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Jika kita percaya bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita adalah cara terbaik untuk 

mengukur kemakmuran, maka Indonesia diproyeksikan menjadi negara yang lebih kaya. 

Tahun lalu, seperti yang ditunjukkan tabel, Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia 

adalah US$ 3.000. Setiap hari rata-rata seorang warga negara Indonesia hidup dengan uang 

sekitar US$ 8,22 pada 2010.   

Indonesia akan menjadi “lebih kaya” pada 2014 dengan Produk Domestik Bruto per 

kapita sebesar US$ 5.000. Artinya, seseorang akan hidup dengan uang sekitar US$ 13,70 per 

hari pada 2014, atau kenaikan lebih dari US$ 5 per hari dibanding 2010.  Yang lebih 

menggembirakan adalah proyeksi pada 2025, ketika Produk Domestik Bruto per kapita akan 

mencapai US$ 14.900, atau setiap orang rata-rata bisa hidup dengan US$ 40,82 per hari, atau 

nyaris lima kali lipat dibanding 2010. Kemudian pada 2045, seratus tahun setelah Indonesia 

merdeka, Produk Domestik Bruto per kapita menjadi US$ 46.900 atau seseorang akan hidup 

dengan US$ 128,50 per hari, 15 kali lebih besar dibanding 2010. 

            Berdasarkan proyeksi Produk Domestik Bruto per kapita ini, Hatta Rajasa, Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, mengaku senang dan mengatakan bahwa 

Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia pada 2045. 

Namun tidak jelas apakah Hatta mengasumsikan perekonomian negara-negara lain tidak 

tumbuh secepat Indonesia. 
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Statistik 

Statistik-statistik mengenai Produk Domestik Bruto per kapita tersebut ditunjukkan dalam 

Master Plan Vision for 2025 yang dikutip Hatta Rajasa ketika berpidato di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta  di Yogyakarta pada 20 Mei 2011. 
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 Saya mencoba untuk memahami bagaimana angka-angka ini dimunculkan. Dalam 

Kolom 3, saya menghitung tingkat pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto per kapita 

untuk periode 2010-2014, 2014-2025, dan 2025-2045. Kolom ini menunjukkan bahwa 

proyeksi dipersiapkan dengan asumsi tingkat pertumbuhan melemah dari Produk Domestik 

Bruto per kapita, dari proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto per 

kapita sebesar 12,77% pada periode 2010-2015 menjadi 5,73% pada periode 2025-2045. Ini 

adalah asumsi yang masuk akal, karena tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan Produk 

Domestik Bruto biasanya lebih rendah dengan meningkatnya Produk Domestik Bruto per 

kapita.�
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             Namun, apa asumsi-asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan Produk 

Domestik Bruto selama periode-periode tersebut? Mari kita lihat periode 2010-2014. Jika kita 

asumsikan tingkat pertumbuhan populasi tahunan selama 2010-2014 adalah 1,0%, maka 

tingkat pertumbuhan tahunan berdasarkan Produk Domestik Bruto harus satu poin persen 

lebih tinggi dibanding Produk Domestik Bruto per kapita. Pada Kolom 5 ditunjukkan Produk 

Domestik Bruto harus diasumsikan akan tumbuh sebesar 13,77% setiap tahun selama 2010-

2014.   

        Kita mungkin perlu mengingat bahwa perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 

hanya antara 6,0% hingga 7,0% setiap tahun selama 2010-2014. Karena itu, sepertinya sulit 

mencapai pertumbuhan ekonomi fantastis hingga 13,77% setiap tahun selama 2010-2014. 

Jadi, dari mana tingkat pertumbuhan sebesar 13,77%? 
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Memasukkan Inflasi 

Satu-satunya kemungkinan agar bisa tercapai tingkat pertumbuhan tahunan berdasarkan 

Produk Domestik Bruto sebesar 13,77% pada 2010-2014 adalah dengan memasukkan tingkat 

inflasi berkisar 6,0% hingga 7,0% selama periode yang sama. Tingkat pertumbuhan selalu 

dihitung sebagai nilai “riil”, yaitu dengan mengasumsikan tingkat inflasi adalah nol persen 

dan tidak ada kenaikan harga. Pendapatan bisa naik dua kali lipat, tetapi jika harga-harga juga 

naik dua kali lipat, maka tidak ada perubahan pendapatan riil atau daya beli masyarakat.\ 

            Dengan kata lain, kita seharusnya tidak membandingkan angka proyeksi untuk 2014 

dengan 2010, karena level harga pada 2014 akan jauh lebih tinggi dibanding pada 2010. 

Dengan asumsi tingkat inflasi 7,0% selama periode 2010-2014, level harga pada 2014 akan 

berkisar sepertiga lebih tinggi dibanding level harga pada 2010. Jika kita membeli sebuah 

barang senilai Rp 50 ribu pada 2010, maka harga komoditas serupa pada 2014 akan menjadi 

Rp 68 ribu. 

            Dengan metode proyeksi yang memasukkan tingkat inflasi, kita tidak mungkin 

menjadi “lebih kaya” jika inflasi juga semakin tinggi. Statistik memang menipu dengan 

memberi kesan bahwa kita menjadi kaya. Kita harus selalu ingat bahwa proyeksi pendapatan 

per kapita akan bisa dicapai pada level harga yang lebih tinggi. Masyarakat Indonesia akan 

memiliki lebih banyak uang, tetapi juga akan menghadapi biaya hidup yang tinggi. (*)�
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