ECEU 12006 Ekonomi Kemiskinan
Semester Gasal, Tahun Ajaran 2018-2019

Program Strata 1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

UJIAN TENGAH SEMESTER

ECEU 602006: EKONOMI KEMISKINAN
Hari, tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018
Waktu
: 150 Menit
Pengajar
: Kartika Juniwaty; Aufa Doarest
Jawablah 2 soal wajib dan 2 soal pilihan. Kalkulator (non-programmable) dapat digunakan.
Kumpulkan lembar jawaban beserta lembar soal.
SOAL WAJIB [masing-masing 25 poin]:
1. Andaikan didalam suatu komunitas terdapat 5 rumah tangga dan dari suatu survei diperoleh data
pengeluaran perkapita bulan Januari 2018 (dalam ribu rupiah perkapita) untuk RT pertama hingga kelima
sebagai berikut: 130; 120; 70; 70; 100. Diketahui pula bahwa jumlah anggota masing-masing RT adalah: 3; 7;
4; 3; 3. Dengan menggunakan garis kemiskinan Rp 85 ribu/kapita/bulan:
a. Hitunglah P0, P1, dan P2 lalu berikan makna masing-masing angka kemiskinan tersebut. [10 poin]
b. Gambarkan kurva Lorenz dari komunitas ini dan berikan intuisi ekonomi Anda terkait kesenjangan. [5
poin]
c. Bandingkan pengeluaran dari Q1 (kuintil pertama) dan Q5 (kuintil kelima) dan berikan makna dari rasio
ini. [5 poin]
d. Bila pengeluaran riil di bulan berikutnya tidak banyak berubah, hanya terjadi transfer sebesar Rp 25 ribu
dari rumah tangga terkaya ke rumah tangga termiskin di bulan Januari, jelaskan secara intuitif
pengaruhnya terhadap angka-angka kemiskinan dan pemerataan di atas (tidak perlu di hitung ulang
sebutkan apakah angka-angka tersebut naik atau turun). [5 poin]
2. Tabel di bawah ini menunjukkan garis kemiskinan dan pendapatan perkapita dari waktu ke waktu:
Year 1
Poverty Line
Exp per capita
A
B
C
D

Year 2

Year 3

125

140

155

Year 1
102
101
140

Year 2
150
160
165

Year 3
160
141
95

170

115

88

Exp per capita
E
F
G
H

Year 1
135
107
140

Year 2
180
129
131

135

181

Year 3
54
128
105
142

a.
b.
c.
d.

Jelaskan perbedaan antara kategori chronically poor, persistent poor, transient poor, and never poor. (5 points)
Jelaskan individu mana yang tergolong ke dalam masing-masing kategori di atas . 5 (points)
Buatlah matrix of poverty dynamic dengan masing-masing presentasenya nya (5 points)
Bentuk program pengentasan kemiskinan seperti apa yang menurut anda paling tepat bagi masingmasing kategori di atas (5 points)
e. Apakah pemerintah perlu melakukan perubahan dalam pendekatan penanggulangan kemiskinan dari
waktu ke waktu? (5 points)
SOAL PILIHAN [masing-masing 25 poin]:
Pilih 2 (DUA) dari 4 (EMPAT) pilihan soal di bawah ini.
3. Jelaskan secara singkat pasangan konsep/teori/model di bawah ini sehingga jelas perbedaan atau
persamaannya, berikan contoh masing-masing. Manakah yang lebih baik dan mengapa? [masing-masing
bernilai 5 poin]
a. Absolute & relative poverty
b. Poverty gap index & poverty serevity index
c. National & international poverty line
d. Income & expenditure as welfare measure
e. Vulnerability and inequality
4. Berikan penilaian BENAR, SALAH, atau TERGANTUNG untuk setiap pernyataan yang Anda pilih.
Tuliskan pula alasan dari penilaian Anda tersebut. [masing-masing 5 poin]
a. Ketimpangan telah terjadi bahkan saat seseorang masih di dalam kandungan
b. Semakin tinggi perkembangan perekonomian suatu negara maka kesenjangan akan semakin besar
c. Buruh yang berpendapatan sesuai upah minumum regional itu tidak miskin
d. Sakit itu lebih mahal untuk orang miskin daripada orang kaya
e. Membangun sekolah adalah hal yang paling penting untuk meningkatkan kualitas modal manusia.
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5. Dibawah ini adalah GIC 2015-2017 untuk desa-kota dan jawa dan luar jawa. Anda diminta untuk
memberikan analisis mengenai hal ini.

a. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan inklusif? (5 poin)
b. Dengan menggunakan gambar GIC diatas, apakah sudah terdapat pertumbuhan yang inklusif di
Indonesia? (10 poin)
c. Apa kebijakan yang tepat untuk memperoleh sebuah pertumbuhan yang lebih inklusif di Indonesia?
(10 poin)
6. Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah mengalami perubahan paradigma, yaitu dari
charity based ke asset building. Hal-hal berikut adalah beberapa program yang dapat diimplementasikan
untuk membantu masyarakat miskin memiliki sumber pendapatan berkelanjutan, sehingga bisa
membangun aset.
a. Dari 6 program di bawah ini, pilihlah 3 yang menurut Anda merupakan program yang harus di
prioritaskan. Mengapa? Apa kriteria yang Anda pakai dalam melakukan seleksi (15 poin)
1. Mengembangkan kewirausahaan rakyat melalui koperasi
2. Implementasi Sistem Jaminan Sosial dengan baik
3. Pengembangan berbagai program pelatihan keterampilan praktis
4. Pengembangan pendidikan literasi keuangan rumah tangga agar dapat mengelola
keuangannya dengan lebih baik
5. Subsidi untuk berbagai jenis bahan pokok
6. Menyediakan layanan keuangan dasar – menabung dan meminjam – seluas-luasnya
agar tercipta suatu sistem keuangan yang inklusif.
b. Mengapa menurut Anda, 3 program lainnya belum layak menjadi program prioritas? Adakah
hal-hal khusus yang bisa diterapkan agar program tersebut bisa menjadi program prioritas (10
poin)
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