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ABSTRAKSI 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak kenaikan 
penerimaan faktor produksi tenaga keIja penerima upah dan gaji terhadap 
perekonomian Indonesia yang tercermin dalam neraca institusi, sektor produksi, dan 
faktor produksi. Sehingga dapat diketahui apakah kebijakan pembangunan yang 
dilakukan oleh pemerintah telah efektif atau belum dalam meningkatkan 
perekonomian Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan alat analisis Simulasi Dekomposisi Matrik 
Pengganda dalam kerangka Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia. Dalam 
melaksanakan analisis ini harus selalu menggunakan pedoman atau prinsip hubungan 
saling ketergantungan dalam sistem ekonomi, yaitu antara faktor produksi, institusi 
dan sektor produksi. Sektor produksi dalam menghasilkan output akan memerlukan 
faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Permintaan terhadap faktor produksi 
tersebut akan memberikan pendapatan bagi pemilik faktor produksi yaitu institusi. 
Selanjutnya pendapatan tersebut digunakan untuk konsumsi barang dan jasa yang 
dihasilkan oleh sektor-sektor produksi yang ada. Jadi dalam struktur analisis tidak 
mungkin dijumpai suatu sektor produksi akan secara langsung mempengaruhi tingkat 
pendapatan suatu institusi tetapi harus melalui faktor produksi terlebih dahulu. Aturan 
main tersebut tercermin di dalam struktur matriks Sistem Neraca Sosial Ekonomi. 

Dari hasi] simulasi terhadap delapan faktor produksi tenaga keIja penerima 
upah dan gaji yang mengalami kenaikan penerimaan, maka dapat dilihat bahwa 
dengan kenaikan penerimaan faktor produksi tenaga keIja secara tidak langsung akan 
menimbulkan kenaikan tingkat output masing-masing sektor produksi. Kenaikan 
tersebut dimungkinkan karena institusi sebagai pemilik faktor produksi mengalami 
peningkatan sebagai dampak kenaikan penerimaan upah dan gaji. Selanjutnya 
peningkatan pendapatan institusi akan meningkatkan permintaan terhadap sektor
sektor produksi. sehingga pemilik sektor produksi akan menambah produksinya 
untuk memenuhi kenaikan permintaan dati institusi. Selain itu sebagai konsekuensi 
dari biaya untuk kenaikan penerimaan faktor produksi tenaga kerja yang dikeluarkan, 
pengusaha akan melakukan pembenahan manajemen, serta menuntut pekerjanya 
untuk meningkatkan produktivitas keIja. 

Dengan menggunakan data dari Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 
Tahun 1999, dampak kenaikan penerimaan faktor produksi tenaga keIja yang paling 
efektif dan menguntungkan bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan adalah 
apabila pemerintah menerapkan kebijakan suntikan pada faktor produksi tenaga keIja 
pertanian penerima upah dan gaji di pedesaan (1) sehingga berbagai kelompok 
institusi dan faktor produksi serta faktor produksi yang terdapat di dalam kerangka 
sistem Neraca Sosial Ekonomi dapat memperoleh peningkatan pendapatan terbesar. 
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