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K.B. Kale menulis surat pembaca di The Jakarta Post edisi Kamis, 26 
Oktober 2006, bahwa hadiah Nobel yang diberikan Akademi Sains 
Kerajaan Swedia setiap bulan Oktober, tidak ada gunanya bagi 
masyarakat karena masyarakat sama sekali tidak mengenal karya-
karya para penerima hadiah tersebut. Keluhan Kale dan sebagian 
anggota masyarakat yang merasakan hal serupa, dapat dimaklumi 
karena di dunia yang semakin spesialistis ini, orang-orang yang 
mengerti bidang-bidang yang dipilih panitia Nobel--fisika, kimia, 
kedokteran, ekonomi, dan sastra--belum tentu secara spesifik 
mengerti manfaat kemenangan setiap pemenang Nobel di bidang yang 
diketahuinya. 

Yang mudah kita mengerti hadiah Nobel untuk perdamaian meskipun 
pada masa lalu, sebagian penerimanya merupakan orang-orang yang 
pernah menyebabkan kematian banyak orang tak berdosa. Contoh, 
kebingungan masyarakat juga berlaku pada Muhammad Yunus dan 
Gremeen Bank dari Bangladesh, yang menerima Nobel untuk 
Perdamaian tahun ini. Sebagian menganggap Muhammad Yunus 
lebih tepat dipilih sebagai penerima Nobel Ekonomi ketimbang 
Perdamaian. 

Tulisan ini mencoba merespons keluhan Kale dengan cara 
menjelaskan apa gunanya Edmund S. Phelps (73) memperoleh Nobel 
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Ekonomi 2006 bagi masyarakat dan mengapa Phelps dianugerahi 
hadiah tersebut? 

Manfaat Kemenangan Phelps 

Phelps dinilai berjasa besar mengembangkan model ekonomi 
pertukaran yang bertentangan (trade off) antara inflasi dengan 
pengangguran. Karya-karya Phelps tentang hubungan antara inflasi 
dengan pengangguran dianggap membawa perubahan besar dalam 
kebijakan ekonomi makro dan ekonomi moneter dunia. Sekilas, 
meskipun penjelasan dewan juri atas ketetapan mereka memilih 
Phelps sudah cukup jelas, tetapi memang terlalu ringkas sehingga 
kurang dapat dimengerti apa sebenarnya manfaat keterpilihan Phelps 
dan karyanya bagi masyarakat. Karena itu, agar lebih dapat 
dipahami, penjelasan tersebut masih memerlukan elaborasi lebih 
lanjut terutama tentang manfaat kontribusi Phelps bagi masyarakat 
dunia. 

Bagi kita sebagai anggota masyarakat, inflasi dan pengangguran 
merupakan dua keadaan yang sangat tidak asing karena telah lama 
dirasakan sebagai dua hal yang tidak diinginkan terjadi dalam 
kehidupan masyarakat sehari-hari. Padahal, kita sadari atau tidak, 
inflasi merupakan--meminjam istilah mantan Presiden AS Gerald 
Ford--musuh masyarakat nomor satu. Karena memang tidak ada 
seorang anggota masyarakat pun yang proinflasi atau kenaikan harga 
rata-rata dari barang-barang dan jasa-jasa yang kita perlukan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Dua contoh berikut mengilustrasikan mengapa di Indonesia pun 
inflasi disikapi sebagai musuh masyarakat nomor satu. Pertama, laju 
inflasi sebesar 17,11% akibat kenaikan harga BBM sebesar lebih dari 
100% pada 2005 lalu, misalnya, secara kasar telah membuat 
sebagian dari masyarakat kita menjadi semakin sengsara, karena 
telah mengakibatkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis 
kemiskinan (penghasilan kurang dari 1 dolar AS per hari) bertambah 
dari 37 juta (sekitar 17 persen dari populasi) menjadi 45--50 juta 
(sekitar 25 persen dari populasi). Kenaikan laju inflasi tidak hanya 
telah menambah kesengsaraan orang-orang yang sudah miskin, 
melainkan juga menambah jumlah anggota masyarakat yang berada 
di bawah garis kemiskinan. Kedua, kejatuhan beberapa mantan 
presiden secara tidak terhormat dari jabatannya di republik ini pun 
dapat dikatakan karena tidak dapat memenuhi tuntutan masyarakat 
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untuk menurunkan harga (inflasi). Sampai kini, rentetan ongkos 
sosial politik yang menyertainya, yaitu berupa rendahnya kestabilan 
kehidupan sosial-politik Indonesia--yang telah menambah tingkat 
kesengsaraan masyarakat selama delapan tahun terakhir--masih 
belum kunjung usai. 

Apabila inflasi adalah musuh masyarakat nomor satu, musuh 
masyarakat nomor dua adalah pengangguran. Alasannya pun jelas. 
Pengangguran merupakan pemborosan sumber daya, waktu, dan 
dana yang telah diinvestasikan masyarakat selama proses pendidikan 
anak-anak bangsa serta terbukti telah menimbulkan dampak negatif 
yang berat bagi orang yang menganggur, keluarga, dan masyarakat. 

Dewasa ini diperkirakan ada lebih dari 11% dari penduduk usia kerja 
yang menganggur dan karena itu mengalami depresi, sehingga 
menimbulkan berbagai dampak sosial-ekonomi yang merugikan 
penganggur, keluarganya, dan meresahkan masyarakat secara 
keseluruhan. Dengan demikian, apabila hadiah Nobel Ekonomi 
diberikan kepada seseorang yang telah memberikan kontribusi yang 
sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran ekonomi 
tentang musuh pertama dan kedua masyarakat, jelas manfaatnya 
tentu sangat besar bagi masyarakat. Tetapi, apa konkretnya 
kontribusi Phelps terhadap perkembangan ilmu ekonomi? 

Apa Kontribusi Phelps 

Secara kronologis, kontribusi Phelps tentang model ekonomi 
pertukaran yang bertentangan antara inflasi dengan pengangguran 
dapat dipaparkan sebagai berikut. Pertama, sebagian ekonom pada 
strata akademis tertinggi, meskipun telah dibekali kemampuan 
analitis kuantitatif yang kuat, biasanya tidak terlalu mampu 
meramalkan perubahan-perubahan utama yang akan terjadi sebelum 
perubahan tersebut secara faktual benar-benar terjadi. Padahal, 
kemampuan memprediksi merupakan salah satu keniscayaan yang 
patut dimiliki setiap ekonom. Sebagian besar pandangan-pandangan 
dari sebagian ekonom tentang perubahan, seringkali dinyatakan 
dalam bentuk explanations after the facts, yaitu berupa penjelasan-
penjelasan setelah kejadian yang sesungguhnya terjadi. Contoh yang 
relevan bagi kita adalah krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada 
1998 lalu. Sebelum krisis terjadi, tidak ada satu ekonom pun yang 
menyalahkan kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah selama 
prakrisis. Tetapi setelah terjadi krisis dan selama pascakrisis, muncul 
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berbagai analisis tentang mengapa krisis terjadi. Edmund Phelps, 
dalam tataran yang lebih elegan, dengan cara yang tak terbantahkan, 
telah terbukti, dan teruji kebenaran prediksinya oleh perubahan sang 
waktu, adalah suatu kekecualian. Ceritanya adalah sebagai berikut. 

Pada 1958, A.W. (Bill) Phillips (1914--1975), seorang insinyur listrik 
asal Selandia Baru yang beralih menjadi seorang ekonom dan 
kemudian bekerja di The London School of Economics, menjadi 
sangat terkenal di kalangan ekonom dunia atas publikasi hasil 
kajiannya yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara 
tingkat pengangguran dan laju inflasi. Melalui studinya, Phillips 
menunjukkan data selama periode waktu dengan tingkat 
pengangguran yang rendah, Inggris cenderung mengalami inflasi 
yang tinggi; dan selama periode tahun-tahun dengan tingkat 
pengangguran yang tinggi Inggris cenderung mengalami inflasi yang 
rendah. Secara mencengangkan, hubungan tersebut, dirasakan 
berlaku selama rata-rata dalam periode 100 tahun, dan cocok dengan 
pengalaman yang berlangsung pada tahun 1950-an di Inggris. 
Padahal, sebelumnya belum ada satu pun ekonom yang menganggap 
penting hubungan antara kedua variabel tersebut. 

Proposisi utama teori Phillips adalah: Apabila laju pengangguran 
semakin tinggi, tingkat inflasi akan semakin rendah, dan sebaliknya. 
Gagasan awal Phillips, laju pengangguran mengindikasikan adanya 
tekanan permintaan dalam ekonomi. Ketika pengangguran rendah, 
GDP riil berada di atas kapasitas, sehingga muncul bottlenecks, dan 
inflasi meningkat dengan cepat. Apabila pengangguran tinggi, GDP 
riil berada di bawah kapasitas, dan inflasi menurun. 

Dua tahun setelah itu, karena tertarik pada temuan Phillips dan 
beranggapan bahwa temuan tersebut dapat memberikan pelajaran 
penting bagi para pembuat kebijakan, Paul Samuelson (penerima 
hadiah Nobel Ekonomi 1970) dan Robert Solow (penerima hadiah 
Nobel Ekonomi 1986) dari M.I.T., AS mengeksplorasi relevansi 
temuan Phillips dengan AS dan menemukan pola-pola yang sama. 
Mereka berdua menyatakan karena kebijakan moneter dan fiskal 
dapat menggeser kurva permintaan agregat yang terdiri atas 
konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih, 
pemerintah dapat memanfaatkan kurva Phillips sebagai suatu menu 
kebijakan untuk menentukan kombinasi yang pas antara inflasi dan 
pengangguran. 
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Apabila masyarakat menginginkan tingkat pengangguran yang 
rendah, misalnya, ia harus menerima inflasi yang tinggi. Atas dasar 
itu, pemerintah dapat meningkatkan suplai uang, pengeluaran 
pemerintah, atau memotong pajak, sehingga meningkatkan 
konsumsi, investasi, dan ekspor bersih yang pada gilirannya akan 
mendorong perekonomian untuk bergerak ke suatu titik di kurva 
Phillips dengan tingkat pengangguran yang rendah dan inflasi yang 
lebih tinggi. Jika masyarakat menginginkan inflasi yang rendah, ia 
harus menerima tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan 
pemerintah dapat menyesuaikan kebijakannya. 

Segera setelah itu, kurva Phillips, selama tahun 1960-an memesona 
para ekonom dan politikus dan kemudian populer sebagai sebuah 
menu pilihan kebijakan bagi para pembuat kebijakan di berbagai 
belahan dunia. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa John F. 
Kennedy berhasil memenangi pemilu presiden AS karena atas 
rekomendasi Paul A. Samuelson (yang menjabat sebagai ketua 
penasihat Kennedy sebagai calon presiden AS), menggunakan 
pemikiran antiinflation policy yang ada dalam kurva Phillips untuk 
menarik dukungan para pemilih di AS. 

Pada medio 1967, Edmund Phelps (sekarang di Columbia University, 
ketika itu merupakan seorang profesor muda berusia 34 tahun di The 
University of Pennsylvania) memublikasikan sebuah artikel yang 
menyimpulkan kurva Phillips suatu ilusi karena dalam jangka 
panjang tidak stabil dan oleh karena itu tidak dapat digunakan 
sebagai suatu menu kebijakan ekonomi. 

Pernyataan tersebut sangat mengejutkan kalangan ekonom di Eropa, 
AS, dan dunia. Karena ketika itu, kurva Phillips justru sedang 
memesona semua ekonom dan para politisi dunia. 

Pada 1968, Milton Friedman (pemenang Nobel Ekonomi 1976) juga 
memublikasikan sebuah artikel dengan kesimpulan yang sama 
dengan yang dikemukakan Phelps. Kedua ekonom tersebut, secara 
sendiri-sendiri, memprediksi kenaikan ekspektasi inflasi pada akhir 
tahun 1960-an akan menggeser kurva Phillips ke atas. Mereka 
menyarankan kurva Phillips yang dewasa itu dikenal para ekonom 
merupakan suatu hubungan jangka pendek yang berlaku hanya pada 
laju ekpektasi inflasi tertentu yang mustahil terjadi. Apabila 
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ekspektasi inflasi berubah, kurva Phillips jangka pendek akan 
bergeser. Mereka mengusulkan akan adanya kurva Phillips jangka 
panjang--suatu kurva antara inflasi dan penganguran yang berlaku 
ketika tingkat inflasi aktual sama dengan laju ekspektasi inflasi. 
Kurva Phillips jangka panjang berbentuk vertikal dan berlokasi di 
titik laju pengangguran alamiah. 

Hanya, dalam perkembangan pemikiran tentang kurva Phillips 
tersebut, nama Phelps tertutupi oleh nama besar Milton Friedman, 
yang dikenal sebagai pemimpin utama aliran moneter dan dikenal 
sebagai ekonom paling berpengaruh di dunia setelah Adam Smith, 
Karl Mark, John M. Keynes. Berbagai publikasi yang dilakukan oleh 
sebagian besar ekonom, baik di jurnal maupun di buku-buku teks 
dan buku ajar ekonomi, lebih banyak merujuk pada pemikiran 
Friedman atau Friedman-Phelps. Padahal Phelps dan Friedman 
mengemukakan hal yang persis sama; bedanya Phelps 
menyatakannya lebih dahulu dibandingkan Phelps. Penganugerahan 
Nobel Ekonomi kepada Phelps merupakan suatu bukti ketelitian dan 
kebenaran akhirnya berpihak pada yang berhak, tanpa mengurangi 
hak Friedman atas karyanya yang by product sama dengan Phelps. 

Menjelang 1970-an dan sampai kini, data-data tentang 
perkembangan yang bertentangan antara inflasi dan pengangguran 
terbukti mendukung proposisi Phelps-Friedman, yaitu kurva Phillips 
menjadi tidak dapat dipahami pada saat pengangguran dan inflasi 
naik secara bersamaan; dan dengan demikian kesimpulan Phillips 
(1958), dan Samelson dan Solow (1960) serta para peneliti 
sesudahnya, dalam jangka panjang, juga terbukti salah. 

Dengan demikian, kini para pembuat kebijakan telah memiliki 
rujukan yang jelas untuk memerangi musuh masyarakat nomor satu 
dan nomor dua, yaitu karya Phelps-Friedman dalam bentuk kurva 
Phillips jangka pendek dan kurva Phillips jangka panjang. 
Selanjutnya, berpulang kepada pemerintah di setiap negara untuk 
memilih menu kebijakan mana yang terbaik bagi masalah ekonomi 
yang mereka hadapi. 
 
 
 
 
 


