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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Masyarakat modern dan masyarakat yang hidup dalam era information and 

communication technology (ICT) membutuhkan akses listrik untuk mendukung 

aktivitas sehari-hari. Beberapa literatur meneybutkan akses listrik merupakan bagian 

dari akses pada barang publik1, khususnya terkait dengan market augmented public 

goods (Besley dan Gathak, 2005).  Yang dimaksud dengan market augmented public 

goods adalah akses barag publik yang bersifat mendukung sistem dan aktivitas pasar 

berjalan lebih efisien. Beberapa studi menunjukkan akses barang publik di negara-

negara berkembang, khususnya listrik masih timpang (Bannerman dan Kerf, 2002; 

Banerjee dan Somanathan, 2007; Jackson, 2010).  

Akses listrik diukur dari rasio eletrifikasi, yaitu persentase rumah tangga yang 

menggunakan energi listrik. Di Indonesia, kondisi distribusi jaringan listrik yang 

disediakan oleh pemerintah melalui PLN relatif masih timpang hingga tahun 2018. Data 

BPS (2019) menunjukkan rasio elektrifikasi di wilayah Indonesia Bagian Barat (IBB) 

adalah sebesar 95,39%, sedangkan di wilayah Indonesia Bagian Timur (IBT) masih 

sebesar 86.54%. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik di pedesaan dan 

perkotaan juga mengalami ketimpangan yang cukup besar. Pada tahun 2018 rasio 

elektrifikasi di pedesaan IBB sebesar 93,04%, sedangkan di perkotaan sebesar 99,78%. 

Indonesia Bagian Timur (IBT) memiliki rasio elektrifikasi lebih timpang. Pada tahun 

2018 pedesaan IBT memiliki rasio sebesar 90,70% dan perkotaan sebesar 99,54. 

 
1 Besley dan Gathak (2005) dan Banerjee dan Somanathan (2007) secara detail memaparkan konsep 

akses pada barang publik. Konteks akses memberi penekanan bahwa hal yang dimaksud tidak merujuk 

lagi pada definisi lama tentang barang publik, yaitu barang yang dapat dikonsumsi tanpa perlu bersaing 

dan tanpa ada unsusr pengecualian. Bannerman dan Kerf (2002) lebih spesifik menguraikan mengapa 

akses pada fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, listrik, air bersih dan sanitasi didefinisikan sebagai 

akses pada barang publik. Dalam studi ini akan merujuk pada definisi Bannerman dan Kerf (2002) dan 

menuliskan listrik sebagai akses pada barang publik.   
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Gambar 1.1 dan gambar 1.2 di bawah ini menunjukkan rasio elektrifikasi 

selama sepuluh tahun terakhir. Secara umum nampak bahwa Indonesia belum mencapai 

rasio elektrifikasi 100%. Rasio rendah berada di pedesaan dan wilayah IBT. Kondisi 

ini mungkin sebagai hal yang menjelaskan mengapa aktivitas ekonomi di IBT relatif 

lebih rendah dibanding IBB. Era modern ditandai dengan hadirnya pemanfaatan 

Information Communication Technology (ICT). ICT membutuhkan listrik sebagai 

komplemen utama pemanfaatan tehnologi ICT, seperti jaringan internet untuk 

mempermudah aktivitas ekonomi.   

 

Gambar 2.1.1 

Persentase Rumah Tangga Berlistrik menurut Tipe Daerah Tahun 2009-

2018 

Sumber: BPS, diolah (2019) 

 

Gambar 2.1.2 

Persentase Rumah Tangga Pelanggan Listrik PLN menurut Wilayah 

Sumber: BPS, diolah (2019) 

Energi listrik mempunyai karakteristik tingkat substitusi yang agak lemah 

dalam pemanfaatan; khususnya terkait daya atau kekuatan yang yang dapat dihasilkan. 

Akses listrik yang rendah akan membuat suatu negara memiliki daya saing yang rendah, 

misalnya diukur dari ketersediaan infrastruktur dan performa logistik lainnya. Dalam 

bidang industri manufaktur, nilai tambah per pekerja tidak akan naik jika listrik sebagai 
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komplemen ICT belum tersedia secara universal. Oleh karena itu sangat penting bagi 

pemerintah untuk terus menurunkan ketimpangan dan meningkatkan distribusi akses 

listrik. 

Kebijakan pemerintah untuk mencapai rasio elektrifikasi mendekati 100% terus 

dilakukan. Peningkatan rasio elektrifikasi diharapkan menurunkan ketimpangan 

aktivitas ekonomi. Banyak hal yang menyebabkan wilayah pedesaan masih mempunyai 

rasio elektrifikasi yang rendah. Beberapa studi empiris terkait barang publik 

menunjukkan ada beberapa faktor yang memengaruhi akses barang publik salah 

satunya adalah faktor keberagaman sosial. Keberagaman sosial mencakup 

keberagaman suku, bahasa, dan agama. Di sisi yang lain, keberagaman potensi ekonomi 

mencakup variasi dari sumber mata pencaharian penduduk; khususnya penduduk di 

wilayah perdesaan. Sektor pertanian secara empiris merupakan sektor yang mempunyai 

produktivitas paling rendah, khususnya berlaku di Indonesia. 

Dalam hal keberagaman sosial, masyarakat yang kurang homogen dinilai 

sebagai hal yang dapat menghambat dalam pelaksanaan pembangunan. Keberagaman 

sosial seperti suku dan agama dapat menurunkan akses barang publik (Alesina, Baqir, 

Easterly, 1999; Banerjee dan Somanathan, 2007; Baldwin dan Huber, 2010; Gupta dan 

Pushkar, 2010; Vigdor, 2004; Miguel dan Gugerty, 2005; Habyarimana et al, 2007). 

Das, Kar, dan Kayal (2011) meneliti hubungan pemeluk agama minoritas terhadap 

penyediaan barang publik di Pedesaan Bengal Barat. Hasilnya menunjukkan secara 

signifikan kelompok minoritas menikmati barang publik lebih rendah.  Hal ini 

dijelaskan karena suku minoritas kurang mempunyai hak dan perwakilan politik di 

lembaga pemerintahan. 

Di India, kelompok masyarakat yang dapat berpengaruh dan memberikan 

dukungan publik adalah kasta Brahmana dan Waisya. Kelompok Scheduled Tribes dan 

Scheduled Castes, seperti kasta Sudra kurang diakui dalam pemungutan suara politik. 

Kondisi ini yang menyebabkan kelompok ini memiliki akses yang rendah terhadap 

hampir semua jenis barang publik. Keberagaman budaya dan agama di India dilaporkan 

berkaitan ketimpangan akses barang publik. Kasta Brahmana sebagai kasta yang paling 

tinggi secara tradisional dikaitkan dengan kegiatan membaca, menulis, dan keagamaan. 

Oleh karena itu, kelompok ini mempunyai preferensi lebih tinggi pada permintaan 
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akses pendidikan. Secara empiris ditemukan di wilayah yang didominasi oleh 

penduduk dengan kasta Brahmana, alokasi anggaran diprioritaskan untuk mendapatkan 

akses pendidikan (Banerjee dan Somanathan, 2007). Dari sisi permintaan efektif untuk 

prasarana pendidikan, kelompok Brahmana, dilaporkan mempunyai elastisitas 

permintaan terhadap perubahan harga dan pendapatan paling elastis (Bros, 2010). 

Faktor lain yang dapat memengaruhi akses barang publik adalah keberagaman 

potensi ekonomi. Penelitian yang dilakukan Baldwin dan Huber (2010) menjelaskan 

bahwa ketimpangan pendapatan antar kelompok di suatu desa memengaruhi 

penyediaan barang publik. Perbedaan status kelompok ekonomi dapat menciptakan 

perbedaan preferensi dalam memprioritaskan pilihan barang publik. Kebijakan 

pemerintah terkait barang publik juga akan memengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi 

antar kelompok.  

Publikasi FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

melaporkan bahwa terdapat lebih dari satu miliar orang di negara-negara berkembang 

adalah miskin. Mayoritas masyarakat miskin tersebut tinggal di daerah pedesaan. FAO 

(1995) menyatakan bahwa pertanian memiliki peran penting dalam pengentasan 

kemiskinan di pedesaan. Hal ini berkaitan dengan mayoritas penduduk miskin pedesaan 

bergantung pada kegiatan pertanian sebagai sumber utama pendapatan dan pekerjaan. 

Oleh karena itu, desa pertanian secara umum memiliki akses yang lebih rendah terhadap 

barang publik. Masyarakat di desa pertanian cenderung memiliki pendapatan yang 

lebih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kondisi produksi pertanian yang mempunyai lag 

waktu, dan berkaitan dengan resiko gagal panen karena faktor cuaca buruk.  

Terdapat kesenjangan penelitian yang menunjukkan hasil berbeda dari studi-

studi yang telah disebutkan. Sebagian studi menemukan keberagaman etnis 

berpengaruh positif terhadap akses listrik. Sunday et al (2019) menggolongkan akses 

listrik ke dalam jenis barang publik yang tidak dapat ditargetkan. Penyediaan akses 

listrik dilakukan dengan pembangkit dan distribusi melalui tiang dan kabel. Oleh karena 

itu sulit untuk mendiskriminasi kelompok etnis tertentu.  

Jackson (2010)) memberikan argumen khusus untuk mengelompokkan barang 

publik menjadi dua jenis; ethnic goods dan community goods. Sekolah adalah contoh 
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ethnic goods; akses listrik dan air termasuk ke dalam community goods. Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa akses listrik dan air tidak berkolerasi dengan keragaman 

etnis. Karena etnis apapun di masyarakat sangat membutuhkan air dan listrik untuk 

menopang kehidupannya. Studi Jackson menunjukkan bahwa akses listrik dan air tidak 

berkolerasi dengan keragaman etnis. Etnis apapun di masyarakat sangat butuh air dan 

listrik untuk menopang kehidupannya. Di sisi yang lain, ditemukan korelasi antara 

keragaman etnis dengan permintaan terhadap sekolah. Temuan ini yang menyebabkan 

Jackson (2010) menggolongkan sekolah sebagai ethnic goods. Jackson menjelaskan 

bahwa preferensi pada kelompok etnis yang berbeda, dilihat dari tingkat responsif pada 

pemanfaatan akses sekolah. Kelompok etnis tertentu sangat membutuhkan sekolah dan 

ada etnis yang lain tidak banyak memanfaatkan akses sekolah. Berbagai studi empiris 

terkait barang publik tersebut dapat dijadikan rujukan untuk mengkaji akses listrik, 

untuk kondisi di Indonesia.  Menurut Besley dan Gathak (2004) listrik termasuk ke 

dalam jenis Market Augmenting Public Goods.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa 

faktor yang memengaruhi akses listrik, yaitu keberagaman sosial, dan keberagaman 

potensi ekonomi. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor 

yang memengaruhi akses listrik di Indonesia. Studi ini akan fokus mengaji pengaruh 

keberagaman terhadap akses listrik di wilayah pedesaan Indonesia.  Sumber data yang 

digunakan adalah data pooled cross section berupa survei terkait Potensi Desa 

(PODES) tahun 2005, 2008, 2011, 2014, dan 2018. Studi ini meggunakan periode 

pengamatan yang cukup panjang. Dua jenis keberagaman, yaitu keberagaman sosial 

dan ekonomi digunakan sebagai variabel penjelas dalam studi ini. Keberagaman sosial 

diidentifikasi melalui kelompok agama dan suku bangsa atau etnis. Faktor kesulitan 

geografis dan aksesbilitas juga digunakan sebagai kontrol untuk memperoleh hasil 

penelitian yang valid. 

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab yang saling 

berkaitan dan disesuaikan dengan materi pokok pembahasan. Bab 1 atau pendahuluan 

berisi tentang latar belakang atau fenomena yang terjadi kesenjangan penelitian yang 

menjadi dasar penelitian ini dibuat, tujuan penelitian, dan ringkasan hasil penelitian. 

Bab 2 atau tinjauan pustaka memuat uraian sistematika tentang teori dan hasil penelitian 
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sebelumnya yang dinilai relevan dengan penelitian yang dilakukan. Bab 3 atau metode 

penelitian menjelaskan tentang sumber data yang digunakan, model empiris, deksripsi 

operasional variabel dan teknik analisis. Bab 4 berisi hasil dan pembahasan memuat 

gambaran umum obyek penelitian, analisis model, pengujian hipotesis dan 

pembahasan. Penutup pada bab 5 berisi simpulan hasil penelitian dan saran yang 

diajukan penulis, serta keterbatasan penelitian berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan. 
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