhadap
persoalan kesejahteraan masa kini atau kinerja ekonomi, dan
harus dikaji secara terpisah. Hal ini mungkin terdengar re -
meh, namun perlu ditekankan karena pendekatan-pende -
katan yang ada telah gagal mengadopsi prinsip ini, sehingga
akhirnya melahirkan pesan-pesan yang berpotensi membi -
ngungkan. Misalnya, kebingungan bisa terjadi manakala sese-
orang mencoba menggabungkan kondisi kesejahteraan seka -
rang dan keberlanjutan dalam satu indikator tunggal. Analo -
ginya, ketika menyetir mobil, meteran yang memadukan ke -
cepatan kendaraan dan sisa bensin yang ada ke dalam satu
angka tunggal tidak akan membantu si pengemudi memper-
oleh informasi yang dibutuhkannya. Kedua informasi terse-
but sama pentingnya dan perlu ditampilkan di wilayah yang
berbeda dan jelas terlihat di dasbor.

Paling minimal, guna mengukur keberlanjutan, yang kita
butuhkan adalah indikator yang memberitahu kita mengenai
perubahan kuantitas pelbagai macam faktor yang penting
bagi kesejahteraan di masa datang. Dengan kata lain, keber-
lanjutan membutuhkan pelestarian simultan atau pening -
katan beberapa ‘stok’: kuantitas dan kualitas dari sumber daya
alam, serta modal manusia, sosial, dan fisik. 

Ada dua versi pendekatan stok ini atas keberlanjut an.
Versi yang satu hanya mencermati variasi masing-masing stok
secara terpisah, menilai apakah stok tersebut meningkat atau
menurun, diiringi cara pandang yang secara khusus akan
berbuat apapun yang perlu diperbuat untuk menjaga jumlah
tersebut di atas batas kritis. Versi kedua meng ubah seluruh
aset ini ke dalam ekuivalensi moneternya, yang mana secara
implisit mengasumsikan bahwa kapital yang berbeda-beda ini
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dapat dipertukarkan, sehingga kekurangan di satu bidang,
katakanlah, modal sumber daya alam, bisa diimbangi dengan
peningkatan modal fisik yang cukup (yang ditimbang secara
memadai). Pendekatan macam ini pu nya potensi yang signifi -
kan, tapi juga beberapa keterbatasan. Keterbatasan utamanya
adalah tiadanya pasar yang bisa di pakai sebagai dasar penilai -
an aset ini. Bahkan sekalipun nilai pasarnya ada, tidak ada
jaminan bahwa nilai pasar itu mencerminkan kepentingan aset
yang berbeda-beda itu bagi kesejah teraan masa datang. Pen -
dekatan moneter ini membutuhkan imputasi dan modeling
yang menghadirkan kesulitan informasi. Semua ini menyirat -
kan agar kita memulainya dengan pendekatan yang lebih
sederhana, yakni berfokus pada nilai moneter barang-barang
yang sudah memiliki teknik valuasinya yang masuk akal, mi -
salnya saja modal fisik, modal manusia, dan beberapa sumber
daya alam. Dengan demikian, jadi mungkin untuk mengkaji
komponen ‘ekonomi’ keberlanjutan, yakni, apakah suatu ne -
gara mengkonsumsi terlalu banyak kekayaan ekonomi mereka
atau tidak.

Indikator-indikator Fisik Tekanan Lingkungan Hidup

Rekomendasi 12: Aspek-aspek lingkungan hidup dari keberlan -
jutan layak mendapatkan kajian terpisah berdasarkan serangkai -
an indikator-indikator fisik yang dipilih dengan cermat. Secara
khusus dibutuhkan indikator yang jelas seberapa dekat kita pada
taraf kerusakan lingkungan yang berbahaya (seperti yang terkait
dengan perubahan iklim atau surutnya cadangan ikan.)
Untuk alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, meletak -
kan nilai moneter atas lingkungan alam kerap sulit dan se -
rangkaian indikator fisik yang terpisah akan dibutuhkan un -
tuk memantau kondisi lingkungan tersebut. Ini khususnya
terjadi menyangkut perubahan lingkungan yang tak terbalik -
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kan dan/atau diskontinu sifatnya. Untuk itu para anggota
Komisi percaya bahwa dibutuhkan indikator yang jelas me -
ngenai kenaikan konsentrasi gas-gas rumah kaca di dalam
atmosfer yang terkait dengan taraf perubahan iklim yang ber -
bahaya (atau tingkat emisi yang bisa diduga membuahkan
kondisi tersebut di masa datang). Perubahan iklim (akibat
kenaikan konsentrasi gas rumah kaca di dalam atmosfer) juga
istimewa sifatnya karena hal ini merupakan masalah yang
benar-benar global yang tidak bisa diukur dengan meman-
dang batas-batas negara. Indikator-indikator fisik seperti ini
hanya bisa diidentifikasi dengan bantuan komunitas sains.
Untungnya, banyak ikhtiar telah dicurahkan di bidang ini.

Apa Selanjutnya?

Komisi melihat laporan ini lebih sebagai pembuka diskusi
alih-alih penutupnya. Laporan ini mengindikasikan masalah-
masalah yang harus dijawab dalam konteks riset yang lebih
komprehensif. Badan-badan lainnya, baik di tingkat nasional
maupun internasional, sebaiknya mendiskusikan rekomen-
dasi-rekomendasi yang ada dalam laporan ini, mengidenti-
fikasi keterbatasan-keterbatasan mereka, dan mencari cara
terbaik agar bisa berkontribusi dalam agenda besar ini, ma -
sing-masing dari perspektifnya sendiri.

Komisi percaya bahwa perdebatan global mengenai
masalah-masalah dan rekomendasi-rekomendasi yang ada
dalam laporan ini memberikan tempat penting bagi diskusi
akan nilai-nilai sosial yang menjadi perhatian kita sebagai
masyarakat, dan apakah kita benar-benar berjuang demi se -
suatu yang penting. 

Di tingkat nasional, konferensi-konferensi harus di -
adakan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,
untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan indikator-
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indikator yang berpotensi menjadi pandangan bersama ten-
tang bagaimana kemajuan sosial terjadi dan bagaimana hal
tersebut dapat dilestarikan seiring waktu. 

Komisi berharap bahwa laporan ini dapat memberikan
dorongan bukan hanya pada diskusi yang lebih besar, tapi juga
pada riset untuk mengembangkan sistem-sistem ukur yang
lebih baik, yang akan memungkinkan kita mengkaji kinerja
ekonomi dan kemajuan sosial secara lebih baik pula.

______________
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ISU-ISU KLASIK PDB1

Pendahuluan

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pengukuran aktivitas
ekonomi yang paling banyak dipakai. Ada standar internasio -
nal untuk mengukur PDB, dan banyak pemikiran telah dicu-
rahkan mengenai basis statistik dan konseptualnya. Namun
PDB pada dasarnya mengukur produksi pasar, sekalipun
kerap diperlakukan sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi.
Merancukan keduanya dapat membuahkan indikasi-indikasi
menyesatkan mengenai seberapa sejahtera suatu masyarakat,
dan berbuntut pada pengambilan kebijakan yang keliru.

Salah satu alasan mengapa ukuran uang atas kinerja eko -
nomi dan standar hidup memegang peranan penting dalam
masyarakat kita adalah bahwa valuasi moneter atas barang
dan jasa memudahkan kita menjumlahkan kuantitas barang
dengan ciri yang sangat berlainan. Bila kita tahu harga jus apel
dan pemutar cakram DVD, kita dapat menjumlahkan nilainya
dan membuat pernyataan tentang produksi dan konsumsi
dalam satu angka tunggal. Namun harga pasar lebih dari
sekadar perkakas akunting. Teori ekonomi mengajarkan kita

1

1. Bukti-bukti dan referensi yang mendukung klaim-klaim yang ditam -
pilkan dalam Ringkasan ini tercantum dalam laporan teknis yang
menyertainya.



bahwa ketika pasar berfungsi baik, rasio antara satu harga
pasar dan lainnya mencerminkan apresiasi relatif pembeli ter-
hadap kedua barang tersebut. Lebih lanjut, PDB mencakup
semua barang final dalam perekonomian, baik yang dikon-
sumsi oleh rumah tangga, perusahaan, maupun pemerintah.
Oleh karena itu, menilainya berdasarkan harganya tampak
seperti cara yang bagus untuk merangkum, dalam satu angka
tunggal, seberapa sejahtera suatu masyarakat pada waktu ter-
tentu. Lebih lanjut, menjaga harga tidak berubah sembari
mengamati bagaimana kuantitas barang dan jasa yang me -
nyusun PDB berubah dari waktu ke waktu agaknya menjadi
cara yang masuk akal untuk membuat pernyataan perihal per -
ubahan standar hidup masyarakat dalam term riil.

Ternyata, keadaan lebih rumit dari itu. Pertama, beberapa
barang dan jasa mungkin tidak memiliki harga (misalnya bila
pemerintah memberikan asuransi kesehatan gratis atau ketika
rumah tangga mengasuh anak), sehingga menimbul kan perta -
nyaan bagaimana layanan ini harus diberi nilai. Ke dua, bahkan
ketika harga pasarnya ada, mungkin harga ter se but melenceng
dari nilai yang berlaku di masyarakat. Secara khusus, ketika
konsumsi atau produksi produk tertentu me mengaruhi
masyarakat secara keseluruhan, harga yang dibayarkan indi-
vidu untuk produk-produk itu akan berbeda dari nilainya pada
masyarakat secara umum. Contoh populernya adalah kerusak -
an lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas produksi dan
konsumsi yang tidak tercermin dalam harga pasar.

Dan masih ada masalah lain. Bila bicara mengenai kon-
sep “harga” dan ”kuantitas” terasa gamblang, mendefinisikan
dan mengukur perubahan keduanya jauh berbeda. Nyatanya,
banyak produk berubah setiap saat—ada yang sama sekali
hilang, dan ada yang bertambah fitur-fitur baru. Perubahan
kualitas bisa sangat pesat terjadi di beberapa bidang seperti
teknologi informasi dan komunikasi. Ada pula produk dengan
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kualitas yang kompleks, multi-dimensional, dan sulit diukur,
seperti layanan kesehatan, pendidikan, aktivitas penelitian,
dan finansial. Kesulitan pun muncul dalam pengumpulan
data di bidang yang porsi penjualannya makin meningkat di
internet, obral, dan toko-toko diskon. Konsekuensinya, me -
nangkap perubahan kualitas secara benar merupakan tan -
tangan berat bagi para ahli statistik, namun ini penting untuk
mengukur pendapatan dan konsumsi riil, beberapa determi-
nan pokok kesejahteraan manusia. Menyepelekan pening -
katan kualitas sama halnya dengan melebih-lebihkan laju
inflasi, dan oleh sebab itu menyepelekan pendapatan riil.
Sebagai contoh, pada pertengahan 1990-an, sebuah laporan
yang meninjau pengukuran inflasi di Amerika Serikat
(Laporan Komisi Boskin) memperkirakan bahwa perhitungan
yang tak memadai atas perbaikan kualitas barang dan jasa
membuahkan overestimasi inflasi tahunan sebesar 0,6 %. Hal
ini kemudian melahirkan serangkaian perubahan pada indeks
harga konsumen Amerika.

Debat di Eropa cenderung sebaliknya: statistik harga
resmi telah lama dikritik karena memandang rendah inflasi.
Hal ini salah satunya disebabkan karena persepsi masyarakat
atas inflasi berbeda dengan rata-rata nasional yang tersaji
dalam indeks harga konsumen, dan juga karena para ahli sta-
tistik dirasa telah menyesuaikan perubahan kualitas produk
secara berlebihan, dan karenanya menghasilkan gambaran
yang terlalu berbunga-bunga mengenai pendapatan riil
masyarakat. 

Agar harga pasar mencerminkan apresiasi konsumen
atas barang dan jasa, penting kiranya agar konsumen bebas
memilih, dan agar mereka terpasok informasi yang relevan.
Nyatanya, dengan mudah bisa dibayangkan bahwa tidak se -
nantiasa demikian keadaannya. Produk-produk finanasial
yang kompleks adalah contoh bahwa ketidaktahuan konsu -
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men membuat harga pasar tidak bisa memainkan perannya
sebagai pengirim sinyal ekonomi yang benar. Paket-paket
layanan yang rumit dan terus berubah yang ditawarkan
perusahaan telekomunikasi adalah contoh lain yang memper-
lihatkan sulitnya memastikan transparasi dan keterbanding -
an sinyal-sinyal harga. 

Semua pertimbangan di atas menyiratkan bahwa sinyal
harga harus diintepretasi secara hati-hati dalam perbanding -
an temporal dan spasial. Atas sejumlah alasan, sinyal tersebut
bukanlah sarana yang berguna bagi agregasi kuantitas. Ini
tidak berarti bahwa penggunaan harga pasar untuk menyusun
pengukuran kinerja ekonomi pada umumnya salah. Namun
kehati-hatian memang diperlukan, khususnya terkait dengan
satuan ukur yang ditekankan terlampau berlebihan: PDB.

Bab ini mengusulkan lima cara untuk menanggulangi be -
berapa kekurangan PDB sebagai indikator standar hidup. Per -
tama, tekankan indikator-indikator baku lainnya selain PDB
dalam perhitungan pendapatan nasional. Kedua, tingkatkan
pengukuran empiris atas aktivitas-aktivitas produksi utama,
khususnya pengadaan layaan kesehatan dan pendidikan. Ke -
tiga, utamakan perspektif rumah tangga, perspektif yang pa -
ling relevan dalam mempertimbangkan standar hidup. Ke -
empat, tambahkan informasi mengenai distribusi pendapat -
an, konsumsi, dan kekayaan pada data perubahan rata-rata
unsur-unsur ini. Terakhir, perluas cakupan bidang-bidang
yang diukur. Secara khusus, porsi signifikan aktivitas ekono-
mi berlangsung di luar pasar, dan kerap tidak tercermin dalam
perhitungan pendapatan nasional yang baku. Namun demi -
kian, bila pasarnya tidak ada, maka harga pasarnya pun tidak
ada, dan menilai aktivitas-aktivitas tersebut memerlukan
estimasi (“imputasi”). Imputasi ini berguna, namun ada juga
kerugiannya, dan kita perlu membahasnya sebelum beranjak
ke proposal-proposal lainnya. 
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Imputasi—Kelengkapan versus komprehensibilitas  

Imputasi ada untuk dua alasan yang saling terkait. Yang per-
tama adalah kelengkapan (comprehensiveness). Ada aktivitas-
aktivitas produktif dan aliran pendapatan terkait (umumnya
bersifat non moneter) yang berlangsung di luar lingkup pasar,
dan sebagian di antaranya telah dicakupkan ke dalam PDB.
Imputasi terpenting adalah nilai konsumsi untuk jasa yang
didapat pemilik rumah karena menghuni tempat tinggalnya
sendiri. Tak ada transaksi pasar dan tak ada pembayaran yang
terjadi, namun neraca pendapatan nasional menyikapi situasi
ini seolah-olah pemilik rumah membayar sewa kepada diri
mereka sendiri. Kebanyakan orang akan setuju jika dua orang
memperoleh pendapatan uang yang sama, namun yang satu
tinggal di rumah sendiri, sementara yang lain menyewa, ke -
duanya tidak berada pada tingkat kesejahteraan yang sama—
oleh karena itu imputasi bertujuan untuk membandingkan
secara lebih baik pendapatan antar waktu atau antar negara.
Hal ini membawa kita pada alasan yang kedua bagi imputasi,
yakni prinsip invariansi: nilai dari agregat perhitungan pokok
tidak boleh bergantung pada pengaturan institusional sebuah
negara. Sebagai contoh, jika layanan kesehatan yang sama
persis disediakan oleh sektor publik pada suatu kasus, dan
pada kasus lainnya oleh sektor swasta, pengukuran produksi
secara keseluruhan tidak boleh terpengaruh oleh pergeseran
antara dua tatanan institusional itu. Keunggulan utama prin-
sip invariansi ini adalah keterbandingan yang lebih baik antar
waktu dan antar negara. Oleh karena itu, sebagai contoh,
peng ukuran atas “pendapatan yang siap dibelanjakan setelah
dilakukan penyesuaian” (“adjusted disposable income”) bagi ru -
mah tangga (lihat di bawah) mencakup imputasi atas layanan
pemerintah yang disediakan langsung bagi masyarakat.

Imputasi tersebut bisa lebih kecil atau lebih besar, ber -
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gantung pada negara dan agregat pendapatan nasional yang
bersangkutan. Di Perancis dan Finlandia, contohnya, imputasi
pokok mencakup sepertiga dari pendapatan yang siap dibe -
lanjakan setelah dilakukan penyesuaian dan di Amerika Seri -
kat nilainya lebih dari 20%. Oleh karena itu, bila imputasi tak
ada, standar hidup rumah tangga di Perancis dan Finlandia
akan lebih berkurang relatif dibanding Amerika Serikat.  

Namun imputasi juga punya kelemahan. Yang pertama
adalah kualitas data: nilai yang terimputasi cenderung lebih
tidak dapat diandalkan dibandingkan dengan nilai yang ter -
amati. Yang lain adalah efek imputasi tersebut pada kompre-
hensibilitas neraca pendapatan nasional. Tidak semua impu -
tasi dipersepsikan setara dengan pendapatan oleh masyara -
kat, dan hasilnya bisa jadi adalah kesenjangan antara per -
ubahan dalam pendapatan yang dipersepsi dengan perubahan
dalam pendapatan yang diukur. Masalah ini semakin menjadi-
jadi ketika kita memperluas cakupan aktivitas ekonomi agar
menjangkau layanan-layanan lain yang tidak dimediasi oleh
pasar. Perkiraan kami mengenai pekerjaan rumah tangga
mencapai sekitar 30% dari PDB yang diukur secara konven-
sional. Sekitar 80%-nya ditambahkan ketika waktu luang tu -
rut divaluasi. Jangan sampai kita memiliki data penuh asum-
si yang secara masif memengaruhi agregat keseluruhannya.

Tak ada cara mudah untuk keluar dari tarik menarik an -
tara faktor kelengkapan dan komprehensibibilitas ini, kecuali
dengan membuat kedua elemen informasi ini tersedia bagi
pengguna dan menjaga perbedaan antara hitungan pokok dan
hitungan pelengkap. Seperangkat neraca pendapatan rumah
tangga, misalnya, mungkin tidak dapat diletakkan secara pas
di inti agregat neraca pendapatan nasional. Namun sebuah
hitungan pelengkap yang memuat valuasi atas bentuk-bentuk
produksi rumah tangga yang komprehensif akan meng-
hadirkan perbaikan yang signifikan.
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Apa yang Dapat Dilakukan dengan Kerangka
Pengukuran yang Ada Saat Ini? 

Tekankan Perhitungan Pendapatan Nasional
Lainnya Selain PDB

Langkah awal untuk meredakan kritik terhadap PDB yang di -
samakan sebagai ukuran standar hidup adalah dengan mene -
kankan agregat pendapatan nasional lainnya di luar PDB, mi -
salnya dengan menghitung depresiasi, sehingga diperoleh
ukuran neto dan bukan bruto atas aktivitas perekonomian.  

Pengukuran bruto tidak memperhitungkan depresiasi
barang modal. Jika sejumlah besar output yang dihasilkan
harus disisihkan demi memperbarui mesin-mesin dan barang
modal lainnya, kemampuan masyarakat untuk mengkonsum-
si lebih sedikit daripada semestinya jika hanya sedikit dari
output yang harus disisihkan. Salah satu alasan mengapa para
ekonom lebih banyak mengandalkan PDB daripada produk
domestik neto (PDN) adalah karena depresiasi sulit diperki-
rakan. Ketika struktur produksi tetap sama, PDB and PDN
bergerak hampir seiring. Namun pada tahun-tahun belakang -
an, struktur produksi telah berubah. Aset teknologi informasi
telah memegang peranan yang kian penting sebagai barang
modal. Komputer dan piranti lunak memiliki harapan hidup
yang lebih rendah dibanding pabrik baja. Oleh karena itu,
kesenjangan antara PDB dan PDN mungkin bertambah, dan
implikasinya, volume PDN meningkat tidak secepat PDB. Se -
bagai contoh, PDB riil di Amerika Serikat meningkat sebanyak
3% setiap tahun sepanjang periode 1985-2007. Depresiasi
meningkat hingga 4,4% dalam periode yang sama. Konse -
kuensinya, produk nasional neto tumbuh dengan tingkat yang
lebih lambat dibanding PDB.

Yang menjadi keprihatinan lebih besar di beberapa ne -

35ISU-ISU KLASIK PDB



gara adalah bahwa pengukuran standar atas depresiasi belum
mengikutsertakan degradasi kualitas lingkungan. Ada berba-
gai upaya untuk memperluas cakupan depresiasi agar mencer-
minkan penurunan kualitas lingkungan (atau peningkatan,
apabila demikian situasinya), namun belum banyak hasilnya.
Sehingga kendalanya sekarang adalah pengukuran yang dapat
diandalkan dan valuasi moneter atas perubahan kualitas
lingkungan. 

Kasus menipisnya sumber daya alam agak berbeda—
setidaknya harga pasarnya ada, sekalipun harga itu tidak
mencerminkan kerusakan lingkungan yang terkait dengan
penggunaan sumber daya alam. Penipisan sumber daya alam
bisa ikut dihitung dengan mengurangi nilai sumber daya alam
yang diambil itu dari nilai produksinya, pada sektor-sektor
seperti tambang dan kayu. Dengan demikian nilai produksi -
nya cuma akan berisi aktivitas penebangan atau ekstrasi, de -
ngan dampak besaran PDB akan ikut menurun. Kemungkinan
kedua adalah memasukkan penipisan sumber daya alam ke
dalam pengukuran depresiasi. Dalam hal ini, PDB tidak ber -
ubah, namun PDN akan menurun.

Di tengah globalisasi dunia, bisa jadi ada selisih besar
antara pendapatan masyarakat suatu negara dengan besaran
produksi domestik negara tersebut, namun pendapatan jelas
lebih relevan untuk mengukur kesejahteraan warga. Akan ka -
mi kemukakan nanti bahwa sektor rumah tangga sangatlah
relevan bagi pertimbangan ini, dan untuk rumah tangga, pers -
pektif pendapatan jauh lebih cocok ketimbang ukuran-ukuran
produksi. Sebagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh
warga dikirim ke luar negeri, dan sebagian warga mendapat
pendapatan dari luar negeri. Aliran seperti ini tercakup dalam
pendapatan nasional neto yang siap dibelanjakan (net nation-
al disposable income), sebuah variabel standar dalam neraca
pendapatan nasional. Gambar 1.1 menunjukkan bagaimana
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pendapatan Irlandia menurun relatif terhadap PDB-nya—cer-
minan dari makin besarnya porsi laba yang masuk kembali ke
tangan investor asing. Sekalipun besaran laba itu dimasukkan
ke dalam PDB, daya beli penduduk negeri itu tidak bertambah
karenanya. Maka kurang relevan untuk memberitahu sebuah
negara berkembang yang miskin bahwa PDB mereka naik.
Yang ingin mereka tahu adalah apakah kesejahteraan warga -
nya membaik, dan ukuran pendapatan nasional lebih relevan
bagi pertanyaan ini dibandingkan PDB. 

Terlebih lagi, harga impor berubah secara sangat berbeda
dibanding harga ekspor, dan perubahan dalam harga relatif
ini harus diperhitungkan dalam mengkaji standar hidup.
Gambar 1.2 menunjukkan divergensi antara pendapatan riil
dan produksi di Norwegia, negara OECD kaya minyak yang
pendapatannya meningkat lebih cepat dibanding PDB man-
akala harga minyak melambung. Di banyak negara berkem-
bang, yang harga ekspornya cenderung jatuh relatif terhadap
harga impor, sebaliknyalah yang terjadi.
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Gambar 1.1 Pendapatan nasional neto yang siap dibelanjakan
sebagai persentase dari PDB
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Memperbaiki Pengukuran Jasa Secara Umum 

Dalam perekonomian zaman sekarang, sektor jasa mencakup
dua pertiga dari total produksi dan lapangan kerja, namun
mengukur harga dan volume jasa ini lebih sulit dibanding
mengukur barang. Jasa ritel salah satu contoh kasusnya. Se -
cara prinsip, sejumlah aspek harus dipertimbangkan untuk
mengukur layanan yang disediakan: volume barang yang di -
transaksikan, namun juga kualitas pelayanan (keterjangkauan
toko, tingkat pelayanan para staf, pilihan dan penampilan
produk, dan banyak lagi). Bahkan untuk mendefinisikan pe -
layanan ini saja sulit, belum lagi mengukurnya. Umumnya
biro-biro statistik menggunakan data volume penjualan seba-
gai indikator volume perdagangan jasa (trade services). Metode
ini mengenyampingkan sebagian besar perubahan kualitas
dalam perdagangan jasa. Apa yang berlaku pada dunia ritel
juga berlaku pada industri jasa lainnya, termasuk industri
yang umumnya tersedia secara publik, seperti kesehatan dan
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Gambar 1.2 PDB dan pendapatan yang siap dibelanjakan
di Norwegia
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pendidikan. Dibutuhkan upaya lebih keras untuk merekam -
jejak kuantitas dan kualitas jasa dalam perekonomian modern.

Memperbaiki Pengukuran Layanan yang Disediakan
oleh Pemerintah Secara Khusus

Pemerintah memainkan peran penting dalam perekonomian
saat ini. Pada umumnya pemerintah menyediakan dua tipe
layanan, yakni layanan yang bersifat “kolektif” seperti ke -
amanan, dan layanan yang bersifat “individual” seperti pe -
rawatan medis dan pendidikan. Hal ini tidak berarti bahwa
pemerintah adalah satu-satunya penyedia layanan tersebut,
dan tentunya, kombinasi antara penyedia swasta dan publik
dalam hal layanan individual itu bervariasi antar negara. Dan
sekalipun kita bisa berargumen mengenai sumbangsih la -
yanan kolektif tersebut terhadap standar hidup warga,
layanan individual –terutama pendidikan, perawatan medis,
dan fasilitas olahraga publik—hampir selalu dinilai positif
oleh masyarakat. Layanan seperti ini cenderung berskala be -
sar, namun tidak terukur dengan baik. Biasanya, untuk la -
yanan-layanan non-pasar yang disediakan oleh pemerintah
ini, pengukuran didasarkan pada input yang dipakai untuk
memproduksi layanan tersebut, dan bukan pada output ak tual
yang dihasikannya. Konsekuensi langsung dari prosedur ini
adalah bahwa perubahan produktivitas dalam layanan-
layanan yang disediakan pemerintah ini terabaikan, karena
output dianggap bergerak seirama dengan input. Artinya, apa-
bila terdapat pertumbuhan produktivitas yang positif di sek-
tor publik, nilai pertumbuhan yang kita ukur jadi terlalu kecil.

Di banyak negara, telah dimulai upaya untuk mengem-
bangkan pengukuran output bagi layanan yang disediakan oleh
pemerintah ini, yang bersifat independen terhadap input-nya.
Namun tugas ini sangatlah berat. Ambil contoh berikut ini:
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Amerika Serikat mengeluarkan belanja kesehatan per ka pita
lebih tinggi dibanding negara-negara Eropa, tapi dalam hal
indikator standar kesehatan, outcome AS jauh lebih buruk.
Apakah ini berarti orang Amerika menerima layanan kesehat -
an yang lebih sedikit? Atau apakah ini berarti layanan kesehat -
an di negara tersebut lebih mahal dan tidak efisien? Atau apa -
kah ini berarti outcome kesehatan juga bergantung pada faktor-
faktor yang spesifik bagi masyarakat Amerika, selain belanja
kesehatan? Kita perlu merinci perubahan dalam biaya belanja
kesehatan menjadi satuan harga dan efek output. Tapi apa per-
sisnya volume output yang kita cari itu? Sangat mena rik untuk
mengukurnya dengan menggunakan kondisi kesehatan ma -
syarakat. Masalahnya, hubungan antara belanja ke sehatan de -
ngan status kesehatan itu bisa kita bilang tipis: pembelanjaan
terkait dengan sumber daya yang tercurah ke institusi-institusi
penyedia layanan kesehatan, sementara status kesehatan
masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor—dan situasinya
kurang lebih sama bagi pendidikan. Misalnya, gaya hidup
orang akan memengaruhi outcome kesehatan dan waktu yang
diluangkan orang tua bersama anaknya akan me mengaruhi
nilai ujian. Memandang perubahan dalam status kesehatan
serta pendidikan semata-mata terkait dengan ru mah sakit
atau sekolah serta anggaran yang dikeluarkan untuknya akan
mengabaikan semua faktor ini dan bisa jadi menyesatkan.

Yang dicari adalah pengukuran yang lebih akurat terha -
dap pertumbuhan volume layanan publik. Beberapa negara
Eropa, juga Australia dan Selandia Baru, telah mengembang -
kan pengukuran berbasis output untuk layanan-layanan
utama yang disediakan pemerintah. Satu tantangan besar atas
upaya ini, sekali lagi, adalah kemampuan menangkap per -
ubahan kualitas. Tanpa pengukuran kualitas yang baik (atau
sama halnya, tanpa pengukuran kenaikan produktivitas yang
baik), mustahil untuk memastikan apakah pengukuran kon-
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vensional berdasarkan input yang dipakai selama ini terlalu
melebih-lebihkan pertumbuhan atau justru terlalu merendah -
kannya. Jika dipakai ukuran kuantitas yang tak terdiferen -
siasi, seperti jumlah siswa atau pasien, perubahan dalam kom-
posisi dan kualitas output bisa saja terlewatkan. Namun ba -
gaimanapun, ini harus dimulai, dan karena angka-angka ini
penting, masalah ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Misal -
nya, dengan pengukuran berbasis output, perekonomian
Inggris tumbuh dengan tingkat 2,75% per tahun antara 1995
dan 2003, sementara jika konvensi sebelumnya terus digu-
nakan, tingkat pertumbuhannya akan menjadi 3% (Atkinson
2005). Efek serupa dapat diamati dalam kasus Perancis. Se -
buah kajian dari Denmark mengenai pengukuran output kese-
hatan menunjukkan hasil sebaliknya: produksi layanan kese-
hatan berbasis output tumbuh lebih cepat dibanding produk-
si berbasis input (Gambar 1.3).
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Gambar 1.3 Volume ouput layanan kesehatan di Denmark
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Kriteria yang penting agar pengukuran berbasis output
ini bisa diandalkan adalah pengukuran ini harus didasari
pengamatan yang cukup detail untuk menghindari kerancuan
antara perubahan volume yang sebenarnya dengan efek kom-
posisi. Kita bisa bertanya berapa banyak siswa yang meng -
enyam pendidikan, dan tinggal menghitung jumlah mereka.
Jika pengeluaran pemerintah per siswa naik, orang bisa me -
narik kesim pulan bahwa biaya satuan (unit cost) layanan pen-
didikan naik. Namun kesimpulan ini bisa menyesatkan apa -
bila biaya itu naik karena siswa diajar di kelas-kelas yang lebih
kecil atau apabila makin banyak siswa yang mengambil ilmu
rekayasa teknik yang lebih mahal. Kesalahan pengukuran ini
timbul karena jumlah siswa dihitung dengan begitu pukul
rata. Untuk membuat pengukuran berbasis output menjadi
bermakna, dibutuhkan struktur yang lebih detail. Sebagai
contoh, berguna kiranya untuk menganggap satu jam pel -
ajaran mahasiswa pascasarjana jurusan rekayasa teknik seba-
gai produk yang berbeda dari satu jam pelajaran mahasiswa
seni rupa tahun pertama, sehingga perubahan kualitas dan
komposisi ini ikut dipertimbangkan. Penalaran yang sama
berlaku dalam layanan kesehatan: pengobatan untuk penya kit
yang berbeda-beda harus dipandang sebagai jasa medis yang
berbeda. Dan ternyata, sistem kesehatan di beberapa negara
memiliki data administratif yang dibutuhkan untuk memper-
oleh rincian informasi ini. Kami menyimpulkan bahwa se -
kalipun tugas ini berat, pengukuran yang lebih baik atas
layanan individual yang diberikan oleh pemerintah penting
bagi kajian yang lebih baik atas standar hidup. Menggali sum-
ber-sumber baru data administrasi adalah salah satu cara per -
kembangan ke arah tersebut. Idealnya, informasi juga harus
mampu mencakup kualitas layanan. Misalnya, cara pasien
diterima di rumah sakit atau waktu yang dicurahkan bagi
mereka oleh staf medis, sekalipun data tersebut bisa jadi sulit
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didapatkan. Dalam hal ini, sumber data primer baru seperti
survei bisa jadi dibutuhkan. 

Memperbaiki pengukuran volume output tidak berarti
mengorbankan kebutuhan untuk memperbaiki –dan mem-
publikasikan—pengukuran volume input. Baru ketika output
dan input produksi jasa tertangkap dengan baik, pengukuran
perubahan produktivitas dan perbandingan produktivitas
antar negara menjadi mungkin dilakukan.

Mengkaji Kembali Konsep Pengeluaran “Defensif”

Pengeluaran yang dibutuhkan untuk menjaga tingkat kon-
sumsi atau keberfungsian masyarakat dapat dilihat sebagai
semacam intermediate input—tidak ada manfaat langsungnya,
dan dalam hal ini mereka tidak menghasilkan produk atau
jasa final. Nordhaus dan Tobin, dalam makalah mereka tahun
1973 yang sangat berpengaruh, mengidentifikasi “defensif”
sebagai aktivitas-aktivitas yang “sendirinya jelas-jelas bukan
sumber utilitas langsung, namun input yang sayangnya dibu-
tuhkan bagi aktivitas-aktivitas yang akan menghasilkan utili-
tas.” Secara khusus, mereka membuat pendapatan menurun
karena pengeluaran-pengeluaran yang timbul sebagai konse -
kuensi dari urbanisasi dan kompleksitas kehidupan modern.
Banyak “pengeluaran defensif” macam ini dilakukan oleh pe -
merintah, sedangkan yang lain dikeluarkan oleh swasta. Se -
bagai contoh, pengeluaran untuk penjara bisa dianggap seba-
gai pengeluaran defensif oleh negara, sedangkan biaya meng -
laju pulang-pergi ke tempat kerja adalah pengeluaran defensif
oleh pribadi. Sejumlah penulis menyarankan agar pengeluar -
an ini diperlakukan sebagai penengah dan bukan produk
akhir. Alhasil, pengeluaran ini tidak dihitung dalam PDB.

Pada saat yang sama, kesulitan timbul ketika harus
meng identifikasi apa saja pengeluaran ”defensif” dan apa

43ISU-ISU KLASIK PDB



yang bukan. Misalnya, jika sebuah taman baru dibuka, apakah
ini pengeluaran defensif untuk melawan kerasnya kehidupan
kota atau ini pengeluaran non-defensif untuk jasa rekreasi?
Apa saja kemungkinannya? Beberapa opsi mencakup:

Pertama, fokuskan konsumsi rumah tangga ketimbang kon-
sumsi akhir total. Untuk banyak tujuan, variabel yang
pertama ini lebih berarti. Dan semua pengeluaran kon-
sumsi kolektif pemerintah (yang mencakup hal-hal
seperti penjara, anggaran militer, dan upaya pember -
sihan tumpahan minyak) secara otomatis tidak terma-
suk dalam konsumsi akhir rumah tangga.

Kedua, perluas lingkup aset. Dalam banyak kasus, penge -
luaran defensif memasukkan unsur-unsur investasi dan
barang modal. Pada kasus-kasus tersebut, mereka harus
diperlakukan lebih sebagai biaya perawatan da lam pro-
duksi konvensional. Sebagai contoh, pengeluaran untuk
kesehatan bisa dipandang sebagai investasi dalam sum-
ber daya manusia alih-alih sebagai konsumsi akhir.
Apabila ada aset yang mencakup kualitas ling kungan
hidup, pengeluaran yang dibuat untuk me ningkatkan
atau merawatnya juga bisa dianggap sebagai investasi.
Sebaliknya, konsekuensi dari aktivitas ekonomi yang
menurunkan aset ini dapat ditangkap dalam pengukur -
an depresiasi atau penyusutan yang diperluas, sehingga
pengukuran neto atas pendapatan atau produksi akan
berkurang seiringnya. Dan peng ukuran neto, seperti di -
bahas sebelumnya, harus menjadi landasan kita untuk
standar hidup alih-alih peng ukuran bruto.

Ketiga, perluas lingkup produksi rumah tangga. Beberapa
pengeluaran “defensif” tak masuk akal untuk diperla -
kukan sebagai investasi. Misalnya kegiatan menglaju
ke tempat kerja. Rumah tangga memproduksi jasa
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transportasi—mereka menggunakan waktu mereka
(input tenaga) dan uang (ongkos perjalanan) untuk tu -
juan tersebut. Dengan pengecualian konsumen mem-
beli tiket khusus kereta penglaju, yang terhitung seba-
gai konsumsi final, tak satupun tindakan di atas cocok
diukur sebagai produksi dan pendapatan. Ini bisa di -
benahi dengan membolehkan rumah tangga mempro-
duksi jasa transportasi, yang mana dapat dianggap
sebagai biaya antar gratis intermediate inputs kepada
perusahaan, “yang disubsidi” oleh rumah tangga per-
orangan. Sekalipun perlakuan ini tetap tidak meng -
ubah PDB secara keseluruhan, namun akan memperli-
hatkan lebih besarnya kontribusi rumah tangga pada
produksi dan kontribusi perusahaan yang mengecil.

Hambatan terbesar pendekatan ini terletak pada imple-
mentasinya. Bagaimana persisnya cakupan pengeluaran de -
fensif bisa ditentukan? Bagaimana aset-aset baru dan alur
yang serupa itu dinilai? Dan tentunya, memperluas lingkup
aset dan ukuran-ukuran produksi berarti menghadirkan lebih
banyak imputasi.

Pendapatan, Kekayaan, dan Konsumsi
Harus Dipertimbangkan Sekaligus

Alur pendapatan merupakan takaran penting standar hidup,
namun pada akhirnya, konsumsi dan peluang konsumsi antar
waktu lah yang paling menentukan. Dimensi waktu ini meng-
hadirkan kekayaan. Sebuah rumah tangga berpendapatan
rendah dengan kekayaan di atas rata-rata jelas lebih sejahtera
dibandingkan rumah tangga berpendapatan rendah tanpa ke -
kayaan. Adanya kekayaan juga merupakan salah satu alasan
mengapa pendapatan dan konsumsi tidak serta merta setara:
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untuk besaran pendapatan tertentu, konsumsi bisa naik de -
ngan menguras aset atau meningkatkan utang, dan konsumsi
dapat ditekan dengan menabung dan menambah aset. Atas
alasan ini, kekayaan merupakan indikator penting bagi keber-
lanjutan konsumsi aktual.

Hal yang sama berlaku pada perekonomian secara ke se -
luruhan. Untuk mengkonstruksi neraca sebuah perekonomi-
an, kita perlu pencatatan komprehensif aset-asetnya (modal
fisik—barangkali juga sumber daya manusia, sumber daya
alam, dan modal sosial) serta tanggungannya (utangnya pada
negara lain). Untuk mengetahui apa yang sedang terjadi pada
perekonomian, kita perlu memastikan perubahan pada ke -
kayaannya. Dalam beberapa hal, lebih mu dah menghitung
perubahan kekayaan ketimbang memperkirakan nilai total
kekayaan. Perubahan kekayaan adalah investasi bruto (dalam
modal fisik, sumber daya alam, manusia, dan sosial) diku rangi
depresiasi dan penyusutan aset-aset tersebut.

Meski informasi mengenai aspek-aspek pokok kekayaan
rumah tangga pada prinsipnya ada dalam neraca pendapatan
nasional, tapi seringkali tidak lengkap. Apalagi, aset-aset ter-
tentu tidak dianggap sebagai aset dalam kerangka akuntansi
standar, termasuk juga semua modal sumber daya manusia.
Kajian-kajian yang telah menghitung estimasi moneter atas
cadangan modal sumber daya manusia menemukan bahwa
mereka mengisi porsi yang sangat besar dari kekayaan (80%
atau lebih). Pengukuran sistematis atas cadangan sumber da -
ya manusia ini menarik dari beberapa perspektif. Pengukuran
ini bisa menjadi bagian integral dari pengukuran produksi
rumah tangga yang diperluas (lihat bawah), dan merupakan
input untuk menyusun indikator-indikator keberlanjutan.

Camkan permasalahan mendasar ini dalam menilai ca -
dangan. Ketika terdapat pasar untuk suatu aset, harga jual-
beli aset itu bisa dipakai untuk menilai cadangan secara ke -
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seluruhan. Namun aset-aset tertentu mungkin tidak punya
pasar atau tidak diperdagangkan, seperti aset-aset finansial
tertentu belakangan ini. Timbullah pertanyaan bagaimana
cara menilai aset-aset itu. Dan bahkan ketika harga pasarnya
ada, transaksi berlaku hanya pada sebagian kecil dari cadang -
an yang ada, dan bisa sangat rentan sampai menimbulkan
tanda tanya pada interpretabilitas neraca. Oleh karena itu,
informasi inti mengenai aset dan tanggungan merupakan
kunci untuk menilai kesehatan ekonomi berbagai macam sek-
tor dan risiko finansial yang dapat menimpa mereka.

Mengedepankan Perspektif Rumah Tangga

Pendapatan dapat dihitung untuk rumah tangga privat mau -
pun perekonomian secara keseluruhan. Sebagian pendapatan
penduduk diambil dalam bentuk pajak, sehingga tidak siap
mereka belanjakan. Namun ada alasannya mengapa pemerin-
tah mengambil uang ini: untuk menyediakan barang publik
dan layanan publik, untuk berinvestasi, misalnya, dalam infra -
struktur, dan untuk mentransfer pendapatan kepada individu
lain (yang umumnya lebih membutuhkan). Pengukuran pen-
dapatan rumah tangga yang biasa dipakai menambah dan
mengurangi pembayaran transfer ini. Hasilnya disebut seba-
gai pengukuran pendapatan rumah tangga yang siap dibelan-
jakan. Namun demikian, pendapatan yang siap dibelanjakan
ini hanya mencakup transfer moneter antara rumah tangga
dan pemerintah, dan dengan demikian mengabaikan layanan-
layanan yang diberikan oleh pemerintah.  

Menyesuaikan Pengukuran Pendapatan Rumah Tangga 
Agar Mencakup Layanan Pemerintah 

Dalam naskah ini sebelumnya kami telah menyebut soal prin-
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sip invariansi. Menurut prinsip ini, pergerakan sebuah aktivitas
dari sektor publik ke swasta, atau sebaliknya, tidak boleh meng -
ubah pengukuran kinerja, kecuali pada taraf terdapat dampak
pada kualitas atau akses. Di sinilah pengukuran pendapatan
yang semata-mata berbasis pasar menemui batasannya dan
pengukuran yang mengkoreksi perbedaan dalam penataan
institusional dibutuhkan untuk perbandingan antar waktu
atau antar negara. Pendapatan yang siap dibelanjakan setelah
dilakukan penyesuaian (adjusted disposable income) adalah
peng ukuran pendapatan nasional yang mulai mengakomodir
prinsip invariansi, setidaknya dalam kaitan dengan “transfer-
transfer sosial” oleh pemerintah.

Makna pendapatan yang siap dibelanjakan setelah
dilakukan penyesuaian paling bagus dijelaskan melalui contoh
(Tabel 1.1). Anggaplah pendapatan masyarakat dari kerja se -
nilai 100 dan individu yang aktif dalam pasar tenaga kerja
membeli asuransi kesehatan pribadi. Setoran tahunan untuk
asuransi itu senilai 10, yang bisa dijabarkan sebagai 8 unit
premi asuransi (nilai aktuarial dari pembayaran sejumlah 8)
dan 2 unit konsumsi jasa asuransi. Pada saat yang sama, orang
yang sakit menerima 8 unit sebagai reimburse pengeluaran
kesehatan mereka. Dalam hal ini –kita sebut saja Kasus A—
tidak ada pajak yang dibayarkan dan klaim asuransi serta
premi melunasi satu sama lain, sehingga pendapatan rumah
tangga yang siap dibelanjakan sama dengan 100. Sekarang,
anggaplah pemerintah memutuskan untuk menyediakan asu -
ransi kesehatan dengan besaran yang sama kepada semua
orang, dibiayai melalui pajak 10 unit. Tidak ada yang berubah
selain bahwa pemerintah kini mengumpulkan pembayaran
asuransi dan menyalurkan tunjangan (Kasus B). Namun me -
nurut hitungan standar pendapatan nasional, pendapatan ru -
mah tangga yang siap dibelanjakan justru merosot ke 90 unit
mata uang. Oleh karena itu, pendapatan yang siap dibelan-
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jakan di sini menghasilkan perbandingan yang terdistorsi.
Jika kita tambahkan transfer sosial yang diterima rumah
tangga dari pemerintah dalam Kasus B (8 unit untuk reim-
burse pengeluaran kesehatan dan 2 unit untuk biaya pengelo-
laan asuransi), pengukuran pendapatan yang siap dibelanja -
kan setelah dilakukan penyesuaian menunjukkan hasil yang
sama antara dua kasus tersebut.

Namun demikian, contoh di atas mengesampingkan per-
timbangan mengenai rezim asuransi mana yang beroperasi
lebih efisien dan tentang laba dapat dihasilkan melalui per -
usahaan asuransi swasta—semata-mata diasumsikan bahwa
jasa asuransi publik dan swasta sama-sama berbiaya 2 unit
mata uang. Dalam praktiknya tidaklah demikian, walau sulit
membuat pengamatan umum mengenai efisiensi relatif
skema-skema tersebut. Bila industri jasa asuransi tidak kom-
petititf (asumsi yang masuk akal untuk banyak negara), peng -
alihan tanggung jawab dari sektor swasta ke publik akan ter-
cermin dalam menurunnya laba dan menurunnya harga asu -
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Pendapatan buruh
Pajak
Premi asuransi 
(tidak termasuk jasa asuransi)
Klaim asuransi
Pendapatan rumah tangga 

yang siap dibelanjakan
Transfer sosial dalam bentuk:
–reimburse
–biaya operasional asuransi
Pendapatan rumah tangga yang

siap dibelanjakan setelah 
dilakukan penyesuaian

Skema Asuransi
Swasta

(Kasus A)

100
0

-8

+8

100

0

100

Skema Asuransi
Publik

(Kasus B)

100
-10

0

0

90
+10

+8
+2

100

Tabel 1.1 Skema-skema Asuransi Swasta dan Publik



ransi. Bahkan sekalipun laba didistribusikan ke rumah tangga
dalam bentuk dividen, perubahan penyedia (dari swasta ke
publik) dapat meningkatkan aksesibilitas jasa asuransi. Me -
miliki kesempatan berasuransi terhadap beberapa bentuk
risiko memiliki dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat
yang rawan risiko. 

Bila kegagalan dalam memperkirakan nilai jasa asuransi
yang disediakan menghasilkan satu set bias, masih ada bias-
bias lainnya yang timbul akibat nilai dari transfer sosial ini
(yang terkait dengan biaya pengelolaan asuransi pada contoh di
atas) diukur dari biaya untuk menyediakan jasa dimaksud. Di
beberapa negara, khususnya negara berkembang, biaya un tuk
jasa-jasa ini bisa jauh lebih besar daripada nilainya bagi rumah
tangga, yang menerimanya dalam jumlah kecil atau ma lah
tidak sama sekali. Dalam situasi ini, memakai penda patan ru -
mah tangga yang disesuaikan akan menghasilkan overestimasi
skala besar pada level pendapatan dan konsumsi rumah tang-
ga. Sebagian dari persoalan ini dapat ditangani dengan me -
makai pengukuran volume berbasis output atas jasa kesehatan
dan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Sa ngat
mungkin pula kelompok masyarakat yang berbeda-beda me -
metik manfaat yang tak setara dari transfer-transfer sosial oleh
pemerintah ini. Oleh karena itu aspek distribusi juga penting.

Poin-poin utama yang tercakup dalam bentuk transfer
sosial ini adalah layanan kesehatan dan pendidikan, perumah -
an yang disubsidi, fasilitas olah raga dan rekreasi dan sema -
camnya yang disediakan bagi warga dengan harga rendah atau
gratis. Di Perancis, pemerintah menyediakan hampir semua
layanan ini, yang bernilai sekitar € 290 miliar pada 2007.
Layanan pendidikan dan kesehatan masing-masing mencakup
sekitar sepertiga dari total transfer, sementara perumahan,
aktivitas rekreasional dan budaya (museum, taman publik,
dll) sebesar sekitar 10% (Gambar 1.4).
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Median dan Rata-rata—
Distribusi Pendapatan, Konsumsi, dan Kekayaan

Perhitungan rata-rata atas pendapatan dan kekayaan per ka -
pita tidak memberi indikasi bagaimana sumber daya yang ada
itu terdistribusi antar individu atau antar rumah tangga.
Serupa dengan itu, konsumsi rata-rata tidak memberi indikasi
bagaimana rakyat secara efektif memetik manfaat dari sum-
ber daya. Sebagai contoh, pendapatan rata-rata per kapita te -
tap tak berubah sekalipun distribusi pendapatan menjadi kian
timpang. Karenanya, penting untuk mencermati informasi
mengenai pendapatan yang siap dibelanjakan, konsumsi, dan
kekayaan kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Sebuah ca -
ra yang secara konseptual sederhana untuk menangkap aspek
distribusi ini adalah dengan mengukur pendapatan median,
konsumsi median, dan kekayaan median. Pendapatan median
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Gambar 1.4 Transfer-transfer sosial dari pemerintah Perancis, 
2007
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adalah pendapatan yang setengah dari individu-individu yang
dihitung berada di atas nilai pendapatan tersebut dan sete -
ngahnya lagi di bawah. Dalam beberapa hal, individu median
adalah individu ‘tipikal’. Jika ketimpangan meningkat, perbe-
daan antara median dan rata-rata akan ikut melebar, sehingga
fokus kepada rata-rata tidak akan memberikan gambaran aku-
rat mengenai kesejahteraan ekonomi ‘tipikal’ anggota masya -
rakat. Sebagai contoh, jika semua kenaikan pendapatan ma -
syarakat diterima oleh mereka yang berada di 10% teratas,
maka pendapatan median bisa tetap tak berubah, sementara
pendapatan rata-rata akan naik. Lebih dari dua dekade ter-
akhir, pola dominan di negara-negara OECD adalah menye-
barnya peningkatan ketimpangan pendapatan, dengan ke -
naikan kuat di Finlandia, Norwegia, Swedia (dari titik yang
rendah) dan Jerman, Italia, Selandia Baru, dan Amerika
Serikat (dari titik yang tinggi). Dalam kasus-kasus ini, angka
median dan rata-rata akan memberi gambaran berbeda me -
ngenai apa yang terjadi pada kesejahteraan sosial. Alternatif -
nya, perubahan pada pendapatan yang siap dibelanjakan dari
pelbagai kelompok yang berbeda dapat dikaji. Pendekatan
macam ini akan melihat jumlah orang yang berada di bawah
taraf pendapatan kritis, atau pendapatan rata-rata dari seper -
sepuluh anggota masyarakat yang berada di tingkat paling
bawah dan paling atas. Perhitungan serupa juga berguna un -
tuk konsumsi dan kekayaan. Riset empirik telah berulang kali
menunjukkan bahwa distribusi konsumsi bisa sangat berbeda
dengan distribusi pendapatan. Tentu saja, pengukuran yang
paling pas atas distribusi standar hidup material barangkali
harus didasarkan pada perhitungan gabungan atas posisi pen-
dapatan, konsumsi, dan kekayaan rumah tangga ataupun
individu.

Pada praktiknya, berpindah dari pengukuran rata-rata ke
median ini tidaklah semudah membalik telapak tangan. Ang -
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ka rata-rata didapat dari membagi nilai agregat dengan jum-
lah penduduk. Untuk memperhitungkan unsur distribusi, di -
butuhkan informasi mikro-ekonomi yang memberi info me -
ngenai rumah tangga individual atau sekelompok rumah
tangga. Pengukuran mikro-ekonomi merujuk pada orang-
orang yang hidup dalam rumah tangga pribadi dan umumnya
dihitung dari survei pendapatan rumah tangga, sementara
pengukuran makro-ekonomi didapat dari perhitungan penda-
patan nasional yang didasari oleh berbagai macam sumber,
termasuk orang-orang yang hidup dalam rumah tangga kolek-
tif (seperti penjara dan institusi perawatan jangka panjang).

Pilihan penting juga menyangkut unit pengukuran. Per -
kiraan makro memberi jumlah total untuk suatu negara atau
sektor, sementara data-mikro mematok rumah tangga (atau
keluarga) sebagai unit di mana sumber daya dikumpulkan dan
dibagi, dan menyesuaikan pendapatan untuk perbedaan-
perbedaan dalam ”kebutuhan”. Misalnya, ada biaya tetap
(fixed cost) untuk mengelola sebuah rumah tangga, yang mem-
buat keluarga yang lebih besar dengan pendapatan per kapita
yang sama bisa memiliki standar hidup lebih tinggi. Langkah
lain untuk membawa demografi dan aspek distribusi masuk
ke dalam pengukuran adalah dengan menghitung pendapatan
yang siap dibelanjakan per unit konsumsi dan bukan per
orang. Unit konsumsi adalah rumah tangga yang ukurannya
telah disesuaikan demi memperhitungkan skala perekonomi-
an rumah dan biaya-biaya lainnya dalam menjalankan rumah
tangga. Penyesuaian ini semakin penting saat besar rumah
tangga itu mengecil.

Dengan dasar ini, kita bisa melihat perubahan nilai me -
dian dan rata-rata pendapatan rumah tangga di beberapa
negara (Gambar 1.5). Pendapatan rata-rata per kapita dan
pendapatan rata-rata per unit konsumsi kian melebar, men -
cerminkan tren menuju ukuran rumah tangga yang makin

53ISU-ISU KLASIK PDB



G
am

ba
r 

1.
5

Tr
en

 d
al

am
 p

el
ba

ga
i m

ac
am

 p
en

gu
ku

ra
n 

at
as

 p
en

da
pa

ta
n 

ru
m

ah
 t

an
gg

a 
ya

ng
 s

ia
p 

di
be

la
nj

ak
an

Su
m

be
r:

K
om

pu
ta

si
 b

er
da

sa
rk

an
 S

ys
te

m
s 

of
 N

at
io

na
l A

cc
ou

nt
 (S

N
A)

 O
EC

D
 d

an
 d

at
a 

di
st

ri
bu

si
 p

en
da

pa
ta

n.

1,5
0

1,4
0

1,3
0

1,2
0

1,1
0

1,0
0

0
,9

0
19

8
4

   
 1

9
8

6
   

 1
9

8
8

   
 1

9
9

0
   

 1
9

92
   

 1
9

9
4

   
  1

9
9

6
   

  1
9

9
8

   
 2

0
0

0
   

20
0

2 
  2

0
0

4

R
at

a-
ra

ta
 p

en
da

pa
ta

n 
pe

r 
ka

pi
ta

, S
N

A

R
at

a-
ra

ta
 p

er
 u

ni
t 

ko
ns

um
si

, S
N

A

R
at

a-
ra

ta
 p

er
 u

ni
t 

ko
ns

um
si

, s
ur

ve
i

M
ed

ia
n 

pe
r 

un
it

 k
on

su
m

si
, s

ur
ve

i

P
er

an
ci

s

1,5
0

1,4
0

1,3
0

1,2
0

1,1
0

1,0
0

0
,9

0
19

8
4

   
 1

9
8

6
   

 1
9

8
8

   
 1

9
9

0
   

 1
9

92
   

 1
9

9
4

   
  1

9
9

6
   

  1
9

9
8

   
 2

0
0

0
   

20
0

2 
  2

0
0

4

R
at

a-
ra

ta
 p

en
da

pa
ta

n 
pe

r 
ka

pi
ta

, S
N

A

R
at

a-
ra

ta
 p

er
 u

ni
t 

ko
ns

um
si

, S
N

A

R
at

a-
ra

ta
 p

er
 u

ni
t 

ko
ns

um
si

, s
ur

ve
i

M
ed

ia
n 

pe
r 

un
it

 k
on

su
m

si
, s

ur
ve

i

A
m

er
ik

a 
S

er
ik

at



kecil. Survei pendapatan memungkinkan perbandingan an -
tara pendapatan rata-rata dan median. Dalam kasus Perancis,
keduanya berjalan paralel. Setidaknya dari perspektif ini, ti -
dak ada indikasi melebarnya distribusi pendapatan. Gambar -
an di AS berbeda, di mana pendapatan rata-rata per kapita
dan per unit konsumsi tumbuh dengan laju yang sama, na -
mun kesenjangan antara pendapatan median dan rata-rata
kian melebar, yang menunjukkan adanya distribusi pendapat -
an yang kian timpang.

Ada banyak masalah pengukuran yang dapat memenga -
ruhi pernyataan-pernyataan di atas. Salah satu sumber dis -
krepansi antara estimasi mikro dan makro adalah pendapatan
dari properti, baik diimputasi atau tidak. Jika agregat ini tidak
terukur dengan baik dalam estimasi mikro, ini dapat menje-
laskan mengapa pendapatan rata-rata dan median dalam per -
kiraan-perkiraan ini bergerak paralel di Perancis, di mana
ketimpangan gaji tidak seberapa penting dibanding ketim -
pangan pendapatan dari properti. Selain itu, ada kemungkin -
an bahwa pendapatan teratas tidak terepresentasikan dengan
baik dalam survei pendapatan rumah tangga. Dan terakhir,
komparabilitas internasional antara survei-survei rumah
tangga masih jauh dari sempurna.

Dari perspektif standar hidup, yang penting adalah dis-
tribusi pendapatan, konsumsi, dan kekayaan yang menentu -
kan siapa yang menikmati akses kepada barang dan jasa yang
diproduksi oleh suatu masyarakat. Dengan demikian, meleng -
kapi perhitungan pendapatan rata-rata dengan pengukuran
elemen distribusi adalah tugas krusial statistik resmi. Ideal -
nya, pengukuran distribusi tersebut harus kompatibel cakup -
annya dengan pengukuran rata-rata dari perhitungan penda-
patan nasional.

Sama halnya, distribusi volume konsumsi juga penting.
Uang yang sama bisa dipakai untuk membeli jenis produk
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yang berbeda, bergantung pada kelompok pendapatan si pem-
beli. Beralih dari pendapatan nominal ke pendapatan riil, dan
dari nilai ke volume konsumsi, berarti menerapkan suatu
indeks harga, yang menimbulkan permasalahan indeks harga
siapa yang sedang kita hitung. Diskusi konseptual mengenai
indeks harga sering dilakukan seolah-olah konsumen terwa -
kili secara tunggal. Biro-biro statistik menghitung kenaikan
harga dengan melihat berapa biaya untuk membeli suatu ba -
rang secara rata-rata. Masalahnya, lain orang lain pula barang
yang dibelinya, misalnya orang miskin mengeluarkan uang
lebih banyak untuk makanan, dan orang kaya untuk hiburan.
Orang juga membeli barang dan jasa di toko yang berbeda
jenisnya, yang menjual barang-barang ”serupa” dengan harga
yang jauh berbeda. Ketika semua harga bergerak bersama,
memiliki indeks yang berbeda untuk orang yang berbeda bisa
jadi tidak banyak bedanya. Namun belakangan ini, dengan
meroketnya harga minyak dan pangan, perbedaan ini menjadi
kentara terlihat. Pendapatan riil mereka yang ada di kalangan
bawah akan lebih terpengaruh ketimbang mereka yang berada
di atas.

Memiliki indeks harga untuk konsumsi privat (aktual)
kelompok-kelompok utama dalam masyarakat (usia, penda -
patan, desa/kota) itu penting, bila kita hendak menilai situasi
ekonomi mereka. Salah satu rekomendasi Commission sur la
mesure du pouvoir d’achat des ménages (Komisi tentang Peng -
ukuran Daya Beli Rumah Tangga) pada 2008 di Perancis ada -
lah mengembangkan indeks harga konsumen untuk para pe -
milik tempat tinggal, rumah tangga yang menyewa tempat
tinggal, dan rumah tangga yang akan membeli tempat tinggal.
Namun demikian, pengembangan penuh indeks harga yang
dipilah-pilah berdasarkan kelompok sosio-ekonomi itu men-
syaratkan agar harga yang berbeda-beda dikumpulkan bagi
segmen masyarakat yang berbeda-beda, sehingga aspek sosio-
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ekonomi harus diperhitungkan dalam desain pengumpulan
data. Ini akan terbukti sulit dan mahal dan idealnya memiliki
tujuan riset jangka menengah—sebuah rekomendasi yang
sama seperti simpulan Panel on Conceptual, Measurement, and
other Statistical Issues in Developing Cost-of-Living Indices di
Amerika Serikat pada 2002. Pekerjaan macam ini tidak hanya
akan memperbaiki kualitas prosedur deflasi, namun juga akan
memudahkan masyarakat membandingkan situasi personal
mereka dengan data pendapatan dan harga yang dirilis oleh
biro-biro statistik.

Perluas Pengukuran Aktivitas Ekonomi Rumah Tangga

Telah terjadi perubahan-perubahan besar dalam cara rumah
tangga dan masyarakat berfungsi. Misalnya, banyak jasa yang
dulu diterima dari anggota keluarga yang lain kini dibeli di pa -
sar. Dalam hitungan pendapatan nasional, pergeseran ini di -
terjemahkan ke dalam naiknya pendapatan, dan bisa memberi
kesan keliru bahwa telah terjadi perubahan standar hidup,
padahal itu hanya merefleksikan peralihan dari penyediaan ja -
sa non-pasar ke pasar. Seperti telah kita kemukakan perubah -
an penyediaan jasa atau produk tertentu dari swasta ke publik,
atau sebaliknya, tidak boleh memengaruhi output yang ter -
ukur, begitu pula, perubahan produksi dari rumah tangga ke
pasar, atau sebaliknya, tidak boleh memengaruhi output yang
terukur. Telah kita catat sebelumnya bahwa pada praktiknya,
konvensi yang kita pakai sekarang membuahkan perubahan
dalam besaran pendapatan pada kedua contoh tersebut.

Bayangkan rumah tangga dengan orang tua lengkap ber -
anak dua dengan pendapatan 50.000 unit mata uang per ta -
hun. Salah satu orang tua bekerja penuh demi gaji dan satu -
nya lagi mengkhususkan diri dalam kegiatan rumahan. Orang
tua yang tinggal di rumah melakukan semua kegiatan berbe-
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lanja, memasak, mencuci, dan merawat anak. Alhasil, rumah
tangga ini tidak perlu mengeluarkan sedikit pun dari penda -
patan pasarnya untuk membeli jasa-jasa ini. Sekarang bayang -
kan rumah tangga dengan orang tua lengkap beranak dua
yang kedua orang tuanya bekerja penuh waktu untuk menda-
patkan gaji yang sama (50.000 per tahun) dan tak satu pun
yang memiliki waktu tersisa untuk kegiatan rumah tangga
atau perawatan anak. Mereka harus membayar semua proses
berbelanja, memasak, mencuci, dan merawat anak dari kan-
tongnya. Pendapatan mereka yang tersedia karenanya tere-
duksi. Pengukuran konvensional memperlakukan kedua ru -
mah tangga ini seakan sama standar hidupnya, padahal jelas
tidak. Berfokus pada produksi pasar akan menghasilkan gam-
baran standar hidup yang bias—sebagian kenaikan yang ter -
ukur dalam produksi pasar sebenarnya hanya mencerminkan
perpindahan lokus produksi dari rumah tangga ke pasar.

Untuk mendapat gambaran tentang betapa pentingnya
kegiatan produksi rumah tangga itu secara ekonomi, kita
harus mulai dengan menganalisa bagaimana orang meng-
habiskan waktu mereka. Gambar 1.6. memberikan perban -
dingan pertama tentang waktu yang dihabiskan per ru mah
tangga per hari untuk berbagai kegiatan. Produksi rumah
tangga terdiri dari waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan ru -
mah, membeli barang dan jasa, merawat dan membantu ang -
gota keluarga maupun individu non-keluarga di rumah, kerja-
kerja sukarela, menelepon, mengirim email dan surat, serta
waktu tempuh untuk aktivitas-aktivitas tersebut. “Pe rawatan
diri pribadi” terdiri terutama dari tidur, makan dan minum,
sementara waktu luang mencakup olahraga, aktivitas agama
dan spiritual, serta kegiatan waktu luang lainnya.

Berdasarkan definisi ini, lebih banyak waktu dihabiskan
untuk kegiatan produksi rumah tangga di negara-negara
Eropa dibandingkan AS, dan lebih banyak waktu dihabiskan
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untuk kegiatan waktu luang di Finlandia, Perancis, Italia, Jer -
man, dan Inggris dibandingkan AS (Gambar 1.6). Catat bahwa
beberapa klasifikasi bersifat ambigu, sehingga hasil ini perlu
dibaca dengan hati-hati. Misalnya, makan dan minum dima -
suk kan dalam definisi perawatan diri pribadi, padahal bisa
dibilang beberapa kesempatan makan dan minum dilakukan
pada waktu luang. Gambaran penggunaan waktu ini juga akan
ber ubah jika waktu makan dialokasikan secara terpisah. Kami
menyimpulkan bahwa alokasi aktivitas-aktivitas tertentu un -
tuk kategori penggunaan waktu ini (serta perbandingannya
secara internasional) masih membuka ruang untuk perbaikan
dan harmonisasi.

Jika kami poles isu ini, sangat mungkin dihasilkan kalku-

59ISU-ISU KLASIK PDB

Gambar 1.6 Kerja rumah tangga, kerja berbayar, dan waktu luang
Menit per hari per orang, tahun terakhir yang tersedia*
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* Amerika Serikat 2005, Finladia 1998, Perancis 1999, Jerman 2002, Italia
2003, Inggris 2001.

Sumber: OECD (2009), Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in
OECD Countries, Paris.



lasi ilustratif atas nilai produksi rumah tangga di Perancis,
Finlandia, dan Amerika Serikat. Pendekatan yang dipilih di
sini sederhana: nilai produksi jasa rumah tangga diukur dari
biayanya. Nilai tenaga kerja dihitung dengan menerapkan
tingkat gaji pekerja rumah tangga umum (yang menggarap
semua tugas) pada jumlah jam yang dihabiskan orang untuk
menggarap kerja rumah tangga itu. Metodologi penting da -
lam konteks ini dan hasilnya bisa jauh berbeda, bergantung
secara khusus pada hipotesa yang dipilih untuk penilaian
tenaga kerja dan modal. Kami juga tak punya estimasi untuk
perubahan produktivitas dalam produksi rumah tangga.

Namun demikian, estimasi yang kami lakukan memang
memberi susunan akan besarannya. Kentara di sini, dan tidak
mengherankan bila ditinjau kajian-kajian sebelumnya, bahwa
imputasi atas jasa produksi rumah tangga untuk diri sendiri
ini terbilang tinggi di semua negara. Produksi rumah tangga
meliputi hingga 35% dari pengukuran konvensional PDB di
Perancis (rata-rata 1995-2006), sekitar 40% di Finlandia, dan
30% di Amerika Serikat pada periode yang sama.

Begitu kita mulai berpikir mengenai pendapatan non-
pasar, kita juga harus berpikir tentang waktu luang. Dengan
waktu yang dihabiskan untuk mencari pendapatan (pasar
maupun non-pasar), kita membeli atau memproduksi barang
dan jasa guna memenuhi kebutuhan atau buat kesenangan se -
mata. Waktu yang tersedia untuk berlibur jelas-jelas meme -
ngaruhi kesejahteraan. Dalam hal ini, perubahan dalam jum-
lah waktu luang antar waktu dan perbedaan antar negara
mewakili salah satu aspek penting dari situasi kesejahteraan
ini. Berfokus semata pada barang dan jasa karenanya bisa
menjadi pengukuran komparatif yang bias atas standar hidup.
Ini khususnya mengemuka saat dunia mulai menghadapi ba -
tasan-batasan lingkungan. Produksi bisa jadi tidak mungkin
ditingkatkan melebihi batasnya, terutama produksi barang,
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karena akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Pajak dan
regulasi dapat diberlakukan untuk membendung produksi.
Bagaimanapun, salah kiranya bila sebagai dampak dari peng -
ukuran ini kita menyimpulkan bahwa standar hidup menurun
bila waktu luang (dan kualitas lingkungan) meningkat. Saat
masyarakat berkembang, bukannya tak masuk akal untuk ber -
harap orang menikmati hasil dari perkembangan tersebut
dalam bentuk waktu luang. Masyarakat yang berbeda dapat
bereaksi berbeda terhadap kenaikan standar hidup, dan kami
tidak ingin membuat penilaian kami bias (katakanlah tentang
kesuksesan) dengan menafikan masyarakat yang memilih
menikmati waktu luang lebih banyak.

Pengukuran nilai waktu luang dimulai, sekali lagi, dari
data penggunaan waktu. Kami kalikan waktu luang rata-rata
per hari dengan penduduk usia kerja dan lantas dengan rata-
rata tingkat upah dalam perekonomian. Sekali lagi, prosedur
ini menimbulkan banyak masalah pengukuran, namun tuju -
annya di sini adalah untuk menunjukkan bahwa estimasi
mungkin dilakukan dan dapat menghasilkan komparasi antar
negara yang berarti. Untuk tiga negara yang dicontohkan,
nilai dari waktu luang hampir dua kali lipat pendapatan
rumah tangga neto yang siap dibelanjakan dalam term nomi-
nal. Lebih menarik dari taraf pendapatan nominal ini adalah
persoalan bagaimana waktu luang memengaruhi laju pertum-
buhan yang terukur dari pendapatan riil dan perbandingan-
nya antar negara. Hal ini tergambar pada Tabel 1.2. yang  me -
nunjukkan evolusi pendapatan rumah tangga, yang meng -
alami penyesuaian untuk pekerjaan rumah tangga (panel
atas) dan untuk pekerjaan rumah tangga serta waktu luang
(panel bawah). Untuk semua negara, ukuran pendapatan riil
yang baru ini tumbuh lebih lambat ketimbang pendapatan
yang diukur secara tradisional. Ketika digambarkan sebagai
pendapatan per unit konsumsi (artinya per rumah tangga,
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yang disesuaikan dengan besarannya), laju peningkatan pen-
dapatan dari ketiga negara ternyata sangat serupa.

Impresisi yang terkait dengan perkiraan di atas harus di -
tekankan lagi di sini. Paling banter, ini adalah skala besaran
dan jangan diintepretasi secara berlebihan. Namun demikian,
jelas bahwa pengukuran yang lebih luas terhadap aktivitas
ekonomi dan waktu luang akan menghasilkan perbandingan
antar waktu dan antar negara. Lebih banyak upaya perlu dicu-
rahkan untuk menguji metodologi, mendapatkan parameter-
parameter yang paling penting, dan menguji kematangan
pengukuran tersebut. Hanya bila telah timbul cukup keyakin -
an terhadap pengukuran pendapatan yang diperluas ini, baru
akan ada adaptasi lebih luas oleh biro-biro statistik.

Cara yang lebih bermanfaat ketimbang mengukur laju
perubahan pendapatan riil adalah dengan mengkaji bagai -
mana produksi rumah tangga dan waktu luang berdampak
pada perbandingan taraf pendapatan antar negara. Taraf pen-
dapatan harus dibandingkan dalam term riil, sehingga kita
pun membuat satuan konversi mata uang, yang dinamakan
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Pendapatan yang siap dibe -
lanjakan setelah meng alami
penyesuaian plus pekerjaan
rumah

Total
Per unit konsumsi

Pendapatan yang siap dibe -
lanjakan setelah mengalami
penyesuaian plus pekerjaan
rumah dan waktu luang

Total
Per unit konsumsi

Perancis

1,19%
1,1%

1,4%
0,7%

AS

2,9%
1,7%

2,3%
1,0%

Tabel 1.2 Pendapatan rumah tangga dalam term riil

Perubahan persentase tahunan, 1995-2006

Finlandia

2,0%
1,6%

1,4%
0,9%



paritas daya beli (purchasing power parities) yang memungkin -
kan komparasi pendapatan “penuh” (termasuk rumah tangga
dan waktu luang) antar negara. Gambar 1.7. membandingkan
tiga agregat pendapatan untuk Perancis dan Amerika Serikat.
Perbandingan pertama menggunakan pengukuran baku pen-
dapatan yang siap dibelanjakan. Di sini, pendapatan per kapi-
ta Perancis sekitar 66% dibandingkan dengan AS. Menam -
bahkan jasa yang disediakan pemerintah, seperti kesehatan
dan pendidikan, menipiskan kesenjangan itu hingga 79%.
Dan bila produksi rumah tangga serta waktu luang ikut dihi-
tung, kita mendapati taraf pendapatan relatif sebesar 87%.

Distribusi Pendapatan Penuh 

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengukuran penda -
patan rata-rata harus diberangi dengan pengukuran yang
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Gambar 1.7 Pendapatan riil per kapita di Perancis berbanding 
Amerika Serikat, 2005
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memberikan informasi mengenai distribusinya. Alasan untuk
mengkaji distribusi pendapatan berlaku untuk pendapatan
pasar, tapi juga untuk pengukuran-pengukuran lebih luas,
seperti pendapatan penuh. Pengakuan atas produksi layanan
rumah tangga dan waktu luang tidak hanya memengaruhi
pengukuran agregat pendapatan dan produksi, tapi juga
meng ubah gambaran yang ada tentang distribusi pendapatan.

Namun demikian, mengembangkan pengukuran distri -
busi atas pendapatan penuh adalah tugas yang berat. Tan -
tangan tersulitnya adalah mengalokasikan pada berbagai ke -
lompok yang berbeda aliran pendapatan yang telah diimpu -
tasi pada tataran makro saat pengukuran pendapatan secara
komprehensif dilakukan. Misalnya, imputasi biaya sewa atas
rumah milik sendiri. Imputasi-imputasi lainnya bagi jasa-jasa
swadaya yang dilakukan rumah tangga ini juga masuk pada
kategori ini, begitu pula dampak distribusional layanan-
layanan yang disediakan pemerintah.

Sekali lagi, kesulitan-kesulitan pengukuran ini jangan
sampai mengurungkan niat kita mengembangkan gambaran
yang lebih komprehensif mengenai distribusi pendapatan dan
kekayaan. Distribusi pendapatan penuh harus tertambat ko -
koh dalam agenda riset.

Pesan Utama dan Rekomendasi

Rekomendasi 1: Perhatikan pendapatan dan konsumsi alih-alih
produksi.
PDB adalah ukuran yang paling banyak dipakai untuk melihat
aktvitas ekonomi. Ada standar internasional untuk menghi-
tungnya, dan banyak kajian telah dilakukan atas dasar-dasar
statistik dan konseptualnya. Tetapi PDB terutama mengukur
produksi pasar, kendati kerap diperlakukan seolah-olah seba-
gai ukuran kesejahteraan eko nomi. Merancukan keduanya
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dapat membuahkan indikasi-indikasi keliru tentang kondisi
ma syarakat dan berbuntut pada pengambilan kebijakan yang
salah. Standar hidup material lebih banyak terkait pendapat -
an dan konsumsi riil—produksi sendiri dapat tetap berkem-
bang padahal pendapatan menurun atau begitu pun sebalik -
nya ketika diperhitungkan pula depresiasi, arus keluar masuk
uang di suatu negara, dan selisih antara harga hasil akhir dan
harga produk saat sampai di tangan konsumen. 

Rekomendasi 2: Perhitungkan pendapatan dan konsumsi
bersama-sama dengan kekayaan.
Pendapatan dan konsumsi penting untuk menilai standar
hidup, tapi pada akhirnya poin-poin ini hanya dapat diukur
apabila disertai dengan informasi mengenai kekayaan. Indi -
kator vital kondisi finansial sebuah perusahaan adalah neraca
ke uangannya, dan hal yang sama juga berlaku pada perekono-
mian secara keseluruhan. Untuk menyusun neraca keuangan
suatu perekonomian, kita perlu hitungan komprehensif akan
aset (modal fisik—dan barangkali pula modal manusia, sum-
ber daya alam, dan sosial) serta tanggungan (utangnya pada
negara-negara lain). Ne raca keuangan negara bukanlah kon-
sep baru, namun ketersediaannya masih terbatas dan penyu -
sunannya harus terus di gencarkan. Kita juga perlu ”menguji
ketahanan” (stress test) neraca keuangan itu dengan penilaian-
penilaian alternatif manakala harga pasar untuk aset-aset ter -
sebut tidak tersedia atau bisa terkena lonjakan dan peluruh -
an. Mengukur kekayaan penting untuk menilai keberlanjutan.
Apa yang akan dibawa ke masa datang perlu digambarkan se -
bagai cadangan bahan baku—yakni berupa modal fisik, alam,
manusia, dan sosial. Di sini juga penilaian yang tepat atas
cadangan-cadangan ini memainkan peranan krusial.

Rekomendasi 3: Tekankan sudut pandang rumah tangga.
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Sekalipun informatif melacak kinerja perekonomian secara
keseluruhan, tren-tren dalam standar kehidupan material ma -
syarakat akan teramati lebih baik jika ditelusuri dari besaran-
besaran pendapatan dan konsumsi rumah tangga. Dan me -
mang, data neraca keuangan nasional yang tersedia me nun -
jukkan bahwa di sejumlah negara OECD, penda patan riil
rumah tangga meningkat secara berbeda dengan PDB riil, dan
umumnya dalam laju yang lebih kecil. Peng gunan sudut pan-
dang rumah tangga mengharuskan diperhitungkannya kaitan
pembayaran antar sektor, seperti misalnya pajak yang masuk
ke pemerintah, jaminan sosial yang datang dari pemerintah,
dan pembayaran bunga atas kredit rumah tangga yang masuk
pada perusahaan-perusahaan finansial. Jika dirumuskan
secara tepat, pendapatan dan konsumsi ru mah tangga se -
mestinya juga mencerminkan se mua layanan-layanan yang
disediakan oleh pemerintah, antara lain subsidi perawatan
kesehatan dan pendidikan. 

Rekomendasi 4: Beri penekanan yang lebih besar pada 
distribusi pendapatan, konsumsi dan kekayaan.
Nilai pendapatan, konsumsi, dan kekayaan rata-rata adalah
hitungan statistik yang berguna, namun tidak memberi gam-
baran keseluruhan tentang standar hidup. Misalnya, kenaikan
pendapatan rata-rata dapat berlangsung tidak secara merata
pada seluruh anggota kelompok, sehingga kondisi beberapa
rumah tangga relatif memburuk dibandingkan yang lain. Ma -
ka dari itu, pengukuran rata-rata atas pendapatan, konsumsi,
dan kekayaan harus dibarengi dengan indikator-indikator
yang mencerminkan distribusinya. Idealnya, informasi sema -
cam itu tidak dilihat tersendiri namun saling berkait, misal-
nya seseorang ingin mendapatkan informasi mengenai taraf
kesejahteraan rumah tangga terkait beberapa dimensi standar
kehidupan material: pendapatan, konsumsi, dan kekayaan.
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Lagipula, rumah tangga berpenda patan rendah dengan keka -
yaan di atas rata-rata tidak niscaya lebih buruk kondisinya
dibanding rumah tangga berpenda patan menengah yang ti -
dak memiliki kekayaan. Keinginan untuk menyediakan infor-
masi mengenai “distribusi gabung an” pelbagai dimensi kese-
jahteraan masyarakat akan ditemui sekali lagi pada Reko -
mendasi 3 bab tentang kualitas hidup.)

Rekomendasi 5: Perluas pengukuran pendapatan pada 
aktivitas-aktivitas non-pasar.
Telah terjadi perubahan-perubahan besar dalam cara rumah
tangga dan masyarakat berfungsi. Misalnya, banyak jasa yang
dulu diterima dari anggota keluarga yang lain kini dibeli di
pasar. Dalam hitungan pendapatan nasional, pergeseran ini
diterjemahkan ke dalam naiknya pendapatan, dan bisa mem-
beri kesan keliru bahwa telah terjadi perubahan standar
hidup, padahal itu hanya merefleksikan peralihan dari penye-
diaan jasa non-pasar ke pasar. Banyak layanan yang diproduk-
si oleh rumah tangga untuk diri mereka sendiri tidak terhi-
tung da lam statistik-statistik resmi pendapatan dan produksi,
padahal mereka mewakili aspek penting dari aktivitas ekono-
mi. Sekalipun tersisihnya mereka dari statistik resmi lebih
men cerminkan ketidakpastian soal data itu sendiri ketimbang
ke sulitan-kesulitan konseptualnya, usaha yang lebih sistema-
tis di ranah ini harus terus dilakukan. Hal ini bisa diawali de -
ngan informasi mengenai bagaimana masyarakat menghabis -
kan waktu nya (info ini harus bisa dibandingkan antar tahun
dan lintas negara). Perhitungan komprehensif dan periodik
atas akti vi tas rumah tangga sebagai satelit dari neraca ke -
uangan nasio nal harus melengkapi gambaran tersebut.

______________
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KUALITAS HIDUP2

Pendahuluan

Kualitas hidup adalah konsep yang lebih luas daripada pro-
duksi ekonomi dan standar hidup. Ia mencakup sekumpulan
penuh faktor-faktor yang memengaruhi apa yang kita hargai
dalam hidup ini, melampaui sisi materialnya. Bilamana perlu-
asan perhitungan ekonomi (yang telah dibahas pada Bab 1)
memungkinkan kita mencakupkan beberapa elemen turut
membentuk kualitas hidup ke dalam pengukuran konvensio -
nal kesejahteraan ekonomi, setiap pendekatan yang berbasis
sumber daya (atau kemampuan masyarakat mengendalikan
komoditas) tetaplah terbatas dalam banyak hal. Pertama,
sumber daya adalah sarana yang diubah menjadi kesejahter-
aan dengan cara yang berbeda-beda bagi setiap orang: indi-
vidu yang memiliki kapasitas lebih besar untuk menikmati,
atau kemampuan pencapaian lebih besar dalam ranah-ranah
kehidupan yang berharga mungkin tetap lebih sejahtera
sekalipun mereka menguasai sumber daya ekonomi yang lebih
sedikit. Kedua, banyak sumber daya tidak dipasarkan, dan
sekalipun dipasarkan, harganya akan berlainan bagi setiap

2

2. Bukti-bukti dan referensi yang mendukung klaim-klaim yang ditam -
pilkan dalam Ringkasan ini tercantum dalam laporan teknis yang
menyertainya.



orang, yang menyulitkan perbandingan pendapatan riil antar
warga. Terakhir, banyak determinan kesejahteraan manusia
merupakan aspek-aspek dari keadaan hidup seseorang: mere-
ka tidak bisa digambarkan sebagai sumber daya dengan harga
imputasi, sekalipun orang melakukan transaksi antar aspek-
aspek itu. Argumen-argumen ini cukup untuk menyiratkan
bahwa sumber daya merupakan alat ukur yang tidak memadai
untuk menghitung kualitas hidup. Alat ukur apa yang sebaik -
nya digunakan untuk menilai kualitas hidup bergantung pada
perspektif filosofis yang dipakai.

Bila tradisi pemikiran filosofis telah lama berusaha men-
jawab persoalan tentang ‘apakah yang membuat hidup itu ber -
kualitas’, perkembangan riset mutakhir telah mencetuskan
pengukuran-pengukuran baru yang kredibel. Riset ini menya -
takan bahwa kebutuhan untuk bergerak melampaui peng -
ukuran sumber daya ekonomi tidak terbatas hanya di negara-
negara berkembang (yang dulu menjadi fokus kajian tentang
“pembangunan manusia”) tapi justru lebih penting di negara-
negara industri kaya. Ukuran-ukuran ini, walau tidak meng-
gantikan indikator-indikator ekonomi konvensional, mem-
beri kesempatan untuk memperkaya diskusi kebijakan dan
memberi masukan pada masyarakat mengenai kondisi komu-
nitas tempat mereka hidup. Lebih penting lagi, cara-cara
peng ukuran baru ini berpotensi untuk beralih dari riset men-
jadi praktik standar statistika. Sebagian di antaranya mencer-
minkan kondisi struktural yang relatif tak berubah antar
waktu, namun secara sistematis berbeda-beda antar negara.
Sementara yang lainnya lebih responsif terhadap kebijakan
dan lebih cocok untuk mengamati perubahan dalam jangka
waktu yang lebih singkat. Kedua jenis indikator ini memain -
kan peran penting dalam mengevaluasi kualitas hidup.
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Pendekatan Konseptual 
untuk Mengukur Kualitas Hidup

Ada tiga pendekatan konseptual yang memperoleh perhatian
Komisi karena kegunaannya dalam memikirkan cara meng -
ukur kualitas hidup.

• Pendekatan pertama, yang dikembangkan erat dengan
riset psikologis, dipijakkan pada gagasan tentang kese-
jahteraan subjekif. Ada tradisi filosofi panjang yang
melihat individu sebagai hakim terbaik untuk menilai
keadaan diri mereka sendiri. Pendekatan ini terkait
rapat dengan tradisi utilitarian, namun punya daya
tarik yang lebih besar akibat adanya asumsi kuat di
banyak cabang kebudayaan kuno maupun modern
yang menyatakan bahwa mengupayakan manusia un -
tuk “bahagia” dan “puas” dengan hidup mereka meru-
pakan tujuan universal eksistensi manusia. 

• Pendekatan kedua berakar pada gagasan tentang kapa-
bilitas. Pendekatan ini melihat hidup seseorang sebagai
kombinasi antara berbagai “kegiatan dan kedirian”
(functionings) dan kebebasannya untuk memilih di
antara fungsi-fungsi tersebut (capabilities). Sebagian di
antara kapabilitas ini bisa sangat mendasar, seperti
tercukupi gizi dan terbebas dari kematian dini, semen-
tara kapabilitas lainnya lebih kompleks, seperti memi-
liki taraf melek wawasan yang dibutuhkan untuk bisa
berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Dasar
dari pendekatan kapabilitas ini, yang memiliki akar
kuat pada ide filosofis mengenai keadilan sosial, men -
cerminkan fokus pada tujuan manusia dan menghargai
kemampuan individu untuk mengejar dan merealisasi -
kan tujuan yang dia yakini; menolak model ekonomi

70 MENGUKUR KESEJAHTERAAN



yang menyatakan individu bertindak memaksimalkan
kepentingannya tanpa peduli akan relasi ataupun
emosi; penekanan pada sifat komplementer antar be -
ragam kapabilitas; dan penghargaan pada kemajemuk -
an manusia, yang membawa perhatian pada peran
yang dimainkan oleh prinsip-prinsip etis dalam meran-
cang masyarakat yang “baik”.

• Pendekatan ketiga, yang dikembangkan dalam tradisi
ilmu ekonomi, didasarkan pada gagasan tentang alo -
kasi yang adil. Dasar pemikirannya, yang banyak dite-
mui dalam ilmu ekonomi kesejahteraan, adalah me -
nimbang berbagai dimensi non-moneter kualitas hi -
dup (melampaui barang dan jasa yang diperdagangkan
di pasar) dengan suatu cara yang menghargai preferen-
si seseorang. Pendekatan ini membutuhkan pemilihan
titik rujuk tertentu untuk tiap-tiap dimensi non-
mone ter yang beragam itu, serta informasi mengenai
situasi terkini masyarakat serta preferensi mereka
terkait dengan titik-titik tersebut. Pendekatan ini
menghindarkan dari kemungkinan kesalahan men-
dasarkan evaluasi pada “rata-rata” kesediaan memba-
yar yang bisa jadi memberikan gambaran dispropo-
sional tentang preferensi anggota masyarakat yang
lebih makmur, dan berfokus semata pada kesetaraan di
antara semua anggota masyarakat.

Pendekatan-pendekatan ini memiliki perbedaan yang je -
las, namun juga kesamaan tertentu. Sebagai contoh, kesejah -
teraan subjektif kadang diklaim mencakup semua kapabilitas,
sejauh itu merujuk pada ciri-ciri dan kebebasan yang dihargai
individu (implikasinya: memperkaya kapabilitas akan me -
ningkatkan kondisi subjektif individu). Namun demikian,
pengusung pendekatan kapabilitas juga menekankan bahwa
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keadaaan subjektif bukanlah satu-satunya hal yang penting,
dan bahwa memperluas kesempatan seseorang juga penting,
sekalipun bila ini tidak terlihat dalam kenaikan kesejahteraan
subjektif. Serupa dengan itu, baik pendekatan kapabilitas
maupun pendekatan alokasi yang adil mengandalkan infor-
masi mengenai atribut-atribut objektif setiap orang, meski
berbeda-beda pada cara mengukur dan menghitung agregat
atribut tersebut. Meski pilihan pendekatan-pendekatan ini
pada dasarnya merupakan pilihan normatif, semuanya meru-
juk pada pentingnya sejumlah ukuran di luar penguasaan
akan sumber daya. Mengukurnya membutuhkan jenis-jenis
data yang tidak tertangkap oleh transaksi pasar (misalnya:
reaksi atas kuesioner atau observasi non-pasar atas keadaan
personal).

Pengukuran Subjektif atas Kualitas Hidup

Selama ini, para ekonom berasumsi bahwa cukup dengan me -
lihat pilihan-pilihan seseorang, bisa ditarik informasi menge-
nai kesejahteraan mereka, dan pilihan-pilihan ini akan tunduk
pada seperangkat asumsi standar. Namun demikian, beberapa
tahun belakangan ini, banyak riset berfokus pada apa yang
sebenarnya dihargai seseorang dan bagaimana mereka bertin-
dak dalam kehidupan nyata, dan ini telah menguak lebarnya
kesenjangan antara asumsi-asumsi standar teori ekonomi
dengan fenomena dunia nyata. Bagian signifikan dari riset ini
dilakukan oleh para psikolog dan ekonom berdasarkan pada
data subjektif kesejahteraan yang dilaporkan atau dialami
oleh masyarakat.

Ukuran-ukuran subjektif senantiasa menjadi bagian dari
perkakas tradisional para ekonom dan ahli statistik, sebagai -
mana banyak ciri perekonomian dan masyarakat kita diukur
melalui tanggapan seseorang terhadap sederet pertanyaan
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standar (misalnya, “pengangguran” secara umum diukur ber -
dasarkan jawaban seseorang atas pertanyaan apakah mereka
berkerja pada suatu minggu tertentu, apakah mereka aktif
mencari pekerjaan, dan apakah mereka bisa langsung bekerja
dalam waktu dekat). Ciri spesifik pengukuran subjektif atas
kualitas hidup yang dibahas di sini adalah laporan orang peri-
hal kondisi mereka sendiri itu tidak punya pembanding objek-
tifnya yang jelas: sebagai contoh, kita dapat membandingkan
inflasi “yang diamati” dan inflasi “aktual”, namun hanya
respondenlah yang dapat memberi informasi mengenai kon-
disi dan nilai subjektif mereka. Terlepas dari ciri ini, pelbagai
literatur mengenai pengukuran subjektif ini menyimpulkan
bahwa ukuran ini bisa berguna untuk memprediksi perilaku
seseorang (misalnya, buruh yang melapor tidak puas atas
pekerjaannya berpeluang lebih besar untuk berhenti dari
pekerjaannya itu), dan ini juga berlaku terkait beragam infor-
masi lainnya (contohnya, orang yang menyatakan diri mereka
“gembira” cenderung lebih banyak tersenyum dan dikategori -
kan gembira oleh orang-orang sekitar mereka; pernyataan diri
ini juga berkait dengan pembacaan elektrik atas otak kita).

Pendekatan subjektif membedakan antara dimensi-
dimensi kualitas hidup dengan faktor-faktor objektif yang
membentuk dimensi ini. Dimensi-dimensi subjektif kualitas
hidup mencakup beberapa aspek. Yang pertama direpresen-
tasikan oleh evaluasi seseorang atas hidupnya secara keselu-
ruhan atau atas berbagai domain hidupnya, seperti keluarga,
pekerjaan, dan kondisi finansial. Evaluasi ini melibatkan olah
kognitif oleh masing-masing orang dan sebuah upaya untuk
mencatat dan merangkum sekumpulan penuh aspek-aspek
yang dihargai oleh manusia (misalnya tujuan hidup mereka,
pemenuhan tujuan itu, dan bagaimana mereka dipandang
oleh orang lain). Aspek kedua direpresentasikan oleh perasaan
aktual seseorang, seperti kesakitan, kekhawatiran dan ke -
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marahan, atau kesenangan, kebanggaan, dan penghargaan.
Sejauh perasaan-perasaan ini dilaporkan secara langsung, me -
reka tidak terlalu terpengaruh oleh bias-bias yang timbul oleh
ingatan atau tekanan sosial terkait dengan apa yang dipan-
dang “baik” di masyarakat. Dalam kategori luas perasaan-pe -
rasaan manusia ini, penelitian terhadap kesejahteraan subjek-
tif membedakan antara dampak-dampak positif dan negatif,
yang keduanya mencirikan pengalaman tiap-tiap orang.

Semua aspek kesejahteraan subjektif ini (evaluasi kogni-
tif, dampak-dampak positif dan negatif) harus diukur secara
terpisah demi mendapatkan penilaian memuaskan atas ke -
hidupan masyarakat. Aspek mana yang lebih penting, dan apa
tujuannya, masih merupakan pertanyaan terbuka. Banyak
bukti menunjukan bahwa manusia bertindak demi mencapai
kepuasan dalam pilihan-pilihan mereka, dan pilihan-pilihan
dilakukan atas dasar ingatan dan evaluasi. Namun ingatan
dan evaluasi dapat membawa pada pilihan-pilihan buruk, dan
beberapa pilihan diambil secara tidak sadar alih-alih ditim-
bang baik buruknya alternatif yang ada.

Laporan subjektif atas evaluasi dan dampak-dampak
yang memengaruhi hidup masyarakat menyediakan ukuran-
ukuran kualitas hidup yang dapat dipantau antar waktu; bebe -
rapa ukuran ini dapat pula dipakai sebagai perbandingan
antar negara dengan cara-cara yang meyakinkan. Namun de -
mikian, yang barangkali lebih penting, adalah bahwa ukuran-
ukuran ini menyediakan informasi mengenai determinan-
determinan yang membentuk kualitas hidup pada tataran
masing-masing orang. Determinan-determinan ini meliputi ke -
adaan lingkungan tempat seseorang hidup serta kondisi indi-
vidual mereka, dan bisa beraneka ragam bergantung pada
aspek yang dipertimbangkan. Misalnya saja, aktivitas (seperti
menglaju, bekerja, dan bersosialisasi) bisa jadi lebih penting
terhadap dampak-dampak yang dihasilkan, sementara kondisi
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(seperti telah menikah atau memiliki pekerjaan bagus) bisa
jadi lebih penting bagi evaluasi hidup. Dalam kedua contoh
ini, ukuran-ukuran tersebut bagaimanapun juga memberikan
informasi lebih daripada yang terkandung dalam besaran pen-
dapatan semata. Sebagai contoh, di banyak negara maju, ke -
lompok usia muda serta lanjut usia melaporkan nilai evaluasi
hidup yang lebih tinggi dibanding orang-orang dari kelompok
usia prima, sebuah pola yang berkebalikan tajam dengan taraf
pendapatan kelompok-kelompok usia itu.

Ada satu bidang yang disepakati oleh pelbagai macam
pengukuran subjektif atas kesejahteraan masyarakat, yakni
tingginya beban yang ditimbulkan oleh pengangguran bagi
kualitas hidup masyarakat. Orang yang menganggur melapor -
kan evaluasi kehidupan mereka dengan nilai yang lebih ren-
dah, bahkan sesudah bisa mengontrol pendapatan mereka
yang menurun dan beradaptasi seiring berjalannya waktu.
Para penganggur juga melaporkan pelbagai emosi negatif de -
ngan taraf yang lebih tinggi (kesedihan, stres, dan dukacita)
serta menurunnya taraf emosi positif (keceriaan). Ukuran-
ukuran subjektif ini menyiratkan bahwa beban akibat
pengang guran lebih dari sekadar turunnya pendapatan orang-
orang yang kehilangan pekerjaan. Dan hal ini mencerminkan
adanya dampak-dampak non-finansial di kalangan pengang-
gur serta rasa takut dan kegelisahan yang ditimbulkan oleh
pengangguran di tengah masyarakat selebihnya.

Sekalipun inisiatif-inisiatif para periset individual dan
penyedia data komersil membuahkan kemajuan penting pada
pengukuran kesejahteraan subjektif, data yang ada tetaplah
kurang dalam hal pengaruh statistik yang bisa dihadirkannya.
Sistem statistik nasional perlu mengupayakan ini dan mema-
sukkan pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai aspek kese-
jahteraan subjektif dalam survei standar mereka. Mereka juga
perlu mengembangkan kajian jangka panjang yang mampu

75KUALITAS HIDUP



mendukung hasil penelitian yang lebih sahih tentang kepen -
tingan relatif dari berbagai faktor yang memengaruhi kese-
jahteraan subjektif tersebut.

Ciri-ciri Objektif yang Membentuk Kualitas Hidup

Baik pendekatan kapabilitas maupun pendekatan alokasi yang
adil menekanan pada kondisi objektif masyarakat dan kesem-
patan yang tersedia bagi mereka, kendati berbeda dalam hal
bagaimana ciri-ciri dinilai dan diprioritaskan. Meski ciri-ciri
objektif juga memiliki nilai instrumental bagi kesejahteraan
subjektif, kedua pendekatan konseptual ini melihat perluasan
kesempatan masyarakat di bidang-bidang ini secara intrinsik
penting bagi kehidupan masyarakat itu.

Ciri-ciri objektif apa saja yang perlu dipertimbangkan
dalam suatu kajian kualitas hidup akan bergantung pada tuju -
an upaya ini: apakah untuk menilai perubahan kondisi dalam
batas yurisdiksi nasional, atau untuk membandingkan kondisi
ini antar negara pada tahap pembangunan yang berbeda-
beda? Beberapa ciri bisa berguna untuk menggambarkan kon-
disi masyarakat (seperti kesehatan), sementara yang lain
mencerminkan kebebasan yang dimiliki seseorang untuk me -
ngejar tujuan hidup yang dinilainya penting (katakanlah, hak
suara politik). Bila persoalan mengenai elemen mana yang
harus digolongkan sebagai ciri objektif tak pelak lagi akan
bergantung pada pertimbangan nilai (value judgement), pada
praktiknya sebagian besar tema ini terdapat di semua negara
dan konstituen, dan berbagai upaya yang berfokus pada peng -
ukuran “kesejahteraan” dan konsep-konsep terkaitnya punya
derajat konsistensi yang tinggi.3 Secara umum, pengukuran
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3. Lihat, misalnya, Taksonomi yang dikembangkan oleh OECD dalam
konteks “Proyek Global untuk Mengukur Kemajuan Masyarakat”
(www.oecd.org/progress/taxonomy).



atas semua ciri objektif ini menggarisbawahi bahwa cara suatu
masyarakat ditata bisa berdampak pada kesejahteraan hidup
anggotanya, dan pengaruh penataan ini tidak semuanya ter-
tangkap dalam pengukuran konvensional atas sumber daya
ekonomi.

Kesehatan

Kesehatan adalah ciri dasar yang memengaruhi durasi dan
kualitas hidup seseorang. Penilaian tentangnya membutuh -
kan pengukuran yang baik atas tingkat mortalitas dan mor-
biditas. Kurangnya data masih terasa di kedua bidang itu.
Statistik mortalitas berdasarkan usia dan jenis kelamin men-
dokumentasikan risiko kematian yang dihadapi masyarakat
dan dipakai untuk menghitung tingkat harapan hidup mere-
ka. Indikator-indikator ini sekarang telah tersedia di se mua
negara maju, namun tetap kurang memadai di negara berkem-
bang, ter utama untuk usia dewasa. Kekurangan ini memba -
tasi peluang untuk memantau kemajuan dalam mencapai Sa -
saran Pem bangunan Milenium PBB. Lebih jauh, statistik mor-
talitas berdasarkan usia itu berupa vektor: untuk mendapat -
kan pengukuran skala rentang hidup warga, mereka perlu di -
agregasikan dengan cara yang pas, dan perbedaan-perbedaan
struktur usia antar negara dan antar waktu juga perlu distan-
darisasi terlebih dulu. Ru mus agregasi dan metode standari -
sasi ini ada beberapa, dan masing-masing membuahkan hasil
dan peringkat yang berbeda-beda manakala membandingkan
negara-negara dengan kurva kelangsungan hidup (berdasar -
kan umur) yang saling bersilangan. Hal ini menunjukkan
bahwa pelbagai macam pengukuran mortalitas harus disusun
dan dipantau secara berkala. Meski demikian, yang penting di
sini adalah bahwa pengukuran-pengukur an non-moneter atas
kesehatan seseorang dapat melebar jauh dari pengukuran-
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pengukuran ekonomi konvensional. Sebagai contoh, walau
tingkat PDB per kapita Perancis lebih rendah daripada AS, na -
mun tingkat harapan hidup saat kelahiran mereka lebih ting-
gi, dan keunggulan ini terus meningkat (dari kurang dari 6 bu -
lan pada 1960 sampai hampir 2 tahun pada 2006), sekali pun
PDB per kapita relatif terhadap AS menurun (Gambar 2.1).

Untuk statistik morbiditas, kemajuannya jauh lebih ter-
batas, dan situasi ini melahirkan ketidaksepakatan berkepan-
jangan tentang apakah penurunan tingkat mortalitas diba -
rengi juga dengan penurunan serupa dalam tingkat morbidi-
tas. Pengukuran tingkat morbiditas yang ada saat ini meng -
andalkan berbagai sumber: catatan tentang tinggi dan berat
warga, diagnosa oleh praktisi kesehatan, pendaftaran pasien
untuk penyakit-penyakit spesifik, dan laporan langsung per-
orangan yang diambil dalam sensus dan survei. Sebagian
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Gambar 2.1 Kesenjangan dalam PDB per kapita dan tingkat harap-
an hidup saat kelahiran antara AS dan Perancis
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peng ukuran ini berkait dengan merebaknya suatu penyakit
atau luka, sementara yang lain mengacu pada konsekuensi
yang ditimbulkannya pada keberfungsian si penderita (yang
juga bergantung pada kualitas perawatan).Variasi dalam peng -
ukuran dan data yang melandasinya ini tidak terelakkan
mengingat banyaknya wujud fisik dari kondisi kesehatan yang
buruk. Namun hal ini juga menimbulkan kendala besar dalam
membuat perbandingan antar negara dan memantau per -
ubahan tingkat morbiditas masyarakat antar waktu. Peng -
ukuran bahkan makin jarang didapati bila kita beralih dari
penyakit fisik ke penyakit kejiwaan, terlepas dari kenyataan
sebaliknya bahwa gangguan kejiwaan (setidaknya dalam ben-
tuk ringan) telah memengaruhi banyak orang, dan banyak
sekali di antaranya yang tidak tertangani, sementara kasusnya
cenderung meningkat di beberapa negara.  

Keanekaragaman dimensi kesehatan manusia telah mem -
buahkan beberapa upaya untuk merumuskan sebuah ukuran
peringkas yang memadukan tingkat mortalitas sekaligus mor-
biditas. Namun demikian, sekalipun telah ada beberapa
indeks gabungan kesehatan manusia, tak satupun dari indeks
itu yang telah disepakati secara universal. Terlebih lagi, peng -
ukuran-pengukuran tersebut berpijak pada penilaian-penilai -
an etis yang kontroversial dan mempertimbangkan bermacam
kondisi medis yang legitimasinya tidak senantiasa jelas. 

Tantangan yang dihadirkan oleh beragamnya pengukur -
an kesehatan ini tidak terbatas pada perbandingan antar
negara saja, namun meluas pada perbandingan dalam negeri.
Riset mutakhir mengenai ketimpangan status kesehatan telah
menggarisbawahi beberapa pola. Pertama, masyarakat kelas
bawah dengan pendidikan dan pendapatan rendah cenderung
meninggal pada usia yang lebih muda dan menderita pelbagai
masalah kesehatan dalam rentang hidupnya yang lebih pen-
dek itu. Kedua, perbedaan kondisi kesehatan ini bukan hanya
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mencerminkan outcome yang lebih buruk bagi orang-orang
yang berada di lapisan terbawah skala sosial-ekonomi, melain -
kan meluas ke orang-orang dari berbagai tingkatan sosial-eko -
nomi. Ada “gradien sosial” di sini: misalnya, tingkat harapan
hidup di Inggris meningkat bila kita bergerak dari buruh non-
terampil ke buruh terampil, dari pekerja manual ke pekerja
non-manual, dari pegawai kantor bawahan ke staf tingkat
atas. Sekalipun pola-pola ketimpangan kesehatan ini jelas re -
levan untuk mengukur kualitas hidup, pengukuran yang ada
sekarang tidak memungkinkan komparasi skala besarannya
antar negara, akibat perbedaan-perbedaan dalam pengukuran
outcome kesehatan yang dipakai, karakteristik individual yang
dipertimbangkan (pendidikan, pendapatan, etnis), serta
tingkat populasi serta cakupan geografis dari pelbagai kajian
nasional.4

Pendidikan

Tradisi panjang riset ekonomi telah menekankan pentingnya
pendidikan untuk menyediakan keahlian dan kompetensi
yang melandasi produksi ekonomi. Namun pendidikan itu
sendiri tetap penting bagi kualitas hidup, terlepas dari dam -
paknya pada pendapatan dan produktivitas masyarakat.
Pendidikan tetap terkait rapat dengan evaluasi hidup sese -
orang, bahkan sesudah ia menguasai pendapatan lebih besar
yang dihadirkannya. Lebih lanjut, masyarakat yang lebih ter-
didik pada umumnya memiliki status kesehatan yang lebih
baik, pengangguran yang lebih sedikit, koneksi sosial yang
lebih banyak, dan keterlibatan yang lebih besar dalam kehi -
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4. Bagaimanapun perlu dicatat bahwa ada riset yang tengah berjalan
untuk mengukur ketimpangan sosial-ekonomi di bidang kesehatan
dengan cara yang standar. Lihat misalnya European Union Working
Group in Socio-economic Inequalities to Health.



dupan sipil dan politik. Walaupun bukti yang tersedia tidak
senantiasa memungkinkan kita menyimpulkan arah hubung -
an sebab-akibat antara pendidikan dan dimensi-dimensi kua -
litas hidup lainnya itu (misal: anak-anak yang kurang sehat
mungkin lebih sering tidak masuk sekolah), ada sebuah kon-
sensus bahwa pendidikan membawa beragam manfaat (mo -
neter dan non-moneter) yang menguntungkan orang yang
berinvestasi dalam pendidikan itu sendiri maupun komunitas
tempat tinggal mereka. Mengukur besarnya manfaat pendi -
dikan seperti ini merupakan prioritas riset yang penting, yang
kemajuannya membutuhkan pengukuran yang lebih baik atas
karakteristik orang-orang di pelbagai macam bidang serta
survei yang mengikuti individual yang sama dalam rentang
waktu yang panjang.

Indikator pendidikan yang tersedia sekarang meliputi
beragam bidang. Beberapa mengacu pada input (tingkat pen -
daftaran sekolah, anggaran pendidikan, dan sumber daya se -
kolah), sementara yang lain mengacu pada throughput dan out-
put (tingkat kelulusan, lamanya tahun bersekolah, pengukur -
an berbasis tes standar atas tingkat melek huruf dan melek
angka). Mana di antara indikator-indikator ini yang lebih re -
levan bergantung pada taraf pembangunan suatu negara dan
pada tujuan proses evaluasi itu sendiri. Indikator yang terse-
dia menggarisbawahi perbedaan besar antar negara, dengan
pelbagai indikator pendidikan yang kadang menunjukkan
pola-pola yang saling bertentangan. Di beberapa negara, mi -
salnya, bisa saja didapati tingginya pencapaian mahasiswa
yang mengenyam pendidikan universitas dengan rendahnya
pencapaian sejumlah besar kaum muda, terutama dari rumah
tangga di lapisan sosial-ekonomi terbawah. Kondisi yang ber -
tolak belakang ini akan saling menafikan dalam pengukuran
ringkas terhadap pendidikan (misalnya bila dipakai tahun
rata-rata  bersekolah), padahal ini penting bagi kajian atas
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kualitas hidup. Di dalam negeri, pengukuran ketimpangan
dalam hal outcome pembelajaran ini sangat penting, terutama
bagi pemuda dengan skala pencapaian terendah yang berisiko
miskin atau tersisih dari pekerjaan bergaji tinggi dan setimpal
semasa dewasanya. Karena pendidikan memberi prediksi pen -
ting bagi banyak dimensi kehidupan manusia, semua survei
sosial harus secara sistematis mengikutsertakan informasi
mengenai pengalaman belajar responden dan orang tua mere-
ka, serta informasi mengenai ciri-ciri lain yang meme ngaruhi
kualitas hidup mereka. 

Sebagian indikator yang paling relevan untuk mengkaji
dampak pendidikan terhadap kualitas hidup adalah ukuran
kompetensi seseorang. Beberapa perangkat telah dikembang -
kan selama beberapa tahun terakhir ini untuk mengukur kom-
petensi secara standar, meskipun perangkat-perangkat terse-
but masih memiliki kekurangan yang signifikan. Pertama dan
yang paling jelas, tidak semua negara memberlakukan survei
tersebut. Kedua, sebagian dari perangkat ini tidak dikembang -
kan dari perspektif untuk mengukur kapabilitas seseorang
dalam pengertian luas, melainkan dengan maksud mengkaji
kebijakan pendidikan, yang pada umummya berfokus pada
kompetensi-kompetensi terukur yang lebih sempit. Ketiga,
perangkat kajian yang ada kerap memiliki cakupan yang sem-
pit, mengingat kegiatan bersekolah itu hanyalah satu dari
berbagai input yang membuahkan pengetahuan, pengembang -
an kemampuan, dan perbaikan dalam kualitas hidup. Infor -
masi mengenai pengalaman dan kompetensi “lunak” yang di -
serap anak-anak pada masa awal tumbuh kembang mereka
sangatlah terbatas, padahal makin banyak bukti mengatakan
bahwa pengalaman selama usia dini tersebut berpengaruh
penting pada pembelajaran dan kualitas hidup seseorang di
kemudian hari. Alat ukur juga tak memadai untuk memban -
dingkan antara kompetensi mahasiswa di pendidikan tinggi
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dan menilai pengalaman seorang pekerja dalam kaidah pen-
didikan dan pelatihan semasa dewasa (sekalipun ini akan ber -
ubah bila survei-survei baru mengenai kompetensi orang de -
wasa telah dikembangkan dan diterapkan). Sedangkan untuk
ciri-ciri lain kualitas hidup, problem utama bagi indikator-
indikator di bidang ini bukanlah pada kurangnya informasi
rinci mengenai pendidikan per se, melainkan kurangnya survei
yang mengukur pendidikan dan outcome lain yang penting
bagi kualitas hidup di tingkat individu.

Aktivitas Personal  

Bagaimana seseorang menggunakan waktunya dan sifat akti -
vitas personal mereka juga berpengaruh pada kualitas hidup,
terlepas dari pendapatan yang diperoleh. Aktivitas yang dila -
kukan seseorang memiliki efek pada kesejahteraan subjektif
orang tersebut, baik dalam hal pengalaman hedonis (Gambar
2.2.) maupun penilaian evaluatifnya. Lebih umum lagi, orang
tidak selalu “memilih” di antara aktivitas-aktivitas ini dengan
cara yang sama mereka mengalokasikan anggarannya untuk
berbagai barang, akibat kurangnya alternatif yang efektif.
Lebih lanjut, pilihan-pilihan ini secara umum akan berimbas
pada orang-orang lain dalam keluarga dan komunitas, dengan
beberapa dari aktivitas personal ini secara efektif merepre-
sentasikan biaya tak langsung bagi produksi (misal: biaya
menglaju) ketimbang sebagai konsumsi.

Baik karena tuntutan politik maupun kemungkinan un -
tuk menyajikan ukuran-ukuran konkret yang dapat diperban -
dingkan, maka aktivitas-aktivitas utama yang dibahas oleh
Komisi adalah kerja upahan, kerja non-upahan, menglaju, dan
waktu luang. Perumahan, meskipun tidak mewakili sebuah
aktivitas per se, juga dibahas karena merupakan latar belakang
bagi sejumlah aktivitas personal.
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• Kerja upahan penting bagi kualitas hidup, sebagian ka -
rena ada identitas yang disematkannya serta kesem -
pat an bersosialisasi dengan yang lain. Meski demikian,
tidak semua pekerjaan sama-sama bernilai dalam pe -
ngertian ini. Hal ini menggarisbawahi pentingnya me -
ngumpulkan informasi yang lebih sistematis mengenai
kualitas kerja upahan, seperti yang dilakukan sejumlah
organisasi internasional dalam studi mereka yang
terus berlanjut tentang “kerja yang layak”. Beberapa
survei nasional menyediakan informasi tentang ber -
bagai aspek kerja yang layak, seperti pekerjaan non-
standar, kesenjangan gender dalam hal kerja dan gaji,
diskriminasi di tempat kerja, peluang belajar sepanjang
hayat, akses pekerjaan bagi orang cacat, waktu kerja
dan “jam-jam tanpa sosialisasi,” keseimbangan antara
hidup dan bekerja, kecelakaan kerja dan risiko fisik,
intensitas kerja, dialog sosial, dan otonomi pe kerja.
Namun pemanfaatan praktisnya terkendala oleh kecil-
nya ukuran sampel dan perbedaan survei antar negara.

• Kerja domestik non-upahan, seperti berbelanja, meng -
asuh anak dan anggota keluarga lainnya, penting ke -
tika kita mengevaluasinya dalam perspektif jumlah
total layanan rumah tangga yang diproduksi dan
bagaimana kerja rumahan didistribusi antara laki-laki
dan perempuan.  

• Waktu yang dibutuhkan untuk menglaju juga kunci da -
lam hal kualitas kerja. Untuk memantaunya dibutuh -
kan informasi mengenai jumlah jam yang terpakai
untuk pulang-pergi ke tempat kerja dalam periode ter-
tentu, sekaligus data tentang keterjangkauan akses
maupun keterjangkauan ongkos sarana transportasi. 

• Telah lama riset menekankan pentingnya waktu luang
bagi kualitas hidup. Riset menunjuk pada pentingnya
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menyusun indikator-indikator mengenai kuantitas
wak tu luang (banyaknya jam) dan kualitasnya (berapa
kali, di mana terjadinya, kehadiran orang lain), begitu
pula pengukuran terhadap keikutsertaan dalam ke giat -
an-kegiatan budaya, serta pengukuran terhadap “poor
leisure” (seperti proporsi anak-anak yang tidak meng-
habiskan liburan di luar rumah tahun sebelumnya).

• Terakhir, kendati perumahan itu penting bagi berbagai
outcome sosial (seperti pendidikan anak), tidak ada
seperangkat indikator perumahan yang tersedia untuk
membuat komparasi internasional. Membenahi situasi
ini membutuhkan informasi yang lebih baik mengenai
jumlah tunawisma atau mereka yang hidup di tempat
penampungan darurat, serta mengenai kualitas peru -
mahan (misalnya dalam hal fasilitas lokal yang tersedia
serta kepadatannya). 

Dalam beberapa kasus, indikator yang pas dalam berba-
gai bidang ini sudah tersedia, dan tantangannya adalah me -
ngembangkan apa yang sudah dicapai di masa lalu. Namun di
bidang-bidang lainnya, pengukuran yang ada masih mengan-
dung kekurangan serius, dan kemajuan mengharuskan ada -
nya investasi dalam kapasitas statistik baru. Benang merah
dari semua aktivitas personal yang digambarkan di atas ada -
lah mengukur bagaimana orang menggunakan waktunya.
Waktu adalah metrik alamiah untuk membandingkan aktivi-
tas personal dan (sebagaimana dibahas pada Bab I) meru-
pakan input penting untuk menyusun neraca satelit keuangan
rumah tangga. Salah satu prioritas adalah menyusun alat ukur
yang berpijak pada definisi yang jelas dan didasarkan pada
survei dengan desain yang konsisten, yang menggambarkan
pola selama setahun penuh dan dilaksanakan dengan rutini-
tas yang memadai—semua persyaratan yang jarang terpe -
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nuhi. Idealnya, survei ini harus meliputi jumlah waktu yang
dihabiskan untuk berbagai macam aktivitas itu sekaligus
perasaan-perasaan yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut.
Hal ini penting mengingat aktivitas yang sama dapat memicu
pengalaman hedonis yang berbeda bergantung pada kondisi
masing-masing orang (misal, apakah mereka bekerja atau
tidak); informasi ini juga penting untuk mengevalusi ketim-
pangan antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat
(katakanlah, berdasarkan gender). Kendati investasi dalam
kapasitas statistik ini memang mahal dan bersaing dengan
prioritas-prioritas lainnya, manfaatnya bagi riset kualitas
hidup sangatlah besar.

Hak Suara Politik dan Tata Kelola Pemerintahan 

Hak suara politik adalah dimensi integral kualitas hidup. Seca -
ra intrinsik, kemampuan untuk berpartisipasi sebagai warga
negara sepenuhnya, bisa berpendapat dalam penyusunan ke -
bijakan, berbeda pendapat tanpa rasa takut, dan berdiri me -
nentang apa yang dianggap salah merupakan kebebasan yang
sangat hakiki. Secara instrumental, hak suara politik dapat
memberikan koreksi terhadap kebijakan publik: ia bisa men-
jamin akuntabilitas pihak berwenang serta institusi-institusi
publik, mengungkap apa yang sebenarnya dibutuhkan dan
diapresiasi oleh masyarakat, dan mengundang perhatian ter-
hadap kekurangan-kekurangan signifikan di tengah masyara -
kat. Hak suara politik juga mengurangi potensi konflik dan
memperkaya prospek tercapainya konsensus mengenai isu-isu
penting, dengan manfaatnya bagi efisiensi ekonomi, keadilan
sosial, dan inklusivitas dalam kehidupan publik.  

Peluang untuk menyuarakan hak politik dan tingkat res -
ponsivitas sistem politik bergantung pada ciri institusional
masing-masing negara, seperti ada dan berfungsinya demo kra -
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si, hak pilih universal, media yang independen, dan organi sasi-
organisasi masyarakat sipil. Hal ini juga bergantung pada be -
berapa aspek pokok tata kelola pemerintahan, seperti jamin an
legislatif dan ditegakkannya hukum. Jaminan legislatif men-
cakup hak konstitusional dan hak yang dijamin oleh hu kum
yang berlaku, yang memperkaya kualitas hidup masyara kat
dan mencerminkan konsensus sosial yang berlaku di ber bagai
negara dan zaman. Struktur hukum juga dapat meme ngaruhi
iklim investasi sebuah negara, dan oleh karena itu ber dampak
pada berfungsinya pasar, pertumbuhan ekonomi, penciptaan
lapangan kerja, dan kesejahteraan materiil. Meski demikian,
untuk mewujudkan potensi tersebut, jamin an hu kum membu-
tuhkan implementasi yang efektif dan ke adilan yang substan-
tif, yang bergantung pada cara kerja ber bagai  ins titusi (kata -
kanlah polisi, kehakiman, dan berbagai pelayanan adminis-
tratif publik), apakah mereka bersih dari korupsi, inter vensi
politik, dan prasangka sosial, serta apakah mereka bisa dimin -
tai pertanggungjawaban atas keputusan-keputusannya.

Perbandingan yang didasarkan pada indikator-indikator
yang ada sekarang menggarisbawahi luasnya perbedaan
antara negara, terutama antara negara-negara yang memiliki
sejarah demokrasi yang panjang, dengan negara-negara yang
baru belakangan beranjak dari rezim otoriter menuju rezim
demokratis dan belum sepenuhnya memapankan bermacam
kebebasan dan hak-hak warga. Namun bahkan di negara maju
sekalipun, rendahnya kepercayaan terhadap institusi-institusi
publik dan penurunan partisipasi politik menampakkan
kesenjangan yang kian melebar antara persepsi warga dan
persepsi elit politik mengenai tata kerja institusi-institusi
demokratis. Terjadi pula perbedaan-perbedaan sistematis
mengenai bagaimana kelompok yang beraneka ragam menge-
jahwantahkan hak suara politiknya, juga perbedaan terkait
penghargaan terhadap hak-hak fundamental dan peluang par-
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tisipasi warga di negara-negara ini, khususnya antara  warga
dengan imigran yang jumlahnya kian bertambah.   

Indikator-indikator mengenai hak suara politik dan tata
kelola pemerintahan bisa berguna untuk mengevaluasi
berfungsinya demokrasi multipartai dan hak pilih universal,
tingkat partisipasi dalam keputusan pemerintah di tingkat
lokal, kehadiran media yang bebas serta pelbagai kebebasan
(semisal untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi
masyarakat sipil, serikat buruh, dan organisasi profesional,
atau untuk berpartisipasi dalam aktivitas sipil dan sosial).
Indikator yang relevan harus mencakup hak-hak yang terda -
pat dalam konstitusi, undang-undang (misalnya yang men-
dukung pengadilan pidana dan perdata, kesetaraan, inklusi,
akuntabilitas, serta aksi afirmatif), kovenan-kovenan interna-
sional mengenai hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan
pokok, serta tata kerja sistem yudisial (misalnya indepen-
densinya dari korupsi dan campur tangan politik, kecepatan-
nya menangani perkara, dan aksesibilitasnya baik bagi warga
negara dan pendatang). Banyak dari indikator ini kerap di -
susun oleh badan-badan di luar sistem statistik nasional dan
didasarkan terutama pada opini pakar. Indikator-indikator ini
harus dilengkapi, dan dalam banyak kasus perlu digantikan
dengan survei mengenai persepsi warga tentang seberapa ber-
jalan institusi-institusi politik, hukum, dan eksekutif, kesulit -
an warga dalam mengakses institusi-institusi tersebut, serta
kepercayaan warga terhadapnya. Survei macam ini juga perlu
menangkap ketimpangan antar berbagai kelompok sosial-
ekonomi dalam mengakses institusi-institusi tersebut.

Koneksi Sosial  

Koneksi sosial meningkatkan kualitas hidup dalam banyak ca -
ra. Orang dengan banyak koneksi sosial memberi nilai la poran
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yang lebih tinggi dalam evaluasi hidupnya, mengingat banyak
dari aktivitas personal yang paling menyenangkan adalah so -
sialisasi atau bergaul. Manfaat koneksi sosial menjalar luas
sampai ke kesehatan dan peluang mendapatkan pekerjaan, be -
gitu pula beberapa ciri lingkungan tempat tinggal (misalnya,
merebaknya kriminalitas dan kinerja sekolah-sekolah se -
tempat). Untuk menggarisbawahi manfaat langsung dan tidak
langsung yang dihadirkannya ini, koneksi sosial kerap dija -
barkan sebagai “modal sosial”. Sebagaimana tipe modal lain-
nya, eksternalitas yang bersumber dari modal sosial kadang
bisa negatif: contohnya, keikutsertaan pada ke lompok terten-
tu dapat menguatkan rasa akan kekhasan identitas diri yang
lebih lanjut dapat memicu iklim kekerasan dan konfrontasi de -
ngan kelompok lain. Namun, hal ini sebenar nya justru meng-
garisbawahi pentingnya menganalisa sifat dari koneksi-konek-
si sosial itu serta luasnya efek yang ditimbulkan, dan bukan
menyepelekan kepentingannya. Bukti-bukti yang ada mem-
perlihatkan bahwa koneksi sosial meng untungkan orang-
orang dalam jaringan, dan berdampak pula pada para non-par-
tisipan. Dampak pada non-partisipan ini bergantung pada
watak kelompok tersebut serta efek-efek yang sedang diamati.

Pemicu perubahan dalam koneksi sosial seseorang tidak
selalu dipahami dengan baik. Koneksi sosial memberi layanan
kepada orang (misalnya kepastian, rasa aman), dan perkem-
bangan program-program pasar maupun pemerintah bisa me -
ngurangi ikatan antara individu dengan komunitasnya, berkat
apa yang disediakan oleh penataan alternatif dari pasar dan
pemerintah tadi. Yang jelas adalah melonggarnya ikatan terse-
but bisa memengaruhi hidup orang secara negatif, sekalipun
bila fungsinya diambil alih oleh alternatif-alternatif dari pasar
atau pemerintah yang meningkatkan taraf aktivitas ekonomi
(seperti ketika sistem siskamling swadaya diganti dengan
satpam  yang digaji). Untuk menghindari evaluasi yang bias
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dalam hal kesejahteraan manusia, ukuran-ukuran koneksi so -
sial ini menjadi penting dan dibutuhkan.

Riset tentang koneksi sosial secara tradisional mengan-
dalkan pengukuran proksi, seperti jumlah keanggotaan indi-
vidu dalam suatu asosiasi, atau frekuensi aktivitas yang di -
asumsikan merupakan hasil dari koneksi sosial (contoh: peri-
laku altruistik dan hasil pemungutan suara). Kini indikator
proksi tersebut dianggap bukanlah ukuran yang baik atas ko -
neksi sosial, dan muncul pandangan bahwa pengukuran yang
terpercaya membutuhkan survei mengenai perilaku dan akti -
vitas seseorang. Pada tahun-tahun belakangan ini, sejumlah
biro statistik (Inggris, Australia, Kanada, Irlandia, Belanda,
dan baru-baru ini Amerika Serikat) merintis survei yang meng -
 ukur berbagai bentuk koneksi sosial. Misalnya, modul-modul
khusus dalam survei angkatan kerja di AS menanyakan pada
para responden mengenai keterlibatan politis dan sipil mere-
ka, keanggotaan dan kerja sukarela mereka dalam berbagai
organisasi, hubungan dengan tetangga dan anggota ke luarga,
serta cara mereka memperoleh informasi dan berita. Survei se -
rupa harus diterapkan di daerah lain, berdasarkan pada perta -
nyaan dan protokol yang memungkinkan komparasi sahih
antar negara dan antar waktu. Kemajuan dalam meng ukur di -
mensi-dimensi lain koneksi sosial (seperti kepercayaan terha -
dap orang lain, isolasi sosial, ketersediaan bantuan informal
saat sedang dibutuhkan, keterlibatan di tempat kerja dan da -
lam aktivitas keagamaan, pertemanan lintas ba tas ras, agama,
dan kelas sosial) juga perlu didorong dengan mempelajari
peng alaman negara-negara lain di bidang ini.

Kondisi Lingkungan  

Kondisi lingkungan tidak hanya penting untuk keberlanjutan
jangka panjang, melainkan juga dampak langsungnya terha -
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dap kualitas hidup manusia. Pertama, kondisi lingkungan me -
mengaruhi kesehatan manusia, baik secara langsung (melalui
polusi air dan udara, zat-zat berbahaya, serta bunyi) dan se -
cara tidak langsung (melalui perubahan iklim, perubahan sik-
lus karbon dan air, hilangnya keanekaragaman hayati serta
bencana alam yang berdampak pada kondisi ekosistem). Ke -
dua, masyarakat diuntungkan oleh jasa yang disediakan oleh
lingkungan, seperti akses air bersih dan area rekreasi. Hak
mereka dalam hal ini (termasuk hak mengakses informasi
lingkungan) juga semakin diakui. Ketiga, orang memberi nilai
pada baik buruknya lingkungan, dan penilaian ini memenga -
ruhi pilihan aktual mereka (semisal pilihan tempat tinggal).
Terakhir, kondisi lingkungan dapat mengarah pada variasi
iklim dan bencana alam, seperti kekeringan dan banjir yang
merusak harta benda dan nyawa penduduk yang terkena.  

Namun demikian, mengukur dampak kondisi lingkung -
an terhadap hidup manusia itu rumit. Dampak ini akan terli-
hat dalam rentang waktu yang berbeda-beda, dan imbasnya
juga berbeda-beda bergantung pada ciri orang tersebut (misal -
nya, tempat tinggal dan tempat kerja mereka, asupan meta -
bolismenya). Lebih lanjut, kuatnya hubungan ini kerap dipan-
dang sebelah mata, mengingat keterbatasan pemahaman il -
miah yang ada sekarang, dab taraf di mana beragam faktor
lingkungan dijadikan bahan pengkajian sistemik.

Banyak kemajuan telah dicapai selama dua dekade ter-
akhir dalam hal pengukuran kondisi lingkungan (melalui data
lingkungan yan lebih baik, pengawasan rutin terhadap indika-
tor, dan metode akuntansi lingkungan), pemahaman dampak
lingkungan (evaluasinya terhadap kaitan dengan tingkat mor-
talitas dan morbiditas, produktivitas kerja, dan risiko-risiko
ekonomi menyangkut perubahan iklim, perubahan keaneka -
ragaman hayati, kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana),
serta pengejahwantahan hak-hak untuk mengakses informasi
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lingkungan. Beragam indikator lingkungan dapat dipakai un -
tuk mengukur desakan aktivitas manusia terhadap lingkung -
an, respons pemerintah, perusahaan, dan rumah tangga ter-
hadap kerusakan lingkungan, serta kondisi aktual kualitas
lingkungan hidup.  

Namun demikian, dari perspektif kualitas hidup sendiri,
indikator yang ada tetap lemah dalam hal-hal penting. Sebagai
contoh, indikator emisi merujuk terutama pada nilai agregat
berbagai macam polutan, bukan banyaknya orang yang terpa-
par dosis polutan yang berbahaya. Karena itu indikator yang
ada sekarang harus dilengkapi dengan sejumlah cara, terma-
suk pengawasan rutin terhadap jumlah kematian dini akibat
terpapar polusi udara; jumlah orang yang kekurangan akses
akan air dan alam, atau yang terpapar polusi dan kebisingan
pada taraf membahayakan; serta kerusakan akibat bencana-
bencana lingkungan. Dibutuhkan pula survei yang mengukur
perasaan dan evaluasi masyarakat sendiri terhadap kondisi
lingkungan di daerah tempat tinggal mereka. Karena banyak
dari dampak kondisi lingkungan pada kualitas hidup ini
berbeda-beda antar individu, indikator-indikator ini harus
merujuk pada orang-orang yang dikelompok-kelompokkan
sesuai kriteria klasifikasi yang beragam.

Ketidakamanan Pribadi 

Ketidakamanan pribadi meliputi faktor-faktor eksternal yang
menimbulkan risiko bagi integritas fisik seseorang: tindak
kriminal, kecelakaan, bencana alam, dan perubahan iklim ada -
lah sebagian faktor yang paling kentara.5 Pada kasus-kasus
ekstrem, faktor-faktor ini dapat berujung pada kematian
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orang bersangkutan. Walaupun elemen-elemen di atas hanya
sebagian kecil dari penyebab semua kematian, dan sudah ter-
catat dalam data umum statistik mortalitas, ada satu alasan
untuk melakukan pengukuran spesifik terhadap frekuensi -
nya, yakni karena dampaknya pada kondisi emosional sese -
orang sangatlah berbeda dengan kematian yang terkait de -
ngan kondisi-kondisi medis, sebagaimana ditunjukan oleh
besarnya dampak kehilangan orang yang dicintai pada kese-
jahteraan subjektif seseorang.

Bentuk ketidakamanan pribadi yang tak terlalu ekstrem,
seperti tindak kriminal, memengaruhi kualitas hidup orang
dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Bahkan lebih banyak
lagi jumlah orang yang melaporkan rasa takut menjadi korban
serangan fisik. Salah satu ciri paling menakjubkan dalam
lapor an mengenai rasa takut subjektif akan tindak kriminal
adalah betapa minimnya kaitan rasa takut itu dengan ke -
nyataan jumlah korban aktual (experienced victimization).
Negara yang lebih tinggi persentase warganya yang melapor -
kan rasa takut akan tindak kriminal tidak dengan sendirinya
mengalami kasus viktimisasi yang lebih tinggi pula. Semen -
tara di dalam negeri, orang-orang yang lebih tua dan kaya
merasa lebih tidak aman dibanding mereka yang lebih muda
dan lebih miskin, meskipun pada nyatanya peluang mereka
menjadi korban tindak kriminal justru lebih kecil.  

Pola di atas menggarisbawahi pentingnya mengembang -
kan pengukuran keamanan pribadi yang lebih rutin dan dapat
diandalkan demi memberi orientasi bagi diskusi publik.
Survei viktimisasi adalah alat penting untuk mengevaluasi
frekuensi tindak kriminal dan rasa takut yang ditimbulkan-
nya. Cara-cara lain juga perlu dikerahkan untuk mengkaji an -
caman-ancaman lain bagi keamanan pribadi, seperti kekeras -
an rumah tangga dan kekerasan di negara-negara yang berke-
camuk konflik dan perang.
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Ketidakamanan Ekonomi

Ketidakpastian akan kondisi ekonomi di masa depan menyi-
ratkan adanya bermacam risiko, khususnya pengangguran,
penyakit, dan usia lanjut. Realisasi risiko-risiko ini punya kon-
sekuensi negatif terhadap kualitas hidup, bergantung parah-
nya tingkat goncangan yang ditimbulkan, durasinya, stigma
yang terkait dengannya, dan penanganan risiko (risk aversion)
masing-masing orang serta implikasi ekonominya.  

Hilangnya pekerjaan dapat mengakibatkan ketidak -
amanan ekonomi ketika pengangguran cenderung berulang
dan langgeng, ketika tunjangan pengangguran relatif rendah
dibanding gaji sebelumnya, atau ketika pegawai harus rela me -
nerima banyak potongan upah, jam kerja, atau keduanya demi
mendapatkan pekerjaan baru. Konsekuensi dari ketidak -
amanan kerja dapat langsung terasa (mengingat pendapatan
pengganti umumnya lebih rendah dibanding pendapatan dari
kerja sebelumnya) atau nanti dalam jangka panjang (akibat
potensi berkurangnya gaji saat seseorang mendapat pekerjaan
baru). Meskipun indikator konsekuensi-konsekuensi tersebut
sudah tersedia, perbandingan antara negara sulit dilakukan.
Diperlukan investasi khusus ke arah itu. Ketidakamanan kerja
dapat juga diukur dengan meminta para pekerja mengevaluasi
kepastian kerja mereka sekarang atau dengan meminta mere-
ka memeringkat ekspektasi hilangnya pekerjaan mereka
dalam waktu dekat. Ketakutan akan hilangnya pekerjaan bisa
berdampak negatif bagi kualitas hidup para pekerja (yakni
penyakit fisik dan mental, ketegangan dalam hidup rumah
tangga) dan begitu pula bagi perusahaan (misalnya: dampak
jelek pada motivasi dan produktivitas si pekerja, rasa tidak se -
jalan dengan tujuan-tujuan perusahaan) serta masyarakat
pada umumnya.

Penyakit bisa menimbulkan ketidakamanan ekonomi
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baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagi kelompok
masyarakat yang tidak memiliki asuransi kesehatan (atau
cuma parsial), biaya medis dapat berakibat fatal: memaksa
mereka berutang, menjual rumah dan aset lain, atau meng -
abaikan pengobatan dengan risiko outcome kesehatan yang
makin buruk di masa mendatang. Salah satu indikator keti-
dakamanan ekonomi yang terkait dengan penyakit diambil
dari banyaknya orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan.
Namun demikian, risiko yang ditangani oleh asuransi kese-
hatan juga berbeda-beda, dan orang yang diasuransikan pun
bisa harus mengeluarkan biaya kesehatan yang tinggi dari
koceknya sendiri saat terserang sakit. Selain biaya kesehatan
dari koceknya sendiri ini, masih harus ditambahkan berku-
rangnya pendapatan yang terjadi bila seseorang harus berhen-
ti bekerja, dan pihak asuransi (kesehatan atau lainnya) tidak
menyediakan pendapatan pengganti.

Usia lanjut bukanlah risiko per se, namun bisa mengha -
dirkan ketidakamanan ekonomi akibat ketidakpastian dalam
hal kebutuhan dan sumber daya pasca lengser dari pasar tena-
ga kerja. Terutama ada dua jenis risiko yang penting. Yang
pertama adalah risiko tidak memadainya sumber daya selama
pensiun, akibat pembayaran pensiun yang tidak mencukupi
atau kebutuhan besar akibat penyakit dan catat fisik. Yang
kedua adalah risiko volatilitas pembayaran pensiun. Kendati
semua sistem pembayaran pensiun terpapar beberapa tipe
risiko, membesarnya peran sektor swasta dalam membiayai
pensiun usia lanjut (dalam bentuk pensiun dari tempat kerja
maupun tabungan pribadi) telah memperluas cakupan sistem
pensiun di banyak negara. Tapi ada ruginya: risiko berpindah
dari pemerintah dan perusahaan kepada individu, dan karena
itu ketidakamanan mereka meningkat.  

Banyak faktor yang menimbulkan ketidakamanan eko -
nomi tercermin dalam beragam pendekatan yang dipakai un -
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tuk mengukurnya. Beberapa pendekatan berupaya meng -
kuantifikasi frekuensi risiko-risiko tertentu, sementara lain-
nya mencermati konsekuensi suatu risiko yang terjadi dan
cara yang tersedia bagi masyarakat untuk melindungi diri dari
risiko tersebut (khususnya sumber daya yang disediakan oleh
program jaring pengaman sosial). Pengukuran komprehensif
terhadap ketidakamanan ekonomi idealnya menghitung fre -
kuensi setiap risiko sekaligus konsekuensinya, dan beberapa
upaya ke arah itu telah dijajal. Masalah lebih lanjut adalah
masalah menghitung nilai agregat pelbagai risiko yang me -
nimbulkan ketidakamanan ekonomi, mengingat indikator
yang menggambarkan risiko-risiko ini tidak memiliki metrik
bersama untuk mengevaluasi tingkat keparahannya. Masalah
terakhir yang justru lebih pelik lagi adalah menghitung kon-
sekuensi jangka panjang atas kualitas hidup dari beragam ke -
bijakan yang dipakai untuk mengurangi ketidakamanan
ekonomi (melalui efeknya terhadap pengangguran dan par-
tisipasi tenaga kerja).

Isu-isu yang Saling Bersinggungan

Sebagian besar tantangan pengukuran yang dijabarkan di atas
berlaku spesifik untuk tiap-tiap dimensi kualitas hidup, dan
Komisi hanya menyinggung beberapa upaya yang diperlukan.
Terpulang pada badan-badan terkait dengan keahlian di bi -
dangnya untuk merumuskan detail rencana aksi yang kon -
kret. Namun demikian, tantangan-tantangan lainnya bersifat
saling bersinggungan dan sepertinya tidak mungkin ditangani
melalui inisiatif-inisiatif yang dilakukan sendiri-sendiri di
masing-masing bidang.6 Tiga dari isu-isu ini layak mendapat

98 MENGUKUR KESEJAHTERAAN

6. Sekalipun ketidakamanan diperlakukan di sini sebagai sebuah faktor
objektif yang membentuk kualitas hidup, ia juga bisa dipandang seba-



sorotan khusus. 

Ketimpangan Kualitas Hidup

Tantangan persinggungan pertama bagi indikator kualitas
hidup adalah untuk merinci ketimpangan dalam kondisi indi-
vidual pada beragam dimensi kehidupan, bukan sekadar kon-
disi rata-rata di setiap negara. Pada taraf tertentu, kelalaian
menghitung ketimpangan inilah yang menjadi penyebab
“melebarnya kesenjangan” antara statistik agregat yang men-
dominasi diskusi kebijakan dengan sentimen masyarakat me -
ngenai kondisi yang mereka alami, sebagaimana diidentifikasi
oleh Presiden Perancis ketika membentuk Komisi.  

Meskipun metodologi baku dan sumber-sumber data
bisa dipakai untuk mengukur ketimpangan distribusi sumber
daya ekonomi dengan cara yang cukup dapat diandalkan,
peng ukuran dimensi non-moneter kualitas hidup masih ku -
rang memuaskan. Hal ini terutama berlaku karena ketim -
pangan tidak senantiasa dapat digambarkan melalui infor-
masi tentang besaran distribusi ciri-ciri ini di sekitar nilai
rata-ratanya. Sebagai contoh, perbedaan rentang hidup manu-
sia bisa jadi mencerminkan perbedaan genetis yang terdis-
tribusi secara acak dalam populasi: dalam kondisi ini, mem-
persempit distribusi durasi hidup secara keseluruhan tidak
akan membuat masyarakat jadi kurang “timpang” dengan cara
apapun yang bisa meyakinkan secara moral.  

Bagimanapun, masalahnya lebih dalam dari sekadar me -
ngembangkan pengukuran yang tepat. Ada banyak ketim -
pangan, dan masing-masingnya signifikan. Hal ini menyirat -
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gai isu persinggungan oleh karena banyak ragamnya risiko yang terpa-
par pada diri individu. Penempatan ketidakamanan di antara faktor-
faktor objektif telah diperdebatkan panjang lebar dan merupakan hasil
kesepakatan.



kan bahwa kita harus menghindari asumsi bahwa salah satu di
antaranya (misal, pendapatan) akan selalu mencakup semua
lainnya. Pada saat yang sama, beberapa jenis ketimpangan
bisa saling memengaruhi satu sama lain. Disparitas gender
misalnya. Sekalipun luas terjadi di banyak negara dan kelom-
pok masyarakat, masalah ini umumnya lebih banyak dite-
mukan di rumah tangga dengan status sosial-ekonomi yang
rendah. Di banyak negara berkembang, efek gabungan dari
status gender dan status sosial-ekonomi kerap mengakibat -
kan perempuan muda dari rumah tangga miskin berhenti
bersekolah dan tidak bisa memiliki pekerjaan yang layak. Pe -
luang untuk mengekspresikan diri dan hak suara politik mere-
ka juga tersendat, dan mendekatkan mereka kepada bahaya
yang berisiko bagi kesehatan. Pengukuran sebagian ketim -
pangan ini (seperti yang terkait dengan kelas dan status
sosial-ekonomi) selama bertahun-tahun telah turut berperan
melahirkan kebijakan-kebijakan dan institusi-institusi yang
bertujuan menekan intensitas dan dampak ketimpangan. Ke -
timpangan jenis lainnya, seperti antar kelompok etnik, tergo-
long baru (setidaknya di negara yang mengalami gelombang
besar imigrasi) dan menjadi semakin rawan secara politis di
kemudian hari seiring dengan berlanjutnya imigrasi.  

Penting kiranya untuk mengkaji ketimpangan-ketim-
pangan ini dengan cara yang komprehensif, dengan melihat
perbedaan-perbedaan kualitas hidup antar orang, kelompok
masyarakat, dan generasi. Lebih lanjut, karena masyarakat
dapat diklasifikasi menurut berbagai macam kriteria, dan
tiap-tiap kriteria memiliki relevansi bagi hidup manusia, ke -
timpangan harus diukur dan didokumentasikan bagi kelom-
pok yang majemuk ini. Survei yang memadai harus dikem-
bangkan untuk mengkaji sifat komplementer antara pelbagai
jenis ketimpangan dan untuk mengidentifikasi sebab-sebab
yang mendasarinya. Komunitas statistik mengemban tugas
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untuk secara rutin menyokong analisa ini dengan data-data
yang tepat.

Mengkaji Tautan Antara 
Berbagai Dimensi Kualitas Hidup

Tantangan persinggungan kedua, yang sudah disebut di atas,
adalah untuk mengkaji secara lebih baik kaitan antara berba-
gai dimensi kualitas hidup. Sebagian dari permasalahan kebi-
jakan yang terkait di sini adalah bagaimana perkembangan di
satu bidang (misalnya pendidikan) memengaruhi perkem -
bangan di bidang lainnya (katakanlah status kesehatan, hak
suara politik, dan koneksi sosial), dan bagaimana kemajuan di
semua bidang terkait dengan kemajuan dalam hal penda -
patan. Sebagian dari keterkaitan ini, terutama di tingkat indi-
vidu, belum banyak diukur dan kurang dipahami, sementara
mengabaikan efek kumulatif dari berbagai kekurangan ini
akan berujung pada kebijakan yang tidak optimal. Misalnya,
hilangnya kualitas hidup karena miskin dan sakit jauh mele -
bihi jumlah total dari kedua efek itu secara terpisah. Impli -
kasinya, pemerintah perlu menargetkan intervensinya secara
lebih spesifik pada kelompok masyarakat yang mengalami
kedua kekurangan itu.

Mengkaji keterkaitan antar berbagai dimensi kualitas hi -
dup ini tidaklah mudah, karena sistem statisik kian terseg-
mentasi di antara berbagai disiplin ilmu, di mana instrumen
pengukuran di tiap bidang cenderung tidak mengikuti per -
kembangan di bidang lainnya. Namun kemajuan bisa dicapai
dengan mengembangkan informasi tentang “distribusi ga -
bungan” ciri-ciri yang paling menonjol dalam kualitas hidup
semua orang (seperti pengalaman hedonis, status kesehatan,
pendidikan, hak suara politik). Kendati pengembangan penuh
informasi ini baru akan tercapai dalam jangka panjang, lang -
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kah nyata ke arah ini dapat direalisasikan dengan memasuk -
kan dalam semua survei beberapa pertanyaan standar yang
memungkinkan responden diklasifikasi berdasarkan ciri-ciri
tertentu, serta yang menggambarkan kondisi mereka di ba -
nyak bidang. Investasi juga perlu ditanamkan untuk mengem-
bangkan survei longitudinal, yang memungkinkan karakteris-
tik personal seseorang diamati dan arah hubungan kausalitas
antara berbagai faktor yang memengaruhi hidup responden
dianalisa dengan lebih baik.

Menghitung Agregat dari
Berbagai Dimensi Kualitas Hidup  

Tantangan persinggungan ketiga dalam penelitian kualitas
hidup adalah menghitung agregat pengukuran yang bermacam-
macam ini dengan cara yang ringkas. Persoalan agregat ini
berlaku spesifik pada setiap ciri kualitas hidup (seperti kasus
pengukuran kesehatan yang memadukan angka mortalitas
dan morbiditas) maupun secara lebih umum, yang membu-
tuhkan pemerian nilai dan agregat dari pencapaian-pencapai -
an dalam berbagai bidang kehidupan, baik untuk masing-ma -
sing orang maupun masyarakat secara keseluruhan. Pencarian
ukuran skala untuk kualitas hidup kadang dipandang sebagai
tantangan tunggal terpenting yang dihadapi oleh penelitian di
bidang ini. Meskipun penekanan ini kadang salah tempat
–muatan informasi dalam indeks agregat manapun akan se -
lalu mencerminkan kualitas pengukuran yang dipakai untuk
menyusunnya—permintaan akan ini sangatlah kuat, dan
biro-biro statistik semestinya berperan menjawab tantangan
tersebut.  

Dulu, respons paling umum atas tuntutan ini adalah de -
ngan mengagregasikan sejumlah indikator (yang diseleksi dan
diberi skala sedemikian rupa) dari kinerja rata-rata di berbagai
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bidang pada tataran negara. Contoh paling terkenal yang
memakai pendekatan ini adalah Indeks Pembangunan Ma -
nusia. Ukuran ini telah dan terus memainkan peran komuni -
kasi yang baik, membuahkan pemeringkatan negara yang ber -
beda jauh dengan peringkat PDB per kapita, terutama untuk
beberapa negara miskin. Meski demikian, pilihan akan bobot-
bobot yang dipakai untuk menyusun indeks ini (dan indeks
serupa lainnya) mencerminkan pertimbangan nilai yang me -
miliki implikasi kontroversial. Sebagai contoh, menambahkan
logaritma PDB per kapita pada tingkat harapan hidup (sebagai -
mana yang dilakukan oleh Indeks Pembangunan Manusia)
secara implisit menilai bahwa satu tahun tambahan harapan
hidup di Amerika Serikat nilainya 20 kali lipat satu tahun tam-
bahan harapan hidup di India. Lebih fundamental lagi, karena
dipijakkan pada angka rata-rata setiap negara, pengukuran ini
mengabaikan korelasi penting antara bermacam ciri kualitas
hidup antar manusia, dan tidak sedikit pun mempertimbang -
kan distribusi kondisi-kondisi individual ini dalam tiap
negara. Sebagai contoh, indeks skalar tidak akan berubah jika
rata-rata kinerja di tiap bidang tetap sama, padahal akumulasi
keunggulan atau kekurangan untuk orang yang sama dalam
berbagai bidang kehidupan terus berubah sepanjang waktu.

Beberapa pengukuran agregat atas kualitas hidup mung -
kin dilakukan, bergantung pada perspektif filosofis yang
dianut dan masalah yang hendak dijawab. Beberapa dari peng -
ukuran ini telah digunakan secara sporadis (misalnya rata-
rata kepuasan hidup untuk suatu negara secara utuh, dan
indeks komposit seperti Indeks Pembangunan Manusia, yang
berfokus terutama pada negara berkembang), dan dapat di -
perluas melalui pengukuran berbasis kuesioner mengenai
kesehatan psikologis, perasaan, dan evaluasi masyarakat, dan
melalui pertimbangan akan dimensi-dimensi tambahan kuali-
tas hidup. Pengukuran lainnya juga bisa diterapkan jika sistem
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statistik nasional mengalokasikan investasi untuk menyedia -
kan jenis data yang diperlukan buat komputasinya. Sebagai
contoh, indeks-U, yakni proporsi waktu seseorang ketika pe -
rasaan terkuat yang dilaporkannya adalah perasaan negatif
(lihat Gambar 2.2), membutuhkan informasi mengenai peng -
alaman emosional selama episode tertentu melalui survei
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Gambar 2.3 Kesenjangan dalam PDB per kapita dan tingkat harap-
an hidup saat kelahiran antara AS dan Perancis

Catatan: Data mengacu pada orang-orang yang dianggap “worse-off ”, yakni
yang berada di kuintil terbawah distribusi, menurut tiga ukuran kuali-
tas hidup yang berbeda-beda: i) pengeluaran konsumsi rumah tangga
(disesuaikan dengan jumlah orang dalam setiap rumah tangga); ii) ke -
puasan hidup (berbasis pada pertanyaan, “Sepuas apa Anda pada hidup
Anda secara umum saat ini?” dengan jawaban berskala satu sampai lima;
iii) pengukuran ekuivalen pendapatan, berdasar pada empat “function-
ings” (yakni: laporan kesehatan, status pekerjaan, kualitas perumahan,
dan mempunyai tunggakan gaji). Untuk masing-masing dari ketiga
peng ukuran kualitas hidup ini, angka mencerminkan tingkat rata-rata
bermacam faktor yang memengaruhi kualitas hidup di antara kelompok
“worse-off ”, berdasarkan satu pengukuran relatif terhadap semuanya.

Sumber: M. Fleurbaey, E. Schokkaert, dan K. Decancq (2009), “What Good
is Happiness?”, CORE Discussion Paper, 2009/17, Université
Catholique de Louvain, Belgia. Perhitungan bersumber pada data dari
Russia Longitudinal Monitoring Survey.
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peng gunaan waktu. Serupa dengan itu, metode yang mengan-
dalkan perhitungan tingkat keseringan dan keseriusan dam -
pak pelbagai aspek objektif masing-masing orang (yang ter -
kait de ngan pendekatan kapabilitas), sebelum menghitung
angka rata-rata tiap negara, membutuhkan informasi menge-
nai distribusi gabungan berbagai ciri objektif itu. Dan ter-
akhir, ide tentang ”ekuivalen pendapatan” (yang terkait de -
ngan pende katan alokasi yang adil) membutuhkan informasi
mengenai kondisi masyarakat dalam berbagai dimensi kuali-
tas hidup serta preferensi masing-masing individu mengenai
kondisi ini (pada taraf rujukan tertentu masing-masingnya). 

Pada umumnya, pendekatan yang berbeda akan mem-
buahkan skala ukur kualitas hidup di tiap negara yang berbe-
da pula, serta karakteristik yang berbeda untuk orang-orang
yang diklasifikasikan sebagai “worse-off.” Sebagai contoh, da -
lam sebuah sampel responden Rusia, orang-orang yang ber ada
di kuintil terbawah dalam distribusi ekuivalen pendapatan
melaporkan kondisi kesehatan yang lebih buruk dan angka
pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang
yang diidentifikasi sebagai “worse-off ” berdasarkan pengeluar -
an konsumsinya atau evaluasi kehidupan subjektifnya
(Gambar 2.3). Hal ini menyiratkan bahwa –alih-alih berfokus
menyusun suatu ukuran ringkas tunggal atas kualitas
hidup—sistem statistik harus menyediakan data yang dibu-
tuhkan untuk menghitung pelbagai macam pengukuran agre-
gat sesuai perspektif filosofis tiap-tiap pengguna.

Pesan Utama dan Rekomendasi  

Kualitas hidup mencakup berbagai faktor yang membuat hi -
dup berharga, termasuk faktor-faktor yang tidak diperda-
gangkan di pasar dan tidak tertangkap oleh pengukuran mo -
neter. Kendati perluasan akunting ekonomi telah memasuk -
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kan beberapa elemen tambahan yang memengaruhi kualitas
hidup itu ke dalam pengukuran konvensional berbasis uang
atas kesejahteraan ekonomi, pendekatan tersebut memiliki
kekurangan. Indikator-indikator lainnya punya peran penting
dalam pengukuran kemajuan sosial, dan perkembangan riset
mutakhir telah membuahkan pengukuran baru yang kredibel
untuk setidaknya beberapa aspek kualitas hidup. Ukuran-
ukur an ini, sekalipun tidak menggantikan indikator ekonomi
konvensional, memberikan peluang untuk memperkaya
diskusi kebijakan dan mengabarkan pandangan masyarakat
mengenai kondisi komunitas tempat tinggal mereka; saat ini,
ada potensi bagi pengukuran-pengukuran ini untuk beralih
dari riset menjadi praktik statistik standar. Rekomendasi
Komisi di bidang ini dapat dirangkum sebagai berikut:

Rekomendasi 1: Mengukur kesejahteraan subyektif menyedia kan
informasi kunci tentang kualitas hidup rakyat. Dalam survei-
surveinya, biro-biro statistik harus memasukkan pertanyaan-
pertanyaan yang dapat menangkap evaluasi orang atas hidup-
nya, pengalaman-pengalaman hedonis, dan prioritas-prioritas
mereka.
Riset telah menunjukan bahwa data kesejahteraan subyektif
yang bermakna dan terpercaya mungkin untuk dikumpulkan.
Kesejahteraan subyektif mencakup berbagai aspek berbeda
(evaluasi kognitif seseorang atas hidupnya, emosi positif se -
perti rasa bahagia dan bangga, serta emosi negatif seperti rasa
sakit dan ke khawatiran): masing-masingnya harus diukur se -
cara terpisah untuk menghasilkan pemahaman yang lebih
komprehensif atas kehidupan masyarakat. Pengukuran kuan-
titatif atas aspek-aspek subyektif ini juga berpeluang meng-
hasilkan bukan ha nya ukuran kualitas hidup yang baik per se,
namun juga pemahaman yang lebih baik atas determinan-
determinannya, jauh melampaui persoalan pendapatan ma -
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syarakat dan kondisi materialnya. Terlepas dari banyaknya isu
yang tak terpecah kan, pendekatan pengukuran subyektif ini
menghasilkan informasi penting mengenai kualitas hidup.
Karena itu, jenis-jenis pertanyaan yang telah terbukti nilainya
dalam survei kecil dan tak resmi harus dicakupkan ke dalam
survei-survei besar yang dilakukan oleh biro-biro statistik
resmi. 

Rekomendasi 2: Kualitas hidup juga bergantung pada kondisi
obyektif dan peluang masyarakat. Harus diambil langkah-
langkah untuk memperbaiki pengukuran atas keadaan kesehat -
an, pendidikan, aktivitas personal, hak suara politik, koneksi
sosial, kondisi lingkungan, dan keamanan masyarakat.
Informasi yang relevan untuk menilai kualitas hidup jauh
melampaui persepsi dan laporan masyarakat sendiri yang me -
liputi ukuran-ukuran tentang “kebergunaan” dan kemerde -
kaan mereka. Kendati daftar pasti ciri-ciri tersebut tak pelak
lagi akan bersandar pada pilihan atas nilai, terdapat konsen-
sus bahwa kualitas hidup bergantung pada kesehatan dan
pendidikan masyarakat, aktivitas keseharian mereka (terma-
suk hak akan pekerjaan dan tempat tinggal yang layak), par-
tisipasi mereka dalam proses politik, lingkungan sosial dan
alam tempat me reka hidup, dan faktor-faktor yang memben-
tuk keamanan personal dan ekonomi mereka. Mengukur se -
mua ini membutuhkan data obyektif maupun subyektif. Tan -
tangan di semua bidang ini adalah memperbaiki apa yang
telah dicapai, meng identifikasi kesenjangan dalam informasi
yang kini tersedia, dan mencurahkan segenap kemampuan
statistika di bidang-bidang (misalnya penggunaan waktu) di
mana indikator-indi kator yang ada dirasa masih kurang.

Rekomendasi 3: Indikator-indikator kualitas hidup dalam 
segenap dimensinya harus mengukur kesenjangan secara 
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komprehensif.
Kesenjangan dalam kondisi manusia merupakan bagian in -
tegral dari penilaian kualitas hidup antar negara dan caranya
berkembang dari waktu ke waktu. Sebagian besar dimensi
kualitas hidup membutuhkan pengukuran terpisah atas ke -
senjangan yang ada, dengan masing-masing pengukuran ini
ber sifat penting dengan sendirinya dan tak ada yang meng -
klaim lebih prioritas di atas yang lain. Ketimpangan harus
dikaji antar masya rakat, antar kelompok sosio-ekonomi,
antar gender, dan antar generasi, dengan penekanan khusus
pada ke timpangan yang baru-baru saja timbul, misalnya yang
terkait dengan persoalan imigrasi.

Rekomendasi 4: Survei harus dirancang untuk mengkaji kaitan
antara berbagai domain kualitas hidup bagi setiap orang, dan
informasi ini harus digunakan ketika merancang kebijakan di
berbagai bidang. 
Sangatlah penting menjawab pertanyaan tentang bagaimana
perkembangan di satu domain kualitas hidup bisa meme -
ngaruhi domain lainnya, dan bagaimana perkembangan di
segala bidang itu terkait dengan pendapatan. Ini penting ka -
rena dampak dari rendahnya kualitas hidup dalam pelbagai
dimensinya itu jauh melebihi dampak masing-masingnya bila
dijumlah. Mengembangkan pengukuran atas dampak kumu-
latif ini membutuhkan informasi mengenai “distribusi ga -
bungan” aspek-aspek terpenting kualitas hidup dari semua
orang yang ada di suatu negara. Dan ini memerlukan survei
yang penuh dedikasi. Langkah-langkah ke arah ini juga bisa
diambil dengan memasukkan beberapa pertanyaan standar ke
semua survei yang ada, yang memungkinkan kita mengklasi-
fikasi responden berdasarkan serangkaian ciri-ciri tertentu
yang terbatas. Ketika merancang kebijakan di bidang-bidang
yang spesifik, dampak pada indikator yang merujuk kepada
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dimensi-dimensi kualitas hidup yang berbeda harus dipertim-
bangkan secara bersamaan. Hal ini untuk menjawab interaksi
antar dimensi dan kebutuhan kaum yang berkekurangan di
beberapa domain. 

Rekomendasi 5: Biro-biro statistik harus menyediakan informasi
yang dibutuhkan untuk menghitung secara agregat pelbagai
dimensi kualitas hidup, dan memungkinkan tersusunnya indeks-
indeks skalar yang berbeda-beda.
Kendati mengkaji kualitas hidup memerlukan indikator-indi -
kator yang majemuk, muncul tuntutan kuat untuk mengem-
bangkan skala pengukuran tunggal. Beberapa pengukuran
skalar atas kualitas hidup bisa saja dibuat, bergantung pada
pertanyaan yang dituju dan pendekatan yang dipakai. Bebe -
rapa pengukuran ini telah digunakan, misalnya tingkat rata-
rata kepuasan hidup di suatu negara secara keseluruhan, atau
indeks-indeks komposit yang menghitung secara agregat lin-
tas domain obyektif, misalnya Indeks Pembangunan Manusia.
Yang lain bisa pula diimplementasikan jika sistem statistik
nasional mencurah kan investasi yang diperlukan untuk
menyediakan data bagi komputasinya. Ini termasuk peng -
ukuran proporsi waktu seseorang saat perasaan terkuat yang
dilaporkannya adalah pe rasaan negatif, pengukuran yang
didasarkan pada berulang nya berbagai aspek obyektif hidup
manusia dan keseriusan dampaknya, serta pengukuran
(ekuivalen pendapatan) yang dida sarkan pada kondisi dan
prefe rensi seseorang.

______________
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PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP7

Pendahuluan

Dua bab pertama telah membahas panjang lebar mengenai
pengukuran kesejahteraan saat ini, baik pada dimensi-dimen-
si yang dapat diringkas dalam unit moneter (Bab I), atau pada
dimensi-dimensi yang kurang begitu disepakati untuk dikon-
versi menjadi unit moneter (Bab 2).

Isu keberlanjutan yang diangkat di bab terakhir ini beda
sifatnya. Keberlanjutan menantang kita untuk menentukan
apakah kita dapat berharap bahwa tingkat kesejahteraan yang
sekarang ini paling tidak bisa dipertahan kan untuk masa
depan atau generasi mendatang, atau apakah skenario yang
paling mungkin mengisyaratkan gejala penurunan. Ia bukan
lagi soal mengukur kekinian, melainkan memprediksi masa
depan, dan dimensi prospektif ini melipatgandakan kesulitan-
kesulitan yang sudah ditemui pada dua bab sebelumnya.

Di tengah kesulitan ini, banyak proposal telah diajukan
untuk mengukur keberlanjutan secara kuantitatif, yang ber -
sumber dari kajian berpengaruh Nordhaus dan  Tobin tentang
“sustainable measure of economic welfare” pada 1970an, atau
karya lanjutan yang lahir dari dorongan kuat Brundtland

3

7. Bukti-bukti dan referensi yang mendukung klaim-klaim yang ditam -
pilkan dalam Ringkasan ini tercantum dalam laporan teknis yang
menyertainya.



Report 1987 dan Rio Summit awal 1990an. Bab ini akan di -
mulai dengan tinjuan singkat proposal-proposal tersebut. Kita
akan lihat bahwa banyak di antara mereka gagal membedakan
antara pengukuran kesejahteraan saat ini dengan kajian atas
keberlanjutannya. Ringkas kata, banyak proposal berusaha
mencakup ketiga dimensi yang ditinjau oleh tiga kelompok
kerja Komisi, dan kadang mencoba memadukannya dalam
satu angka tunggal. Bukan begini cara Komisi menstruktur
pendekatannya, dan ada alasan bagus untuk itu. Kami dengan
teguh meyakini bahwa keberlanjutan memerlukan pengukur -
an terpisah, dan oleh karena itu pada bab ini kita akan ber -
fokus pada isu keberlanjutan stricto sensu.

Pembatasan ini memungkinkan kita berfokus pada apa
yang oleh literatur kerap disebut sebagai pendekatan “berbasis
stok” terhadap keberlanjutan. Idenya begini: kesejahteraan
generasi mendatang dibandingkan dengan saat ini akan ber -
gantung pada sumber daya apa yang kita wariskan pada mere-
ka. Berbagai bentuk sumber daya masuk di sini. Kesejahteraan
di masa depan akan bergantung pada besarnya stok sumber
daya non terperbarui yang kita tinggalkan untuk generasi
selanjutnya. Juga akan bergantung pada seberapa baik kita
memelihara kuantitas dan kualitas semua sumber daya ter-
barui yang penting untuk kehidupan. Dari perspektif yang
lebih ekonomi, ia akan juga bergantung pada seberapa banyak
modal fisik –mesin dan gedung-gedung—yang kita wariskan
dan seberapa banyak kita curahkan pembangunan modal ma -
nusia bagi generasi mendatang, khususnya melalui anggaran
pendidikan dan penelitian. Dan hal tersebut juga bergantung
pada kualitas institusi-institusi yang kita serahterimakan pada
mereka, yang juga merupakan salah satu bentuk “modal” yang
penting untuk memelihara jalannya masyarakat manusia.

Bagaimana kita dapat mengukur seberapa cukup aset-aset
ini akan diwariskan atau terakumulasi untuk generasi men-
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datang? Dengan kata lain, kapan kita dapat berkata bah wa
kita hidup di luar kemampuan kita? Khususnya, apakah ada
harapan yang masuk akal untuk bisa mencirikan persoalan ini
dengan satu angka tunggal yang menggambarkan keberlanjut -
an lingkungan, sebagaimana PDB telah lama menggambarkan
ukuran kinerja ekonomi? Salah satu alasan penting bagi upaya
tersebut adalah untuk menghindari du plikasi angka-angka
yang saling bertentangan. Namun jika kita ingin mencapai hal
ini, kita harus mengkonversi semua stok sumber daya yang
diwariskan kepada generasi menda tang ke dalam satu metrik
umum, entah bersifat moneter atau tidak.  

Kita perlu membahas dengan detail mengapa tujuan ter -
sebut terlihat sangat ambisius. Nilai agregat dari heterogeni-
tas macam ini agaknya mungkin sejauh menyangkut modal
fisik dan modal manusia atau sebagian sumber daya alam
yang diperdagangkan di pasar. Tapi tugas ini jadi jauh lebih
pelik untuk sebagian besar aset sumber daya alam, akibat tia -
danya harga pasar yang relevan and banyaknya ketidakpastian
terkait bagaimana aset sumber daya alam ini akan berinterak-
si dengan dimensi-dimensi keberlanjutan lainnya di masa de -
pan. Ini membuat kami mengusulkan pendekatan pragmatis
yang memadukan antara indikator moneter –yang akan mem-
berikan sinyal-sinyal masuk akal mengenai keberlanjutan eko -
nomi—dengan seperangkat indikator fisik yang ditujukan un -
tuk isu-isu lingkungan hidup. Kami paparkan beberapa con-
toh indikator fisik tersebut, namun pada akhirnya, pilihan
indikator yang paling relevan harus diserahkan pada para spe-
sialis bidang lainnya, sebelum dilanjutkan ke debat publik.

Mencatat Stok

Bukan tugas enteng untuk memberi ringkasan pendek dari li -
teratur yang sangat melimpah mengenai pengukuran keber-
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lanjutan atau pembangunan jangka panjang. Kami akan me -
makai tipologi sederhana, namun tidak sempura, yang mem-
bedakan antara: (1) dasbor yang besar dan eklektis, (2) indeks-
indeks komposit,  (3) indeks-indeks yang mengkoreksi PDB,
(4) indeks-indeks yang fokusnya mengukur “seberapa berle bih -
an kita mengkonsumsi” (overconsume) sumber daya kita saat
ini. Kategori terakhir ini pada dasarnya juga bersifat he tero gen,
karena kita harus memasukkan ke dalamnya indeks-indeks
semacam ecological footprint dan adjusted net savings yang se -
perti akan kita lihat, menyampaikan pesan yang jauh berbeda.

Dasbor atau Seperangkat Indikator 

Dasbor atau seperangkat indikator adalah salah satu pende -
katan meluas dalam wacana besar pembangunan berkelanjut -
an. Pendekatan ini mengumpulkan dan mengurut serangkai -
an indikator yang punya hubungan langsung maupun tidak
langsung terhadap kemajuan sosial-ekonomi dan daya tahan-
nya. Selama dua dekade terakhir, organisasi-organisasi inter-
nasional telah berperan besar dalam lahirnya dasbor keber-
lanjutan, dan PBB memainkan peran utamanya. Secara khu -
sus, Rio Summit 1992 mengadopsi Agenda 21, dan Bab ke-40
dari Agenda 21 ini mengajak negara-negara penandatangan
untuk mengembangkan informasi kuantitatif mengenai
langkah-langkah mereka dan pencapaiannya .

Inisiatif internasional lainnya untuk mewujudkan das-
bor pembangunan berkelanjutan diemban oleh OECD dan
Eurostat, menyusul adopsi Dewan Eropa atas Strategi Pem -
bangunan Berkelanjutannya pada 2001. Versi terkini dasbor
ini mencakup 11 indikator level 1 (Tabel 3.1), 33 indikator
level 2,  dan 78 indikator level 3, di mana indikator level 2 dan
3 meliputi 29 subtema. Inisiatif-inisiatif nasional serupa telah
membarengi gerakan umum ini, meski dengan cara yang agak
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agak terpencar-pencar. Insiatif-inisiatif lokal juga telah men-
jamur selama satu dekade terakhir, beberapa dipijakkan pada
dorongan awal dari Agenda 21.

Untuk pengguna, ciri paling mencolok dari literatur yang
sangat berlimpah ini adalah keberagaman ekstrem indikator-
indikator yang diajukan. Beberapa sangat komprehensif –per-
tumbuhan PDB tetap pada posisinya, dan bahkan merupakan
indikator pertama dalam Dasbor Eropa—sementara yang lain
sangat spesifik, seperti persentase perokok di dalam populasi.
Beberapa terkait outcome, yang lain terkait instrumen. Bebe -
rapa bisa dengan mudah terkait pada pembangunan dan ke -
berlanjutan –tingkat melek huruf berpengaruh pada kesejah -
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Tema

1. Pembangunan 
sosial ekonomi   

2. Konsumsi dan produksi 
yang berkelanjutan  

3. Inklusi sosial 

4. Perubahan demografis 

5. Kesehatan masyarakat

6. Pembangunan berkelanjutan

7. Transportasi berkelanjutan
8. Sumber daya alam

9. Kemitraan global 

Indikator Level 1 

Pertumbuhan PDB per penduduk

Produktivitas sumber daya

Tingkat risiko miskin pasca 
transfer sosial  
Tingkat daya serap lapangan kerja
bagi pekerja senior 
Rentang tahun hidup yang sehat
dan harapan hidup saat kelahiran
Total emisi gas rumah kaca  
Konsumsi barang-barang 
terperbaharui 
Konsumsi energi untuk transportasi
Common bird index
Tangkapan ikan di luar batas 
biologis yang aman  
Official Development Assistance
(ODA)

Tabel 3.1 Daftar Indikator Pembangunan Berkelanjutan
di Eropa (Level 1)

Sumber:Eurostat, 2007 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_
OFFPUB/KS-77-07-115/EN/KS-77-07-115-EN.PDF) 



teraan saat ini maupun pertumbuhan masa depan—tetapi
yang lain terkait hanya pada pembangunan saat ini atau pada
keberlanjutan jangka panjang. Bahkan ada beberapa poin
yang hubungannya dengan kedua dimensi tersebut dapat di -
pertanyakan atau setidaknya tidak dapat dipastikan dengan
jelas: apakah tingginya tingkat kesuburan baik bagi keberlan-
jutan? Mungkin ya bagi keberlanjutan pensiun, namun mung -
kin tidak bagi keberlajutan lingkungan. Dan apakah tingkat
kesuburan juga selalu merupakan sinyal dari kinerja ekonomi
yang baik? Hal ini barangkali bergantung pada apa yang kita
anggap ”tinggi” atau ”rendah” dalam hal kesuburan.

Dasbor ini berguna setidaknya dalam dua hal. Pertama,
mereka adalah langkah awal dalam analisa apapun mengenai
keberlanjutan, yang sudah dengan sendirinya sangat kompleks
dan oleh karena itu mensyaratkan disusunnya daftar variabel-
variabel yang relevan dan mendorong biro-biro statistik
nasional dan internasional untuk mengembangkan peng ukur -
an indikator-indikator ini. Yang kedua terkait de ngan perbe-
daan antara keberlanjutan yang “lemah” dan “kuat.” Pende -
katan “lemah” terhadap keberlanjutan menganggap kinerja
yang baik dalam beberapa dimensi bisa menjadi kompensasi
bagi kinerja yang buruk dalam dimensi-dimensi lainnya. Pen -
dekatan ini memungkinkan kajian global atas kerberlanjutan
dengan memakai indeks mono-dimensional. Pendekatan
“kuat” berpendapat bahwa kerberlanjutan membutuhkan
pemeliharan kuantitas dan kualitas banyak aspek lingkungan
secara terpisah. Alhasil, dibutuhkan seperangkat besar statis-
tik yang terpisah-pisah, yang masing-masingnya mengacu pa -
da satu subdomain khusus dari keberlanjutan global.

Namun demikian, heterogenitas ini juga tidak mengun-
tungkan bagi dasbor itu sendiri, setidaknya dalam kasus das-
bor yang sangat besar dan eklektis, dan sebagian besarnya tak
menampakkan indikasi hubungan sebab-akibat, kaitannya de -

115PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



ngan keberlanjutan, dan/atau hirarki antar indikator yang di -
gunakan. Lebih lanjut, sebagai instrumen komunikasi, salah
satu kritik yang paling sering dikemukakan adalah dasbor tak
memiliki apa yang membuat PDB sangat berhasil: daya tarik
dari satu angka tunggal yang memungkinkan perbandingan
kinerja sosial-ekonomi antar waktu atau antar negara. 

Indeks Komposit 

Indeks komposit adalah salah satu cara menangani masalah
yang timbul akibat kekayaan dasbor dan mensintesa infor-
masi relevan yang berlimpah ke dalam satu angka tunggal.
Laporan teknis menijau beberapa di antaranya. 

Ambil contoh, Indeks Kesejahteraan Ekonomi Osberg
dan Sharpe adalah indikator komposit yang secara simultan
meliput kekayaan masa kini (berbasis pada pengukuran terha -
dap konsumsi), akumulasi yang berkelanjutan, dan topik-topik
sosial (pengurangan ketimpangan dan perlindungan terhadap
risiko-risiko “sosial”). Isu lingkungan dijawab dengan memper-
timbangkan biaya emisi CO2 per kapita. Aliran konsumsi dan
akumulasi kekayaan (didefinisikan secara luas un tuk menca -
kup stok riset dan pengembangan, proksi untuk modal manu-
sia, dan biaya emisi CO2) dievaluasi sesuai dengan metodologi
akunting nasional. Setiap dimensi dinormali sasi melalui skala
linear (sembilan negara OECD) dan agregasi bergantung pada
pembobotan yang setara. Tapi pada tahap ini, dimensi “hijau”
indeks tersebut masih sekunder sifatnya.

Contoh lainnya berfokus secara lebih spesifik pada di -
mensi lingkungan, seperti “Environmental Sustainability
Index” (ESI) dan “Environmental Performance Index” (EPI).
ESI mencakup lima domain, yakni sistem lingkungan (kondisi
kesehatannya secara global), tingkat stress lingkungan (te -
kanan aktivitas manusia pada sistem lingkungan), kerapuhan
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manusia (paparan gangguan lingkungan terhadap penduduk),
kapasitas sosial dan institutisional (kapasitasnya untuk me -
micu respons efektif terhadap tantangan-tantangan lingkung -
an), serta penatagunaan global atau global stewardship (kerja -
sama dengan negara lain dalam manajemen masalah ling -
kungan bersama). ESI menggunakan 76 variabel untuk men-
cakup lima domain tersebut. Oleh karena itu kita dapati di
dalamnya, sebagai contoh: indikator standar untuk kualitas
udara dan air (SO2 and NOX), parameter kesehatan (katakan-
lah, tingkat kematian balita akibat penyakit pernafasan), tata
kelola lingkungan (insiatif-inisiatif lokal yang diinsipirasi
Agenda 21 per sejuta orang), dll. EPI adalah bentuk reduksi
dari ESI, yang berbasis pada 16 indikator (outcomes) dan lebih
berorientasi kebijakan.

Pesan yang ditangkap dari indeks-indeks macam ini ter-
bilang ambigu. Pemeringkatan global negara-negara bisa ma -
suk diakal, namun kerap dianggap menyajikan pandangan
yang terlampau optimistis mengenai kontribusi negara maju
dalam penanganan masalah lingkungan. Sebagai contoh,
indeks ini memperlihatkan kesenjangan yang sangat sempit
antara Amerika Serikat dan Perancis, kendati terdapat perbe-
daan mencolok dalam hal emisi CO2. Pada dasarnya, indeks ini
memberi kita informasi campuran mengenai kualitas ling -
kungan sekarang, tekanan terhadap sumber daya, dan inten-
sitas kebijakan lingkungan, tapi bukan mengenai apakah jalan
yang ditempuh suatu negara sudah berada di jalur keberlan -
jutan atau belum: tidak ada nilai ambang di kedua sisi yang
memungkinkan kita berkata bahwa suatu negara sudah atau
belum berada di jalur keberlanjutan.

Secara umum, indikator-indikator komposit ini lebih
baik dipandang sebagai ajakan untuk melihat lebih cermat
berbagai komponen yang menggarisbawahinya. Fungsi indi -
kator komposit macam ini telah sering dikemukakan sebagai
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salah satu raisons d’être-nya yang utama. Namun alasan ini ti -
dak cukup untuk memandang indeks komposit sebagai ukur -
an keberlanjutan stricto sensu yang bisa punya kedudukan
yang sama seperti PDB atau konsep akuntansi lainnya. Ada
dua alasan untuk ini. Pertama, seperti soal dasbor yang besar,
tidak didapati gagasan yang terumuskan dengan jelas menge-
nai apa yang dimaksud dengan keberlanjutan. Yang kedua
adalah kritik umum yang kerap ditujukan pada indikator
komposit, yakni sifat arbitrer prosedur-prosedur yang dipakai
untuk memberi bobot berbagai komponennya. Prosedur agre-
gat ini kadang dibilang lebih unggul daripada agregat moneter
yang dipakai untuk menyusun sebagian besar indeks ekono-
mi, karena mereka tidak terkait dengan bentuk valuasi pasar
apapun. Jelas, dan kita akan melihat soal ini kembali bebera-
pa kali, ada banyak alasan mengapa nilai pasar tidak dapat di -
percaya ketika kita mengkaji masalah keberlanjutan, dan ter -
utama komponen lingkungannya. Tetapi moneter atau tidak,
prosedur agregat selalu berarti menaruh nilai relatif pada
poin-poin yang dipasang dalam indeks. Dalam kasus indikator
komposit keberlanjutan, kita tak cukup memahami argumen
dalam memasang satu nilai relatif di atas yang lain pada se -
mua variabel yang memengaruhi keberlanjutan. Masalahnya
bukan bahwa prosedur pembobotan ini bersifat tersembunyi,
tidak transparan, atau tidak bisa direplikasi—prosedur terse-
but sering dipaparkan secara sangat eksplisit oleh para pe -
nulis indeks, dan ini adalah salah satu kekuatan literatur ini.
Masalahnya adalah implikasi normatif pembobotan itu jarang
dinyatakan eksplisit atau dijustifikasi.

PDB yang Disesuaikan

Kandidat-kandidat lain dalam pengukuran keberlanjutan ini
adalah mereka yang berpijak pada gagasan konvensional ten-
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tang PDB, namun berupaya menambahkan atau mengkorek -
sinya secara sistematis memakai elemen-elemen yang tidak
dipertimbangkan oleh PDB standar, padahal berpengaruh
bagi keberlanjutan.

Sustainable measure of economic welfare (SMEW) yang di -
gagas oleh Nordhaus and Tobin dapat dipandang sebagai sese -
puh alur pendekatan ini. Keduanya menyajikan dua indikator.
Yang pertama adalah measure of economic welfare (MEW) yang
didapat dengan mengurangi dari total konsumsi pribadi se -
jumlah komponen yang tidak berkontribusi positif pada kese-
jahteraan (seperti menglaju dan layanan hukum) dan dengan
menambahkan estimasi moneter atas aktivitas-aktivitas yang
berkontribusi positif pada kesejahteraan (seperti waktu luang
dan kerja rumahan). Langkah kedua adalah mengkonversi
MEW menjadi SMEW dengan mempertimbangkan perubahan
dalam total kekayaan. SMEW mengukur taraf MEW yang
kompatibel dengan pelestarian stok modal. Untuk mengkon-
versi MEW menjadi SMEW, Nordhaus and Tobin memakai
estimasi total kekayaan publik dan privat, termasuk modal
yang dapat dan tidak dapat diproduksi kembali (terbatas pada
tanah dan aset asing bersih), modal pendidikan (didasarkan
pada akumulasi biaya pendidikan orang-orang yang masuk
angkatan kerja), dan modal kesehatan, berbasis pada metode
inventarisasi permanen dengan tingkat depresiasi 20% per
tahun. Tapi pada akhirnya ukuran ini tidak mencakup esti-
masi kerusakan lingkungan atau penipisan sumber daya alam.

Ada dua alur pendekatan yang dikembangkan dari sum-
bangan awal yang sangat berpengaruh ini. Yang pertama men-
coba memperkaya pendekatan Nordhaus and Tobin, kadang
kian melenceng dari kriteria konsistensi akuntansi. Contoh -
nya meliputi Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) dan
Genuine Progress Indicator (GPI). Indikator-indikator ini me -
ngurangi dari konsumsi beberapa perhitungan biaya-biaya po -
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lusi air, udara, dan suara. Coba dihitung pula hilangnya lahan
basah, lahan pertanian, hutan primer, serta penipisan sumber
daya alam lainnya, kerusakan CO2 dan penipisan lapisan ozon.
Penipisan sumber daya alam dinilai dengan mengukur inves-
tasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan ekuivalen abadinya
dari bahan-bahan pengganti yang dapat diperbaharui.

Di semua negara yang baik ISEW maupun GPI-nya terse-
dia, nilainya sangat serupa dan pada titik tertentu mulai men-
jauh dari PDB. Tren ini membuat beberapa penulis mengaju -
kan apa yang disebut sebagai hipotesa “ambang”. Menurut
hipotesa ini, PDB dan kesejahteraan bergerak dengan arah
yang sama hingga titik tertentu, dan sesudahnya, pertumbuh -
an PDB selanjutnya tidak lagi memungkinkan perbaikan kese-
jahteraan. Dengan kata lain, menurut indikator ini, keberlan-
jutan sudah jauh di belakang kita, dan kita telah memasuki
fase penurunan.

Alur yang kedua terintegrasi lebih kukuh dalam sistem
akunting nasional. Ia berbasis pada apa yang disebut System of
Environmental Economic Accounting (SEEA), ne raca satelit dari
Standard National Accounts (SNA). SEEA me madu kan infor-
masi ekonomi dan lingkungan ke dalam satu kerangka untuk
mengukur kontribusi lingkungan terhadap perekonomian dan
dampak perekonomian terhadap ling kungan. Komite Ahli PBB
mengenai Akuntansi Ekonomi-Lingkungan (UNCEEA), ter-
bentuk pada 2005, kini tengah berusaha meng arusutamakan
akuntansi ekonomi lingkungan, meninggikan SEEA menjadi
standar statistik internasional pada 2010, dan memajukan
implementasi SEEA di banyak negara.

SEEA terdiri atas empat kategori perhitungan. Yang per-
tama mempertimbangkan data fisik semata terkait dengan
arus material (material yang dibawa masuk ke dalam pereko -
nomian dan residu yang diproduksi sebagai limbah) serta
energi, dan menyusunnya sejauh mungkin menurut struktur
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akuntansi SNA. Kategori perhitungan kedua mengambil ele-
men-elemen yang ada dalam SNA, yang relevan dengan mana -
jemen lingkungan yang baik, dan membuat transaksi yang
terkait lingkungan jadi lebih eksplisit. Kategori perhitungan
ketiga mencakup perhitungan atas aset-aset lingkungan yang
diukur dalam kaidah fisik dan moneter (hitungan stok kayu,
misalnya). 

Tiga kategori SEEA pertama di atas adalah bahan penyu -
sun penting bagi segala bentuk indikator keberlanjutan. Na -
mun yang dipertaruhkan di sini adalah kategori keempat dan
terakhir dalam perhitungan SEEA, yang menyangkut bagai -
mana SNA yang ada bisa disesuaikan untuk menghitung (se -
penuhnya dalam kaidah moneter) dampak perekonomian ter-
hadap lingkungan.Tiga jenis penyesuaian dipertimbangkan di
sini: yang terkait dengan penipisan sumber daya, yang terkait
dengan apa yang disebut pengeluaran defensif (pembiayaan
proteksi merupakan yang paling simbolik), serta yang terkait
dengan kerusakan lingkungan.

Penyesuaian lingkungan terhadap agregat SNA inilah
yang lebih dikenal dengan istilahnya yang rada longgar, “PDB
Hijau”, yang merupakan perluasan dari konsep produk
domestik neto. Tentu, sama seperti PDB (bruto) diubah jadi
PDN (neto) dengan menghitung konsumsi modal tetap (de -
presiasi modal yang dihasilkan), timbul ide bahwa berguna
kiranya untuk menghitung “PDN-ea” (environmentally-adjust-
ed) yang mempertimbangkan konsumsi modal sumber alam.
Konsumsi ini akan terdiri dari penipisan sumber daya (pe -
makaian eksesif aset lingkungan sebagai input proses produk-
si) serta degradasi lingkungan (katakanlah, nilai penurunan
kualitas sumber daya).  

Namun demikian, PDB Hijau dan PDN-ea tetap dianggap
sebagai keluaran SEEA yang kontroversial, dan tidak banyak
dipakai oleh biro-biro statistik, mengingat banyaknya masa -
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lah yang terkandung dalam kedua konsep ini. Menilai input
lingkungan ke dalam sistem ekonomi adalah langkah yang
(relatif) lebih mudah. Karena input ini tercakup dalam produk
yang dijual di pasar, (secara prinsipil) mungkin dipakai cara
langsung untuk memberi nilai padanya berdasarkan prinsip
pasar. Sebaliknya, karena emisi polusi berupa output, tidak
ada cara langsung untuk memberikan nilai padanya. Semua
metode penilaian tak langsung sedikit banyak akan bergan-
tung pada skenario “bagaimana jika”. Oleh karena itu, mener-
jemahkan nilai degradasi menjadi penyesuaian pada agregat
makroekonomi membawa kita keluar dari ranah ex-post
accounting menuju situasi yang lebih hipotetis. Ciri yang sa -
ngat spekulatif dari akuntansi jenis ini bisa menjelaskan
menga pa banyak akuntan merasa tidak nyaman dan menolak
keras praktik ini.

Tapi ada masalah yang lebih fundamental perihal PDB
Hijau, yang juga berlaku pada SMEW Nordhaus dan Tobin
maupun indeks ISEW/GNI. Tak satupun dari ukuran-ukuran
ini mencirikan keberlanjutan per se. PDB Hijau hanya me -
ngurangi dari PDB besaran penipisan atau kerusakan sumber
daya ling kungan. Ini cuma satu bagian dari jawaban atas per -
masa lahan keberlanjutan. Yang sesungguhnya kita butuhkan
ada lah tinjauan tentang seberapa jauh kita dari target keber -
lan jutan ini. Dengan kata lain, yang kita butuhkan adalah
peng ukuran atas overconsumption, atau istilah sandingannya,
underinvestment. Inilah persisnya yang hendak dilakukan ka -
tegori indikator kita yang terakhir.

Indikator yang Berfokus pada
Overconsumption atau Underinvestment

Di bagian ini kita mengelompokkan semua jenis indikator
yang berkenaan dengan isu keberlanjutan dalam hal overcon-
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sumption, underinvestment, atau tekanan eksesif terhadap
sumber daya. Meskipun indikator-indikator tersebut cende -
rung disajikan secara alur, kesemuanya dibangun di atas
asumsi bahwa sebagian stok yang relevan bagi keberlanjutan
bertimbal balik dengan alur yang diukur, yakni stok yang te -
ngah dipindahtangankan ke generasi berikut dan menentu -
kan set peluangnya. Sementara untuk PDB dan agregat lain-
nya, mencoba menjalankan tugas ini dengan satu angka tung-
gal membutuhkan pilihan metrik dan prosedur agregasi yang
eksplisit untuk stok-stok ini dan variasinya.  

Adjusted Net Savings (ANS) 
Adjusted net savings (dikenal juga sebagai genuine savings atau
genuine investment) adalah indikator keberlanjutan yang ber -
diri di atas konsep green national accounts, namun mereformu-
lasi konsep ini dalam kaidah stok atau kekayaan, alih-alih alir -
an pendapatan atau konsumsi. Latar belakang teoretisnya
adalah ide bahwa keberlanjutan membutuhkan pemeliharaan
stok konstan dari “kekayaan dalam arti luas” (extended wealth),
yang tidak terbatas hanya pada sumber daya alam melainkan
juga modal fisik dan produktif sebagaimana diukur dalam per-
hitungan pendapatan nasional pada umumnya, serta modal
manusia. Net adjusted savings dipandang sebagai perubahan
dalam total kekayaan ini selama waktu tertentu, misalnya se -
tahun. Kon sep demikian jelas tampak relevan sebagai sisi eko -
nomi gagas an tentang keberlanjutan, yang tidak hanya men-
cakup sumber daya alam saja, melainkan (setidaknya secara
prinsip) ba han-bahan lainnya yang penting demi menjamin
set peluang bagi generasi mendatang agar setidaknya sama
besar dengan yang kini tersedia bagi generasi sekarang.  

Secara empiris, adjusted net savings diturunkan dari per-
hitungan standar simpanan nasional kotor (gross national sav-
ings) dengan membuat empat tipe penyesuaian. Pertama, per -
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kiraan konsumsi modal dari aset yang diproduksi dikurang -
kan untuk mendapatkan net national savings. Kedua, penge -
luaran berjalan untuk pendidikan ditambahkan pada simpan -
an do mestik bersih (net domestic savings) sebagai nilai
padanan investasi modal manusia (dalam sistem akunting
standar, pengeluaran ini diperlakukan sebagai konsumsi). Ke -
tiga, perkiraan penipisan beragam sumber daya alam diku-
rangkan untuk mencerminkan penurunan nilai aset yang ter -
kait dengan ekstraksi dan panennya. Estimasi penurunan
sumber daya didasarkan pada kalkulasi penyewaan sumber
daya. Rente ekonomi mengacu pada “ekses” kembali an suatu
faktor produksi tertentu. Rente tersebut didapat de ngan
menghitung selisih antara harga di tingkat dunia dan rata-
rata biaya unit ekstraksi atau panen (termasuk pengembalian
“normal” modal). Terakhir, dampak polusi global akibat emisi
karbondioksida dikurangkan.8 Bila tingkat adjusted net savings
itu bernilai negatif, maka artinya “kekayaan dalam arti  luas”
itu tengah mengalami penurunan, dan inilah per ingatan ten-
tang kondisi yang tidak berkelanjutan.

Bagaimana indikator ini dibandingkan dengan peng -
ukuran standar mengenai  simpanan dan investasi dalam per-
hitungan nasional? ANS hasil komputasi Bank Dunia untuk
negara maju seperti Perancis dan Amerika Serikat menunjuk -
kan bahwa perubahan antar waktu hampir sepenuhnya di -
dorong oleh simpanan kotor, sementara kesenjangan antara
ANS dengan simpanan kotor umumnya disebabkan oleh kon-
sumsi modal dan akumulasi modal manusia, di mana –meng -
acu pada indeks—perubahan modal sumber alam me mainkan
peran yang relatif marjinal. Terlebih lagi, data ANS juga me -
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8. Sedangkan untuk dampak polusi lokal, hal ini sulit dihitung tanpa data
spesifik per lokasi. Namun demikian, versi perluasan ANS untuk polusi
lokal juga tersedia dengan ikut menghitung dampak kesehatan dari
polusi udara urban (partikel halus 10 mikrometer atau kurang).



Gambar 3.1 Distribusi Geografis Adjusted Net Savings

Pembacaan: Negara-negara diperingkat dari yang paling tidak berkelanjut -
an (putih) ke yang paling berkelanjutan (hitam). Tidak berkelanjutan
bisa disebabkan entah karena ekstraksi berlebihan terhadap sumber
daya alam tak terbarui atau rendahnya investasi untuk modal fisik dan
manusia. Negara-negara yang nilainya tak terhitung tidak disajikan di
sini.

Sumber: Bank Dunia, data 2006.
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nunjukkan  bahwa sebagian besar negara maju berada pada
jalur keberlanjutan, sementara negara-negara berkembang
dan emerging countries (negara berkembang dengan pertum-
buhan ekonomi yang pesat) tidak. Secara khusus, menurut
pengukuran ini, sebagian besar negara pengekspor sumber
daya alam berada pada jalur yang tidak berkelanjutan
(Gambar 3.1).

Pendekatan jenis ini menarik bagi banyak ekonom, kare-
na dipijakkan pada kerangka teoritis yang eksplisit. Namun
demikian, metodologi yang mendasari kalkulasi empiris ini
memiliki beberapa kekurangan nyata: pendekatan ANS sangat
bergantung pada apa yang dihitung (berbagai macam bentuk
modal yang diwariskan ke generasi mendatang), atau artinya,
apa yang tercakup dalam “kekayaan dalam arti luas,” serta
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pada harga yang dipakai untuk menghitung dan membuat ni -
lai agregat ketika valuasi pasarnya tidak sempurna atau malah
tidak tersedia—masalah yang sudah kita uraikan manakala
membahas mengenai harga-harga implisit yang digunakan
oleh indikator komposit.

Dan tentunya, kekurangan utama estimasi ANS adalah
bahwa penyesuaian untuk degradasi lingkungan itu hanya ter-
batas pada sekelompok polutan jenis tertentu saja (emisi kar-
bon dioksida dianggap yang paling signifikan). Para penulis
perhitungan mengakui bahwa kalkulasi mereka tidak menca -
kup sumber-sumber kerusakan lingkungan lainnya yang juga
penting, seperti surutnya air tanah, perikanan yang tidak ber -
kelanjutan, penipisan tanah, dan hilangnya keanekaragaman
hayati.

Untuk aset-aset alam yang masuk perhitungan, teknik
peneraan harganya tetap menjadi persoalan utama. Untuk
sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, Bank Dunia
memakai harga berjalan untuk estimasi ANS. Secara teori,
penggunaan harga pasar untuk mengevaluasi aliran dan stok
sumber daya hanya bisa dibenarkan dalam konteks pasar sem-
purna, sementara kenyataannya jelas tidak demikian, apalagi
untuk sumber daya alam yang eksternalitas dan ketidakpas-
tiannya sangat tinggi. Terlebih lagi, pada tahun-tahun bela -
kangan ini harga pasar untuk sumber energi berbasis fosil dan
mineral lainnya cenderung berfluktuasi dalam rentang yang
lebar, mengakibatkan pergeseran-pergeseran signifikan da -
lam pengukuran ANS yang didasarkan pada harga pasar ber-
jalan. Kondisi ini telah banyak mengurangi relevansi praktis
ANS bagi negara-negara bersangkutan.

Sedangkan untuk peneraan harga bagi kerusakan ling -
kungan, mekanismenya jadi kian pelik karena tiadanya peni-
laian pasar apapun yang dapat digunakan sebagai titik
berangkat: secara teori, kita harus mengevaluasi apa yang
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disebut “accounting prices” dengan membuat model konse -
kuensi jangka panjang dari perubahan-perubahan tertentu
dalam modal lingkungan dan bagaimana itu berdampak pada
kesejahteraan di masa depan. Namun, implementasi praktis-
nya menimbulkan masalah cukup serius. Dengan kondisi saat
ini, harga yang dipakai untuk menilai emisi karbon dalam esti-
masi ANS tidak dapat memberinya peran signifikan dalam
kajian global keberlanjutan, dan hal ini menimbulkan kera -
guan akan manfaat indikator ini sebagai pedoman kebijakan.

Dan terakhir, dengan menghitung ANS per negara, kita
luput menangkap watak global keberlanjutan. Jelas, kita akan
merasa resah ketika dihadapkan pada pesan yang tersirat da -
lam estimasi ANS mengenai negara-negara pengekspor sum-
ber daya (misalnya minyak). Di negara-negara ini, dari pers -
pektif ANS, ketidakberlanjutan dipandang sebagai imbas dari
tingkat investasi yang tidak memadai atas pendapatan yang
diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam. Sementara itu,
konsumsi berlebihan (overconsumption) negara-negara peng -
impor tidak dipermasalahkan sama sekali. Negara-negara
maju, yang umumnya tidak memiliki banyak sumber daya
alam namun lebih kaya dalam hal modal manusia dan modal
fisik dibanding negara berkembang, akan terlihat sangat ber -
kelanjutan. Alhasil, beberapa penulis lebih setuju untuk
mengimputasi konsumsi sumber daya alam tak terbarui ini
kepada konsumen akhirnya, yakni negara-negara pengimpor.
Jika kelangkaan benar-benar tercermin dari harga pasar inter-
nasional sumber daya tak terbarui ini, memang benar tidak
ada alasan untuk membuat perubahan itu. Namun, ketika
harga-harganya non-kompetitif, negara pengimpor membayar
lebih sedikit untuk impornya dari yang semestinya. Dengan
kata lain, mereka punya tanggung jawab atas ketidakberlan -
jutan global yang tidak tertangkap oleh nilai uang dari impor
mereka. Harga yang rendah membuat negara-negara tersebut
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mengkonsumsi secara berlebihan dan lalu mentransfer biaya
overconsumption tersebut kepada negara-negara pengekspor.

Jejak (Footprints)
Meskipun terlihat cukup berbeda dengan gagasan “kekayaan
dalam arti luas,” beragam upaya untuk mengukur keberlanjut -
an melalui penggunaan “jejak” (“footprints”) juga diinspirasi
oleh pendekatan umum yang membandingkan aliran konsum-
si berjalan dan efeknya pada beberapa dimensi lingkungan hi -
dup dengan stoknya yang ada saat ini. Dalam pengertian ini,
ia dapat juga dipandang sebagai pengukuran “kekayaan”. Na -
mun demikian, fokus perhitungan ini berpusat semata-mata
pada modal sumber daya alam dan konvensi penilaiannya ber -
beda dengan ANS, di mana tidak ada harga pasar yang digu-
nakan secara eksplisit.  

Ecological Footprint (atau Jejak Ekologis yang selanjutnya
disebut EF) mengukur seberapa besar kapasitas regeneratif
biosfer digunakan oleh aktivitas manusia (konsumsi). Peng -
ukuran ini dilakukan dengan menghitung jumlah tanah yang
produktif secara biologis serta area air yang dibutuhkan untuk
mendukung populasi tertentu pada taraf konsumsi berjalan-
nya saat ini. Footprint suatu negara (sisi permintaan) adalah
total area yang dibutuhkan untuk memproduksi pangan,
serat, dan kayu yang dikonsumsinya, untuk menyerap limbah
yang dihasilkannya, serta untuk memberi ruang bagi infra-
strukturnya (built-up area). Di sisi penawaran, biokapasitas
adalah kapasitas produktif biosfer dan kemampuannya untuk
menyediakan aliran sumber daya biologis dan jasa-jasa yang
bermanfaat untuk umat manusia.

Hasilnya sudah dikenal luas dan mencengangkan: sejak
pertengahan 1980an, footprint dunia sudah lebih besar dari
daya dukung Bumi, dan pada 2003 footprint dunia telah me -
lebihi biokapasitas Bumi pada kisaran 25 persen. Pada tataran
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dunia, tersedia 1,8 hektar global per orang, namun demikian,
penduduk Eropa menggunakan sekitar 4,9 hektar global per
orang, dan penduduk Amerika Utara menggunakan dua kali
lipat jumlah itu, yang artinya: jauh lebih tinggi dibanding bio -
kapasitas aktual kedua zona geografis tersebut (Gambar 3.2).

Indikator ini punya kesamaan ide dengan pendekatan
akuntansi yang mereduksi unsur-unsur heterogen menjadi
satu unit pengukuran umum (hektar global, yakni satu hektar
dengan produktivitas setara produktivitas rata-rata 11,2 mi -
liar hektar produktif di Bumi). Indikator ini berasumsi bahwa
berbagai bentuk modal sumber daya alam dapat saling diper-
tukarkan dan bahwa berbagai bentuk modal sumber daya
alam itu bersifat aditif dalam hal area lahan, namun dengan
keras menentang asumsi pendekatan keberlanjutan yang
“lemah”. Malah nyatanya indikator ini tidak memberi peran
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Gambar 3.2 Ecological Footprint Setiap Negara

Pembacaan: Daerah gelap merupakan negara-negara dengan nilai Ecological
Footprint tertinggi, artinya negara-negara dengan kontribusi terbesar
terhadap ketidakberlanjutan global. Negara-negara yang nilainya tak
terhitung tidak disajikan di sini.

Sumber: Global Footprint Network, data 2005.



apapun pada simpanan dan akumulasi modal: setiap surplus
ekologis yang positif (biokapasitas melebihi ecological foot-
print) tidak menyiratkan naiknya stok modal sumber daya
alam, dan dengan demikian peningkatan kapasitas produktif
di masa depan. Artinya, tabungan dan akumulasi yang diha -
silkan maupun modal manusia tidak menolong keberlanjutan.
Di sisi lain, kita mesti mencermati bahwa indikator ini meng -
abaikan ancaman keberlanjutan akibat penipisan sumber daya
tak terbarui (misalnya minyak). Konsekuensi bagi keberlan -
jutan hanya disikapi dari sudut pandang asimilasi limbah (ter-
masuk emisi CO2), dan bukan dari analisa yang dipijakkan
pada dinamika penipisan sumber daya alam.

Hasilnya juga problematis untuk mengukur keberlanjut -
an sebuah negara, karena ada bias anti-perdagangan yang in -
heren dalam metodologi EF. Fakta bahwa negara berpenduduk
padat (berbiokapasitas rendah) seperti Belanda mengalamai
defisit ekologis, sementara negara-negara berpenduduk
jarang (berbiokapasitas tinggi) seperti Finlandia menikmati
surplus dapat dilihat sebagai bagian dari situasi normal ketika
perdagangan bersifat saling menguntungkan, dan bukan se -
bagai indikator ketidakberlanjutan. Dan memang, riset ter-
baru cenderung untuk tidak lagi membandingkan EF suatu
negara dengan biokapasitasnya sendiri, melainkan membagi
EF seluruh negara dengan biokapasitas global. Dengan begini,
diakui bahwa EF bukanlah ukuran atas keberlanjutan suatu
negara secara sendiri-sendiri, melainkan ukuran atas kontri -
busi suatu negara terhadap ketidakberlanjutan global.

Secara umum, ini artinya EF paling banter bisa dilihat se -
bagai indikator ketidakberlanjutan jangka pendek pada tatar -
an dunia. EF tiap-tiap negara semestinya dipakai sebagai indi -
kator ketimpangan dalam eksploitasi sumber daya alam dan
interdependensi antara area geografis. Lebih dari itu, bahkan
defisit ekologis dunia yang ditekankan oleh EF mungkin tidak
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menyampaikan pesan yang dimaksudkannya itu. Memang,
kita bisa menunjukkan bahwa ketidakseimbangan global ini
terutama didorong oleh emisi CO2, yang ternyatakan dalam
luasan hektar hutan yang dibutuhkan untuk menangkalnya.
Per definisi, permintaan dunia terhadap lahan pertanian, la -
han buatan, dan lahan penggembalaan tidak mungkin mele -
bihi biokapasitas dunia.

Alhasil, footprints yang tidak bermaksud untuk menca -
kup apa aja, namun yang dirumuskan secara lebih ketat dan
terbatas, seperti Carbon Footprint (Jejak Karbon, yang selan-
jutnya disebut CF) terlihat lebih jitu, asalkan mereka tetap
menjadi ukuran fisik atas stok, yang tidak bergantung pada
asumsi-asumsi spesifik mengenai produktivitas atau faktor
ekuivalen. Untuk kepentingan komunikasi, indikator seperti
itu mampu mengirim pesan kuat mengenai pemanfaatan ber -
lebihan kapasitas absorpsi planet ini. CF juga punya ciri me -
narik, yakni bisa dihitung pada berbagai taraf disagregat. Hal
ini menjadikan CF instrumen yang kuat untuk memantau pe -
ri laku aktor-aktor individual.

Mengkuantifikasi Keberlanjutan Secara Konsensual:
Apa Saja Kendalanya?  

Mari kita ringkas pesan-pesan utama sejauh ini. Subbab sebe -
lumnya telah menunjukkan banyaknya upaya untuk meng -
kuantifikasi keberlanjutan. Banyaknya pengukuran ini meru-
pakan masalah serius bila indikator sintesis yang berbeda-
beda menyampaikan pesan yang jauh berlainan pula. Hal ini
memicu banyak kebingungan di antara para ahli statistik dan
pengambil kebijakan, dan menuntut kita kembali pada satu
pertanyaan mendasar: Apa yang sebenarnya ingin kita ukur?
Apa hambatan-hambatan utama jika kita merealisasikannya
melalui satu jenis pengukuran tunggal? 
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Apa yang Ingin Kita Ukur?  

Sejak dilansirnya Bruntland Report, ide tentang pembangun -
an berkelanjutan telah meluas menjadi konsep yang serba
mencakup apa saja; ia menyerap setiap dimensi kesejahteraan
ekonomi, sosial, dan lingkungan, baik di masa sekarang mau -
pun masa yang akan datang. Ambisi macam ini dapat dibenar -
kan, namun semua bidang yang dikaji oleh tiga kelompok
kerja Komisi jadi tersedot karenanya. Mandat yang diemban
oleh kelompok kerja lingkungan/keberlanjutan kami lebih
sempit daripada itu, yakni berkonsentrasi pada aspek “berke-
lanjutan” dari “pembangunan berkelanjutan.” Permasalahan
mengenai durabilitas ini dapat diutarakan sebagai berikut: de -
ngan asumsi kita sudah mampu mengkaji tingkat kesejahte -
raan saat ini, pertanyaannya adalah bila tren yang sekarang
ini dilanjutkan, bisa atau tidak bisakah taraf kesejahteraan ini
dipertahankan?

Cukup beralasan jika kita memisahkan pengertian me -
ngenai kesejahteraan saat ini dengan pengertian mengenai
keberlanjutannya, karena dua permasalahan tersebut sangat
menarik dengan sendirinya. Pemahaman ini memberi kita pe -
doman awal untuk memilah-milah pelbagai macam pende -
katan yang diulas di paruh pertama bab ini.

• Dasbor luas pembangunan berkelanjutan praktis men-
campuradukkan pengukuran kesejahteraan saat ini de -
ngan pengukuran keberlanjutannya. Bukan berarti
dasbor ini tak berguna. Sebaliknya, kesimpulan ter-
akhir kami adalah bahwa pandangan unidimensional
atas keberlanjutan takkan mungkin dicapai. Tapi kami
setidaknya menginginkan indikator dalam jumlah
yang lebih terbatas (dasbor “mikro”), serta satu yang
secara spesifik ditujukan untuk isu keberlanjutan, de -
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ngan didasarkan pada gagasan yang jelas tentang arti
keberlanjutan itu sendiri.

• Indikator-indikator komposit juga memiliki masalah
yang sama, dengan kerumitan tambahan pada cara
berbagai komponennya diberi bobot secara arbitrer,
sedangkan konsekuensi dari pembobotan itu sendiri
jarang dijabarkan secara eksplisit.  

• Pengukuran atas standar hidup yang berkelanjutan, se -
perti PDB Hijau, juga tidak memadai untuk mengeva -
luasi keberlanjutan. Kedekatannya dengan PDB standar
dapat menjadi sumber kebingungan. Jika ada dua PDB,
mana yang harus kita pakai dalam konteks seperti apa?
Simpulan apa yang dapat kita tarik dari fakta bahwa
PDB Hijau sebuah negara sebesar x % atau y % dari PDB
standarnya? Apa ini niscaya berarti bahwa negara terse-
but berada pada jalur yang tidak berkelanjutan?

Faktanya, PDB Hijau hanya befokus pada satu sisi masa -
lah, yakni mengukur apa yang dapat dikonsumsi setiap tahun
tanpa menimbulkan pemiskinan lingkungan. Hal ini tidak
memberitahu kita apakah jalur yang kita tempuh ini berke-
lanjutan. Jika kita ingin mengukur keberlanjutan, yang dibu-
tuhkan adalah perbandingan antara konsep genuine production
ini dengan konsumsi berjalan. Semua ini membuat indeks
berkelanjutan yang memandai akan lebih sejalan dengan kon-
sep investasi atau disinvestasi, dan alur ini jugalah yang telah
dicontohkan oleh konsep “kekayaan dalam arti luas” (extend-
ed wealth) atau ANS, dan secara implisit diikuti juga oleh indi -
kator-indikator footprint yang berfokus spesifik pada pemba -
ha ruan atau penipisan aset-aset lingkungan. Argumennya de -
mi kian: kapasitas generasi selanjutnya untuk memiliki stan-
dar kesejahteraan yang setidaknya sama dengan kita, bergan-
tung pada yang kita wariskan ke mereka, yakni jumlah yang

133PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



me madai dari semua aset yang berpengaruh pada kesejahter-
aan. Jika indeks “extended wealth” yang digunakan untuk
meng kuantifikasi stok sumber daya ini kita tandai dengan
“W”, maka mengukur keberlanjutan berarti menguji apakah
stok global ini atau sebagian komponennya berubah secara
positif atau negatif. Dengan kata lain: mengukur tingkat
perubahan berjalannya, dW atau dWi. Jika negatif, berarti
penyesuian ke bawah dalam hal konsumsi atau kesejahteraan
akan terjadi cepat atau lambat. Inilah persisnya yang harus
kita pahami se bagai “ketidakberlanjutan.”

Dalam pandangan kami, perumusan isu keberlanjutan
secara demikian punya potensi untuk membentuk sebuah
bahasa yang dimengerti oleh semua, yang penting bagi debat
 konstruktif antara orang-orang dengan pandangan yang sa -
ngat beragam. Satu contoh misalnya, rumusan ini menjawab
salah satu keberatan utama aktivis lingkungan terhadap PDB,
yakni fakta bahwa bencana ekologis dapat memicu kenaikan
PDB melalui dampaknya pada aktivitas ekonomi. Melalui pen-
dekatan “kekayaan dalam arti luas”, bencana ekologis dipa -
hami sebagai kehancuran modal, sebab faktanya ia merusak
keberlanjutan dengan mengurangi sumber daya yang tersedia
untuk menjamin kesejahteraan di masa depan. Hal ini dapat
dicegah hanya bila ada langkah yang diambil untuk memper-
baiki kerusakannya, dan langkah-langkah ini dihitung sebagai
investasi positif.

Meringkas Keberlanjutan dalam Satu Angka:
Realistiskah?

Sekarang kita telah melihat bahwa baik ANS maupun perhi-
tungan footprint mendapat banyak kritik, dan paling banter
bisa dianggap sebagai proksi dari indeks-indeks perubahan
yang sesungguhnya atas kekayaan dalam arti luas atau kom-
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ponen-komponennya. Kembali pada yang mendasar berarti
bertanya apa yang dibutuhkan untuk mengukur indeks dW
sebagaimana disebutkan di atas dengan cara yang memuas -
kan. Dengan terlebih dahulu mengasumsikan tak adanya ma -
salah pengukuran, kita harus lebih spesifik mengenai bebera-
pa konsep: Apa yang hendak dibuat berkelanjutan? Bagai -
mana beragam aset yang akan diwariskan kepada generasi
mendatang memengaruhi pengukuran kesejahteraan ini? Dan
bagaimana cara pembobotan aset-aset ini satu sama lain? 

Jelas bahwa pertanyaan terakhir ini lebih problematis
dan cenderung membentuk kutub pertentangan di antara
pendukung indikator moneter dengan indikator fisik. Apakah
secara aktual memang beralasan untuk mengevaluasi semua -
nya dalam unit uang, atau haruskah kita menerima bahwa ini
hanya mungkin hingga titik tertentu?  

Jika semua aset diperdagangkan dalam pasar sempurna
oleh para agen yang berorientasi jauh ke depan dengan mem-
pertimbangkan kesejahteraan generasi mendatang, kita dapat
berpendapat bahwa harga berjalan aset-aset itu mencermin -
kan porsi yang terpotong dari kontribusi mereka nanti bagi
kesejahteraan di masa depan. Namun banyak aset tidak diper -
dagangkan sama sekali, dan untuk aset-aset yang diperda-
gangkan sekalipun, agaknya mustahil bila harga berjalannya
mencerminkan dimensi orientasi pada masa depan ini, akibat
ketidaksempurnaan pasar, pandangan yang rabun jauh, serta
ketidakpastian. Ini berarti pengukuran keberlanjutan yang
sesungguhnya membutuhkan indeks dW di mana aset-aset
tersebut tidak dinilai pada harga pasar, melainkan pada
imputasi “harga akuntansi” yang berbasis pada modeling fisik
dan ekonomi yang objektif tentang bagaimana kerusakan
lingkungan di masa depan akan memengaruhi kesejahteraan,
sebagaimana ia membutuhkan evaluasi eksak tentang bagai -
mana penambahan stok modal manusia dan modal fisik saat
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ini dapat meningkatkan atau menjaga tingkat kesejahteraan
di masa depan.

Penelitian mutakhir telah mengklarifikasi apa yang dibu-
tuhkan metode di atas. Yang satu adalah satu set proyeksi eko -
nomi dan fisik tentang bagaimana kondisi awal menentukan
jalur gabungan variabel-variabel ekonomi, sosial, dan ling -
kungan di masa depan. Yang lain adalah definisi a priori me -
ngenai bagaimana metode ini terejawantahkan sebagai kese-
jahteraan di setiap saat pada masa yang akan datang; atau
artinya, pengetahuan akan fungsi utilitas sosial, yang umum-
nya dirumuskan sebagai diskonto dari jumlah total kesejah -
teraan pada semua periode di masa depan.

Dibekali instrumen-instrumen di atas, kita pun mungkin
menurunkan indeks-indeks keberlanjutan yang memiliki ke -
mampuan sebagaimana diharapkan, yakni: kapasitas untuk
mengantisipasi peluruhan kesejahteraan di masa depan di
bawah tingkatnya saat ini. Beberapa simulasi yang diajukan
dalam laporan teknis mengilustrasikan aspek-aspek tertentu
kapasitas ini. Pertama, indeks keberlanjutan ini paling cocok
untuk mengirimkan peringatan kepada negara-negara yang
berada pada jalur tidak berkelanjutan akibat minimnya ting -
kat akumulasi atau pembaharuan modal yang diproduksi, baik
itu modal manusia maupun modal fisik. Dan ini tentunya ke -
mampuan yang penting: sekalipun isu lingkungan sangat me -
nonjol, kita tidak dapat menafikan dimensi-dimensi lain ke -
berlanjutan ini.  

Kedua, indikator tersebut tidak konsisten dengan pan-
dangan “kuat” mengenai ketidakberlanjutan (artinya: masa -
lah yang timbul dari depresiasi aset lingkungan yang penting
bagi kesejahteraan atau bahkan pertahanan hidup manusia)
hanya jika ia mengandalkan tingkat harga tetap untuk aset
alam dan non-alam. Tapi jika kita mampu menurunkan indeks
ini dari suatu model fisik-ekonomi yang memprediksi interak-
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si di masa depan antara perekonomian dengan lingkungan de -
ngan cara yang bisa diandalkan, maka indeks ini dapat mengi -
rimkan peringatan yang tepat pada kita perihal ketidakber-
lanjutan, melalui lonjakan dalam akunting relatif atau harga-
harga “imputasi” atas aset-aset alam yang kritis ini.  

Masalahnya terletak pada kata “jika.” Konstruksi ini te -
tap sepenuhnya teoretis. Ia menunjukkan pada kita arah ter-
baik yang bisa dijajal oleh para penyusun indeks. Ia bisa juga
dipakai sebagai alat untuk menekankan banyaknya rintangan
dalam menyusun indeks yang komprehensif, serta kebutuhan
akan yang lebih pragmatis sebagai solusi terbaik kedua. 

Ketidakpastian Teknologis Memberi Alasan bagi
Pendekatan yang Lebih Hibrida

Mengukur keberlanjutan dengan satu indeks dW hanya di -
mungkinkan oleh dua asumsi kuat: pertama adalah pemba -
ngunanan ekonomi dan lingkungan di masa depan dapat di -
prediksi secara sempurna, dan kedua adalah adanya penge -
tahu an yang sempurna mengenai bagaimana pembangunan
ini dapat memengaruhi kesejahteraan. Dua asumsi ini jelas
ber tentangan dengan situasi riil kita. Debat dalam perspektif
ekonomi dan lingkungan didominasi oleh ketidaktahuan dan
ketidakpastian mengenai interaksi antara kedua ranah itu di
masa depan, serta oleh tiadanya definisi mengenai fungsi
objektifnya itu sendiri.  

Mari kita uraikan singkat poin yang pertama. Masa
depan pada dasarnya tidak pasti. Ketidakpastian ini banyak
bentuknya, sebagian di antaranya masih mungkin diperhi-
tungkan probabilitasnya, sementara yang lain jauh lebih radi -
kal.  Hal ini tidak hanya memengaruhi parameter dari setiap
model yang dipakai untuk mencoba memproyeksikan inter -
aksi ekonomi dan lingkungan, namun juga struktur dari mo -
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del itu sendiri, pengukuran stok berjalan, dan bahkan daftar
aset alam yang perlu diperhitungkan stok berjalan dan masa
depannya. Mayoritas debat mengenai perubahan lingkungan
dalam jangka panjang mencerminkan kepercayaan yang ber -
beda-beda mengenai masa depan skenario ekonomi dan ling -
kungan. Tak ada alasan mengapa pengukuran keberlanjutan
harus menghindar dari kesulitan-kesulitan ini. 

Beberapa solusi dapat dipertimbangkan untuk masalah
ini. Salah satunya adalah melakukan apa yang dilakukan ahli-
ahli proyeksi ketika mereka ingin menekankan sifat ketidak-
pastian dari tren masa depan, yakni: membuat skenario-skena -
rio atau menyediakan selang kepercayaan (confidence intervals).
Bisa dipertimbangkan juga untuk melakukan “uji ketahanan”
pada indeks-indeks itu, yakni menghitung ulang di bawah
asumsi guncangan eksternal pada nilai aset. Hal ini bisa berar-
ti penyesuaian kenaikan yang tiba-tiba dalam nilai aset ling -
kungan, maupun pengurangan drastis pada beberapa hal lain-
nya, seperti modal yang diproduksi dan modal manusia. Bebe -
rapa mode presentasi dapat digali dan pada akhirnya diadopsi.

Tapi ini pun masih belum cukup untuk bisa dipresentasi -
kan dengan cara yang nyaman. Permasalahan seperti per -
ubahan iklim membutuhkan pertimbangan spesifik yang
membawa kita kembali pada perbedaan antara keberlanjutan
lemah dan keberlanjutan kuat. Poinnya bukan bahwa indeks
agregat secara alamiah tidak mampu menghitung situasi-
situasi  ketidakberlanjutan yang kuat. Poinnya adalah kita
akan dapat melakukannya hanya dengan mengadopsi penilai -
an ekstrem atas aset-aset lingkungan yang kritis, dan bahwa
kita tidak memiliki cukup kapasitas untuk mengkuantifikasi
secara persis berapa seharusnya penilaian ekstrem ini. Dalam
kasus-kasus macam ini, dan terutama untuk hal-hal yang kita
bahkan tidak memiliki satupun perkiraan nilai moneter,
akunting fisik yang terpisah menjadi tak terhindarkan. 
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Dengan demikian masalahnya adalah bagaimana menya-
jikan indeks itu secara meyakinkan. Indeks-indeks moneter
memiliki kelebihan dalam penggunaan satuan yang dimenger-
ti setiap orang. Selain itu, mereka dapat terkait dengan kuan-
titas moneter lainnya: inilah yang kita lakukan ketika menghi-
tung tingkat simpanan tambahan (extended savings rates) dan
urutan besaran tingkat simpanan tersebut dapat dimengerti
dengan mudah. Di sisi lain, satu ton emisi CO2 bukanlah data
yang informatif bila kita tidak memiliki rujukan mengenai
berapa ton CO2 yang dapat dilepaskan per tahun tanpa dam -
pak yang merusak iklim. Indikator fisik lainnya juga telah
diadvokasi oleh para spesialis iklim, termasuk “CO2 radiative
forcing,” yang mengukur efek CO2 terhadap ketidakseimbang -
an energi Bumi dan susutnya es abadi. Namun sulit bagi ka -
langan non-pakar untuk mempertimbangkan indikator terse-
but. Penting kiranya untuk menemukan cara-cara yang lebih
meyakinkan guna menggarisbawahi angka-angka tersebut
jika kita ingin indikator itu berdampak pada perdebatan. Sa -
lah satu sukses utama EF adalah kemampuannya menunjuk -
kan tekanan pada lingkungan dalam satuan yang mudah
dimengerti. Indikator EF memiliki kekurangan-kekurangan
yang menjadikannya problematis bagi banyak pengamat. Na -
mun, mengingat tujuan membatasi perubahan iklim, ide un -
tuk menggunakan footprint sebagai unit generik pelbagai ben-
tuk tekanan aktivitas manusia terhadap kapasitas regeneratif
bumi menjadi sebuah opsi. Metrik seperti ini, misalnya, di -
pakai pula untuk konsep Carbon Footprint yang lebih terfokus,
atau konsep serupa mengenai anggaran CO2.

Ketidakpastian Juga Bersifat Normatif

Selain permasalahan teknologi, mengukur keberlanjutan de -
ngan satu indeks tunggal akan menghadapkan kita pada per-
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masalahan-permasalahan normatif yang berat. Poinnya ada -
lah: seharusnya indeks-indeks keberlanjutan bisa ada seba -
nyak rumusan normatif tentang apa yang ingin kita lestari -
kan. Dalam praktik akunting standar, isu normatif dalam me -
rumuskan preferensi umumnya dihindari melalui asumsi bah -
wa harga yang teramati menujukkan preferensi utama masya -
rakat. Dengan demikian tidak ada pilihan normatif eksplisit
yang diambil oleh ahli statistik. Tapi begitu kita menyadari
bahwa harga pasar tidak dapat dipercaya, harga-harga impu -
tasi alternatif mesti dihitung, yang nilainya akan sangat ber -
gantung pada pilihan-pilihan normatif.

Dapatkah kita menyelesaikan masalah normatif ini? Kita
bisa menyelesaikannya secara empiris dengan mencoba me -
nyimpulkan definisi kesejahteraan dari pengamatan saat ini
tentang penilaian orang mengenai faktor-faktor lingkungan
dibanding faktor-faktor ekonomi, memakai valuasi kontinjen
atau pengukuran langsung terhadap dampak fasilitas ling -
kungan terhadap indeks kesejahteraan subjektif. Tapi bisakah
evaluasi kontinjen dan pengukuran subjektif yang diadakan
hari ini dalam latar ekonomi dan lingkungan yang spesifik
digunakan untuk memprediksi penilaian generasi mendatang
dalam latar ekonomi dan lingkungan yang bisa saja sangat
berbeda? Bisa saja dikemukakan bahwa anak cucu kita menja-
di sangat sensitif pada kelangkaan relatif sebagian aset ling -
kungan yang pada masa ini tidak begitu kita indahkan karena
jumlahnya masih relatif yang melimpah. Dan ini mengharus -
kan kita memberi nilai tinggi pada aset-aset tersebut karena
kita menganggap anak cucu kita akan berbuat demikian.

Contoh lain mengenai isu normatif ini adalah persoalan
cara menentukan bagaimana indeks keberlanjutan harus
membuat agregat dari preferensi individu. Hal ini bergantung
pada bagaimana pertimbangan distribusional diperhitungkan
dalam pengukuran atas kesejahteraan saat ini. Sebagai con-
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toh, jika kita anggap bahwa indikator utama kesejahteraan
saat ini haruslah total pendapatan yang siap dibelanjakan dari
80% terbawah penduduk, atau 50% terbawah penduduk,
bukannya pendapatan yang siap dibelanjakan secara global,
maka indikator keberlanjutan harus diadaptasi pada fungsi
objektifnya tersebut. Hal ini sejalan dengan salah satu aspek
definisi Brundtland akan keberlanjutan yang kerap dilupakan,
yakni: perhatiannya pada distribusi sumber daya dalam suatu
generasi dan antar generasi. Di sebuah dunia di mana ketim-
pangan antar negara cenderung menajam, pesan yang terkan-
dung dalam keberlanjutan akan berbeda-beda bergantung
pada tujuan yang kita tetapkan sendiri. Perhatian khusus
pada isu distribusi bahkan dapat memperluas daftar barang-
barang modal yang penting bagi keberlanjutan: “keberlanjut -
an” kesejahteraan bagi x% terbawah penduduk dapat ber -
implikasi pada investasi spesifik bagi institusi-institusi yang
menawarkan bantuan efisien untuk melindungi persentase
penduduk tersebut dari kemiskinan. Secara prinsip, kerangka
teoretis yang berbasis pada konsep “kekayaan dalam arti luas”
memberitahu kita bahwa idealnya kita dapat memberikan
nilai pada semacam investasi “institusional” ini. Namun
sayangnya, prospek untuk mewujudkan ini masih lebih sulit
dibandingkan aset-aset lain.  

Sumber Kompleksitas Tambahan: Dimensi Global  

Konteks global memunculkan masalah tambahan bagi indika-
tor-indikator keberlanjutan. Para pendukung ANS berpenda -
pat bahwa masalah keberlanjutan pada umummya terkonsen-
trasi di negara-negara miskin pengekspor sumber daya se -
kalipun bila di negara-negara majulah sumber daya itu pada
akhirnya dikonsumsi. Argumennya, jika pasar bekerja seba-
gaimana mestinya, tekanan negara maju pada sumber daya
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yang dihasilkan negara lain sudah tercermin dalam harga yang
mereka bayarkan ketika mengimpor sumber daya ini. Dan bila
terlepas dari biaya impor ini negara-negara maju tetap dapat
memelihara ANS yang positif, ini artinya mereka telah cukup
berinvestasi untuk mengkompensasi konsumsi sumber daya
alam tadi. Maka menjadi tanggung jawab negara-negara ber -
kembanglah untuk menginvestasikan kembali pendapatan
dari ekspor tersebut dengan besaran yang setimpal, bila mere-
ka juga ingin berada pada jalur yang berkelanjutan.  

Namun demikian, logika ini hanya berlaku dalam asum-
si pasar yang efisien. Jika pasar tidak efisien dan sumber daya
alam dihargai lebih murah dari semestinya, maka negara-ne -
gara pengimpor diuntungkan dari subsidi implisit sementara
negara-negara pengekspor kena pajak efektif. Hal ini berarti
bahwa tingkat keberlanjutan negara-negara maju sebenarnya
terlampau dilebih-lebihkan (overestimated), dan untuk negara
berkembang terlampau dipandang rendah (underestimated).
Dan masalah ini akan jadi lebih krusial ketika pasarnya tak
ada sama sekali, atau jika ada eksternalitas-eksternalitas yang
sangat kuat.

Sebagai ilustrasi, bayangkan ada dua negara, di mana
keduanya memproduksi dan mengkonsumsi stok sumber
daya alam yang bersifat barang publik global dengan akses
gratis. Keduanya sama-sama menghasilkan efek eksternal.
Negara 2 menggunakan teknologi bersih yang tak berdampak
pada sumber daya alam, sementara Negara 1 menggunakan
teknologi “kotor” yang memicu depresiasi sumber daya terse-
but. Kita tekan asimetri ini lebih jauh dengan berasumsi bah -
wa hanya Negara 2-lah yang terimbas oleh degradasi ling -
kungan ini. Negara 1 sama sekali acuh tak acuh akan taraf
degradasi lingkungan ini, misalnya karena karakter geografis
mereka betul-betul melindunginya dari konsekuensi yang
ditimbulkan.
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Dalam konteks tersebut, lumrah bila kita mengatakan
Negara 1 sebagai “polutan” dan Negara 2 sebagai “terpolusi.”
Ada dua cara untuk meninjau keberlanjutan pada kasus ini.
Yang satu adalah dengan menghitung perubahan kekayaan
dalam arti luas masing-masing negara, dengan memakai
accounting price sumber daya alam itu spesifik per negara.
Idenya adalah bahwa sumber daya itu adalah aset publik, tapi
dihargai secara berbeda oleh masing-masing negara karena
kadar kepedulian mereka terhadap degradasinya tidaklah
sama. Pada contoh ini, accounting price untuk negara polutan
adalah nol, karena kita telah berasumsi bahwa negara tersebut
tidak terimbas sama sekali oleh perubahan lingkungan, yang
berimplikasi bahwa negara tersebut tidak memberikan nilai
sama sekali kepada aset lingkungan dimaksud. Di lain pihak,
negara yang terpolusi akan memberikan nilai positif kepada
aset. Pesan yang disampaikan dengan menggunakan konsep
kekayaan dalam arti luas ini adalah bahwa negara polutan
berada dalam jalur keberlanjutan, sementara negara yang ter-
polusi tidak. 

Dari sudut pandang tertentu, memang benar apabila kita
katakan bahwa negara polutan tidak dihadapkan pada pros -
pek penurunan kesejahteraan, berkebalikan dengan negara
yang terpolusi. Tapi dari sudut pandang lain, pesan tersebut
jelas-jelas menyesatkan. Tak ada yang dapat dilakukan oleh
negara terpolusi itu untuk memulihkan keberlanjutannya.
Hanya perubahan teknologi di negara polutan yang bisa turut
membantu memulihkan keberlanjutan negara yang terpolusi.
Kita sungguh memerlukan indeks yang bisa menyampaikan
pesan ini. Populernya indikator footprints persis dikarenakan
oleh kemampuannya menyampaikan pesan tersebut ke ha -
dapan para pembuat kebijakan dan opini publik, terlepas dari
apapun kekurangannya yang lain. Inilah argumen satu lagi
untuk menyokong pendekatan eklektis yang memadukan be -
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ragam sudut pandang. Pendekatan yang berpusat pada keber-
lanjutan di tingkat nasional bisa relevan bagi sejumlah dimen-
si keberlanjutan, namun tidak untuk lainnya. Pemanasan
global adalah contoh tipikal kasus ini, karena kemungkinan
dampak perubahan iklim terdistribusi secara sangat tidak
merata, tanpa harus dihubungkan dengan emisi CO2 suatu
negara.

Simpulan

Ringkas kata, apa yang telah kita pelajari dan apa yang dapat
kita simpulkan? Pembahasan mengenai indikator-indikator
keberlanjutan ini memang cukup bertele-tele, dan kami belum
mampu untuk sepenuhnya menyisihkan hal-hal teknis.
Berbagai jenis indikator telah tersedia dan kami telah meng -
analisa alasan-alasan mengapa kajian komprehensif atas ke -
berlanjutan tergolong sulit dilakukan dengan cara yang sepe -
nuhnya konsensual. Meninjau keberlanjutan membutuhkan
banyak asumsi dan pilihan normatif, dan makin diperumit
dengan adanya interaksi antara model-model sosial-ekonomi
dan lingkungan yang diadopsi oleh tiap-tiap negara. Isu ini
sungguh kompleks, lebih kompleks dari masalah pengukuran
kesejahteraan atau kinerja saat ini. Namun demikian kami ha -
rus tetap mencoba memberikan rekomendasi terbatas, yang
juga harus kami upayakan untuk bisa sepragmatis mungkin.

Rekomendasi 1: Pengukuran keberlanjutan membutuhkan 
subdasbor yang indikator-indikatornya teridentifikasi dengan
jelas dari dasbor global yang direkomendasikan oleh Komisi.
Pengukuran keberlanjutan bersifat komplementer terhadap
persoalan kesejahteraan masa kini atau kinerja ekonomi, dan
harus dikaji secara terpisah. Rekomendasi untuk memisahkan
kedua isu ini mungkin terdengar re meh, namun perlu di -
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tekankan karena beberapa pende katan gagal mengadopsi
prinsip ini, sehingga akhirnya melahirkan pesan-pesan yang
membi ngungkan. Kebingungan ini mencapai puncaknya keti-
ka kita mencoba memadukan kedua dimensi ini ke dalam satu
indikator. Kritik ini tidak hanya berlaku bagi indeks-indeks
komposit, melainkan juga gagasan soal PDB hijau. Analo gi -
nya, ketika menyetir mobil, meteran yang memadukan ke ce -
patan kendaraan dan sisa bensin yang ada ke dalam satu
angka tunggal tidak membantu si pengemudi memperoleh
informasi yang dibutuhkannya. Kedua informasi tersebut
sama pentingnya dan perlu ditampilkan di wilayah yang
berbeda dan jelas terlihat di dasbor.

Rekomendasi 2: Ciri khas semua komponen di subdasbor ini
adalah untuk memberi informasi mengenai variasi-variasi
“stok” yang mendasari kesejahteraan manusia.
Guna mengukur keberlanjutan, yang kita butuhkan adalah
indikator-indikator yang memberitahu kita mengenai per -
ubahan kuantitas pelbagai macam faktor yang penting bagi
kesejahteraan di masa datang. Memahami isu keberlanjutan
dengan cara demikian berarti mengakui bahwa keberlanjutan
membutuhkan pelestarian simultan atau pening katan bebe -
rapa ‘stok’: kuantitas dan kualitas dari sumber daya alam, serta
modal manusia, sosial, dan fisik. Pendekatan apapun yang
hanya berfokus pada sebagian soal-soal ini tidak me nawarkan
pandangan yang komprehensif mengenai keberlanjutan.

Membahasnya secara demikian juga dapat menghindari
banyak kesalahpengertian mengenai pesan yang tersirat da -
lam indikator-indikator tradisional pendapatan nasional. Se -
bagai contoh, kritik yang paling sering dilontarkan terhadap
PDB adalah bahwa perhitungan ini menggolongkan bencana
alam sebagai berkah bagi perekonomian, karena tambahan
aktivitas ekonomi yang digerakkan renovasi. Melihat keber-
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lanjutan dengan pendekatan stok jelas mengelakkan ambigui-
tas ini. Bencana akan dihitung sebagai depresiasi atas modal
alam dan fisik. Kenaikan apapun yang dihasilkan dari aktivi-
tas ekonomi akan memiliki nilai positif sepanjang itu dapat
turut memulihkan taraf awal stok modal.

Rekomendasi 3: Indeks moneter atas keberlanjutan punya 
tempatnya dalam dasbor macam ini, namun dalam konteks 
kondisi sekarang, pada dasarnya fokus tetap harus diarahkan
pada aspek-aspek ekonomi keberlanjutan itu sendiri.
Pendekatan stok atas keberlanjut an ini bisa dipecah dua. Versi
yang satu hanya mencermati variasi masing-masing stok se -
cara terpisah, diiringi cara pandang yang secara khusus akan
ber buat apapun yang perlu untuk mencegah penurunannya
atau menjaga jumlah tersebut di atas ambang kritis, di mana
penurunan lebih jauh akan mencederai kesejahteraan masa
depan. Atau bisa juga semua variasi stok tersebut dicoba
dirangkum dalam angka-angka sintetis.

Versi kedua adalah versi yang dijadikan panutan oleh
pendekatan yang disebut “kekayaan dalam arti luas” atau
adjusted savings, yang sama-sama menganut ide untuk meng -
ubah seluruh aset ini ke dalam ekuivalensi moneternya. Kita
telah membahas potensi pendekatan ini, namun juga keter-
batasan-keterbatasannya. Dalam kondisi tertentu, pendekat -
an ini memungkinkan kita mengantisipasi berbagai bentuk
ketidakberlanjutan, namun kebutuhan bagi kapasitas terse-
but sangatlah tinggi, karena agregasi yang dibutuhkan oleh
pendekatan ini tidak bisa dipijakkan pada nilai pasar: harga
pasar tidak tersedia untuk banyak aset yang berpengaruh bagi
kesejahteraan di masa depan. Bahkan sekalipun nilai pasarnya
ada, tidak ada jaminan bahwa nilai pasar itu mencerminkan
kepentingan aset yang berbeda-beda itu bagi kesejah teraan
masa datang. Di tengah absennya pesan-pesan harga itu, kita
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harus berpaling pada imputasi, yang menghadirkan kesulitan-
kesulitan informasi dan normatif.

Semua ini menyiratkan agar kita tetap dengan pendekat -
an yang lebih sederhana, yakni berfokus pada nilai moneter
barang-barang yang sudah memiliki teknik valuasinya yang
masuk akal, misalnya modal fisik, modal manusia, dan bebe -
rapa sumber daya alam yang diperdagangkan di pasar. Ini se -
dikit banyak sejalan dengan bagian-bagian sulit dari “adjusted
net savings” sebagaimana dihitung oleh Bank Dunia dan di -
kembangkan lebih lanjut oleh beberapa penulis. “Menghijau -
kan” indeks ini secara intensif tentu merupakan tujuan yang
relevan, dan kita dapat mengagendakannya sambil tetap me -
nyadari bahwa aparatus analitis untuk itu sungguh kompleks:
model-model proyeksi skala besar mengenai interaksi antara
lingkungan dan perekonomian, yang memberi gambaran per -
ubahan kelangkaan relatif aset-aset terkait dan dampaknya
terhadap accounting price relatif, dan memungkinkan perlaku -
an yang tepat terhadap ketidakpastian atau potensi-potensi
ketakterbalikan yang memengaruhi interaksi ini. Sementara
itu, kita juga harus tetap memfokuskan indikator ini pada sek-
tor tertentu, yakni kajian atas komponen ‘ekonomi’ keberlan-
jutan, yakni apakah suatu negara mengkonsumsi terlalu ba -
nyak kekayaan ekonomi mereka atau tidak.

Rekomendasi 4: Aspek-aspek lingkungan hidup dari keberlan -
jutan layak mendapatkan kajian terpisah berdasarkan serangkai -
an indikator-indikator fisik yang dipilih dengan cermat.
Dalam hal keberlanjutan lingkungan, keterbatasan pende -
katan moneter tidak berarti bahwa upaya menghitung ke -
rusakan lingkungan secara moneter tidak lagi dibutuhkan.
Telah banyak disadari bahwa menolak upaya peneraan nilai
moneter itu sepenuhnya kerap berujung pada kebijakan yang
seolah-olah memosisikan bahwa environmental goods tidak

147PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



punya nilai sama sekali. Intinya adalah kita masih belum
mampu mengkonstruksi nilai moneter untuk environmental
goods yang pada tataran makro bisa dibandingkan secara
masuk akal dengan harga pasar aset-aset modal lainnya. Atas
ketidaktahuan kita ini, prinsip kehati-hatian memberi legiti-
masi untuk menindaklanjuti perhitungan environmental goods
ini secara terpisah.

Alasan lain bagi perhitungan terpisah adalah bahwa isu-
isu lingkungan kerap terkait dengan barang publik global,
seperti di dalam kasus iklim. Dengan demikian, pendekatan
extended wealth yang standar menjadi bermasalah karena pada
dasarnya ia berfokus pada keberlanjutan per negara. Untuk
barang publik global, yang lebih menjadi persoalan adalah
kontribusi negara-negara yang berlainan pada ketidakberlan-
jutan global.

EF bisa menjadi opsi bagi tindak lanjut jenis ini. Secara
khusus, berkebalikan dengan net adjusted savings, EF berfokus
pada kontribusi terhadap ketidakberlanjutan global, dengan
pesan bahwa tanggung jawab utama terletak di pundak ne -
gara-negara maju. Namun demikian, Komisi juga mencatat
keterbatasannya, terutama adalah bahwa EF bukan indikator
fisik murni tentang tekanan aktivitas manusia terhadap
lingkungan: EF mengandung beberapa aturan agregasi yang
bisa jadi problematis. Nyatanya, sebagian besar informasi
yang dikandungnya tentang kontribusi nasional terhadap ke -
tidakberlanjutan sudah tercakup dalam indikator yang lebih
sederhana, yakni Carbon Footprint. Di antara banyak indikator
yang diajukan oleh ahli-ahli iklim dan dibahas dalam laporan
teknis, CF merupakan indikator yang bagus untuk memantau
tekanan aktivitas manusia terhadap iklim.

Untuk aspek-aspek keberlanjutan lingkungan lainnya,
se perti kualitas air, kualitas udara, keanekaragaman hayati,
dll, kita dapat meminjam kembali dasbor yang besar dan
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eklektis ini. Sekadar mencatat beberapa indikator yang telah
dimasukkan dalam dasbor tersebut, kita dapat menyebutkan
emisi polutan penyebab kabut asap, konsentrasi nitrogen dan
fosfor (nutrient loading) dalam air, berlimpahnya spesies-spe-
sies alami utama, laju konversi habitat alamiah untuk pe -
manfaat an lainnya, proporsi tangkapan ikan di atas batas bio -
logis yang aman, dan banyak lagi. Saat ini, pada taraf perde-
batan yang tengah berlangsung, para ekonom tidak punya
kualifi kasi khusus untuk menyarankan manakah pilihan yang
tepat. Oleh karena itu kami tidak akan menyarankan daftar
indikator terbatas di sini.   

Singkat kata, kompromi pragmatis kami adalah menya -
rankan sebuah dasbor kecil, yang berakar kuat pada logika pen-
dekatan “stok” atas isu keberlanjutan, yang akan me madukan:

• Suatu indikator yang kurang lebih diturunkan dari
pendekatan extended wealth, “dihijaukan” sejauh
mungkin dengan dasar pengetahuan yang tersedia, na -
mun yang bagaimanapun juga fungsi utamanya tetap
untuk memberikan peringatan mengenai ketidakber-
lanjutan “ekonomi.” Ketidakberlanjutan ini dapat di -
akibatkan oleh rendahnya tabungan atau rendahnya
investasi di bidang pendidikan, atau kurangnya re -
investasi pendapatan yang diperoleh dari ekstraksi
sumber daya fosil (untuk negara-negara yang sangat
bergantung pada sumber pendapatan ini). 

• Seperangkat indikator fisik yang dipilih dengan baik,
yang akan berfokus pada dimensi keberlanjutan ling -
kungan yang telah atau akan menjadi penting di masa
yang akan datang, dan yang tetap sulit untuk ditang -
kap dalam kaidah moneter.

Skenario ini memiliki beberapa titik temu dengan sim-
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pulan yang dicapai oleh sejumlah laporan lain baru-baru ini,
seperti laporan terbaru OECD/Eurostat/UNECE mengenai
pengukuran keberlanjutan, yang dirilis pada 2008, atau lapor -
an lebih baru dari Dewan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan
Hidup Perancis yang dirilis pada 2009. Laporan yang pertama
dengan gencar mengadvokasikan pendekatan berbasis stok
terhadap keberlanjutan serta mengusulkan dasbor kecil yang
dengan gamblang memisahkan aset-aset yang bisa dikonversi
ke dalam unit moneter secara masuk akal dengan aset-aset
lain yang membutuhkan pengukuran fisik yang berbeda.
Laporan kedua memperingatkan tentang keterbatasan-keter-
batasan EF, dan sejauh menyangkut perubahan iklim, lebih
menganjurkan indeks Carbon Footprint. Beberapa poin kesa -
maan ini menegaskan bahwa dari situasi yang relatif membi -
ngungkan, kita tengah bergerak pasti menuju kerangka yang
lebih konsensual dalam memahami isu-isu keberlanjutan
(lihat boks di bawah).9
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9. Titik temu lainnya bisa ditemui dalam reaksi Badan Lingkungan Hidup
Eropa pada draft pertama laporan ringkas Komisi.

Indikator Fisik dan Non-Moneter Lainnya:
Pilih yang Mana?

Sikap umum Komisi adalah menghindari perumusan defi -
nitif atas pelbagai isu yang diulas. Semua proposal lebih
bertujuan menstimulasi debat lebih lanjut. Hal ini teruta-
ma berlaku di bidang indikator-indikator fisik keberlan -
jutan, di mana kepakaran para spesialis dari disiplin ilmu
lainnya sangat krusial dan hanya terwakili secara tidak
langsung dalam komposisi Komisi.

Namun demikian beberapa saran diajukan sehubung -
an dengan simpulan beberapa laporan terkait terbaru.
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Pada 2008, kelompok kerja OECD/UNECE/Eurostat
menghasilkan sebuah laporan yang mengukur pembangun -
an berkelanjutan yang pesan-pesannya memiliki beberapa
kesamaan dengan laporan kami. Laporan tersebut mendu -
kung kuat pendekatan stok terhadap keberlanjutan sebagai
cara yang relevan untuk menyusun dasbor mikro berisi
indikator-indikator keberlanjutan yang mengumpulkan
baik variabel-variabel stok maupun aliran. Laporan itu juga
menyarankan ditariknya garis demarkasi antara determi-
nan-determinan kesejahteraan “ekonomi” (yang paling
mudah untuk dievaluasi secara moneter) dengan determi-
nan-determinan kesejahteraan “fondasional,” yang di anta -
ranya ada empat pasang indikator lingkungan stok/aliran
yang ditujukan sepenuhnya pada perubahan iklim, bentuk
polusi atmosferik lain, kualitas air, dan keanekaragaman
hayati. Detail dan posisi indikator-indikator ini di dasbor
dapat divisualisasikan pada tabel di halaman berikut.

Baru-baru ini, Dewan Ekonomi, Sosial, dan Ling -
kungan Hidup Perancis (CESE) menerbitkan laporan yang
tujuan awalnya adalah untuk mengevaluasi Ecological Foot -
print, namun ternyata laporan tersebut berhasil meng -
eksplorasi pelbagai metode untuk mengkuantifikasi keber-
lanjutan. Pesan laporan tersebut sama seperti pesan lapor -
an ini perihal keterbatasan indeks EF, dan bahwa sebagian
besar informasi relevan yang dikandungnya telah tercer-
min lebih langsung dan lebih jitu dalam salah satu sub-
komponennya, yakni Carbon Footprint. Alhasil, laporan
tersebut sangat menyarankan indeks CF. Dibandingkan de -
ngan emisi gas rumah kaca global yang disarankan dalam
Dasbor OECD/UNECE/Eurostat di halaman berikut,
Carbon Footprint punya kelebihan karena diekspresikan
dalam unit “footprint” yang secara intuitif memikat dan
telah mensukseskan konsep EF. Selain itu, laporan CESE
menekankan indikator-indikator fisik lainnya yang sudah
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Domain
Indikator

Kesejahteraan
fondasional

Kesejahteraan
ekonomi

Indikator Stok

Harapan hidup yang
disesuaikan de ngan
kesehatan  

Persentase pendu -
duk berpendidikan
pasca sekolah
menengah

Deviasi dari suhu
normal  

Ozon permukaan
dan konsentrasi
partikel halus 

Ketersediaan air
sesuai kualitas 

Fragmentasi habitat
alami 

Kepemilikan aset fi -
nansial asing ber -
sih riil per kapita 

Modal yang di -
produksi rill per
kapita 

Modal manusia riil
per kapita 

Modal natural riil
per kapita 

Cadangan sumber
energi 

Cadangan sumber
daya mineral 

Stok sumber daya
kayu 

Stok sumber daya
kelautan 

Indikator Aliran 

Indeks perubahan
dalam mortalitas dan
morbiditas spesifik
usia

Tingkat pendaftaran
siswa pasca sekolah
menengah

Emisi gas rumah kaca 

Emisi polutan pe nyebab
kabut asap 

Konsentrasi nitrogen
dan fosfor dalam air  

Konversi habitat alami
untuk tujuan lain 

Investasi dalam aset
keuangan asing riil
per kapita

Investasi bersih modal
yang diproduksi riil
per kapita

Investasi bersih modal
manusia riil per kapita

Penipisan bersih aset
natural rill per kapita

Penipisan sumber daya
energi 

Penipisan sumber daya
mineral 

Penipisan sumber daya
kayu 

Penipisan sumber daya
kelautan 

Serangkaian kecil indikator pembangunan berkelanjutan
yang diajukan oleh kelompok kerja UNECE/OECD/

Eurostat untuk pembangunan berkelanjutan  

Sumber: UNECE/OECD/Eurostat (2008).
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tersaji pada dasbor internasional besar seperti yang diela -
borasi untuk European Union Strategy for Sustainable
Development. Sebagian di antaranya sudah dikutip dalam
Dasbor OECD/UNECE/Eurostat.

Sejauh mengenai perubahan iklim, sebagian indikator
lain dapat dipertimbangkan. Pengamatan langsung terha -
dap suhu rata-rata merupakan salah satu kemungkinannya,
namun bukan yang terbaik karena memiliki kecenderungan
untuk selalu ketinggalan dari komponen-komponen utama
perubahan iklim, dan karena akan selalu terjadi perselisih -
an mengenai penyebab kenaikan suhu, dan oleh karenanya
mengenai karakternya yang permanen atau sementara.
Konsekuensinya, para klimatolog lebih suka memakai kon-
sep termodinamika, CO2 radiative forcing, yang mengukur
ketidakseimbangan energi bumi yang tercipta gara-gara
peran CO2 sebagai gas rumah kaca. 

Alternatifnya, bisa juga digunakan gagasan tentang
“anggaran CO2 yang tersisa.” Menurut para klimatolog, ada
batas atas sebanyak 0,75 triliun ton karbon yang bisa dile -
pas ke atmosfer bila risiko kenaikan suhu melebihi 2° Cel -
sius di atas level pra-industri dibatasi sampai seperempat.
Titik 2°C diterima secara luas di antara para klimatolog se -
bagai “tipping point” yang membuka pintu bagi efek umpan
balik yang tak terhentikan (metana dari lapisan permafrost
yang mencair, CO2 dan metana dari hutan tropis yang
membusuk, semua jenis gas rumah kaca yang dilepaskan
oleh laut yang panasnya mencapai titik jenuh, dll…). Dari
total anggaran 0,75 ini, emisi hingga 2008 telah memakan
sekitar 0,5. Di sinilah pentingnya memantau anggaran CO2
yang tersisa ini. Daya tarik dari indikator ini sejalan dengan
pendekatan stok terhadap keberlanjutan. Ia juga bisa dialih -
bahasakan dalam istilah yang sangat ekspresif “indeks
hitung mundur” (countdown index), artinya waktu yang ter-
sisa sampai stok ini habis, dengan asumsi emisinya tetap
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berjalan seperti sekarang. Pembahasaan seperti ini kerap
di pakai pula untuk bentuk-bentuk lain sumber daya non-
terperbaharui.

Indikator tak langsung lainnya dari pemanasan glo bal
adalah peluruhan es abadi atau pH air laut. Peluruhan es
abadi memiliki kelebihan dalam kemutakhirannya dan ter -
kait langsung dengan dampak yang kelihatan. pH air laut
meninggi seiring jumlah CO2 yang secara alami dipompa ke
lautan. Konsekuensi kenaikan ini adalah turunnya jumlah
fitoplankton yang selama ini menjadi penyerap karbon
yang sama pentingnya seperti hutan. Orang bisa saja me -
ngatakan bahwa penyerap fisik (air laut melarutkan CO2 di
atmosfer) merusak penyerap biologis. Inilah alasan meng -
apa pH lautan sepertinya juga merupakan indikator ten-
tatif perubahan iklim yang bagus, karena merujuk pada
salah satu dari efek umpan baliknya yang paling celaka. Di
antara berbagai kriteria untuk memilih indikator, ada dua
yang paling penting. Pertama adalah kemudahannya untuk
ditangkap publik, dan lainnya adalah kapasitas untuk me -
nurunkannya di aras nasional maupun subnasional: dalam
hal ini, Carbon Footprint punya banyak keunggulan.

Mengenai keanekaragaman hayati, isu ini tengah di -
tinjau oleh kelompok TEEB (“the economics of the environ-
ment and biodiversity”) yang bekerja di bawah inisiatif Uni
Eropa, dan baru-baru ini juga disebut dalam laporan Conseil
d’Analyse Stratégique Perancis, dalam hal ini diajukan de -
ngan ide untuk mendorong sejauh mungkin upaya penera -
an nilai moneter atas dimensi ini. Alasan pencarian ekuiva -
len moneter ini pada dasarnya adalah agar dimensi ini bisa
masuk dalam pilihan investasi: banyak keputusan publik,
seperti membangun jalur motor baru, berpotensi menghi-
langkan keanekaragaman hayati akibat fragmentasi habitat
alamiah. Namun laporan tersebut juga menyediakan ulasan
yang sangat detail dan teknis mengenai pengukuran fisik
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yang tersedia bagi keanekaragaman hayati, dan pembaca
dirujuk ke sana untuk menemukan informasi lebih lanjut.

Terakhir, beranjak dari bahasan lingkungan, namun
tetap pada sisi “non-moneter,” satu isu penting adalah me -
ngenai modal sosial dan “aset institusional” yang kita
wariskan pada generasi mendatang. Kita mungkin sudah
menengarai bahwa Dasbor UNECE/OECD/Eurostat di atas
tidak mengusulkan indikator apapun dalam hal ini, bukan
karena masalah ini tidak relevan, melainkan karena
kurangnya kesepakatan mengenai cara pengukurannya. Ke -
lompok kerja ketiga Komisi tidak berada dalam posisi un -
tuk menggali permasalahan ini lebih lanjut, namun upaya
ke arah itu tak pelak lagi sangatlah penting.

Ada pertanyaan turunan mengenai petunjuk penggunan
dasbor macam ini. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada
sederet angka terbatas yang dapat memprediksi watak keber-
lanjutan atau ketidakberlanjutan sebuah sistem yang sangat
kompleks dengan pasti. Melainkan, tujuannya adalah untuk
memiliki seperangkat indikator yang memberikan “tanda
bahaya” pada situasi yang membawa  risiko tinggi menuju
ketidakberlanjutan. Bagaimanapun, apapun yang kita laku -
kan, dasbor dan indeks hanyalah satu bagian cerita. Sebagian
besar upaya untuk mengkaji keberlanjutan berfokus pada pe -
ningkatan pengetahuan kita mengenai bagaimana perekono-
mian dan lingkungan berinteraksi pada saat ini dan kemung -
kinannya di masa yang akan datang. 

______________





PASANG SURUT PDB

Apapun yang Anda pikirkan tentang kemajuan –lonjakan bur -
sa saham, rumah baru, kenaikan gaji yang lumayan—peme -
rintahan negara-negara dunia telah lama menganut pandang -
an bahwa hanya ada satu statistik, yakni besaran Produk Do -
mestik Bruto, yang benar-benar bisa menunjukkan apakah si -
tuasi membaik atau memburuk. PDB adalah indeks tentang
output perekonomian keseluruhan suatu negara—hitungan
tentang, antara lain, hasil produksi pabrik, panen petani, pen-
jualan ritel, dan belanja konstruksi. Inilah angka yang mema-
datkan luasnya perekonomian nasional ke dalam satu data
tunggal dengan densitas yang luar biasa. Perasaan umum ten-
tang PDB adalah bahwa semakin besar angkanya, semakin
makmur negeri itu dan warganya. Di Amerika Serikat, aktivi-
tas ekonomi anjlok pada awal 2009 dan baru mulai bergerak
pada paruh kedua 2010. Sepertinya keadaan masih akan terus
seperti ini. Pada kwartal pertama 2010, perekonomian ber -
kembang lagi, kali ini dengan laju tahunan sekitar 3,2 persen.

Sama juga halnya, masa ini pun merupakan masa sulit
bagi PDB. Selama sekian dekade, akademisi dan komentator
bersikap kritis terhadap ukuran ini, menyatakan bahwa ini
adalah ukuran kemakmuran yang tak akurat dan menyesat -
kan. Yang berubah belakangan ini adalah PDB dengan giat di -
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tantang oleh sejumlah pemimpin dunia, terutama di Eropa,
begitu pula oleh sejumlah kelompok-kelompok internasional,
seperti Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan
(OECD). PDB, menurut argumentasi yang saya dengar dari
para ekonom di Italia, Perancis, dan Kanada, bukan cuma ga -
gal menangkap kesejahteraan masyarakat abad ke-21 namun
juga memelencengkan tujuan politik global ke arah pengejar -
an pertumbuhan ekonomi semata-mata. “Para ekonom me -
ngacaukan semuanya,” Alex Michalos, mantan rektor Univer -
sity of Northern British Columbia, memberitahu saya baru-
baru ini ketika saya berada di Toronto untuk mendengar pre-
sentasinya mengenai Indeks Kesejahteraan Kanada. Indeks
ini mengawali debutnya pada 2010 sebagai penyeimbang ang -
ka-angka PDB yang monolitik. “Kendala utama dalam men -
capai kemajuan adalah karena biro-biro statistik di seluruh
dunia dikelola oleh ekonom dan ahli-ahli statistik,” kata
Michalos. “Dan mereka bukanlah orang-orang yang merasa
nyaman dengan manusia biasa.” Ukuran nasional fundamen-
tal yang mereka pakai, imbuhnya, bercerita banyak perihal
perekonomian namun nyaris nihil tentang hal-hal yang benar-
benar berarti dalam hidup kita.

Di AS, salah satu penantang PDB bukan berasal dari se -
buah indeks tunggal baru, atau bahkan selusin ukuran-ukur an
baru, namun dari beberapa ratus ukuran baru—yang tersedia
online secara gratis buat siapa saja, dan semuanya diperbarui
secara reguler. Sistem pengukuran nasional ini, dikenal seba-
gai State of the USA, akan online musim panas 2010 ini. Ke -
munculannya persis pada saat yang pas, namun pengerjaan-
nya sudah sejak lama. Pada 2003, seorang pejabat pemerintah
bernama Chris Hoenig bekerja di Biro Akuntabilitas Peme -
rintah AS, kelompok investigasi Kongres, dan membentuk
sebuah kelompok yang meneliti cara-cara untuk mengevaluasi
kemajuan nasional. Sejak 2007, manakala proyek ini menjadi
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independen dan mengambil nama State of the USA, Hoenig
memperoleh bimbingan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Na -
sional, sebuah dewan yang bertabur tokoh-tokoh dari dunia
akademi dan bisnis serta sejumlah mantan kepala biro statis-
tik federal. Sejumlah kelompok filantropis elite AS —terma-
suk Yayasan Hewlett, MacArthur, dan Rockefeller—memberi
bantuan hibah untuk mendorong proyek ini.

Keadaan telah berubah sejak itu. Saat pertama kami saya
mengunjungi Hoenig di Washington awal musim dingin lalu,
State of the USA hanyalah organisasi nonpartisan, nonprofit
yang tak mau menonjolkan diri, beroperasi dari gedung kan-
tor sederhana dekat Dupont Circle. Hoenig mengumpulkan
data pada topik-topik seperti pendidikan dan kesehatan war -
ga Amerika dan siap memasang informasi ini online. Namun
tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru-baru
ini ditandatangani Presiden Obama, pada hlm. 562, terdapat
ketentuan yang mewajibkan Kongres turut mendanai dan me -
mantau penyusunan sistem “indikator-indikator kunci nasio -
nal”—artinya, State of the USA karya Hoenig akan menjadi
panel indikator nasional yang dijalankan oleh Akademi Ilmu
Pengetahuan Nasional. Menganggapnya sebagai buku rapor
berarti menunjukkan pada warga AS bidang-bidang mana
sajakah —kesehatan, pendidikan, lingkungan, dsb—yang
membutuhkan perbaikan. Indikator-indikator tersebut juga
akan merekam bagaimana Amerika memperbaiki diri, atau
gagal memperbaiki diri, sepanjang waktu. State of the USA
bermaksud merilis sekitar 300 indikator pada isu-isu seperti
kriminalitas, energi, infrastruktur, perumahan, kesehatan,
pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Semua area pengukur -
an akan dipilih oleh anggota-anggota Akademi Nasional;
semuanya akan dikaji untuk kepastian dan akurasinya oleh
panel pakar-pakar ternama. Dengan akses mudah pada infor-
masi nasional, Hoenig memberitahu saya optimistis, bahwa
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orang Amerika tak lama lagi akan bisa “menggeser perdebatan
dari sekadar opini menuju diskusi yang lebih berdasarkan
bukti, dan idealnya menuju diskusi tentang solusi mana yang
berjalan dan tidak berjalan.”

Mereka yang terlibat dalam apa yang disebut sebagai “ge -
rakan indikator” —orang-orang seperti Hoenig, begitu pula
pendukung di seluruh dunia yang hendak menurunkan PDB
dari tahtanya—berpendapat bahwa mencapai perekonomian
yang berkelanjutan, dan masyarakat yang berkelanjutan, bisa
mustahil tanpa cara-cara baru untuk mengevaluasi kemajuan
nasional. Namun demikian, yang tetap tak terjawab adalah
pertanyaan indikator-indikator manakah yang merupakan
pengganti paling pas, atau pengkayaan yang paling pas, bagi
PDB. Haruskah mereka mengukur pencapaian pendidikan
atau lapangan kerja? Haruskah mereka menghitung emisi kar-
bon atau kebahagiaan? Seperti Hoenig sendiri cenderung
berkata, dan bukannya tanpa antusiasme, panel baru ukuran-
ukuran nasional tidak akan serta merta menyudahi perde-
batan tersebut. Sebaliknya, yang ada justru memicunya.

Manusia PDB Tinggi versus Manusia PDB Rendah

Sampai sekarang paling tidak, kedudukan PDB nyaris tak ter-
goyahkan, bukan hanya sebagai indikator nasional pokok ke -
sehatan ekonomi AS namun juga negara-negara maju lainnya,
yang menerapkan metodologi standar –dan ada buku pegang -
annya—untuk menghitung output perekonomian mereka.
Dan ternyata, ada sejumlah alasan bagus mengapa semua
orang bergantung padanya untuk sekian lama. “Kalau Anda
ingin tahu mengapa PDB penting, coba posisikan diri Anda
pada masa-masa 1930, saat kita tak punya bayangan apa yang
terjadi pada perekonomian kita,” kata William Nordhaus, se -
orang ekonom Yale yang menghabiskan karirnya yang cemer-
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lang untuk berpikir soal pengukuran ekonomi. “Waktu itu ada
orang-orang yang bilang keadaan baik-baik saja dan orang
lainnya yang bilang keadaan tidak sedang baik-baik saja. Tapi
kita tak punya ukuran komprehensif, jadi melihat keadaan se -
perti muatan kereta barang.” Bila Anda bandingkan krisis
1930 dengan krisis 2008, lanjut Nordhaus, ada beda besar
untuk melacak apa yang terjadi dalam perekonomian melalui
indeks-indeks seperti PDB. Pengetahuan macam itu memung -
kinkan respons kebijakan yang cepat dan memadai, yang di
tahun kemarin berbentuk paket stimulus yang besar, misal-
nya. Malahan bagi Nordhaus, PDB —yang rintisannya dikem-
bangkan pada awal 1930an oleh ekonom Simon Kuznets atas
permintaan pemerintah federal—adalah salah satu temuan
terbesar abad ke-20. “Ini bukan mesin atau komputer,” ujar -
nya, “dan bukan temuan seperti yang biasa Anda bayangkan.
Tapi ini hebat sekali.”

Statistik PDB dihitung selusin kali dalam setahun di lan-
tai lima gedung perkantoran modern di L Street, Washington,
di mana seorang ekonom pemerintah bernama Steve Lande -
feld berdesak-desakan dengan sekelompok anggota staf
mengkaji gunungan data yang dikumpulkan oleh badan tem-
patnya bekerja, Biro Analisa Ekonomi, bagian dari Depar -
temen Perdagangan AS. Selama sehari penuh, lantai kantor
tempat kelompok Landefeld bekerja ditempatkan dalam apa
yang ia sebut “kurungan.” Ponsel dikumpulkan; sambungan
darat dan koneksi internet diputus; korden-korden ditutup
rapat. Hanya personalia tertentu yang boleh keluar masuk.
Orang-orang yang bersama Landefeld lantas menghabiskan
hari itu mematuhi proses yang telah diperbaiki selama 50
tahun terakhir. Ini urusan rumit, melibatkan konvergensi se -
kitar 10.000 arus data yang menggambarkan aktivitas per -
ekonomian AS termutakhir, namun tujuan kelompok ini cu -
kup sederhana: mencapai satu angka tunggal dan menjelas -

161PASANG SURUT PDB



kannya dalam siaran pers. Sesuai tradisi, tak ada seorang pun
di ruang itu yang boleh mengucapkan angka tersebut keras-
keras—peninggalan masa lalu sepertinya, ketika rasa takut
akan mikrofon tersembunyi mengharuskan kebisuan. Siaran
pers final difotokopi ratusan kali lantas dikunci, kecuali satu
salinannya dikirim di penghujung hari itu pada ketua Dewan
Penasehat Ekonomi Presiden. Siapapun yang tahu angka ter -
sebut dilarang mengungkapkannya, kalau-kalau pengungkap -
annya secara prematur bakal mengeruhkan pasar finansial
global. Baru pada pukul 8:30 keesokan harinya badan pim -
pinan Landefeld melansir angka PDB itu ke seluruh dunia.

Ahli-ahli statistik pemerintah macam Landefeld tidak
menyamaartikan kenaikan PDB dengan kemajuan nasional.
Bagi mereka, PDB adalah PDB dan tak lebih: deskripsi tentang
produksi total nasional yang bisa bermanfaat untuk meru-
muskan kebijakan ekonomi. Kecenderungan akut para politisi
untuk memakai PDB sebagai proksi kesejahteraan nasional
bukanlah praktik yang disokong atau dikontrol oleh Biro
Analisa Ekonomi, sekalipun bila mereka mau. Bahwa pemerin -
tahan Obama, misalnya, menunjuk pada angka PDB yang me -
lonjak lagi alih-alih angka pengangguran yang tak nyana
tingginya mencerminkan kalkulasi politik, dan bukan ekonom
yang menggaungkan kemuliaan PDB.

Namun kritik terhadap PDB jauh lebih dalam ketimbang
sekadar penggunaan, atau penyalahgunaannya, oleh para po -
litikus. Selama bertahun-tahun, para ekonom yang kritis ter-
hadap ukuran ini telah menyusun narasi-narasi untuk meng -
gambarkan cacat logika dan keterbatasan PDB. Pertimbang -
kan, misalnya, hidup dua orang ini: kita sebut saja Manusia
PDB Tinggi dan Manusia PDB Rendah. Manusia PDB Tinggi
harus menglaju lama ke tempat kerja dan mengendarai mobil
yang cukup boros bensin, memaksanya keluar banyak uang
untuk bahan bakar. Lalu lintas pagi dan stres yang ditimbul -
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kannya tidak baik buat mobilnya (yang ia ganti tiap sekian
tahun sekali) dan tidak baik pula buat kesehatan kardiovas -
kularnya (yang ia obati dengan prosedur medis dan obat-
obatan yang mahal). Manusia PDB Tinggi bekerja keras, juga
berfoya-foya. Ia suka pergi ke bar-bar dan restoran, suka teve
layar datarnya dan mengagumi rumah besarnya, yang ia jaga
pada suhu sejuk sepanjang tahun dan lindungi dengan sistem
pengamanan canggih. Manusia PDB Tinggi dan istrinya mem-
bayar pengasuh (buat anak-anak mereka) dan panti jompo
(buat orang tua mereka yang sudah sepuh). Mereka tak sem-
pat melakukan kerjaan rumahtangga, jadi mereka sewa pem-
bantu penuh waktu. Mereka tak punya waktu buat masak, jadi
biasanya mereka pesan saja. Mereka terlampau sibuk untuk
mengambil liburan panjang.

Ternyata, semua hal itu —memasak, bersih-bersih, me -
rawat di rumah, liburan tiga minggu, dst—adalah aktivitas-
aktivitas yang membuat Manusia PDB Rendah dan istrinya
sibuk. Manusia PDB Tinggi suka mesin cucinya yang berpe -
ngering; Manusia PDB Rendah tidak keberatan menjemur
cuciannya di tiang jemuran. Manusia PDB Tinggi membeli
sayur yang sudah dicuci di swalayan; Manusia PDB Rendah
menanam sayuran di kebunnya. Ketika Manusia PDB Tinggi
ingin buku, ia beli; Manusia PDB Rendah meminjam di per-
pustakaan. Ketika Manusia PDB Tinggi ingin berolah raga, ia
daftar di pusat kebugaran; Manusia PDB Rendah mengelu-
arkan sepatu lamanya dan lari-lari keliling perumahan. Pada
rute pagi harinya, Manusia PDB Tinggi berkendara melewati
Manusia PDB Rendah, yang berjalan ke tempat kerja dengan
baju dril yang agak kisut.

Berdasarkan ukuran-ukuran ekonomi, tak syak lagi
Manusia PDB Tinggi mengungguli Manusia PDB Rendah.
Gajinya lebih tinggi, pengeluarannya lebih banyak, aktivitas
ekonominya lebih meriah. Anda bahkan bisa mengatakan bah -
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wa menurut standar modern Manusia PDB Tinggi bermanfaat
lebih besar bagi negaranya. Yang tidak bisa kita katakan de -
ngan pasti adalah apa benar hidupnya lebih sejahtera. Nyata -
nya, ada indikasi subtil bahwa pelbagai macam produk
(“goods”) yang dikonsumsi Manusia PDB Tinggi semestinya
digolongkan –seperti kata sebagian ekonom—sebagai “bads.”
Sistem pengaman rumahnya bisa jadi bukan indikator yang
tepat atas keamanan personalnya; melihat semua tes medis
itu, pengeluarannya untuk perawatan kesehatan sangatlah ke -
lewatan. Lebih lagi, polusi akibat kemacetan dekat rumahnya,
yang mengisyaratkan bisnis bagus buat pom bensin dan toko
onderdil setempat, sangat mungkin berkontribusi pada ma -
salah-masalah sosial dan lingkungan. Dan kita tak tahu juga
bilakah Manusia PDB Tinggi hidup di luar kemampuannya,
jadi kita tak bisa memprediksi kualitas hidupnya di masa
depan. Yang kita tahu, bisa jadi ia tinggal tunggu waktu, sama
seperti bank yang rasio utang dan ekuitasnya timpang gila-
gilaan.

PDB versus Indeks Pembangunan Manusia

Simon Kuznets, penemu apa yang disebut neraca pendapatan
nasional —kumpulan indikator yang dikalkulasi oleh Biro
Analisa Ekonomi yang kini mencakup PDB dan serangkaian
ukuran ekonomi dan finansial lainnya—sesungguhnya me -
nyimpan kekhawatiran tentang ciptaannya sendiri sejak awal.
Seperti kata Steve Landefeld pada saya, Kuznets khawatir
bahwa aktivitas perekonomian bangsa bisa disalahartikan se -
bagai kesejahteraan warganya. Bertahun-tahun kemudian, da -
lam pidato Nobelnya tahun 1971, Kuznets juga menawarkan
sejumlah cara untuk memperbaiki sistem ukurnya. “Terlihat
cukup jelas,” katanya waktu itu, “bahwa sejumlah masalah
analisa dan pengukuran tetap berada dalam teori dan evaluasi
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atas pertumbuhan ekonomi.”
Sebagian besar kritik terhadap PDB sejak itu cenderung

jatuh pada dua kubu. Kelompok pertama berpendapat bahwa
PDB itu sendiri perlu dibenahi. Alhasil, Manusia PDB Tinggi
dan Manusia PDB Rendah harus menjadi satu. Sebagai per-
mulaan, ini mengharuskan peneraan nilai ekonomi pada kerja
yang dilakukan dalam rumah tangga, seperti mengurus ru -
mah dan anak. Aktivitas-aktivitas yang kini tak masuk hi -
tungan, seperti memasak makan malam di atas kompor sen -
diri, harus juga diperlakukan sama seperti aktivitas-aktivitas
yang kini menjadi faktor perhitungan PDB, seperti makanan
yang disiapkan di restoran. Perbaikan lainnya adalah berhenti
memberi nilai positif semata-mata pada peristiwa-peristiwa
yang sesungguhnya mengurangi kesejahteraan negeri, seperti
bencana badai dan banjir (keduanya melambungkan PDB
melalui biaya perbaikannya).

Sementara itu, kelompok pengecam kedua berusaha
menggeser kritik atas PDB dari debat akunting ke filosofis. Di
sini situasi jadi lebih rumit. Argumennya seperti ini: bahkan
bila PDB direvisi menjadi PDB 2.0 yang lebih modern dan
logis, ketergantungan kita pada ukuran macam itu menyirat -
kan bahwa kita masih menyamakan pertumbuhan ekonomi
dengan kemajuan di sebuah planet yang sudah kelebihan
beban oleh konsumsi dan polusi umat manusia. Satu-satunya
cara membenahi ketimpangan ini adalah dengan menginstitu-
sionalisasi indikator-indikator nasional lainnya (katakanlah,
indikator lingkungan atau yang terkait dengan kesehatan)
agar mencerminkan kompleksitas sesungguhnya kemajuan
manusia. Berapa persisnya indikator yang dibutuhkan untuk
mengkaji kesehatan masyarakat —3? 30? 300, à la State of the
USA?—adalah sesuatu yang telah digulati oleh para ekonom
selama bertahun-tahun.

Sejauh ini, hanya ada satu ukuran yang berhasil menan-
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tang hegemoni pemikiran pertumbuhan-sentris. Namanya
Indeks Pembangunan Manusia, yang berusia 20 tahun pada
2010 ini. IPM adalah peringkat yang mencakup PDB suatu
negara serta dua faktor modifikasinya: pendidikan warganya
(yang didasarkan pada data melek huruf usia dewasa dan ting -
kat pendaftaran masuk sekolah) serta kesehatan warganya
(yang didasarkan pada statistik angka harapan hidup). IPM,
yang kebetulan dipakai oleh PBB, banyak menuai kritik. Mi -
salnya, tiga bobot yang jadi tumpuannya itu kerap dikritik ka -
rena bersifat arbitrer; masalah lainnya adalah bahwa sedikit
variasi dalam tingkat melek huruf di negara-negara maju, mi -
salnya, bisa membuahkan selisih besar dalam pemeringkatan
negara-negara itu.

Salah seorang ekonom yang turut menyusun Indeks
Pembangunan Manusia adalah Amartya Sen, penerima Ha -
diah Nobel Ekonomi yang mengajar di Harvard. Saat saya
menjumpai Sen pada suatu petang belum lama ini di New
York, ia berkata bahwa bila saya ingin menempatkan argu-
men-argumen terkini soal PDB, kemajuan, dan pertumbuhan
ekonomi ke dalam konteks historisnya, saya harus meluang -
kan waktu untuk mendengar mengapa dan bagaimana Indeks
Pembangunan Manusia muncul.

Suatu hari di bulan Oktober 1953, cerita Sen, saat se -
dang berangkat kuliah ke Cambridge University, ia terlibat
percakapan dengan seorang mahasiswa bernama Mahbub ul
Haq. Dua anak muda ini —Sen dari India, Haq dari Pakis -
tan—dengan lekas menjadi teman karib. “Kami kerap meng -
obrol saat malam,” kenang Sen. “Tidak banyak soal pengukur -
an. Tapi kami merasa konyol mengindentikkan pertumbuhan
dengan pembangunan.” Banyak profesor di Cambridge me -
nyatakan bahwa bila sebuah negara bisa menggenjot PDBnya,
maka selanjutnya akan bagus. “Namun bagi Mahbub dan saya
hal itu tampak keliru,” kata Sen. Satu dasawarsa kemudian,
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ketika Sen menyambangi temannya itu di rumahnya di
Karachi, keduanya akan memandangi kota pada sore hari dan
membicarakan masalah PDB. “Mahbub bilang: ‘Bila India dan
Pakistan tumbuh secepat yang bisa kita angankan, saat kau
dan aku berusia 50, pendapatan per kapita India dan Pakistan
hanya akan mendekati Mesir. Cuma itukah yang kita cari?’”
Seiring waktu, Haq mulai mempertimbangkan ukuran-ukuran
(terutama dalam pendidikan dan kesehatan) yang ia pikir bisa
membuahkan kebijakan-kebijakan yang akan membuat kehi -
dupan di negeri-negeri seperti Pakistan jauh lebih baik, bah -
kan tanpa perolehan PDB yang besar. Ini bukan argumen anti
PDB, Sen menegaskan. “Ini argumen anti penekanan pada
PDB belaka.” Bertahun-tahun sesudahnya, saat Haq meminta
Sen membantunya merancang Indeks Pembangunan Manu -
sia, Sen mengernyit atas ide ini. “Kuberitahu Mahbub bahwa
sungguh vulgar menangkap dalam satu angka kisah yang ter -
amat kompleks, sama seperti PDB itu vulgar. Ia menelepon
saya balik dan berkata: ‘Amartya, kau benar. Yang aku ingin
kau lakukan adalah menghasilkan sebuah indeks yang sama
vulgarnya seperti PDB namun lebih relevan bagi hidup kita.’”

Sen berkata bahwa pada akhirnya ia melihat pragmatis -
me Haq ada benarnya. IPM mengawali debutnya pada 1990;
Haq meninggal dunia pada 1998. Sen merasa bahwa indeks ini
sangat berguna untuk melacak kemajuan negara-negara pa -
ling miskin sedunia. Namun sejak ia dan Haq merintis kerja
awal mereka, kata Sen, dunia telah berubah. Ada data survei
yang jauh lebih baik sekarang, yang memungkinkan jenis-
jenis baru pengukuran sosial-ekonomi. Terlebih lagi, imbuh-
nya, masalah-masalah terkait perubahan iklim dan keberlan-
jutan jadi kian mendesak. Inilah dua alasan yang membuat
Sen, beberapa tahun lalu, bergabung dengan pemenang Nobel
lainnya Joseph Stiglitz dan ekonom Perancis Jean-Paul
Fitoussi ke dalam sebuah komisi bentukan Presiden Perancis
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Nicolas Sarkozy untuk mempertimbangkan alternatif-alterna -
tif terhadap PDB.

Alasan ketiganya adalah ia melihat peluang untuk melan-
jutkan kerja yang ia mulai bersama Haq, namun kali ini terkait
dengan negara-negara dunia yang lebih kaya. “Joe punya se -
dikit pragmatisme yang dulu mendorong Mahbub,” kata Sen
tentang Stiglitz, yang menjadi tenaga penggerak di belakang
kerja komisi ini. “Kau bisa lihat saat harus mengambil kepu-
tusan, ia bilang, ‘Demi Tuhan, mari berbuat sesuatu yang
mengubah dunia.’”

Komisi Stiglitz dan Dasbornya

Beberapa kali musim gugur lalu saya mengunjungi kantor
Stiglitz di Columbia University, tempatnya mengajar, untuk
membahas soal kekurangan-kekurangan PDB. Kadang kami
mengobrol soal isu-isu akunting—mengapa ia merasa PDB
membentuk representasi yang terdistorsi atas kehidupan eko -
nomi kita, misalnya, dan bagaimana itu bisa dibenahi. Dalam
pandangannya, Amerika akan mempunyai gambaran yang
lebih jernih tentang kemajuan dalam satu dasawarsa terakhir
ini bila kita berfokus pada pendapatan median alih-alih PDB
per kapita, yang terdistorsi oleh orang-orang paling kaya dan
laba korporasi. “Saat ketimpangan meningkat, nilai median
dan rata-rata beda perilakunya,” kata Stiglitz. Pendapatan riil
rumah tangga secara median telah anjlok sejak 2000, tapi PDB
per kapita terus naik. Presiden boleh saja naik podium, kata
Stiglitz, dan menunjuk PDB sebagai bukti bahwa Amerika
baik-baik saja. Tapi bila kita cermati pendapatan median,
ujarnya, “Anda bisa berkata, a) ini tidak berkelanjutan; dan b)
sebagian besar warga sesungguhnya memburuk kehidupan-
nya.” Ia bersikukuh bahwa kita perlu berfokus pada angka-
angka median itu.
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Sering dalam obrolan kami, Stiglitz terseret pada per-
tanyaan-pertanyaan filosofis ihwal mengukur kemajuan. Apa
indikator terbaik di luar PDB? Bagaimana Anda akhirnya me -
milih yang paling penting? Seperti cerita Stiglitz, Sarkozy
memberi para anggota komisi kebebasan untuk mencabik-
cabik PDB sesuka mereka. Tak pelak lagi, Presiden Perancis
tersebut melihat manfaat politik dalam kerja ini. Dengan se -
rangkaian indikator yang lebih komprehensif, seorang pe -
mimpin mencoba berkelit-kelit melalui perekonomian yang
goyah untuk menunjuk pada kesuksesan di bidang-bidang lain
selain lapangan kerja atau produktivitas. “Kuberitahu kau apa
kata Sarkozy tentang apa yang memotivasinya,” ujar Stiglitz.
“Ia bilang bahwa ia merasakan ketegangan ini—ia disuruh
memaksimalkan PDB, tapi sebagai politisi kawakan ia juga
tahu bahwa rakyat lebih peduli pada soal-soal seperti polusi
dan banyak dimensi lainnya kualitas hidup. Dimensi-dimensi
tersebut tidak tertangkap dengan baik dalam PDB. Dan ini
mendudukannya dalam posisi sulit. Saat ia maju pemilu, rak -
yat akan menilainya berdasarkan PDB, tapi rakyat juga akan
menilainya dari kualitas hidup. Jadi ia seperti berkata, Bisa -
kah Anda entah bagaimana menuntaskan tegangan ini de -
ngan menyusun ukuran yang tidak menghadirkan dikotomi-
dikotomi ini?”

Komisi yang lantas dikenal sebagai Komisi Stiglitz-Sen-
Fitoussi —nama resminya adalah Komisi Pengukuran Kinerja
Ekonomi dan Kemajuan Sosial—berkembang sampai berang-
gotakan sekitar dua puluhan pakar dan bertemu di Eropa dan
AS beberapa kali pada 2008 dan 2009. Banyak anggotanya
cenderung kiri, sekalipun Sarkozy dalam perpolitikan Peran -
cis cenderung dicirikan kanan. Stiglitz membawa serta, antara
lain, psikolog Princeton dan peraih Hadiah Nobel Ekonomi
Daniel Kahneman, begitu pula Enrico Giovannini, presiden
Institut Statistik Nasional Italia dan ekonom internasional
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yang paling terlibat dengan gerakan indikator selama sede -
kade terakhir. Pada September, komisi menerbitkan laporan
menggetarkan hampir 300 halaman, memuat daftar imbauan
panjang lebar, ada yang metodologis dan ada yang filosofis,
untuk mengukur kemajuan bangsa-bangsa di abad ke-21. “De -
ngan lekas kami mencapai konsensus bahwa kita tidak akan
mencapai satu angka buat angka PDB yang baru, tapi itu jus-
tru bagus,” kata Stiglitz. Komisi menyokong kritik-kritik uta -
ma terhadap PDB: ukuran ekonomi itu sendiri harus dibenahi
agar bisa mewakili secara lebih baik kondisi individu saat ini,
dan setiap negara harus juga menerapkan indikator-indikator
lain untuk menangkap apa yang sedang terjadi secara ekono-
mi, secara sosial, dan secara lingkungan. Komisi mencari
metafor untuk menjelaskan apa yang mereka kehendaki.
Akhirnya ketemulah metafor soal mobil.

Bayangkan Anda menyetir, kata Stiglitz. Anda ingin tahu
bagaimana kerja kendaraan ini, namun saat Anda periksa das-
bor cuma ada satu ukuran. (Mobil yang aneh memang.) Angka
tunggal itu memuat sepotong informasi penting: seberapa ce -
pat Anda bergerak. Bukan perbandingan buruk dengan PDB
yang ada sekarang, dan banyak soal lainnya tidak terjawab
oleh angka tersebut: Berapa banyak bahan bakar yang tersisa?
Berapa jauh lagi Anda bisa berkendara? Berapa jauh jarak yang
sudah ditempuh? Jadi yang Anda inginkan adalah sebuah mo -
bil, atau sebuah negeri, dengan dasbor yang besar—tapi tidak
kelewat besar sampai-sampai Anda tidak sanggup menyerap
semua informasinya.

Pertanyaannya: Berapa banyak ukuran di luar PDB —
berapa banyak tombol di dasbor yang baru ini—yang Anda
butuhkan? Stiglitz dan rekan-rekan akademisinya akhirnya
menyimpulkan bahwa menilai kesejahteraan hidup warga
membutuhkan ukuran setidaknya dari tujuh kategori: kese-
hatan, pendidikan, lingkungan, lapangan kerja, kesejahteraan
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material, hubungan antarpribadi, dan keterlibatan politik.
Mereka juga memutuskan bahwa bangsa manapun yang se -
rius soal kemajuannya harus mulai mengukur “ekuitas”-nya
—artinya, distribusi kekayaan material dan barang-barang so -
sial lainnya—begitu pula keberlanjutan ekonomi dan ling -
kungannya. “Terlampau sering, terutama dalam konteks
Amerika, semua orang bilang, ‘Kami menghendaki kebijakan
yang mencerminkan nilai-nilai kita,’ tapi tak ada orang yang
berkata apa gerangan nilai-nilai itu,” kata Stiglitz. Peluang
untuk memilih serangkaian indikator baru, imbuhnya, sama
artinya dengan berkata bahwa kita jangan cuma berbicara soal
menyusun ulang PDB. Kita juga harus, pasca keambrukan
ekonomi yang luar biasa ini, membicarakan apa tujuan-tujuan
masyarakat itu sesungguhnya.

Memperhitungkan Lingkungan Hidup

Laporan komisi Stiglitz-Sen-Fitoussi jelas bukan cetak biru,
lebih mirip perangkat lunak open-source, dipasang online agar
siapa saja bisa mengunduhnya, membahas, dan memodifika -
sinya. Laporan ini tidak memberitahu negara-negara bagai -
mana seharusnya mereka mengukur kemajuan. Laporan ini
memberitahu bagaimana seharusnya mereka berpikir soal
mengukur kemajuan. Satu tantangannya di sini —tantangan
yang dipahami oleh para anggota komisi—adalah bahwa
merekomendasikan indikator-indikator baru dan sungguh-
sungguh mengimplementasikannya adalah dua kerja yang
sangat berbeda. Nyaris semua tokoh yang saya wawancara
dalam gerakan indikator, termasuk Chris Hoenig di State of
the USA, sepertinya sependapat bahwa pada saat ini maksud
hati memang ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan
tak sampai. Saat saya bertemu Rebecca Blank, Wakil Menteri
Perdagangan untuk Masalah-masalah Ekonomi, yang bertu-
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gas menyelia badan-badan data yang menyusun PDB, ia me -
nekankan bahwa pengukuran nasional baru bergantung lebih
dari sekadar kemauan pemerintah; mereka juga perlu pen-
danaan tambahan, kerjasama antarbadan, dan lompatan be -
sar dalam ilmu analisa statistik. Blank tidak menolak sebagian
rekomendasi Komisi—malah baru-baru ini ia menyokong ide
yang diajukan oleh Steve Landefeld di Biro Analisa Ekonomi
agar perhitungan nasional kita menambahkan “perspektif
rumah tangga” yang menggambarkan kondisi ekonomi per-
orangan lebih baik daripada PDB. “Tapi sebagian halangannya
adalah kami tidak punya uang untuk menggarapnya,” ujarnya
merujuk pada pelbagai cara baru. “Sebagian kendalanya ada lah
kami tahu cara melakukannya, tapi kami perlu mengum pulkan
data tambahan yang kini belum kami miliki. Dan sebagian lagi
adalah kami benar-benar tak tahu cara melakukannya.”

Indikator lingkungan dan keberlanjutan memberi bebe -
rapa contoh bagus tentang besarnya tantangan ini. Langkah
pertama yang relatif mudah, kata beberapa anggota komisi
Stiglitz pada saya, adalah mengurangi dari PDB “biaya pe -
nipisan” sumber daya alam —minyak, gas, kayu, bahkan
perikanan—yang diubah oleh suatu negara ke dalam uang.
Saat ini belum ada, seolah-olah komoditas-komoditas terse-
but tak ada harganya sampai sesudah diekstrak dan dijual.
Biaya penipisan sumber daya mungkin tidak akan memenga -
ruhi PDB Amerika Serikat sedemikian besar; negeri ini ter-
lampau besar dan terlampau dipijakkan pada industri penge-
tahuan dan teknologi untuk bisa membuat ongkos penipisan
tambang batu bara atau pengeboran minyak dapat berdampak
besar. Di lain pihak, di negara-negara seperti Saudi Arabia dan
Cina, PDB bisa terlihat jauh berbeda (katakanlah, lebih ren-
dah) bila biaya itu dikurangi dari output ekonomi mereka.
Geoffrey Heal, profesor di Columbia yang menggarap aspek
lingkungan laporan komisi tersebut, memberitahu saya bah -
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wa memasukkan penipisan sumber daya alam ke dalam perhi-
tungan pendapatan nasional —hal yang sudah dipertimbang -
kan oleh AS pada awal 1990an lantas ditinggalkan atas alasan-
alasan politik—bisa diimplementasikan dalam setahun bila
negara-negara maju dunia sepakat melakukannya. Sesudah
itu, usulnya, langkah berikutnya adalah mengurangi dari PDB
biaya masalah kesehatan —asma dan kematian dini, misal-
nya—yang ditimbulkan oleh polutan-polutan udara seperti
sulfur dioksida.

Namun akunting lingkungan dirasa lebih sulit. “Kita bisa
pasang nilai moneter untuk cadangan mineral, perikanan, dan
bahkan hutan, barangkali,” kata Heal. “Namun sukar membu -
buhkan nilai moneter pada perubahan sistem iklim, hilangnya
spesies dan konsekuensi-konsekuensi yang bisa timbul dari -
nya.” Di lain pihak, kata Heal, Anda harus memutuskan untuk
mengukur sesuatu yang sulit sebelum Anda punya teknik
untuk mengukurnya. Demikianlah kasusnya ketika AS memu-
tuskan menyusun neraca pendapatan nasional untuk produk-
si ekonomi selama Depresi Besar. Simpulan akhir Komisi
Stiglitz adalah bahwa perlu kiranya membuat beberapa ukur -
an keberlanjutan di dasbor dengan data mentah —mendaftar
hal-hal macam jejak karbon suatu negara atau kepunahan spe-
sies—sampai kita menemukan cara membubuhkan nilai mo -
neter yang mendekati pada efek-efek ini. Barangkali dalam 10
tahun, Heal menduga, ekonom akan mampu melakukan itu.

Bagi Heal, melakukan upaya riil segera untuk menghi-
tung biaya-biaya ini dan lantas melansir informasinya meru-
pakan keharusan. Menurut Heal, kita tak punya bayangan be -
rapa banyak “modal sumber daya alam” —stok udara dan air
bersih dan pelbagai ekosistem kita—yang perlu kita lestari -
kan untuk menjaga perekonomian dan kualitas hidup kita.
“Bila Anda tekan terus modal sumber daya alam dunia ini
sampai ke bawah taraf tertentu,” tanya Heal, “apakah Anda
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secara radikal mengubah sistem sampai-sampai punya dam -
pak jangka panjang pada kesejahteraan manusia?” Ia tak tahu
jawabnya. Namun ia tambahkan, bila kita sudah melewati
titik itu —dan pada saat ini kita tak punya ukuran untuk
mengindikasikan posisi kita—maka kita tidak bisa menggan-
ti rugi kesalahan kita melalui inovasi teknologi atau dobrakan
energi. Sebab pada saat itu sudah kelewat telat.

Memberi Angka pada Kebahagiaan

Sesulit apapun mengumpulkan indikator-indikator keberlan-
jutan, sama sulitnya menyusun ukuran yang menggambarkan
kehidupan sosial dan emosional kita. Di bidang ini, ada ba -
nyak skeptisisme dari kalangan akademisi mengenai bisakah
kebahagiaan dipasang dalam dasbor kesejahteraan nasional.
William Nordhaus dari Yale memberitahu saya bahwa seba-
gian pengukuran ini “absurd.” Amartya Sen sendiri berkata
bahwa ia punya kesangsian akan manfaat data statistik yang
bertujuan menggambarkan kebahagiaan manusia.

Namun demikian Stiglitz dan para koleganya menyim-
pulkan bahwa riset macam ini jadi kian ketat dan terukur
untuk membuka kemungkinan pengikutsertaannya. Awalnya
kaitannya dengan PDB bisa membingungkan. Tetapi salah
satu penjelasannya adalah bahwa kendati pengukuran ekono-
mi yang ada sekarang tidak sanggup menangkap dampak
lebih luas dari pengangguran atau depresi kronis, memberi
pengambil kebijakan informasi tersebut bisa memengaruhi
langkah-langkah mereka. “Anda boleh bilang, kalau timbul
pengangguran, jangan khawatir, kita beri kompensasi berupa
tunjangan bagi si penganggur,” kata Stiglitz pada saya. “Tapi
itu tidak betul-betul memberi kompensasi pada mereka.”
Stiglitz merujuk pada karya profesor Harvard Robert Putnam,
yang ikut dalam komisi Stiglitz-Sen-Fitoussi, yang menyata -
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kan bahwa kehilangan pekerjaan bisa punya dampak susulan
yang memengaruhi pergaulan sosial seseorang (satu pendo -
rong utama kebahagiaan manusia, dari mana pun asal negeri -
nya) sampai bertahun-tahun sesudahnya.

Saat saya temui Putnam, ia berkata bahwa “kerusakan
pada jalinan sosial negeri ini akibat krisis ekonomi pasti sa -
ngat besar, besar, besar.” Namun, catatnya, “Kita punya ba -
nyak angka soal konsekuensi ekonominya tapi tak satu pun
tentang konsekuensi sosialnya.” Selama dasawarsa terakhir,
Putnam telah menggarap ukuran-ukuran –yang terkait de -
ngan jumlah kehadiran di gereja, keterlibatan dalam masya -
rakat dan semacamnya—untuk mengkuantifikasi beragam
koneksi sosial kita; baru belakangan ini, Biro Sensus AS setu-
ju memasukkan beberapa pertanyaan Putnam dalam survei
bulanannya. Tetap, jerih payahnya masih perlu dikembang -
kan. Saat saya bertanya pada Putnam apakah pemerintah
harus ikut campur memupuk koneksi sosial, ia jawab, “Saya
kira kita tidak perlu Departemen Pergaulan dalam pemerin -
tahan yang memperkenalkan orang satu sama lain.” Namun ia
berpendapat bahwa sama seperti mencatat biaya sosial ke -
tiadaan kerja akan menambah dimensi urgensi pada isu
pengang guran, sepertinya mungkin bila mengukur koneksi
sosial, dan mena ruh ukuran tersebut pada dasbor nasional,
bisa sangat meng untungkan masyarakat. Dan ternyata,
Indeks Kesejahteraan Kanada berisi persis ukuran macam itu;
dan sangat mungkin ukuran “modal sosial” yang terkait de -
ngannya akan menjadi indikator State of the USA juga. “Orang
akan jatuh sakit dan meninggal, hanya karena mereka tidak
kenal tetangganya,” kata Putnam. “Dan dampak kesehatan
isolasi sosial macam ini punya besaran yang sama seperti
merokok. Bila kita peduli dengan orang merokok, karena itu
menurunkan angka harap an hidup mereka, lantas mengapa
kita tidak memikirkan isolasi sosial juga?”
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Bisa dipahami, sepertinya, bahwa memasukkan pelbagai
ukuran kesejahteraan emosional pada dasbor nasional bisa
mem buahkan kebijakan-kebijakan yang cukup berbeda de ngan
yang ada sekarang. “Ada ketimpangan penderitaan yang besar
dalam masyarakat,” kata Daniel Kahneman pada saya baru-
baru ini. Menurut perkiraannya, “bila Anda lihat 10 persen
orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya menderi-
ta, besaran itu hampir separuh jumlah total penderitaan.”
Kahneman menyiratkan bahwa perolehan sosial dan ekonomi
yang besar bisa didapat dengan menangani masalah-masalah
kesehatan mental –katakanlah, depresi—dari relatif sebagian
kecil masyarakat. Pada saat yang sama, ia imbuhkan, ukuran-
ukuran baru kesejahteraan emosional yang sedang ia garap tak
lama lagi akan memberi kita pers pektif yang lebih terang me -
ngenai kaitan kompleks antara uang dan kebahagiaan.

Saat ini, riset menyatakan bahwa kenaikan kekayaan
membuat kita melaporkan perasaan makin puas akan hidup
kita—dengan kata lain, sebuah pengesahan bahwa tingginya
PDB mempermakmur sebuah negara. Tapi Kahneman mem-
beritahu saya bahwa kajian-kajian mutakhirnya, yang digarap
bersama ekonom Princeton Angus Deaton, me nyiratkan
bahwa uang tidak serta merta membuat banyak perbedaan da -
lam kebahagiaan momen-ke-momen kita, yang berbeda de -
ngan rasa puas. Menurut kajian mereka, pendapat an lebih dari
$70.000 sama sekali tidak meningkatkan kadar kita me -
nikmati aktivitas harian. Dan ini menimbulkan bebe rapa per-
tanyaan menarik. Apakah kita ingin pemerintah membantu
kita mempertinggi rasa puas? Atau kita ingin pe merintah
membantu kita menjalani hari-hari tanpa merasa muram?
Kedua pertanyaan ini membuahkan dua opsi kebijak an yang
jauh berbeda. Apakah kemajuan nasional adalah soal memper-
tinggi jumlah orang yang sangat kaya? Atau soal me masukkan
sebanyak mungkin orang ke dalam kelas menengah?
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Resistensi Politik

Selama beberapa bulan terakhir, rekomendasi-rekomendasi
Komisi Stiglitz-Sen-Fitoussi telah dijadikan bahan perdebatan
oleh biro-biro statistik Uni Eropa serta OECD yang ber basis di
Paris, yang berperan sebagai semacam forum kebijak an bagi
negara-negara maju dunia. Bagi Stiglitz dan rekan-rekannya,
hasil yang ideal adalah konsensus badan-badan internasional
ini –dan pada gilirannya, konsensus pemerin tahan negara-
negara dunia—untuk mulai mengukur kemaju an melalui das-
bor dengan kira-kira selusin ukuran, mengalih kan fokus dari
PDB dan memasuki aspek-aspek lain dalam perekonomian,
masyarakat, dan lingkungan.

Saat saya bicara dengan Enrico Giovannini, kepala biro
statistik nasional Italia, ia berkata, “Kabar baiknya, saya kira,
pada aras internasional ada tanda-tanda sesuatu tengah ber -
ubah.” Giovannini lantas menyebutkan daftar setengah lusin
negara –termasuk Jerman, Inggris, dan Perancis—di mana
para pejabat terasnya telah sepakat dengan perluasan fokus
pada “kesejahteraan” dan bukan pertumbuhan sebagai ukuran
kemajuan. Pada saat yang sama, catatnya, Indeks Pemba -
ngunan Manusia tengah merencanakan revisinya tahun ini
juga, sebuah proyek di mana Giovannini terlibat di dalamnya.
Dan para perancang IPM, kata Giovannini, sedang memper-
timbangkan indikator-indikator kemajuan lainnya yang
direkomendasikan oleh komisi Stiglitz.

Sementara tentang efek perubahan-perubahan ini, kata
Stiglitz pada saya, “Apa yang kita ukur memengaruhi apa yang
kita perbuat, dan ukuran yang lebih baik akan membuahkan
keputusan yang lebih baik, atau paling tidak keputusan yang
berbeda.” Namun sebelum negara-negara maju dunia sungguh-
sungguh bergerak melampaui PDB –sebuah tanda tanya
besar—hal ini akan tetap menjadi hipotesa belaka. Perta nyaan
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yang terus menggantung adalah apakah beberapa pejabat
pemerintah, menangkap adanya bahaya dalam sistem peng -
ukuran yang baru, akan menyimpulkan bahwa kajian ini akan
menyulut kekisruhan politik dan karenanya harus dihindari.
Fokus yang kian kuat pada indikator lingkungan, umpamanya,
bisa memberi urgensi yang jauh lebih besar pada aturan ten-
tang lingkungan. Dan revisi atas pengukuran ekonomi meng-
hadirkan potensi kerumitan-kerumitan kebijakan lainnya.

Sudah sejak lama, misalnya, bahwa PDB Amerika Serikat
mengalahkan negara-negara Eropa dengan pajak lebih tinggi
dan belanja pemerintah yang lebih besar; karenanya jadi
masuk akal untuk memandang pertumbuhan ekonomi AS se -
bagai penekanan nasional mereka pada pasar bebas dan ke -
wirausahaan. Namun keadaan terlihat berbeda bila Anda me -
lihat ukuran itu sendirilah yang cacat atau tak memadai.
Orang Amerika berlibur lebih pendek dibanding Eropa misal-
nya, salah satu alasan mengapa PDB Eropa lebih rendah di -
banding AS—namun itu bisa berubah bila indikator-indikator
kita mulai memberi nilai pada waktu luang. Sebagian diparitas
antara AS dan pelabagai negara Eropa ini, menurut Stiglitz,
merupakan bias statistik akibat cara rumusan PDB menghi-
tung manfaat sektor publik. Dengan kata lain, layanan-
layanan yang diterima dari pemerintah di negara seperti
Swedia –antara lain dalam pendidikan umum, layanan kese-
hatan dan pengasuhan anak—kemungkinan besar tak diberi
nilai yang cukup. Menata ulang ukuran-ukuran kemakmuran
jelas akan menantang persepsi diri kita, kata Stiglitz, barang -
kali begitu rupa sampai di AS orang-orang akan mulai ber -
tanya, Apakah sistem kita bekerja bagus bagi sebagian besar
orang seperti yang kita pikirkan selama ini?

State of the USA punya masalah politiknya sendiri untuk
diatasi: sebelum para pemimpin Kongres menunjuk komisi
bipartisan untuk mengelola Sistem Indikator Kunci Nasional
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(sesuatu yang wajib mereka lakukan segera, menurut aturan
layanan kesehatan yang baru, namun belum mereka garap
pada awal Mei), sistem indikator ini, dan pada taraf tertentu
juga State of the USA, berada dalam kondisi menggantung.
Sama halnya, sistem besar pengukuran seperti State of the
USA bisa lebih nikmat bagi pejabat terpilih AS ketimbang das-
bor lebih kecil yang dibayangkan oleh Komisi Stiglitz. Untuk
satu hal, ia membuat definisi kemajuan jadi kian beragam.
Bila ratusan ukuran –ekonomi, lingkungan, pendidikan dan
semacamnya—diaduk jadi satu, si pemakai data bisa memilih-
milih penanda kemajuan mereka sendiri-sendiri. Dan berde-
bat soal itu. Nah, ini bisa mendorong kita pada situasi serupa
Simon Kuznets saat ia merumuskan cara menghitung per -
ekonomian nasional: menghadapi segala macam data namun
tanpa koherensi pasti. Namun bukan begitu cara Hoenig (atau
Stiglitz, dalam hal ini) melihatnya. “Ide utamanya di sini,
dalam kaitannya dengan laporan Stiglitz, adalah bahwa ini
sebuah dasbor, dengan data riil, yang akan ditayangkan lang-
sung, sekarang, pada isu-isu riil,” Hoenig memberitahu saya.
Menurut pandangannya, proyek ini akan membuat AS sebagai
negara pertama di dunia yang penduduknya menikmati apa
yang ia sebut sebagai “kerangka rujukan kuantitatif bersama.”
Ukuran panel indikator itu sendiri bukanlah penghalang, jus-
tru menurutnya ini aset bagi masyarakat informasi. PDB dan
indeks-indeks lainnya, kata Hoenig, adalah “artefak dari
sebuah dunia sebelum internet.” Sementara Stiglitz sendiri
memandang State of the USA sebagai komplementer sistem
dasbor apapun di masa mendatang. Dasbor kecil berisi bebe -
rapa indikator bisa berguna untuk beberapa tujuan, panel
besar untuk lainnya. “Bila kau pergi ke dokter yang bagus se -
karang ini, mereka bukan cuma melihat satu atau dua tanda-
tanda vital,” katanya. “Mereka melihat ratusan statistik.”
State of the USA, ujarnya, bisa menjadi “piranti diagnosa yang
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kaya” untuk mengevaluasi sehatnya perekonomian.
Bagaimana pun penting dicatat bahwa terlepas dari

ukur annya, State of the USA tidaklah berkesan tambal sulam.
Ketika Hoenig menunjukkan pada saya situsnya baru-baru ini
—sebagian besarnya masih dilindungi kata sandi sampai
diluncurkan musim panas ini—caranya sederhana, dengan
satu kali klik, untuk melihat bagaimana AS diukur dengan
cara yang berbeda-beda, dari cakupan asuransi kesehatan
sampai obesitas, dengan basis per negara bagian. Agaknya ter-
bukti bahwa situs ini nanti akan bisa memenuhi salah satu
tuntutan legislatif akan sistem indikator nasional, yang me -
mungkinkan orang Amerika melacak bagaimana (atau apa -
kah) UU Kesehatan yang baru ini mengubah biaya perawatan
kesehatan atau barangkali bahkan kesehatan orang Amerika.
Mungkin dibayangkan bahwa apabila ukuran-ukuran baru
mengenai kebahagiaan atau keberlanjutan lingkungan akhir -
nya lolos dari uji statistik, mereka juga mendapat tempat
sebagai indikator dalam State of the USA.

Mengklik-klik situsnya bersama saya, Hoenig berhenti
sebentar untuk berkata: “Sekarang ini, kita tak tahu ke mana
negeri ini mengarah. Tapi inilah peluang untuk memahami
itu.” Dan ia pun terus mengklik.

______________
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