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MIT DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Iwan Jaya Azis  

Asal Mula Istilah MIT

Sejak James Tobin mengusulkan currency transaction tax (Tobin, 
1974; 1978), banyak ekonom menafsirkan berbeda dan tidak 

sedikit tafsiran yang menyesatkan, misalnya menganggap bahwa 
pajak dikenakan pada semua transaksi keuangan. Padahal, “Tobin 
tax” dimaksudkan untuk dikenakan hanya pada pertukaran mata 
uang untuk mengurangi transaksi spekulatif  jangka  pendek. 
Istilah  Washington  consensus,  yang  dipakai  pertama  kali oleh 
John Williamson, ditafsirkan banyak ekonom sebagai doktrin 
neoliberal lembaga yang bermarkas di Washington DC, seperti 
IMF, World Bank, dan Departemen Keuangan AS, yang ingin 
diterapkan di semua negara. Padahal, istilah itu dipakai hanya 
untuk menjelaskan jenis kebijakan yang disetujui dan disukai 
oleh negara maju OECD, dan diusulkan untuk negara di Amerika 
Latin yang mengalami transisi dari sistem diktator ke demokrasi 
(Birdsall, Torre, dan Caicedo, 2010; Williamson, 2011).
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Penafsiran istilah memang sering menyimpang dari arti yang 
dimaksud oleh penemunya. Nasib serupa terjadi dengan “middle-
income trap” (MIT). Sejarah istilah MIT bermula dengan dalil bahwa 
pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipertahankan hanya dengan 
menambah jumlah input tanpa peningkatan produktivitasnya. 
Artinya, negara miskin yang lulus menjadi berpendapatan 
menengah bisa menjadi negara kaya hanya kalau produktivitas 
input mereka meningkat. Bila tidak, mereka akan “terperangkap” 
di wilayah berpendapatan menengah. Bagi peminat istilah MIT, 
predikat MIT disematkan pada negara tersebut.

Di Asia Timur, keraguan untuk dapat lolos dari MIT bermula 
dengan tulisan Paul Krugman “The Myth of Asia’s Miracle” (1994) di 
majalah Foreign Affairs yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan 
negara macan Asia lebih banyak disebabkan oleh kenaikan jumlah, 
bukan produktivitas, modal yang digunakan. Implikasinya, 
pertumbuhan tinggi tidak dapat berlangsung terus. Sempat 
hilang dari pembicaraan, popularitas tulisan itu naik kembali 
ketika pertumbuhan negara macan Asia melambat, bahkan ada 
yang mengalami krisis pada tahun 1997/98. Majalah yang sama 
kemudian memuat tulisan Jagdish Bhagwati, “The Capital Myth” 
(1998) yang menyimpulkan bahwa arus modal asing yang terlalu 
bebas merupakan penyebab krisis.  Perdebatan kemudian meluas 
hingga dikaitkan  dengan  globalisasi.

Intinya, ada dua pihak yang akan “terperangkap” globalisasi: 
negara berpendapatan menengah dan kelompok miskin di 
negara maju. Mereka “terperangkap” karena kesulitan mencapai 
knowledge economy untuk menjadi negara kaya, dan menghadapi 
persaingan negara lain yang menghasilkan produk berkualitas 
dengan biaya lebih murah (Garret, 2004).

Istilah MIT baru kemudian muncul di tulisan Gills dan 
Kharas (2007) yang dipakai untuk menjelaskan perlambatan 
pertumbuhan ekonomi Asia Timur yang sempat dijuluki World 

Bank “miracle.” Sebenarnya, dalam tulisan 365 halaman tersebut 
istilah “middle-income trap” hanya disebut satu kali, itu pun hanya 
sebagai sub-judul dari bab ‘Overview.’  Tidak ada referensi MIT 
lainnya. Oleh karena itu,  agak mengherankan bahwa istilah MIT 
kemudian “mendunia”. Mereka sendiri heran, agnostik, dan tidak 
melihat bukti kuat adanya MIT, bahkan menganggap diskusi 
kebijakan yang berkaitan dengan MIT tidak bermanfaat (Gill & 
Kharas, 2020).1

Bagaimanapun juga, banyak yang masih menggunakan istilah 
MIT dan umumnya menafsirkan sebagai keadaan sebuah negara 
berpendapatan per-kapita (Y/cap) menengah sulit beranjak 
menjadi negara maju. Penulis sendiri bukan penggemar istilah 
MIT, tapi juga tidak terlalu mempermasalahkannya sejauh tidak 
menyimpang dari fokus peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Kekuatiran penulis, penggunaan Y/cap sebagai kriteria MIT bukan 
hanya tidak tepat namun juga mengandung risiko bahwa kebijakan 
akan terfokus pada menaikkan Y/cap at all cost, sementara unsur 
kesejahteraan lainnya, seperti kualitas manusia, sosial, dan 
lingkungan, terabaikan. Argumentasi bahwa kesejahteraan akan 
membaik dengan sendirinya bila Y/cap meningkat jelas tidak 
dapat diterima, karena hal itu berbeda dengan kenyataan.

Sejarah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang 
berhasil selalu melewati proses transformasi yang bermula 
dengan diversifikasi ke arah sektor unggul, diikuti inovasi 
yang melebihi investasi, kemudian ke peningkatan sumber 
daya manusia dan teknologi untuk menciptakan proses dan 
produk baru. Agar transformasi berjalan sesuai dengan konsep 
pembangunan berkelanjutan, di tiap tahapan unsur pemerataan 
dan penghindaran kerusakan lingkungan harus terjamin.  Dengan 

1. Mereka menulis: “… its existence has been mixed, and the policy discussions have—to 
put it bluntly—been largely unhelpful.” Lihat: Gill dan Kharas, 2020.
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atau tanpa istilah MIT, proses tersebut  perlu dilalui kalau 
kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama.

Sudah banyak tulisan membahas tentang transformasi di atas 
berikut strategi pencapaiannya. Jadi, tidak terlalu bermanfaat 
untuk mengulanginya. Topik yang akan diuraikan di sini lebih 
menyangkut kondisi atau persyaratan yang mempengaruhi efek-
tivitas strategi untuk mencapai transformasi (atau menghindari 
MIT).

Modal Kesehatan, Institusi, dan Modal Sosial

Ada dua tingkat persyaratan yang relevan: tingkat pertama (1st  

order,  atau  FO)  dan tingkat kedua (2nd order, atau SO); lihat 
Ilustrasi 1. Untuk FO, dua jenis modal diperlukan: modal manusia 
yang bisa diukur melalui human capital index (HCI), dan modal 
sosial yang mempunyai beberapa unsur tak-berwujud (intangible) 
sehingga sulit diukur dengan satu indikator.

Modal Manusia Institusi

Perubahan Institusi

1st Order

2nd Order

1st Order

• Sejarah

• Pilihan Sosial

Kondisi  
Ekonomi Sosial

Kesejahteraan (Wc): 
Menghindari MIT

Modal Sosial

Ilustrasi 1: Kondisi/persyaratan menghindari MIT

Dalam hal modal manusia, terlalu klise menyebutkan bahwa 
perbaikan tingkat pendidikan diperlukan. Analisis tentang hal itu 
sudah berlimpah. Di sisi lain, tidak sulit dimengerti bahwa setinggi 
apa pun pendidikan dan keterampilan manusia, dia tidak dapat 
menjadi modal positif bila kesehatannya buruk. Seperti halnya 
pendidikan, pengukuran tingkat kesehatan memperhitungkan 
kemampuan manusia sejak kecil dan setelah dewasa, karena 
proses pembangunan bersifat dinamis, tidak statis. Selain 
memasukkan kemampuan bertahan hidup (survival), HCI juga 
memperhitungkan kendala kesehatan yang sangat berpengaruh 
pada kualitas manusia di masa depan, yaitu tingkat kekerdilan 
(stunting).

Berapa besar peran kesehatan dalam kesejahteraan masya-
rakat? Kenneth Arrow, salah satu guru para ekonom,  mengajukan 
konsep “ investasi komprehensif”  (comprehensive investment  atau 
IC) dan  “kesejahteraan  komprehensif”  (comprehensive wealth  
atau  WC). Kesejahteraan masyarakat antar-generasi yang diukur 
melalui WC akan naik hanya kalau nilai sebenarnya (shadow 
value) dari IC positif. Dengan menggunakan data lima negara 
yang mewakili hampir separuh penduduk dunia (Amerika 
Serikat, Tiongkok, Brasil, India, dan Venezuela), dia dan beberapa 
rekannya membedakan empat jenis modal untuk mengukur 
IC: modal alam (natural capital ), modal manusia (human capital ), 
modal uang (reproducible capital), dan modal kesehatan (health 
capital). Setelah menyesuaikannya dengan penambahan sumber 
terbarukan (renewable resources) dan pengurangan sumber 
tak-terbarukan (non-renewable resources), mereka menghitung 
kontribusi pertumbuhan tiap jenis modal pada pertumbuhan 
WC/cap.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  dari empat jenis  modal,  
kontribusi terbesar berasal dari modal kesehatan. Yang agak 
“mencengangkan,” besaran kontribusi modal kesehatan melebihi 
kontribusi gabungan tiga jenis modal lainnya (lihat Arrow dkk, 
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2012). Bila TFP (total factor productivity) diabaikan, pertumbuhan 
WC/cap yang memperhitungkan modal kesehatan lebih rendah 
dibandingkan dengan kalau modal kesehatan diabaikan. Artinya, 
ukuran kesejahteraan yang mengabaikan unsur kesehatan 
menjadi overestimated. Apalagi kalau Y/cap yang dipakai.

Implisit dalam kerangka pemikiran di atas adalah pengertian 
bahwa perbaikan kesejahteraan merupakan hasil dari aktivitas 
dan tingkah laku manusia/masyarakat dalam mengelola empat 
jenis modal. Tingkah laku tersebut sangat ditentukan oleh 
interaksi antara sistem institusi (institutional arrangement ) dan 
modal sosial (social capital ) di masyarakat.

Institusi dapat berbentuk formal, misalnya lembaga, perjan-
jian, peraturan (North, 1990; 1991) dan non-formal, seperti 
kebiasaan, tradisi, dan enforcement (Ellickson 1991; Pejovich, 
1999; dan Azis, 2019). Di samping pilihan sosial masyarakat 
(social choice), perjalanan sejarah ikut menentukan jenis dan 
kualitas institusi (Ilustrasi 1). Misalnya, institusi di negara 
yang pernah dijajah cenderung kurang inklusif dibandingkan 
dengan di negara yang tidak pernah dijajah, yakni institusi yang 
inklusif lebih mampu membuat proses pembangunan berhasil 
menciptakan kesejahteraan masyarakat (Acemoglu & Robinson, 
2012). Sementara itu, modal sosial tercermin pada jaringan 
hubungan (networks of relationships) antar-manusia dalam suatu 
masyarakat agar mereka dapat berfungsi secara efektif. Jenis 
dan intensitas jaringan tersebut sangat tergantung pada unsur 
kepercayaan (trust).

Adalah interaksi antara modal sosial dan institusi yang 
akan memengaruhi tingkah laku manusia/masyarakat dan 
dampaknya pada kesejahteraan. Bila institusi tidak inklusif, 
yaitu aturan main tidak berjalan baik dan penerapan hukum 
lemah atau tidak adil, tingkah laku masyarakat (produsen, 

konsumen, pedagang, regulator maupun pembuat kebijakan) 
cenderung  “menyesuaikan”. Perburuan  rente  (rent-seeking)  makin  
banyak,  penggelapan uang dan korupsi meningkat, dan praktik 
kolusi serta nepotisme juga meluas. Jadi, norma yang  berlaku  
di  masyarakat  (sebagai  unsur  modal  sosial)  dipengaruhi/
diperlemah oleh institusi yang ada. Kalaupun masyarakat 
menganggap bahwa ciri “dapat dipercaya” (trust-worthy) adalah 
norma mereka, di saat terjadi korupsi atau tindakan lain yang 
“tidak dapat dipercaya” (untrustworthy) interaksi antara norma 
dengan institusi akan  memberi  sanksi yang jauh dari keadilan, 
bahkan mungkin membiarkan tindakan tersebut. Dalam keadaan 
semacam ini, strategi secanggih apa pun untuk menghindari MIT 
tidak akan efektif.

Sebenarnya, institusi dapat berubah secara perlahan (Azis, 
2019), meskipun bisa membaik atau memburuk, tergantung pada 
sejauh mana perkembangan ekonomi-sosial dan kualitas modal 
manusia mampu melahirkan reformasi institusi yang umumnya 
lebih sulit daripada reformasi ekonomi. Jika tingkat pendidikan 
masyarakat cukup tinggi dan merata, baik karena kondisi awal 
maupun hasil pembangunan, partisipasi masyarakat termasuk 
dalam melakukan kritik dan koreksi kebijakan akan lebih 
besar (Azis, 2020). Pihak pembuat kebijakan juga lebih terbuka 
terhadap kritik sehingga jalur perubahan institusi (institutional 
opportunities) makin terbuka. Jika tingkat pendidikan rendah 
dan tidak merata, keadaan sebaliknya yang terjadi. Banyak studi 
sudah membuktikan hal ini; misalnya Barro (1994); Hall dan 
Jones (1999); Acemoglu, Johnson, dan Robinson (2001); Rodrik, 
Subramanian, dan Trebbi (2002).

Kombinasi antara institusi yang tidak inklusif dengan 
trust yang rendah juga dapat menghambat dunia usaha 
mengembangkan jaringan kerja sama yang diperlukan untuk 



34 35I N D O N E S I A  2 0 4 5 MIT DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

berinovasi.2 Hambatan tersebut akan mempersulit pencapaian 
proses transformasi menghindari MIT. Di satu sisi kemudahan 
memanfaatkan jaringan yang diperlukan untuk pengembangan 
usaha hanya dimiliki kelompok tertentu yang umumnya 
berskala besar dan mempunyai akses khusus baik ke penguasa 
maupun lembaga lain, di sisi lain sinergi yang diperlukan 
menjadi rendah karena ketidakpastian peraturan menyebabkan 
masing-masing pelaku usaha mencari keuntungan sendiri dari 
kelemahan peraturan yang ada, meskipun hal tersebut akan 
merugikan pelaku usaha yang lain (saling menjatuhkan). Segala 
prospek keuntungan dari kerja sama menjadi hilang, dan proses 
transformasi menghindari MIT menjadi gagal.

Unsur trust juga berperan penting untuk menjamin agar reaksi 
pasar terhadap suatu kebijakan sesuai dengan yang diharapkan. 
Dalam konteks strategic games, yakni pembuat kebijakan adalah 
“pemain-1” dan pasar adalah “pemain-2”. Reaksi “pemain-2” 
terhadap kebijakan “pemain-1” akan berbeda, bahkan mungkin 
bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh “pemain-1” bila 
trust “pemain-2” terhadap “pemain-1” kecil, atau kredibilitas 
“pemain-1” di mata “pemain-2” rendah. Posisi Nash equilibrium 
mungkin tercapai, tapi dia tidak Pareto efficient.

Kesimpulan

Sesempurna apa pun kebijakan atau strategi yang dirancang tidak 
akan efektif bila institusi tidak inklusif dan modal sosial rendah. 
Bersama dengan modal manusia yang memperhitungkan faktor 
kesehatan, interaksi antara keduanya menentukan keberhasilan 
transformasi atau penghindaran MIT.

2. Baik menurut konsep competitive advantage Porter (1990; 2000) maupun konsep 
aglomerasi dan external economies Krugman (1991) dan Fujita & Thisse (2002), jaringan 
kerja sama memberi manfaat melalui penyebaran pengetahuan, pengalaman, informasi, 
dan jasa lainnya.
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