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KATA PENGANTAR 

  

Bismilahirohmanirohim, segala Puji syukur penyusun 

panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat 

rahmat-nya saya dapat menyelesaikan Buku ini  yang 

berjudul Pengantar  Ekonomi Pembangunan. Buku  ini untuk 

bahan Pengajaran. Penulis mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu sehingga modul ini dapat 

diselesaikan sesuai dengan waktunya. Deskripsi dan Materi 

ini adalah sebagai berikut:  Mata kuliah ini membahas 

ekonomi pembangunan dengan tujuan agar mahasiswa 

memahami konsep dan teori ekonomi pembangunan, ruang 

lingkup. Teori dan masab indikator-indikator perekonomian, 

ciri-ciri Negara maju dan Negara berkembang, evolusi 

pembangunan, teori ketergantungan, lingkarang kemiskinan 

dan pendapatan perkapita. Untuk lebih detailnya bisa dilihat 

dalam Satuan Acara Pengajaran (SAP) Ekonomi 

Pembangunan dibawah ini. 

Modul  ini masih kurang sempurna, oleh karena itu 

saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan buku ini.  

Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang 

lebih luas kepada pembaca dan bermanfaat untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan bagi kita semua. 

 

     Penulis  

Budi Supriyatno 

 
♣♣♣♣♣ 
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SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) 

EKONOMI PEMBANGUNAN 

S1 EKONOMI AKUNTANSI & MANAJEMEN 
 

NO POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN KET 

1 Pendahuluan 
TIU: Mahasiswa dapat 
memahami tentang 
pentingnya, ruang 
lingkup, dan beberapa 
hal penting tentang 
ekonomi pembangunan 

1. Latar Belakang 
2. Ruang Linkgup Ekonomi 

Pembangunan . 
3. Perhatian Terhadap Ekonomi 

Pembangunan. 
4. Sasaran dan Strategi. 
5. Manfaat Ekonomi Pembangunan 
6. Tujuan Ekonomi Pembangunan. 

 

2 Teori-teori 

Pembangunan 
TIU: Mahasiswa 
memahami dan 
menjelaskan berbagai 
Teori dan Masab 

1. Pengertian Pokok. 
2. Konsep Ilmu Ekonomi 

Pembangunan. 
3. Mashab Historismus 
4. Mashab Analitis 
5. Teori Pertumbuhan. 

6. Tujuann Analisis Ekonomi 
Pembanugnan. 

 

3 Indikator 

Pembangunan    TIU: 
Mahasiswa dapat 
memamhami dan 
menjelaskan akan  
idikator pembangunan 
dan mengetahui berbagai 
indikator pembangunan 
tersebut 

1. Indikator Pembangunan 

Ekonomi. 
2. Indikator Moneter. 
3. Indikator Kesejahteraan Bersih. 
4. Indikator Non-Moneter. 
5. Indikator Campuran. 
 
 

 

4 Ciri-Ciri Negara Negara 
Maju  dan Berkembang  
TIU: Mahasiswa dapat 

1. Sejarah Negara Berkembang dan 
Negara Maju. 

2. Indikator Negara Maju dan 
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memahami dan 
menjelaskan  Sejarah dan 
ciri-ciri negara 
berkembang dan negara 

maju. 

Negara Berkembang. 
3. Pengelompokkan negara-negara 

di dunia. 
4. Ciri-ciri Negara Maju dan 

Negara Berkembang. 
5. Tahap dan Persebaran 

Perkembangan Negara. 

5 Evolusi Pembangunan  
TIU: Mahasiswa dapat 
memahami Latar 
Belakang Evolusi sampai 

dengan Paradigma 
Pembangunan. 

1. Latar Belakang Evolusi 
Pembangunan. 

2. Ppandangan Tradisional. 
3. Paradigma Baru dalam 

Pembangunan. 
4. Paradigma Pembangunan. 

 

6 Teori Ketergantungan 
TIU: Mahasiswa  
memahami  dan 
menjelaskan berbagai 
Teori Ketergantungan. 

1. Latar Belakang. 
2. Sejarah Teori Ketergantungan. 
3. Warisan Pemikiran Raul 

Prebisch. 
4. Neo Marxism 
5. Bentuk Ketergantungan. 

 

7 Lingkaran Kemiskinan  
TIU: Mahasiswa  
memahami  dan 
menjelaskan Kebutuhan 
Ekonomi 

1. Latar Belakang. 
2. Kebutuhan Ekonomi 

Pembangunan. 

 

8 Pendapatan Perkapita 
TIU: Mahasiswa  
memahami  dan 
menjelaskan Pendapatan 
Perkapitan. 

1. Pendpatan Perkapita. 
2. Cara Mmenghitung perkapita. 

 

 

♣♣♣♣♣ 
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PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang  
Ekonomi  Pembangunan  (Development Econo-

mic) atau Pembangunan Ekonomi  dalam buku ini 

pengertiannya sama adalah suatu proses kenaikan pen-

dapatan total dan pendapatan perkapita dengan mem-

perhitungkan adanya pertambahan penduduk,  disertai 

dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi 

suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk 

suatu negara. Ekonomi Pembangunan tak dapat lepas 

dari pertumbuhan ekonomi (economic growth). Ekono-mi 

pembangunan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan 

sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses 

ekonomi pembangunan. 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan 

kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan 

dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. 
 
Suatu negara 

dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi 

peningkatan Gross National Product (GNP) riil di negara 

tersebut.  Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi 

keberhasilan pembangunan ekonomi. 

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan 

ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu 

adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat 

BAB 1 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=GNP&action=edit&redlink=1
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output produksi yang dihasilkan, sedangkan ekonomi 

pembangunan lebih bersifat kualitatif, bukan hanya 

pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan dalam 

struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor 

perekonomian seperti dalam lembaga,  penge-tahuan,  sosial  

dan teknik. 

Selanjutnya ekonomi pembangunan diartikan sebagai 

suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita 

penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat 

tiga elemen penting yang berkaitan dengan ekonomi 

pembangunan yaitu: 

1. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan 

berkembang apabila pendapatan per-kapita dalam 

jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak 

berarti bahwa pen-dapatan perkapita harus 

mengalami kenaikan terus menerus. Misalnya, suatu 

negara terjadi musibah bencana alam ataupun 

kekacauan politik, maka mengakibatkan 

perekonomian nega-ra tersebut mengalami 

kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah 

bersifat se-mentara yang terpenting bagi negara 

tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata 

meningkat dari tahun ke tahun.  

2. Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa 

pembangunan merupakan suatu tahap yang harus 

dijalani oleh etiap masyarakat atau bangsa. Sebagai 

contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi 

dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui 

tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap 

bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan 

untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan 

sejahtera.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik
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3. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan 

tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara 

dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. 

Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta 

masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang 

terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif 

dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena 

kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan 

perbaikan dalam kese-jahteraan masyarakat.  

Ekonomi pembangunan merupakan suatu jawaban 

yang seakan-akan menjadi semacam kunci ke-berhasilan 

bagi suatu negara untuk menigkatkan taraf hidup (levels of 

living) warga negaranya. Oleh sebab itu pembahasan 

masalah pembangunan banyak menaruh perhatian yang lebih 

besar pada nasib yang dihadapi oleh sebagian besar  atau 2/3 

penduduk dunia yang berada di negara-negara sedang 

berkembang.  Pandangan ini se-suai dengan  dimensi 

perkembangan dewasa ini yang lebih banyak menaruh 

perhatian kepada persoalan-persoalan mengatsi 

keterbelakangan (tingkat hidup yang rendah, pengangguran, 

kemiskinan, dan ketimpangan) yang pada umumnya dialami 

oleh negara-negara sedang berkembang. Fenomena 

keterbelakangan inilah  yang ha-rus ditinjau dari konteks 

ekonomi maupun non- ekonomi secara multidimensional. 

Pembahasan ekonomi pembangunan pada da-sarnya 

tidak terlepas dari kaidah-kaidah ekonomi baik secara mikro 

maupun makro. Pembahasan ilmu ekonomi selalu berkaitan 

terutama dengan efisiensi dan alokasi sumber-sumber 

produktif yang langkah (scarcity), dan dengan pertumbuhan 

yang optimal dari sumber-sumber itu untuk menghasilkan 

barang-barang dan jasa-jasa yang lebih besar. 

Ekonomi pembangunan harus dipandang sebagai 

suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai 
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perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap ma-

syarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap 

mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan 

ketimpangan  penadatan, serta pengentasan kemiskinan. 

Secara garis besar, pembahasan ilmu ekonomi 

pembangunan dapat dimasukan dalam dua golong-

an, pertama, pembahsan mengenai pembanguan ekonomi 

baik bersifat deskriptif maupun analitis ber-tujuan untuk 

memberikan gambaran tentang berbagai sifat perkonomian 

masyarakat di negara-negara sedang berkembang dan 

implikasinya terhadap kemungkinan  untuk membangun 

ekonomi kawasan/negara tersebut.  Kedua, bersifat 

memberikan berbagai pilihan kebijak-sanaan pembangunan 

yang dapat dilakukan dalam usaha-usaha untuk mempercepat 

proses pembangunan ekonomi di negara tersebut. 

 Disamping itu, Studi ekonomi pembangunan dapat 

dikatakan sebagai suatu cabang yang paling baru, paling 

menggairahkan dan menantang dari disiplin ilmu yang lebih 

luas yaitu ilmu ekonomi dan politik ekonomi. Ilmu ekonomi 

pembangunan mungkin menggunakan prinsip-prinsip ilmu 

ekonomi lainnya baik dalam bentuk asli maupun setelah 

dirubah, tetapi untuk sebagian besar Ilmu Ekonomi 

Pembangunan adalah suatu bidang studi yang 

mengembangkan struktur teori dan metodologinya sendiri 

dengan cepat. 

Ekonomi pembangunan adalah suatu perluasan yang 

sangat penting dari ilmu ekonomi tradisional dan politik 

ekonomi. Sementara ilmu ini mementingkan alo-kasi sumber 

daya secara efisien dan pertumbuhan output yang baik, dan 

juga memusatkan perhatian terutama ke-pada mekanisme 

perekonomian,sosial dan kelembagaan yang diperlukan 

untuk menghasilkan perbaikan taraf hidup yang cepat dalam 

skala besar bagi sejumlah orang. 
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Dengan demikian timbil suatu pertanyaan seperti 

untuk apa munculnya  ekonomi pembangunan?. Untuk 

menjawab pertanyaan tersebut ada tiga aspek yakni : 

Pertama, adanya kenyataan bahwa suatu negara pendapatan 

nasionalnya hanya mampu mengimbangi pertambahan 

penduduk. Dari sisi lain ada negara yang mempunyai sisa 

pendapatan untuk investasi guna menaikkan standar 

kehidupan masyarakatnya. Kedua, adanya perbedaan 

tingakat hidup antara negara yang satu dengan negara yang 

lain, perbedaan ini semakin besar. Dan ketiga, adanya 

kehendak dari negara untuk ber-kembang yang selama ini 

disadari tingkat hidupnya yang rendah. Mereka menghendaki 

tingkat hidup yang lebih tinggi melalui peningkatan 

kemakmuran ekonomi atau kesejahteraan. 

 

1.2. Ruang Lingkup  Ekonomi Pembangunan 

Ruang Lingkup  Ilmu ekonomi pembangunan lebih 

luas lagi. Ilmu ini selain membahas alokasi sumber daya 

secara efisien dan pertumbuhan yang lestari dari waktu ke 

waktu, harus pula menguraikan mekanisme perekonomian, 

sosial, kelembagaan baik dari pemerintah maupun swasta 

untuk menciptakan perbaikan kehidupan yang lebih luas dan 

lebih cepat bagi kelompok yang dicekam kemiskinan, 

kelaparan dan buta huruf. 

Ruang Lingkup  ekonomi pembangunan adalah 

semua masalah yang di hadapi oleh suatu negara dalam 

peningkatan ekonomi untuk pengembangan atau pening-

katan pembangunan. Meskipun perencanaan pem-bangunan 

merupakan aspek penting dalam kebijakan ekonomi negara-

negara dunia ketiga, namun pengam-bilan keputusan sehari-

hari pemerintah negara-negara berkembang biasanya tidak 

terencana dan seringkali memberikan tanggapan secara ad 
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hoc terhadap krisis ekonomi yang muncul dan tidak terduga, 

dalam rangka tujuan pembangunan yang luas.  

Dan juga dapat dikatakan ruang lingkup ekonomi 

pembangunan adalah peranan yang dapat dimainkan oleh 

pemerintah dalam mempercepat pembangunan, sum-bangan 

taraf pendidikan kepada pembangunan ekonomi, dan 

perlunya perkembangan jumlah usahawan dalam 

pembangunan ekonomi, merupakan bukti bahwa analisis 

ekonomi pembangunan meliputi bidang-bidang  yang secara 

tradisional di anggap di luar ruang lingkup ilmu ekonomi. Di 

sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan 

ekonomi pembangunan. 

 

1 Pembangunan Sebagai Suatu Proses. Pem-

bangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa 

pembangunan merupakan suatu tahap yang harus 

dijalani olehsetiap masyarakat atau bangsa. Seba-gai 

contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi 

dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui 

tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap 

bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan 

untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan 

sejahtera. Tujuan utama pembangunan adalah 

menciptakan tingkat per-tumbuhan GNP yang 

setinggi-tingginya, akan tetapi diikuti dengan 

pembrantasan kemiskinan, penaggulangan 

ketimpangan pendapatan, penye-diaan lapangan 

kerja, pendidikan yang lebih baik, peningkatan 

standar kesehtan dan nutrisi, per-baikan lingkungan 

hidup, pemerataan kesem-patan, pemeratanan 

kebebasan individu, dan pe-nyegaran kehidupan 

budaya.  
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2 Pembangunan Sebagai Suatu Usaha Untuk 

Meningkatkan Pendapatan Perkapita. Sebagai suatu 

usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang 

harus dilakukan oleh suatu negara da-lam rangka 

meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan 

demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, 

pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam 

suatu negara untuk berpar-tisipasiaktif dalam proses 

pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan 

pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan 

dalam kesejahteraan masyarakat.  

3 Peningkatan Pendapatan Perkapita Harus 

Berlangsung Dalam Jangka Panjang. Suatu 

perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan 

berkembang apabila pendapatan perkapita dalam 

jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini ti-dak 

berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami 

kenaikan terus menerus. Misalnya, suatu negara 

terjadi musibah bencana alam atau-pun kekacauan 

politik, maka mengakibatkan perekonomian negara 

tersebut mengalami ke-munduran. Namun, kondisi 

tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting 

bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara 

rata-rata meningkat dari tahun ke tahun. 

 

1.3. Perhatian terhadap Ekonomi Pembangunan 

 

Dewasa ini para ilmuawan dari berbagai disiplin 

ilmu, para pejabat pemerintahan negara-negara yang su-dah 

maju, dan beberapa badan internasional, mem-berikan 

perhatian yang sangat besar terhadap berbagai aspek 

mengenai ekonomi pembangunan  di negara-nega-ra 
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berkembang. Berbeda dengan perhatian yang diberi-kan oleh 

mereka pada saat sebelumnya. 

Ada beberapa faktor yang dianggap sebagai 

penyebab dari bertambah meluasnya perhatian terhadap 

pembangunan di negara-negara berkembang dibanding pada 

sebelumnya antara lain :  

1. Berkembangnya keinginan untuk mengejar ke-

tinggalan mereka dalam bidang ekonomi. Bebe-rapa 

negara seperti Indonesia, Myanmar, Pakis-tan, 

Negara-negera Afrika, dan sebagainya bukan saja 

merupakan negara-negara yang memiliki jumlah 

penduduk miskin terbanyak, tetapi juga merupakan 

negara yang di mana masalah jumlah penduduk 

sangat serius sekali keadaannya. Oleh karena itu, 

mengadakan pembangunan ekonomi di negara-

negara tersebut merupakan suatu keperluan yang 

sangat mendesak, yaitu untuk mengatasi masalah 

pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan.  

2. Perhatian terhadap masalah pembangunan negara-

negara berkembang juga berasal dari negara-negara 

yang sudah maju, karena ada beberapa pertimbangan 

yaitu: 

a. perasaan perikemanusian yaitu keinginan untuk 

membantu negara-negara berkembang agar dapat 

mempercepat pembangunan ekonomi mereka dan 

mengejar ketertinggalan mereka dari negara-

negara maju.  

b. Untuk mendapat dukungan politik, seperti 

perhatian yang sering diberikan oleh Amerika 

Serikat terhadap negara-negara berkembang. 

Sejalan dengan bertambah besarnya perhatian yang 

diberikan dalam membangun negara-negara ber-kembang 

maka makin meluas pula kesadaran bahwa tugas 
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membangun negara-negara itu bukanlah tugas yang 

sederhana dan mudah. Masalah pembangunan ekonomi 

negara-negara berkembang merupakan suatu persoalan yang 

sangat kompleks dan sangat berlainan sifatnya dengan 

masalah pembangunan yang pernah dihadapi oleh negara-

negara maju. Sangat kompleksnya masalah pembangunan 

dan banyaknya faktor penyebab terpenting dari keadaan 

tersebut; menyebabkan topik yang dianalisa dalam ekonomi 

pembangunan meliputi bidang yang sangat luas sekali. 

Faktor lainnya adalah ketiadaan teori-teori pembangunan 

yang dapat men-ciptakan suatu kerangka dasar dalam 

memberikan gambaran mengenai proses pembangunan 

ekonomi. Ahli-ahli ekonomi sampai saat sekarang belum 

mencapai konsensus mengenai fasktor-faktor yang 

memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi 

dan bagaimana proses pembangunan ekonomi berlaku.  

Dengan adanya kelemahan tersebut tidaklah berarti 

bahwa corak analisa ekonomi pembangunan sifat-sifatnya 

tidak dapat ditentukan sama sekali. Kalau di-simak lebih 

lanjut sebenarnya pembahasan dalam ekonomi pembangunan 

dapat dimasukkan ke dalam dua golongan. Sebagian 

pembahasan mengenai pembangun-an ekonomi baik yang 

bersifat diskriptif maupun yang bersifat analistis yang 

bertujuan untuk memberikan gam-baran tentang berbagai 

sifat perekonomian dan masya-rakat dinegara-negara 

berkembang dan implikasi sifat-sifatnya ini kepada 

kemungkinan untuk membangun ekonomi kawasan tersebut. 

Pembahasan yang selebihnya bersifat memberikan berbagai 

pilihan kebijaksanaan pembangunan yang dapat 

dilaksanakan dalam usaha untuk mempercepat proses 

pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang.  

 

1.4. Sasaran dan Strategi Pembangunan 
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Sasaran 

Ekonomi Pembangunan dipandang sebagai suatu 

proses multidimensional yang mencangkup segala aspek dan 

kebijaksanan yang komprehensif baik ekonomi maupun non-

ekonomi. Akan tetapi adalah yang lebih penting dalam 

menentukan sasaran pembangunan, karena kebijaksanaan 

ekonomi yang telah berhasil akan banyak mempengaruhi 

kebijaksanaan non-ekonomi dan dapat dikatakan baik fisik 

realita maupun keadaan fikiran yang dimiliki oleh 

masyarakat mencangkup usaha-usaha untuk memperoleh 

kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik 

menurut Goulet pada dasarnya meliputi (i) kebutuhan hidup 

(ii) kerbutuhan harga diri (iii) kebutuhan kebebasan.
[1]

 Oleh 

sebab itu sasaran pembangunan yang minimal dan pasti 

harus ada menurut Todaro adalah : 
[2]

 

1 Meningkatkan persediaan dan memperluas 

pembagian /pemerataan bahan pokok yang 

dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, 

kesehatan dan lingkungan. 

2 Mengangkat taraf hidup termaksut menambah dan 

mempertinggi pendapat dan penyedian lapangan 

kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang 

lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, 

yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi 

kebutuhan materi, tetapi untuk meningkatka 

kesadaran akan harga diri baik individu maupun 

nasional. 

3 Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial 

bagi semua individu dan nasional dengan cara 

                                                
[1] Robert Goulet. 2008. Biography. Filmreference.  Retrieved June 

8, 2008. 
[2] Todaro Michael P. Todaro, 2000,. Economic Development, Seventh. 

Edition, Ney York University, Addison Mesley.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://www.filmreference.com/film/93/Robert-Goulet.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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membebaskan mereka dari sikap budak dan 

ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang 

lain dan negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber 

kebodohan dan penderitaan. 

Strategi 

Untuk mencapai sasaran pembangunan diatas strategi 

pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada : 

1 Meningkatkan output nyata /produktivitas yang tinggi 

yang terus menerus meningkat. Karena dengan output 

yang tinggi ini akhirnya akan dapat meningkatkan 

persedian dan memperluas pembagian bahan 

kebutuhan pokok untuk hidup, termaksuk penyediaan 

perumahan, pendidikan, dan kesehatan. 

2 Tingkat pembangunan tenaga kerja yang tinggi dan 

pengangguran yang rendah yang ditandai dengan 

tersedianya lapangan kerja yang cukup. 

3 Pengurangan dan pemberantasan ketimpangan. 

4 Perubahan sosial, sikap mental, dan tingkah laku 

masyarakat dan lembaga pemerintah. 

Sasaran dan strategi pembangunan diatas akan mudah 

kita mengerti apabila kita mengikuti skema multidomensinal 

keterbelakangan negara-negara sedang berkembang. 

            Dalam sketsa ini ada tiga komponen pokok 

keterbelakangan, yaitu rendahnya penghasilan (kurang-nya 

kebutuhan pokok untuk bisa hidup, rendahnya kesadaran 

akan harga diri dan terbatasnya kebebasan). Rendahnya 

tingkat hidup dalam bentuk tidak cukup kebutuhan pokok, 

kesehatan, dan jaminan sosial yang rendah, kurangnya 

pendidikan semuanya adalah saling berhubungan satu 

bentuk, yaitu akibat pendapatan yang rendah. Pendapatan 

yang disebabkan karena produktivitas tenaga kerja rata-rata 

rendah. Rendahnya produktivitas sebagai akibat berbagi 

faktor termaksut bidang penghargaan dan pemeliharaan 
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kesehatan yang buruk, makanan tidak bergizi, sikap kerja 

kurang baik, tingginya pertumbuhan penduduk dan tingginya 

pengangguran. Dibidang keternagakerjaan, kurang ada-nya 

keahlian, managerial dan secara keseluruhan rendahnya 

pendidikan tenaga kerja. Lihat Gambar 1.1. dibawah ini. 

Gambar 1.1. Tiga Komponen Pokok Keterbelakangan 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Manfaat Ekonomi Pembangunan  

Adanya ekonom pembangunan  akan dapat me-

ningkatkan output atau kekayaan suatu masyarakat atau 

perekonomian. Di samping itu kesejahteraan masyarakat 

juga akan bertambah karena pembangunan ekonomi telah 

dapat menambah kesempatan bagi masyarakat mengadakan 

pilihan yang lebih luas.  

Pembangunan ekonomi juga memberikan suatu 

kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih. Di dalam 

perekonomian yang masih primitif orang dipaksa bekerja 

keras hanya untuk mempertahankan hidupnya sekedar untuk 

tidak mati. Dengan pembangunan ekonomi akan tersedia 

lebih banyak barang-barang pemuas kebutuhan dan juga 

lebih banyak kesempatan untuk hidup bersenang-senang dan 

istirahat yang lama. Pembangunan ekonomi juga 

memungkinkan orang untuk memikirkan lebih banyak sifat-

sifat perikemanusiaan, karena makin banyaknya sarana yang 

tersedia. Selanjut-nya, dengan pembangunan ekonomi 

diharapkan akan mengurangi jurang perbedaan antara 

TIGA KOMPONEN 

KETERBELAKANGAN 

Rendahnya Penghasilan 

Rendahnya Tingkat Hidup 

Rendahnya Produktifitas 



BUDI SUPRIYATNO. MODUL : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN 

16 

 

negara-negara yang sedang berkembang dan negara-negara 

yang sudah maju. 

Disamping tersebut di atas ada beberapa manfaat 

Ekonomi Pembangunan antara lain: 

1. Ekonomi Pembangunan dapat meningkatkan 

kesejahteraan penduduk karena pembangunan 

ekonomi tersebut akan menambah kesempatan untuk 

mengadakan pilihan yang lebih baik. 

2. Ekonomi Pembangunan dapat memberikan suatu 

kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih 

luas. Dengan pembangunan ekonomi akan ter-sedia 

barang lebih banyak kesempatan untuk hidup 

bersenang-senang, juga akan tersedia jasa guna 

memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

3. Ekonomi Pembangunan dapat memungkinan orang 

untuk memikirkan lebih banyak sifat-sifat 

perikemanusiaan karena semakin banayak sarana yan 

tersedia. 

4. Ekonomi Pembangunan dapat memberikan kepa-da 

manusia kemampuan yang lebih besar untuk 

menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat 

kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan 

tertentu. 

 

1.6. Tujuan Ekonomi Pembangunan 
Tujuan ekonomi pembangunan ada dua yakni: 

pertama tujuan jangka pendek yang berhubungan dengan 

tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan 

taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan masyarakat yang 

semakin adil dan merata serta meletakkan landasan yang 

kuat untuk pembangunan berikutnya.  

Kedua tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang 

adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang 
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merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, 

bersatu berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan 

bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam 

lingkungan per-gaulan dunia yang merdeka, bersahabat, 

tertib, dan damai. Pada tahap awal pembangunan 

dititikberatkan pada bidang ekonomi dengan harapan akan 

berpengaruh pada bidang lain. 

Tujuan lain ekonomi pembangunan adalah untuk 

meningkatkan kesejateraan masyarakat pada umunya dan 

untuk menelaah faktor-faktor yang menimbulkan ketiadaan 

pembangunan, atau pembangunan yang lam-bat, di Negara-

negara berkembang dan selanjutnya mengemukakan cara 

pendekatan yang dapat di tempuh untuk mengatasi masalah-

masalah yang dihadapi sehingga dapat mempercepat laju 

jalanya pembangunan ekonomi di Negara-negara tersebut. 

Lihat Gambar 1.2.  

Tujuan Ekonomi Pembangunan dibawah ini. 
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TEORI DAN MASAB 
 

 

2.1. PENGERTIAN POKOK 
 

Ekonomi Pembangunan 

Ekonomi Pembangunan merupakan suatu usaha 

untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur 

dengan tinggi rendahnya taraf hidup dengan criteria tinggi 

rendahnya. Ekonomi Pembangunan merupakan suatu proses 

peralihan dari tingkat ekonomi tertentu yang bercorak 

sederhana menuju ke tingakat ekonomi yang lebih maju. 

Ekonomi pembangunan juga merupakan  ilmu ekonomi yang 

mempelajari trans-formasi struktural dan kelembagaan dari 

seluruh masyarakat yang pada hakikatnya akan 

menghasilkan kemajuan ekonomi secara efisien bagi 

sebagian besar penduduk. 

Ekonomi Pembanguanan merupakan penguran 

ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pem-berantasan 

kemiskinan. Dengan adanya ekonomi pem-bangunan akan 

terjadi pertumbuhan ekonomi akan terjadi pertumbuhan 

ekonomi yaitu proses peningkatan produk barang dan jasa 

dalam kegiatan ekonomi masya-rakat. Setiap pembangunan 

ekonomi diharapkan dapat merangsang pertumbuhan 

ekonomi yang digambarkan dengan peningkatkan 

pendapatan nasional atau penda-patan per kapita masyarakat. 

BAB 2 
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Ekonomi Pembangunan juga suatu proses kenaikan 

pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan 

memperhitungkan adanya pertambahan pen-duduk dan 

disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur- 

ekonomi suatu negara dan pemerataan pen-dapatan bagi 

penduduk suatu negara. Ekonomi Pem-bangunan tak dapat 

lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) 

ekonomi pembangunan mendorong pertumbuhan ekonomi, 

dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses 

pembangunan ekonomi. 

 

Pembangunan  

 

Pembangunan merupakan proses transformasi yang 

dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, 

yaitu perubahan pada kerangka susunan ekonomi maupun 

pada kerangka ekonomi yang ber-sangkutan. Tujuan 

pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan 

pendapatan nasional riel juga untuk meningkatkan 

produktivitas. 

 

Pertumbuhan  

 

Pertumbuhan menyangkut perkembangan ber-

dimensi tunggal diukur dengan meningkatnya produksi dan 

pendapatan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi 

adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu 

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikkan 

pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami 

pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil 

di negara tersebut. Adanya per-tumbuhan ekonomi 

merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. 
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2.2. Konsep Ilmu Ekonomi Pembangunan 
 

Ekonomi Pembangunan adalah suatu cabang ilmu 

ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi 

oleh negara-negara sedang berkembang dan mendapatkan 

cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya 

negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya 

dengan lebih cepat lagi. 

Ekonomi Pembangunan adalah kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi dan taraf 

hidup masyarakatnya atau Suatu proses yang menyebabkan 

pendapatan perkapita penduduk mening-kat dalam jangka 

panjang.   

Ekonomi pembangunan diartikan sebagai suatu 

proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk 

suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dari 

definisi ini mengandung tiga makna.  Pertama, 

pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti 

perubahan yang terus-menerus yang didalamnya telah 

mengandung unsure-unsur kekuatan sendiri untuk investasi 

baru.  Kedua, usaha meningkatkan pendapatan per kapita. 

Ketiga, kenakan pendapatan per kapita harus berlangsung 

dalam jangka panjang. 

Dalam memberikan definisi pembangunan ekonomi, 

para ahli ekonomi pembangunan dan para perencana 

ekonomi pembanguan nampaknya terjadi suatu evolusi 

dalam pemikiran mereka sehingga lahirlah pengetian 

pembangunan ekonomi yang baru dikemu-kakan oleh 

Michael P Todaro dalam bukunya “ Economics for 

Developmen world ”  yang men-jelaskan bahwa suatu 

proses  multi dimensional  yang melibatkan perubahan-

perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental 

yang yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional 
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termasuk pula percepatan/ akselerasi pertumbuhan ekonomi, 

pertumbuhan eko-nomi, pengangguran dan pemberantasan 

kemiskinan yang absolut.
[3]

 Dalam memahami ekonomi 

pem-bangunan, perlu juga kita membedakan pembanguan 

ekonomi (economic development) dengan pertumbuhan 

ekonomi (economic growth). Dalam pembanguan eko-nomi 

terkandung arti adanya usaha untukk meningkatkan 

pendapatan per kapita masyarakat atau GDP dimana 

kenaikannya diberangi oleh perombakan modernisasi, serta 

memperhatikan aspek pemerataan pendapatan (income 

equity). Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai 

kenaikan GDP ( Gross Demoestc Product) tanpa 

memandang apakah terdapat perubahan dalam struktur 

ekonomi atau tidak. Pada umumnya pembangunan selalu 

dibarengi dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan  belum 

tentu disertai dengan  pembangunan. Pada tingkat permulaan 

mungkin saja pembangunan ekonomi selalu dibarengi  

pertumbuhan atau sebaliknya. 

 

 

2.3. Masab Historismus 

 

Perkembangan ekonomi berkaitan dengan paham 

evolusi, bukan berhubungan langsung dengan partum-buhan 

ataupun pembangunan. Perkembangan ekonomi berdasarkan 

suatu pola pendekatan yang berpangkal pada preseptif 

sejarah. Metode kajian bersifat induktif empiris, fenomena 

ekonomi adalah produk perkem-bangan menyeluruh dan 

dalam tahap tertentu dalam sejarah dimulai di Jerman abad 

XIX s/d awal abad XX: 

                                                
[3] Michael P Todaro. 2014. Economics  Developmen.12th Editions (the 

Pearson Series in Economics) ISBN-13-978-1292002972. Published by 

Trans – Atlantic Publications: 12 Edition January 24 2014. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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1. Friedrich List Tahun (1840)
[4]

  

1) Sistem liberalisme yang Laissez-Faire dapat 

menjamin alokasi sumber daya secara optimal. 

2) Perkembangan ekonomi sebenarnya tergantung 

pada peranan pemerintah, organisasi swasta dan 

lingkungan kebudayaan. 

3) Perkembangan ekonomi hanya akan terjadi, jika 

dalam masyarakat ada kebebasan dalam 

organisasi politik dan kebebasan perorangan. 

4) Perkembangan ekonomi melalui 5 tahap yaitu: 

a. Tahap Primitif; 

b. Tahap Berternak; 

c. Tahap Pertanian; 

d. Tahap Pertanian dan Industri Pengelolahan; 

e. Tahap Pertanian, Industri Pengelolaan dan 

Perdagangan. 

 

2. Bruno Hilderand (1848)
[5]

 

Terjadi Evolusi dalam masyarakat. Kritik terhadap 

Frederich List bahwa Pembangunan Ekonomi bukan 

dari cara produksi / cara kon-sumsi, tetapi cara 

distribusi, yaitu : 

1) Selalu menekankan evolusi dalam per-ekonomian 

masyarakat. 

2) Perkembangan ekonomi bukan didasarkan pada 

cara produksi ataupun cara konsumsi tetapi pada 

cara distribusi yang digunakan, oleh karena itu ia 

mengemukakan 3 sistem distribusi : 

a. Perekonomian Barter; 

b. Perekonomian Uang; 

                                                
[4] Mazhab Historismus: Friedrich List 1840. National System of 

Innovation;founded the historical school of economics) 
[5] Bruno Hilderand, (1848). Economics of the Present and the Future/ 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
https://en.wikipedia.org/wiki/National_System_of_Innovation
https://en.wikipedia.org/wiki/National_System_of_Innovation
https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_school_of_economics
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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c. Perekonomian Kredit. 

Kelemahan Teori Bruno : 

a. Tidak jelas proses perkembangan dari  tahap 

tertentu ke tahap berikutnya. 

b. Tidak  memberi sumbangan yang berarti terhdap 

peralatan analitis di bidang ilmu ekonomi. 

 

3. Karl Buchr
[6]

 

Sitnesa pendapat List dan Bruno Perkembangan 

Ekonomi ada 3 tahap yaitu: 

1) Produksi untuk kebutuhan sendiri (subsiston). 

2) Perekonomian kata dimana pertukaran sudah 

meluas. 

3) Perekonomian nasional dimana peran 

perdagangan menjadi semakin penting. 

 

4.  Walt Whitman Rostow (W.W Rostow)  
Sangat popular dan paling banyak komentar dari ahli. 

Artikel : Economics Journal (Maret 1956) dimuat dlm Buku 

The Stages of Economics Growth (1960). Menurut WW 

Rostow Pembangunan Ekonomi meru-pakan suatu proses 

yang dapat menyebabkan : 
[7]

 

a. Perubahan orientasi ekonomi, politik dan social yang 

pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah 

menjadi berorientasi keluar. 

b. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah 

anak dalam keluarga yaitu kesadaran untuk membina 

keluarga kecil. 

                                                
[6] Karl Buchr (1847 - 1930). The Stages of Economic Growth  
[7] WW Rostow. (1956) Economics Journal (Maret 1956) dimuat dlm 

Buku The Stages of Economics Growth (1960). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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c. Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat dari 

melakukan investasi yang tidak produktif menjadi 

investasi yg produktif. 

d. Perubahan sikap hidup dari adat istiadat yg kurang 

merangsang pembangunan. Ekonomi missal kurang 

menghargai waktu kerja dan orang lain. 

 

Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi 

biasa dibedakan kedalam 5 tahap yaitu: 

1 Masyarakat Tradisional (The Traditional Society) 

adalah masyarakat yang fungsi produksinya terbatas 

yang ditandai oleh cara produksi yang relatif masih 

primitif dan cara hidup masyarakat yang masih 

sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kurang rasional. 

Tahap Masyarakat Tradisional, yaitu:  

a. Fungsi Produksi terbatas, cara produksi masih 

primitive. 

b. Tingkat produktifitas masyarakeat rendah : untuk 

sektor pertanian. 

c. Struktur sosial hirarkis: mobilitas vertical 

masyarakat kecil; kedudukan masyarakat tidak 

berbeda dengan nenek moyang. 

d. Kegiatan politik dan pemerintahan di daerah-

daerah berada di tangan tuan tanah. 

 

2 Persyaratan untuk Tinggal Landas (The 

Preconditions for Take-Off) adalah suatu masa tradisi 

dimana masyarakat mempersiapkan diri-nya untuk 

mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri. 

Pembangunan atau pertumbuhan eko-nomi pada 

tahap ini ditandai oleh perubahan-perubahan 

mendasar pada karakteristik penting atau masyarakat. 
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Tahap Prasyarat Tinggal Landas  merupakan masa 

transisi masyarakat mempersiapkan untuk mencapai 

pertumbuhan atas kekuatan sendiri (self sustained 

growth). Tahap ini memiliki 2 corak berbeda : 

 

1 Tahap Prasyarat Tinggal landas yang dialami 

negara Eropa, Asia, Timur Tengah dan Afrika: 

perombakan terhadap masyarakat tradisional 

yang sudah ada untuk mencapai tahap tersebut. 

2  Tahap Prasyarat Tinggal landas yang dialami 

negara born free (daerah imigran) (Amerika 

Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru): 

tanpa harus merubah sistim masya-rakat 

tradisional yang sudah ada. 

 

3 Tinggal Landas (The Take-Off)  adalah per-

tumbuhan ekonomi selalu terjadi, pada tahap ini 

terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat 

seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang 

pesat dalam inovasi atau berupa terbukanya pasar-

pasar baru. Tiga ciri utama negara yg mencapai 

Tahap Tinggal Landas : 

a. Kenaikan investasi produktif dari 5% atau kurang 

menjadi 10% dari PNB (Nett National Product). 

b. Berkembangnya satu atau beberapa sector 

industri pemimpin (leading sector) dengan 

tingkat pertumbuhan tinggi. 

c. Tercapainya suatu kerangka dasar politik, social 

dan kelembagaan yang bisa men-ciptakan 

perkembangan sektor modern dan eksternalitas 

ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan 

ekonomi. 

Empat faktor untuk menciptakan leading sector : 
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a. Harus ada kemugkinan perluasan pasar bagi 

barang-barang yang diproduksi yang mempunyai 

kemungkinan  untuk berkembang dengan cepat. 

b. Dalam sector tersebut harus dikembangkan teknik 

produksi yang modern dan kapasitas produksi 

harus bisa diperluas. 

c. Harus tercipta tabungan dalam masyarakat dan 

para pengusaha harus menanamkan kembali 

keuntungannya untuk membiayai pembangunan 

sector pemimpin. 

d. Pembangunan dan transformasi teknologi sector 

pemimpin harus bisa diciptakan kebutuhan akan 

adanya perluasan kapasitas dan modernisasi 

sector-sektor lain. 

e. Urutan Negara Lepas Landas & Leading Sector 

(WW Rostow): (Masa Tinggal Landa : 20 – 25 

tahun): Tahap Menuju Kedewasaan (The Drive to 

Maturity). 

 

Kondisi masyarakat sudah secara efektif meng-

gunakan teknologi modern di hampir semua kegiatan 

produksi dan kekayaan alam. Sektor pemimpin baru akan 

bermunculan menggantikan sektor pemimpin yang 

mengalami kemunduran. 

Karakteristik non ekonomis pada tahap menuju 

kedewasaan : 

1) Struktur dan keahlian tenaga kerja berubah.  

Kepandaian dan keahlian pekerja bertambah tinggi. 

a. Sektor indusri bertambah penting peranan-nya. 

b. Sektor pertanian menurun peranannya. 

2) Sifat kepemimpinan dalam perusahaan meng-alami 

perubahan. Peranan manajer professional semakin 
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penting dan menggantikan kedudukan pengusaha 

pemilik. 

3) Masyarakat bosan dangan keajaiban yang diciptakan 

industrialisasi sehingga timbul kritik-kritik. Negara 

yang mencapai tahap ini (WW Rostow) : Inggris 

(1850), USA (1900), Jerman dan Perancis (1910), 

Swedia (1930) Jepang (1940) Rusia dan Kanada 

(1950). 

4) Tahap Konsumsi Tinggi (The Age of High Mass 

Consumption). Perhatian masyarakat menekan-kan 

pada masalah konsumsi dan kesejahteraan 

masyarakat bukan masalah produksi. 

Tiga macam tujuan masyarakat (negara) yang ingin 

dicapai pada tahap ini : 

1) Memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri 

dan kecenderungan berakibat penjajahan terhadap 

bangsa lain. 

2) Menciptakan negara kesejahteraan (welfare state) 

(Negara Persemakmuran atau Comment Wealth) 

dengan cara mengusahakan terciptanya pem-bagian 

pendapatan yang telah merata melalui sistim pajak 

progresif (semakin banyak semakin besar). 

3) Meningkatnya konsumsi masyarakat melebihi 

kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) men-jadi 

konsumsi terhadap barang tahan lama dan barang-

barang mewah. Negara pertama mencapai tahap ini : 

USA ( tahun. 1920), Inggris (tahun 1930), Jepang dan 

Eropa Barat (tahun 1950) Rusia (Pasca Stalin) 

 

 

2.4. Mashab Analitis 

Teori-teori pembangunan ekonomi yang termasuk 

dalam mushab ini berusaha mengungkapkan proses 
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pertumbuhan ekonomi secara logis dan taat asas, tetapi 

sering bersifat abstrak dan kurang menekankan kepada aspek 

empiris (historis)nya: 

1) Teori Pembangunan Klasik. Sistem analisis klasik 

didasarkan pada asumsi bahwa per-ekonomian berada 

dalam keadaan persaingan sempurna. Ciri dari 

perekonomian liberal sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan liberal dipacu oleh semangat untuk 

mendapatkan keuntungan maksimal. 

b. Keuntungan meningkat diikuti meningkatnya 

tabungan. 

c. Tingkat upah meningkat, jumlah penduduk 

bertambah dapat menurun tingkat keuntungan 

 

2) Teori Adam Smith (1723).
[8]

 Smith menyebutkan dua  

aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu: 

a. Pertumbuhan Output Total. Unsur pokok dari 

system produksi dalam suatu Negara ada 3 yaitu:  

a) Sumber daya alam yang tersedia (faktor 

produksi tanah). 

b) Sumber daya manusia (jumlah penduduk). 

c) Stok barang modal yang ada. Stok barang 

mempengaruhi tingkat output melalui  2 jalur: 

(1) Pengaruh Langsung yaitu posisi kapital 

sebagai input dan output. (1) Pengaruh Tidak 

Langsung. 

b. Pertumbuhan Penduduk. Menurut  Adam Smit, 

jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah 

yang berlaku lebih tinggi dari tingkat subsistem yaitu 

tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Tingkat 

upah yang berlaku meru-pakan tarik menerik antara 

                                                
[8] Adam Smith (1723)The Wealth of Nations). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. 

Tingkat upah yang tinggi dan meningkat, jika 

permintaan akan tena-ga kerja tumbuh lebih cepat 

dari pada penawaran tenaga kerja. 

 

 

2.5. Teori Pertumbuhan Ekonomi 
 

Pertumbuhan ekonomi berpokok pada proses 

peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan 

ekonomi masyarakat, pertumbuhan ini ditandai adanya 

peningkatan pendapatan (PDB, PDRB, pendapatan per 

kapita) dari waktu ke waktu. Disamping itu penduduk dalam 

pertumbuhan ekonomi dalam arti angkatan kerja merupakan 

faktor yang penting dalam proses produksi, sehingga ikut 

menentukan cepat lambatnya pertumbuhan ekonomi, tetapi 

tidak pernah menjadi masalah karena selalu tersedia jika 

dibutuhkan dan akan berkurang jumlahnya jika hanya 

diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Dibawah ini 

penadapat para pakar tentang pertumbuhan: 

 

1 Teori Pertumbuhan David Ricardo (1772-1823).
[9]

 

Ricardo dalam menjabarkan mekanisme 

pertumbuhan ekonomi lebih menitik beratkan pada 

distribusi pendapatan antar pelaku ekonomi. Didalam 

masyarakat terdapat tiga (3) golongan masyarakat 

golongan kapitalis golongan buruh, golongan tuan 

tanah. Proses Pertumbuhan: 

a. Jumlah tanah terbatas. 

b. Tenaga kerja (penduduk) menyesuaikan ciri 

dengan tingkat upah. 

                                                
[9]  David Ricardo (1772-1823) International Encyclopedia of the Social. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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c. Kemajuan teknologi. 

d. Akumulasi modal. 

e. Sektor pertanian. 

 

2 Teori Pertumbuhan Neoklasik. Teori ini 

dikembangkan berdasarkan analisa mengenai 

pertumbuhan ekonomi menurut pedagang eko-nomi 

klasik. Printis teori ini adalah Robert M. Solow. 

Dalam membangun Solow menggunakan seperangkat 

asumsi:
[10]

 

a. Ada satu komoniti gabungan yang dipro-duksi. 

b. Proses produksi bersifat Constan Return to 

Scule. 

c. Tenaga kerja dan modal dibayar sesuai dengan 

pradivitas marginal. 

d. Harga dan upah fleksibel. 

e. Tenaga kerja dan modal dapat saling meng-

gantikan dalam proses produksi. 

f. Tenaga kerja dan modal berada dalam ting-kat 

pengerjaan penuh. 

g. Kemajuan teknologi bersifat netral. 

 

3 Teori Pertumbuhan Neo Keynes:  Harrod – Domar. 

Teori Harrod – Domar merupakan peluasan dari 

analisa Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara 

nasional dan masalah tenaga kerja.
[11]

 Analisa 

Keynes dianggap kurang leng-kap karena tidak 

membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka 

                                                
[10]

 Robert M. Solow. 1956. A Contribution to the Theory of Economic 

Growth. 

 
[11] Harrod – Domar.  1946.The Harrod-Domar Model of Economic 

Growth. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHm8O5h6PSAhWKuY8KHXa5AiEQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fpiketty.pse.ens.fr%2Ffichiers%2FSolow1956.pdf&usg=AFQjCNGU2bv2Dv9a7bvDKuZPsBFqh9mEXQ
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHm8O5h6PSAhWKuY8KHXa5AiEQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fpiketty.pse.ens.fr%2Ffichiers%2FSolow1956.pdf&usg=AFQjCNGU2bv2Dv9a7bvDKuZPsBFqh9mEXQ
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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panjang. Sedangkan teori Harrod Domar 

menganalisa syarat-syarat yang diperlukan agar 

perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam 

jangka panjang. Teori Harrod – Domar mempunyai 

beberapa asumsi yaitu: 
[12]

 

a. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh 

dan barang-barang modal yang ter-dapat dalam 

masyarakat digunakan secara penuh. 

b. Terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga 

dan sektor perusahaan, berarti pe-merintah dan 

perdagangan luar negeri tidak ada. 

c. Besarnya tabungan masyarakat adalah 

propesional dengan besarnya pendapatan 

nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik 

nol. 

d. Kecenderungan untuk menabung. 

 

4. Pertumbuhan Ekonomi antara lain: 

a. Peningkatan pendapatan perkapita  masya-rakat  

pertambahan GDP  tanpa memandang tingkat  

pertambahan penduduk. 

b. Peningkatan GDP dibarengi dengan  perom-

bakan struktur ekonomi  tradisional ke mo-

dernisasi. 

c. Pertumbuhan ekonomi untuk menyatakan  

perkembangan ekonomi negara maju. 

 

5. Sebab-sebab percepatan pertumbuhan ekonomi : 

a. Keinginan negara untuk mengejar  keting-galan. 

b. Pertumbuhan penduduk. 

                                                
[12] Ibid, Harrod – Domar. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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c. Adanya keharusan negara maju untuk  mem-

bantu NSB. 

d. Adanya perikemanusiaan terhadap NSB. 

 

2.6. Tujuan Analisis Ekonomi Pembangunan : 

1 Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan  

ketiadaan pembangunan. 

2 Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan  

keterlambatan pembangunan. 

3  Mengemukakan cara-cara pendekatan yang  

dapat ditempuh untuk mengatasi masalah- 

masalah yang dihadapi sehingga mem-percepat   

jalannya pembangunan. 

 

Sedangkan bidang-bidang penting yang dianalisis 

dalam Ekonomi Pembangunan adalah : 

1. Masalah pembentukan modal (investasi). 

2. Masalah perdagangan luar negeri  (Ekspor & Impor). 

3. Masalah pengerahan tabungan (Saving). 

4. Masalah bantuan luar negeri (Loan) 

5. Masalah dalam sektor pertanian atau industry 

(Agriculture and Industry) 

6. Masalah pendidikan dan peranannya dalam  

menciptakan pembangunan (Education). 

 

 
♣♣♣♣♣ 
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INDIKATOR PEMBANGUNAN 

EKONOMI 
 

3.1. Indikator Pembangunan ekonomi 
  
Semua Negara di berbagai dunia mencoba untuk 

meningkatkan laju pembangunannya agar tidak terting-gal 

dengan negara lain baik dari tingkat kesejahteraan maupun 

penguasaan teknologi. Pembangunan yang se-dang 

dilakukan ini tidak mungkin dapat kita ketahui tingkat 

keberhasilannya tanpa adanya indikator-indikator 

pembangunan itu sendiri. Pembangunan dewasa ini banyak 

dikaitkan dengan pembangunan dari segi eko-nomi. Hal ini 

yang kemudian sering dikenal dengan pembangunan 

ekonomi. 

Pembangunan Ekonomi adalah usaha-usaha untuk 

meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali 

diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Di 

samping itu, pembangunan ekonomi juga dapat dikatakan 

sebagai  upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

yang berskala besar, yakni skala sebuah Negara. Oleh karena 

skala yang besar tersebut, dalam rangka melakukan evaluasi 

keberhasilan pem-bangunan ekonomi masih sering 

mengalami kesulitan. Ditambah lagi ukuran tingkat 

kesejahteraan yang tidak sederhana karena meliputi banyak 

hal atau multidimensi. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, ahli 

BAB 3 
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ekonomi pem-bangunan menyusun dan mengidentifikasikan 

berbagai indikator pembangunan. 

Indikator merupakan sumber informasi yang 

sistematik serta obyektif yang hampir setiap hari bebe-rapa 

surat kabar menulis statistik yang baru dikeluarkan oleh 

pemerintah. Indikator adalah sebuah instrument yang 

menunjukkan keterkaitan berbagai hal. Pemerintah misalnya, 

secara regular mensurvei rumah tangga ataupun perusahaan 

untuk mempelajari aktivitas dan dampak kegiatan mereka 

terhadap kesejahteraannya. Tanpa adanya indikator-indikator 

ini, pola atau gejala yang sedang terjadi serta pengaruhnya 

akan sulit diketahui secara pasti. Indikator yang diperoleh 

secara survey oleh pemerintah ataupun lembaga yang 

berkepentingan digunakan sebagai tolak ukur untuk 

mengawasi dan merumuskan suatu kebijakan. Dapat 

disimpulkan bahwa indikator pembangunan ekonomi 

adalah suatu instrument untuk mengetahui derajat 

pembangunan yang dilakukan oleh suatu Negara yang 

meliputi beberapa aspek. 
Adapun pentingnya indikator-indikator pem-

bangunan ekonomi adalah sebagai berikut:  

1. Memantau perilaku perekonomian, 

2.  Kepentingan analisis ekonomi,  

3. Dasar pengambilan keputusan dan  

4. Dasar perbandingan internasional. 

Pembangunan Ekonomi memiliki empat Indi-kator 

pokok, berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing 

Indikator Pembangunan Ekonomi  yaitu:  

1. Indikator Monoter,  

2. Indikator Kesejahteraan Ekonomi Bersih  

3. IndikatorNon-Monoter, dan  

4. Indikator Campuran. Keempatnya akan diruaikan 

lebih lanjut. 
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3.2. Indikator Moneter 
Indikator ini berkaitan dengan uang. Uang disini 

berupa tingkat income yang diterima oleh masyarakat. 

Dalam indikator moneter, ada beberapa indikator yang dapat 

diukur, yakni : 

1.       Pendapatan Per Kapita 

Pendapatan per kapita seringkali digunakan pula 

sebagai indicator pembangunan selain untuk mem-bedakan 

tingkat kemajuan ekonomi antara Negara-negara maju 

dengan Negara sedang berkembang. Pendapatan per kapita 

selain dapat memberikan gambaran tentang laju 

pertumbuhan kesejahteraan ma-syarakat di berbagai Negara 

juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan 

tingkat kesejahteraan masya-rakat yang sudah terjadi di 

antara berbagai Negara. Pendapatan perkapita pertahun perlu 

diketahui untuk : 

a. Membandingkan tingkat kesejahteraan masya-rakat 

dari masa ke masa. 

b. Membandingkan laju perkembangan ekonomi antara 

berbagai Negara. 

c. melihat berhasil tidaknya pembangunan ekonomi 

suatu negara. 

 

Melalui indikator pendapatan perkapita ini Bank 

Dunia (2003) mengklasifikasikan negara menjadi tiga 

golongan, yaitu: 
[13]

 

a) Negara berpenghasilan rendah (low-income 

economies).Negara-negara ini memiliki Pen-

dapatan perkapita Kurang atau sama dengan US$ 

745 pada tahun 2001. 

                                                
[13] Indikator pendapatan perkapita ini Bank Dunia (2003) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4


BUDI SUPRIYATNO. MODUL : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN 

36 

 

b)  Negara berpenghasilan menengah (middle-

income economies). Kelompok Negara ini 

memiliki Pendapatan perkapita lebih dari US$ 

745 namun kurang dari US$ 8.626 pada tahun 

2001. Kelompok Negara ini dibagi menjadi : 

1) Negara berpenghasilan menengah papan 

bawah (lower-middle-income economies) 

dengan GDP perkapita antara US$ 746 

sampai US$2.975. 

2) Negara berpenghasilan menengah papan atas 

(upper-middle-income economies) dengan 

GDP perkapita antara US$2.976 sampai US$ 

9.025. 

c) Negara berpenghasilan tinggi (high- income 

economies). Negara di dalam kelompok ini 

mempunyai GDP perkapita sebesar US$ 9.206 

atau lebih pada tahun 2001. 

Dalam metode Purchasing Power Parity dikenal dua 

versi yaitu versi absolut dan versi relatif.Versi abso-lut 

menjelaskan bahwa kurs spot ditentukan oleh harga relative 

dari sejumlah barang yang sama (ditunjukkan oleh indeks 

harga). Sedangkan, versi relatif mengatakan bahwa 

persentase perubahan kurs nominal akan sama dengan 

perbedaan inflasi di antara kedua negara. 

Dalam menggunakan pendapatan per kapita sebagai 

indikator pembangunan, kita harus senantiasa hati-hati dan 

teliti. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapat yang 

mengatakan pembangunan itu bukan hanya sekedar 

meningkatkan pendapatan riil saja, akan tetapi kenaikan 

tersebut haruslah berkesinambungan yang disertai dengan 

perubahan sikap-sikap dan kebia-saan-kebiasaan social yang 

sebelumnya menghambat kemajuan-kemajuan ekonomi. 
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Ada beberapa kelemahan terkait digunakannya angka 

pendapatan per kapita sebagai indicator pembangunan 

ekonomi, akan tetapi pendekatan ini masih sangat cocok 

untuk digunakan dan mudah untuk dipahami, dan indicator 

ini mungkin adalah indicator pembangunan ekonmoi satu-

satunya yang “terbaik” yang ada pada saat ini.  Berikut ini 

adalah identifikasi-identifikasi kelemah-an pendapatan 

perkapita,  sebagai Indikator Pembangun-an Ekonomi : 

1 Kelemahan Umum Pendekatan Pendapatan Per 

Kapita 

Kelemahan dalam indikator ini adalah bersumber 

pada anggapan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat 

ditentukan oleh besarnya pendapatan per kapita msayarakat 

tersebut. Sudah lama orang meragukan kebenaran anggapan 

bahwa tingkat pendapatan masya-rakat  merupakan cerminan 

dari tingkatan kesejahteraan yang dinikmati  oleh suatu 

masyarakat. Namun, masih tetap disadari bahwa tingkat 

pendapatan masayarakat adalah slah satu factor yang sangat 

penting yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka, 

karena di samping itu ada beberapa factor lainnya yang 

seringkali merupakan factor yang cukup penting juga dalam 

menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Jika dibandingkan dengan kehidupan antar Negara, 

maka akan tampak factor-faktor lai selain dari faktor 

pendapatan yang sangat berpengaruh pada tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Factor-faktor non ekonomi 

tersebut seperti adat-istiadat, keadaan iklim dan alam 

sekitarnya, dan ad/tidaknya kebebasan mengeluarkan 

pendapat dan bertindak merupakan beberapa contoh yang 

akan menimbulkan perbedaan tingkat kesejahteraan di 

Negara-negara yang mempunyai pendapatan per kapita yang 

tidak jauh berbeda. 
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Penduduk yang ada di daerah pegunungan 

mempunyai pendapatan yang sama dengan penduduk yang 

hidup pada dataran  rendah. Berdasarkan perbedaan alamnya 

dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di 

dataran rendah adalah lebih tinggi. Kesimpulan tersebut 

berdasarkan pada kenyataan bahwa pada umumnya 

penduduk dataran rendah menghadapi tantangan alam yang 

lebih sedikit. Di dataran rendah iklimnya tidak terlampau 

dingin, pertanian lebih mudah dilaksanakan sedangkan 

energy yang dikeluarkan untuk bergerak dari satu tempat 

ketempat yang lainnya relative lebih sedikit. 

Demikian pula halnya akan ketiadaan kebebasan 

untuk bertindak dan mengeluarkan pendapat di negara-

negara Sosialis/Komunis misalnya. Keadaan tersebut 

menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya selalu 

dipandang lebih rendah dari yang dicerminkan oleh tingkat 

pertumbuhan ekonominya. 

Diluar kedua hal yang diungkapkan diatas, ada 

beberapa pendapat yang mengemukakan bahwa 

kesejahteraan masayarakat merupakan suatu hal yang 

bersifat subyektif, yang berarti tiap orang mempunyai 

pandangan hidup, tujuan hidup, dan cara-cara hidup yang 

berbeda. Dengan demikian memberikan pula nialai-nialai 

yang berbeda terhadap factor-faktor yang menentukan 

tingkat kesejahteraan mereka. 

Dinamika sebuah masyarakat beranggapan bahwa 

penumpukan kekayaan dan memperoleh pendapatan yang 

tinggi sebagai unsure penting untuk mencapai kepuasan 

hidup yang lebih tinggi. Disisi lain, sekeolmpok masyarakat 

lebih suka untuk memperoleh waktu senggang yang lebih 

banyak dan enggan untuk bekerja lebih keras untuk 

memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. 
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Di samping hal-hal yang dikemukakan diatas, perlu 

diingat bahwa pembangunan ekonomi akan merubah 

kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat yang masih 

tradisional, seperti misalnya masyarakat menjadi berifat 

individualistis, dan hubungan antar orang semakin formal. 

Dengan demikian bertambahnya tingkat kesejahteraan 

masyarakat, tetapi disisi lain bertam-bahnya kesejahteraan 

masyarakat ini harus dibarengi dengan pengorbanan riil dan 

usaha yang lebih banyak oleh masyarakat tersebut. Di satu 

pihak pembangunan ekonomi akan mempertinggi 

kesejahteraan masyarakat, di lain pihak tingkat kesejahteraan 

yang lebih tinggi ini harus dicapai dengan beberapa 

pengorbanan dalam perilaku hidup. Dengan kesimpulan, 

pembangunan ekonomi selain member menfaat kepada 

msyarakat, jga membutuhkan beberapa pengorbanan dalam 

masyarakat itu sendiri. 

 

2 Kelemahan Metodologis Pendekatan Pendapatan 

per Kapita 
Nilai pendapatan perkapita secara khusus 

merupakan indeks untuk menunjukkan perbandingan 

kesejahteraan dan jurang tingkat kesejahteraan antar 

masyarakat masih mempunyai kelemahan. Kelemahan 

tersebut timbul karena perbandingan dengan cara demikian 

mengabaikan adanya perbedaan-perbedaan antara Negara 

dalam hal seperti, struktur umur pen-duduk, distribusi 

pendpatan masyarakat nasional, metode perhitungan 

pendapatan, dan perbedaan nilai mata uang nasional dengan 

mata uang dolar Amerika Serikat.  

Di Negara sedang berkembang (NSB) biasanya 

proporsi penduduk di bawah umur dan orang usia muda 

adalah lebih tinggi daripada Negara-negara maju. Selain 

tingkat pendapatan itu sendiri, distribusi pendapatan 



BUDI SUPRIYATNO. MODUL : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN 

40 

 

merupakan factor penting lainnya yang menentukan 

kesejahteraan masyarakat. Factor ini sering tidak 

diperhatikan dalam membandingkan tingkat kesejah-teraan 

masyarakat dan perubahannya dari waktu ke waktu jika 

indeks yang digunakan adalah tingkat pendapatan per kapita. 

Berdasarkan sejarah Negara-negara maju, pada tingkat awal 

pembangunan ekonomi distribusi pendapatan ini akan buruk, 

tetapi pada akhirnya distribusi pendapatan akan semakin 

membaik. Namun, sejarah yang dialami oleh Negara-negara 

maju tidak diikuti oleh Negara yang sedang berkembang. 

Perkembangan di banyak Negara sedang berkembang 

menunjukan bahwa dalam proses pembangunan tersebut 

justru distribusi pendapatannya lebih tidak merata. 

Ada beberapa kelemahan yang sering dialami oleh 

Negara sedang berkembang dan Negara maju terkait 

kesejahteraan masyarakatnya yang diukur dari indikator 

pendapatan per kapita, yakni : 

a.    Pola pengeluaran masyarakat di berbagai Negara 

sedang berkembang kadangkala sangat berbeda dan 

perbedaan ini menyebabkan dua Negara yang 

pendapatan per kapitanya sama belum tentu 

menikmati tingkat kesejahteraan yang sama. 

Misalnya dicontohkan dengan dua orang dengan 

pendapatan yang sama, tetapi salah seorang di 

antaranya harus mengeluarkan ongkos angkutan yang 

lebih tinggi untuk pergi ketempat kerja, harus 

berpakaian rapid an mewah, maka dapat diakatakan 

kedua orang tersebut mempunyai tingkat 

kesejahteraan yang sama tingginya. 

b.    Perbedaan iklim juga menimbulkan perbedaan pola 

pengeluaran masyarakat di Negara yang sudah maju 

dan Negara yang sedang ber-kembang.  Masyarakat 

di Negara maju harus mengeluarkan uang lebih 
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banyak untuk mencapai suatu tingkat kesejahteraan 

yang sama dengan Negara sedang berkembang. Pada 

umumnya iklim di Negara maju adalah lebih dingin 

jika dibandingkan dengan Negara yang sedang 

berkembang pada umumnya. Oleh karena penduduk 

di Negara maju menginginkan suasana iklim yang 

hangat yang sama dengan tingkatan kesejahteraan 

Negara sedang berkembang tersebut, maka penduduk 

di Negara yang maju akan mengeluarkan uang yang 

sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan 

Negara maju dalam hal memenuhi tingkat 

kesejahteraan yang sama. 

c.    Komposisi (struktur) produksi nasional yang berbeda 

juga akan mempengaruhi tingkat kese-jahteraan dua 

masyarakat yang mempunyai pen-dapatan per kapita 

yang sama. Suatu masyarakat akan menikmati tingkat 

kesejahteraan yang lebih rendah jika proporsi 

pendapatan nasional yang digunakan untuk anggaran 

pertahanan dan pem-bentukkan modal lebih tinggi 

daripada Negara lain yang memiliki pendapatan per 

kapitanya sama. Dengan demikian, metode 

perhitungan pendapatan nasional ini bersifat agregatif 

sehingga tidak dapat menunjukkan perubahan-

perubahan serta distribusi antar sector. 

 

3.3. Indikator Kesejahteraan Ekonomi Bersih 
Suatu perkembangan baru mengenai Indikator 

Pembangunan Ekonomi kaitannya dengan pemenuhan 

kesejahteraan masyarakat akan dikemukakan oleh William 

Nordhaus dan James Tobin (1972). Mereka mencoba 

menyempurnakan nilai-nilai GNP dalam upaya untuk 

memperoleh suatu indicator ekonomi yang lebih baik yakni 

dengan menggunakan atau mengenakan konsep Net 
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Economic Welfare (NEW). Kedua orang ini yakin, 

walaupun memiliki berbagai kelemahan, GNP perkapita 

adalah indikator pembangunan yang cukup baik. Maka dari 

itu, William Nordhaus dan James Tobin  mengemukakan 

koreksi terhadap GNP tersebut. Berikut ini adalah 

penjelasan dari kedua koreksi tersebut:
[14]

 

1 Koreksi Positif 
GNP perkapita kadang-kadang tidak memasukkan 

beberapa hal yang sebenarnya membuat masyarakat sebuah 

perekonomian dalam suatu Negara lebih meningkat 

kesejahteraannya. Berikut ini hal-hal yang termasuk dalam 

pembahasan koreksi positif. 

a. Waktu Senggang. Beberapa penduduk yang sudah 

kaya rela bekerja lebih sedikit untuk sekedar bisa 

menikmati masa luang, dan kegiatan ini menambah 

tingkat kesejahteraan mereka, meskipun bukan 

berupa tambahan pendapatan. Ini harus dimasukkan 

dalam GNP hasilnya lebih mencermingkan 

kesejahteraan masyarakat (dalam arti menambah). 

Kepuasan dari waktu senggang ini diharapkan akan 

sebesar kepuasan yang diperoleh dari barang dan jasa 

yang dihasilkan. Oleh karena itu, GNP akan turun 

walaupun tingkat kesejahteraan meningkatkan . 

dengan demikian agar kepuasan batin itu ikut 

diperhitungkan, maka suatu koreksi harus ditam-

bahkan pada GNP dan akan menghasilkan Net 

Economic Welfare (NEW). 

b.  Kegiatan Sektor Informal. Pada masa sekarang ini 

sektor informal telah berkembang secara pesat. 

Kegiatan sektor informal disini juga dibe-dakan 

menjadi dua. Yakni kegiatan ekonomi legal dan 

                                                
[14] 

William Nordhaus dan James Tobin  (1972) mengemukakan koreksi 

terhadap GNP. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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melanggar hukum.  Pada umumnya kegiatan ekonomi 

yang legal tersebut tidak memasukkan pajak ke 

dalam bisnisnya. Para ekonom tidak menambah nilai 

kegiatan illegal atau melanggar hukum tidak 

dimasukkan ke dalam perhitungan GNP. Karena 

sudah di-sepakati bahwa kegiatan ini merupakan 

kegiatan yang memberikan dampak negatif dari segi 

sosial. 

2 Koreksi Negatif 
Dalam proses produksi dan komsumsi, kadang-

kadang ada biaya-biaya yang muncul tetapi belum 

diinternalisasikan dalam harga pasar. Misalnya polusi air dan 

udara yang ditimbulkan oleh berbagai pabrik. Akan tetapi 

GNP tidak pernah dimasukkan. Supaya GNP betul-betul 

mencermingkan kesejahteraan masyarakat, maka hal-hal 

yang tadi harus dimasukkan  dalam GNP. 

 

3.4. Indikator Non-Moneter 
Indikator Non-Monoter ini merupakan indikator yang 

diambil dari beberapa hal pokok yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan indikator 

sebelumnya, Indikator memiliki beberapa macam-macam 

sub- Indikator. Berikut ini adalah uraiannya: 

1. Indikator Sosial. Ahli Pembangunan Ekonomi yang 

bernama Beckerman membedakan berbagai 

penelitian tentang cara-cara membandingkan tingkat 

kesejahteraan dalam 3 kelompok:
[15]

 Kelompok 

pertama, merupakan suatu usaha untuk 

membandingkan tingkat kesejahteraan yang terjadi 

dalam masyarakat yang ada di dalam dua atau 

                                                
[15] Beckerman Background paper for World Development Report 

1992. Economic Development and theEnvironment. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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beberapa Negara dengan cara memperbaiki 

pelaksanaan dalam perhitungan pendapatan nasional 

biasa. Usaha ini dipelopori oleh Colin Clark
[16]

 yang 

selanjutnya disempur-nakan oleh Gilbert dan 

Kravis.
[17]

 Kelompok kedua, dengan usaha membuat 

penyesuaian dalam pendapatan masyarakat yang 

dibandingkan dengan melihat pertimbangan 

perbedaan tingkat harga disetiap Negara. Kelompok 

ketiga, adalah usaha untuk membuat perbandingan 

tingkat kesejahteraan dari setiap Negara berdasarkan 

pada data yang tidak bersifat moneter seperti, jumlah 

kendaraan bermotor, konsumsi minyak, jumlah 

penduduk yang mengenyam pendidikan, dan usaha 

ini dipelopori oleh tokoh yang bernama Bennet.
[18]

 

Menurut Beckerman,
[19]

 dari tiga cara diatas, cara 

yang dirasa paling tepat adalah cara yang dilakukan 

oleh Gilbert dan Kravis.
[20]

 Cara ini merupakan 

usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan 

dan pembangunan di berbagai Negara dengan 

memperbaiki metode pembanding dengan 

menggunakan data pendapatan nasional dari masing-

masing Negara. Dengan cara-cara diatas memiliki 

kelemahan pada Negara sedang ber-kembang. Pada 

                                                

[16] Colin Clark, "The Economic Functions of a City in Relation to Its 

Size," Econometrica, Vol. 13, No. 2 (Apr. 1945), pp. 97–113. 
[17] Gilbert and  Kravis.1954. Introduction to" International and Interarea 

Comparisons of Incom.” 
[18] Daniel Bennett.. “Learning During a Crisis: the SARS Epidemic in 

Taiwan,” with CF Chiang and A Malani, Journal of Development 

Economics, January 2015, 112, pp. 1-18. 

[
19

] Ibid. Beckerman Background paper for World Development Report 

1992.  
[20] Ibid. Gilbert and  Kravis.1954 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Econometrica
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizzOv4jKPSAhWMqY8KHRJlAqQQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nber.org%2Fchapters%2Fc8384.pdf&usg=AFQjCNHJNa12vTqJ5PkLL1mT_Ns5TvE8ow
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizzOv4jKPSAhWMqY8KHRJlAqQQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nber.org%2Fchapters%2Fc8384.pdf&usg=AFQjCNHJNa12vTqJ5PkLL1mT_Ns5TvE8ow
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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dasarnya Negara berkembang tidak memiliki data-

data tentang cara-cara diatas. Sehingga Beckerman 

mengemukakan lagi cara yang lain dalam 

membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di 

berbagai Negara yaitu dengan menggunakan data 

yang bukan bersifat moneter untuk menentukkan 

indeks kesejahteraan masyarakat disetiap Negara.
[21]

 

Cara ini sering disebut dengan Indikator Non-

Moneter Disederhanakan. Untuk itu, berikut adalah 

data yang dapat digunakan untuk memperoleh 

indikator tersebut: 

a. Jumlah konsumsi baja dalam satu tahun (kg). 

b. Jumlah konsumsi semen dalam satu tahun 

dikalikan 10 (ton). 

c. Jumlah surat dalam negeri dalam satu tahun. 

d. Jumlah persediaan pesawat radio dikalikan 10. 

e. Jumlah persediaan telpon dikalikan 10. 

f. Jumlah persediaan berbagai jenis kendaraan. 

g. Jumlah konsumsi daging dalam satu tahun (kg). 

Usaha lain juga dilakukan oleh United Nations 

Research Institute for Social Development (UNRISD) 
untuk menentukan dan membandingkan tingkat kesejah-

teraan suatu Negara. Untuk menciptakan indeks taraf 

pembangunan, ada 18 jenis data yang harus diperoleh yakni : 
[22]

 
a. Tingkat harapan hidup. 

b. Konsumsi protein hewani perkapita. 

                                                
[

21
] Op.cit. Beckerman Background paper for World Development 

Report 1992. Ibid. Beckerman Background paper for World 

Development Report 1992.  
[22] United Nations Research Institute for Social Development 

(UNRISD). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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c. Presentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar 

dan menengah. 

d. Persentase jumlah anak yang bersekolah di kejuruan. 

e. Jumlah surat kabar. 

f. Jumlah telepon. 

g. Jumlah radio. 

h. Jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai 

20.000 penduduk atau lebih. 

i. Persentase laki-laki dewasa di sector pertanian. 

j. Persenatse tenaga kerja (dari seluruh tenaga kerja 

yang mempunyai pekerjaan) yang bekerja di sector 

listrik, gas, air, kesehatan, pengangkut, pergudangan, 

dan komunikasi. 

k. Persentase tenaga kerja (dari keseluruhan tenaga 

kerja yang memiliki pekerjaan) yang memper-oleh 

gaji. 

l. Presentase Produk Domestik Bruto (PDB) yang 

berasal dari industry-industri pengolahan 

(manufacturing). 

m. Konsumsi energi perkapita. 

n. Konsumsi listrik perkapita. 

o. Konsumsi baja perkapita. 

p. Nilai per kapita perdagangan luar negeri. 

q. Produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki di 

sector pertanian. 

r. Pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto. 

Apabila indeks pembangunan yang diusulkan oleh 

UNRISD ini digunakan sebagai indikator kesejah-teraan atau 

pembangunan ekonomi, maka perbedaan tingkat 

pembangunan antara negara maju dan negara sedang 

berkembang tidak terlalu besar seperti yang digambarkan 

berdasarkan pendapatan perkapita masing-masing Negara. 
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2. Indeks Kualitas Hidup dan Indeks Pembangunan 

Manusia. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan 

masyarakat, ada sebuah indeks gabungan yang 

dikenal dengan Physical Quality of Line Index 

(PQLI) atau Indeks Kualitas Hidup (IKH). Indeks 

ini diperkenalkan oleh Morris D. Morris. Indeks 

Kulaitas Hidup (IKH) terdiri dari 3 indikator yakni, 

tingkat harapan hidup, angka kematian, dan tingkat 

melek huruf. Sejak tahun 1990, United Netions for 

Development Program (UNDP) mengembangkan 

indeks yang sering dikenal dengan istilah Indeks 

Pembangunan Manusia (HDI). Sedangkan indicator 

yang digunakan untu mengukur indeks ini adalah : 
[23]

 

a. Tingkat harapan hidup. 

b. Tingkat melek huruf masyarakat. 

c. Pendapatan riil perkapita berdasarkan daya 

beli masing-masing Negara. 

Indeks HDI ini besarannya antara 0 sampai dengan 

1,0. Apabila angka indeks yang diperoleh dari suatu 

Negara mendekati 1, maka HDI di Negara tersebut 

semakin tinggi. Sedangkan, apabila angka indeks 

mendekati 0, maka Negara tersebut memiliki indeks 

pembangunan manusia yang rendah. 

Ada tiga indikator utama yang dijadikan acuan pada 

indeks ini yaitu tingkat harapan hidup pada usia satu tahun, 

tingkat kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Berdasarkan 

setiap indikator tersebut dilakukan pemeringkatan terhadap 

kinerja pembangunan suatu negara, kinerja tersebut diberi 

skor antara 1-100, angka 1 melambangkan kinerja terburuk 

danangka 100 melambangkan kinerja terbaik.  

                                                
[23] Sejak tahun 1990, United Netions for Development Program (UNDP). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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Angka Indeks Kualitas Hidup (IKH) dapat diperoleh dengan 

rumus : 

 

 

 

Dimana : 

IHH  adalah indeks harapan hidup,  

IKB adalah tingkat kematian bayi per 1.000 kelahiran, dan 

IMH adalah indeks melek huruf. 

 

 Indeks Harapan Hidup dapat dihitung menggunakan rumus 

: 

 

  

                            

 

Dimana:  

IH adalah harapan hidup per satu tahun kelahiran di suatu 

Negara. 

28 adalah tingkat harapan hidup terendah di Guinea-Bissau 

pada tahun 1950. 

0,39 adalah angka yang menunjukkan bahwa bila terjadi 

kenaikan umur harapanhidup sebesar 0,39 per tahun,maka 

akan menghasilkan 1 poin angka indeks. 

  

Indeks Kematian Bayi dapat diukur dengan formula : 

 

 

 

 

Dimana: 

229 adalah tingkat kematian bayi maksimum (per 1000 

penduduk) yang ada di Gabon 

IKH =  IHH + IKB + IMH3. 

          3 

 

IHH =(IH-28) 0,39 

 

IKB = 229-tingkat kematian bayi per 1000 kelahiran pada seubah Negara 
                                                       2,22 
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2,22 adalah pembagi yang jika terdapat tingkat kematian 

bayi terendah yaitu 9 per bayi per 1000 kelahiran, maka akan 

didapatkan indeks : 100 

 Indeks Melek Huruf (IMH) sama dengan presentase tingkat 

melek huruf yaitu jumlah melek huruf per 1000 orang 

dewasa. 

 

3.5. Indikator Campuran 
Indkator campuran dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pendidikan.  Pendidikan adalah suatu indikator yang 

digunakan dalam mengukur pembangunan ekonomi 

suatu Negara. Pada umumnya, dalam negara maju 

tingkat pendidikan rata-rata tinggi dengan TPAK dari 

tahun ketahun selalu meningkat. Negara maju sangat 

memperhatikan tingkat pendidikan para 

penduduknya. Berbeda dengan Negara sedang 

berkembang, pendidikan di NSB masih rendah jika 

dibandingkan Negara maju. Terbukti tingkat melek 

huruf dan TPAk serta angka partisipasi sekolah masih 

rendah. Sehingga, dari perbandingan tersebut, 

indicator yang dapat diukur dalam pendidikan yakni: 

tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, dan tingkat 

partisipasi pendidikan. 

2. Kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi yang 

harus dipenuhi demi keberlangsungannya kehidupan 

bermasyarakat. Indikator tingkat kesehatan dapat 

dilihat dari rata-rata hari sakit dan ketersediaannya 

fasilitas kesehatan. Ketika terpenuhinya 

pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan dalam 

bidang kesehatan, dapat dilihat dari beberapa indikasi 

berupa tingkat mortalitas yang rendah, angka 

pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan angka 

harapan hidup yang tinggi. 
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3. Perumahan. Rumah merupakan kebutuhan primer 

yang harus terpenuhi oleh masing-masing 

penduduk.  Indicator perumahan yang sesuai dengan 

tujuan kesejahteraan penduduk yakni sumber air 

bersih dan listrik, sanitasi, dan mutu rumah tinggal. 

4. Angkatan Kerja. Penduduk yang dikatakan angkatan 

kerja adalah orang yang telah berumur 15-64 tahun. 

Angkatan kerja ini juga dibagi lagi menjadi dua yakni 

bekerja dan sedang mencari pekerjaan (Menganggur). 

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 

kesejahteraan angkatan kerja adalah, partisipasi 

tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan 

utama, dan status pekerjaan. 

5. KB dan Fertilitas. Indikator yang dapat digunakan 

yakni, penggunaan asi, tingkat imunisasi, kehadiran 

tenaga kesehatan pada kelahiran, dan penggunaan 

alat kontrasepsi. 

6. Ekonomi. Pembangunan ekonomi pada dasarnya di 

ikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya 

pertumbuhan ekonomi, kita dapat melihat Indikator 

ekonomi itu sendiri, yakni tingkat pendapatan dan 

konsumsi per kapita. 

7. Kriminalitas. Pada dasarnya Negara maju memiliki 

tingkat kriminalitas yang rendah, hal ini disebabkan 

sudah lengkapnya alat keamanan Negara yang 

digunakan oleh Negara tersebut.  Hal ini berbeda 

dengan keadaan di Negara sedang berkembang. Di 

NSB, banyak terjadi kriminalitas yang disebabkan 

beberapa factor seperti adanya cultural shock, ketidak 

mampuan dalam memenuhi kebutuhan, dan adanya 

kepentingan dari suatu pihan. Indicator kriminalitas 

itu sendiri diantaranya adalah, jumlah pencurian per 
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tahun, jumlah pembunuhan per tahun, dan jumlah 

pemerkosaan per tahun. 

8. Perjalanan Wisata. Indikatornya adalah frekuensi 

perjalanan wiata per tahun. 

9. Akses Media Massa. Akses media bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi dalam masyarakat itu 

sendiri. Indikatornya antara lain : jumlah surat kabar, 

jumlah radio, dan jumlah televise. 

 

RINGKAASAN  

 

1. Semua Negara di dunia mencoba untuk 

meningkatkan laju pembangunan agar tidak tertinggal 

dengan Negara lain dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan rakyatnya.  

2. Peembangunan ekonomi meurpakan usaha untuk 

meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang 

seringkali diukur dengan tinggi rendahnya 

pendapatan riil perkapita. 

3. Indikator adalah instrumen yang menunjukkan 

keterkaitan berbagai hal. 

4. Indikator ekonomi adalah suatu instrument untuk 

mengetahui derajad pembangunan yang dilakukan 

oleh suatu Negara yang meliputi berbagai aspek. 

5. Pentingnya indukator ekonomi adalah untuk 

memantau perilaku perekonomian, kepentingan 

analisis ekonomi, dasar pengambilan keputusan dan 

dasar perbandingan international. Pembangunan 

ekonomi memiliki 4 indikator yaitu: indicator 

Monoter, indicator Kesejahteraan Ekonomi Bersih, 

Indikator Non Monoter, dan Indikator Campuran. 
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TEST/UJIAN/EVALUASI 

 

1. Mengapa Negara memerlukan indikator ekonomi 

dalam merencanakan pembangunan? 

2. Mengapa Indikator diperlukan untuk mengambil 

Kebijakan Pimpinan Negara? 

 

 

 

 
♣♣♣♣♣ 
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CIRI CIRI NEGARA MAJU DAN  

NEGARA BERKEMBANG 
 

  

4.1. Sejarah Negara Berkembang Dan Negara 

Maju 
Pada abad ke-16 keadaan masyarakat diseluruh dunia 

relatif sama, tidak ada masyarakat yang terbelakang. 

Perubahan secara besar- besaran dan cepat dalam bidang 

kehidupan manusia dimulai sejak terjadinya Revolusi 

industri pada pertengahan abad 18. Seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, industri 

tumbuh dengan pesat sehingga terjadi tingkatan-tingkatan 

sosial ekonomi penduduk dibeberapa negara. 

Bagi negara negara yang berhasil menyerap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi akan 

memiliki industri yang lebih banyak sehingga menjadi 

negara produsen yang kaya dan maju. Sebaliknya bagi 

negara yang lambat dalam menyerap ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi akan menjadi negara tertinggal yang bergantung 

pada produk negara maju. 

Kemajuan industri itu mendorong negara negara 

Eropa untuk mengelilingi dunia. Pada mulanya mereka 

mencari bahan bahan mentah dan tempat pemasaran hasil 

industrinya di negara negara benua Asia, Afrika dan 

BAB 4 
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Amerika, tetapi selanjutnya mereka menguasai daerah daerah 

tersebut dan mengeksploitasi sumber- sumber daya alam 

yang dimiliki secara besar- besaran. 

Di Indonesia pengurasan sumber daya alam telah 

dilakukan sejak abad ke-16 oleh Belanda. Akibatnya negara 

negara di Eropa terjadi penumpukan modal dari hasil 

penindasan dan pemerasan daerah jajahannya. oleh sebab itu 

pasar dunia dikuasai oleh negara negara di Eropa.  

Keadaan itulah yang menyebabkan terjadinya 

perbedaan perkembangan negara negara di dunia, yaitu 

negara negara Eropa menjadi negara maju sedangkan di luar 

Eropa menjadi negara negara terbelakang.  Contoh penyebab 

keterbelakangan sebuah negara sebagai berikut: 

1. Politik penjajah selalu menghendaki terjadinya 

perpecahan bangsa  yang dijajah. 

2. Orang- orang yang memiliki kualitas setingkat kaum 

penjajah mendapat penghargaan yang rendah dan 

tertutup untuk menjadi pemimpin. 

3. Pemimpin- pemimpin bangsa gerak geriknya selalu 

diawasi dan dibatasi oleh penjajah. 

4. Penjajah tidak menghendaki negara jajahannya maju. 

5. Sarana pendidikan sangat terbatas bagi rakyat umum 

dan terdapat diskriminasi. 

 

 

 

4.2. Indikator Negara Maju dan Negara Berkembang  

Indikator negara maju dan berkembang dapat dilihat 

dari keberhasilan pembangunan di bidang sosial ekonomi. 

Indikator tersebut anatara lain adalah: 

1. Jumlah penduduk. 

2. Tingkat pertumbuhan penduduk. 

3. Tingkat kematian bayi. 
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4. Rata rata kelahiran hidup. 

5. Usia harapan hidup. 

6. Pendapatan perkapita. 

Negara maju (developed cauntry) memiliki standart 

hidup yang tinggi, dengan tingkat pendapatan perkapita 

tinggi, pertumbuhan penduduk yang rendah, serta memiliki 

fasilitas sosial yang lengkap untuk melayani kebutuhan 

masyarakat. Sedangkan negara berkembang (developing 

cauntry) adalah negara yang pendapatan perkapitanya 

rendah, angka pertumbuhan pendudk tinggi, infrastruktur 

dan fasilitas sosial tidak memadai, kesehatan serta 

pendidikan masih rendah. 

 

4.3. Pengelompokan Negara Negara Di Dunia 

 

1. Berdasarkan Politik Dan Keadaan Ekonominya: 

a. Negara Dunia Pertama. Kelompok negara 

negara industri dengan corak ekonomi pasar atau 

yang disebut negara kapitalitas atau negara barat 

contoh: Ameriak Serikat, Inggris, Perancis, 

Jerman, Italia. 

b. Negara Dunia Kedua. Kelompok negara negara 

ekonomi terencana secara sentral atau yang 

disebut blok barat komunis dan sosialis. Contoh 

negara Rusia, China, Korea Utara. 

c. Negara Dunia Ketiga. Kelompok negara negara 

bekas jajahan negara maju atau negara yang baru 

merdeka yang disebut negara berkembang. 

Contoh: Malaysia, Philipina, India, Brasilia, 

Krnya, Masir, Indonesia dan sebagainya. 

 

2. Berdasarkan Kemajuan Pembangunan Yang Dicapai. 
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3. Pengelompokan ini dilakukan oleh Brant pada tahun 

1980 dalam bukunya yang berjudul Utara- Selatan. 

Pengertian menurut buku tersebut yaitu:
[24]

 

a. Negara Utara. Kelompok negara kaya atau 

negara yang telah berkembang atau negera 

industri maju. Contoh: Kelompok G8 yang 

terdiri negara Amerika Serikat, Kanada, 

Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Rusia, 

Jepang. 

b. Negara Selatan. Kelompok negara miskin, 

negara belum berkembang dan negara sedang 

berkrmbang yang letaknya sebagian besar di 

belahan bumi selatan. Contoh: Kelompok 

G15 yaitu: Indonesia, Malaysia, India, 

Srilangka, Brasilia, Argentina, Meksiko, 

Jamaika, Peru, Venezuela, Chili, Mesir, 

Kenya, Nigeria, dan Zimbawe.  

4. Berdasarkan Pendapatan Perkapiata World Bank 

membagi negara negara di dunia menjadi 4 kelompok 

yaitu: 
[25]

 

a. Negara yang berpendapatan sangat rendah yaitu 

pendapatan perkapita kurang dari US $ 675. 

b. Negara yang  berpendapatan menengah  bawah 

yaitu pendapatan perekapita antara US $ 675- US 

$ 695. 

c. Negara yang berpendapatan menengah tinggi 

yaitu pendapatan perkapita anatara US$696 – US 

$ 8.335. 

d. Negara yang berpendapatan tinggi yaitu 

pendapatan perkapita lebih dari US $ 8.335 

                                                
[24] Brant  (1980) bukunya yang berjudul Utara- Selatan. 
[25] World Bank, Berdasarkan Pendapatan Perkapiata. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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Dengan demikian Negara dunia pertama, Negara 

dunia kedua dan Negara Utara merupakan Negara Maju 

yaitu negara yang telah berhasil melaksanakan pembangunan 

mencapai tujuan  yang telah ditetapkan. Sedangkan Negara 

Dunia Ketiga, Negara Selatan merupakan negara yang 

sedang berkembang yaitu negara sedang giat giatnya 

melksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan yang 

teleh ditetapkan. 

 

4.4. Ciri-Ciri Negara Maju dan Negara Berkembang 

Ciri ciri Negara Maju sebagai berikut: 

1 Pendapatan perkapita tinggi. 

2 Eksport utama barang sekunder ( manufaktur) dan 

tersier ( jasa ). 

3 Persentase penduduk yang tinggak di kota lebih besar 

dibanding yang tinggal di desa. 

4 Mata pencaharian penduduk dibidang industri dan 

jasa. 

5 Pertumbuhan penduduk sangat rendah. 

6 Angka harapan hidup tinggi. 

7 Angka kelahiran rendah. 

8 Persentase penduduk usia muda rendah. 

9 Tingkat pengangguran rendah. 

10 Tingkat produktifitas tinggi. 

 

Ciri- ciri Negara Berkembang antara lain: 

1 Pendapatan perkapita rendah sampai sedang. 

2 Eksport utama produksi primer ( hasil pertanian, 

kehutanan, pertambangan). 

3 Persentase penduduk yang tinggal di desa lebih besar 

dibanding kan yang tinggal di kota. 

4 Mata pencaharian penduduk bidang agararia. 
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5 Pertumbuhan penduduk sedang sampai timggi. 

6 Angka harapan hidup rendah sampai menengah. 

7 Angka kelahiran tinggi. 

8 Persentase penduduk muda lebih tinggi. 

9 Tingkat pengangguran tinggi. 

10 Produktifitas rendah. 

11 Ketergantungan terhadap negara maju. 

 

 

 

 

 

4.5. Tahap dan Persebaran Perkembangan Negara 

Menurut W.W Rostow ada lima tahap yang harus 

dilalui suatu negara untuk berkembang dari negara miskin 

menjadi negara maju antara lain:
[26]

 

1 Tahap masyarakat tradisional. 

2 Tahap Prakondisi tinggal landas. 

3 Tahap tinggal landas. 

4 Tahap menuju gerak kematangan. 

5 Tahap konsumsi tinggi. 

 

Persebaran negara maju dan negara berkembang di 

dunia 

1 Persebaran Negara Maju  
a. Eropa Barat : Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, 

Belgia, Luxemburg, Swiss. 

b. Eropa Utara : Denmark, Norwegia, Swedia, 

Finlandia. 

c. Eroapa Selatan : Italia, Spanyol, Portuga, Yunani, 

Andora. 

                                                
[26] Rostow, W. W. (1960). The Stages of Economic Growth: A Non-

Communist Manifesto. Cambridge. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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d. Eropa Timur : Rusia. 

e. Amerika Utara : Amerika Serikat, Kanada. 

f. Asia Timur : Jepang, Korea Selatan, Tiwan. 

g. Australia, Selandia Baru. 

 

2 Persebaran Negara Berkembang 

a. Asia Tenggara 

b. Asia Selatan 

c. Asia Tengah 

d. Amerika Tengah 

e. Amerika Selatan 

f. Seluruh negara yang ada di benua afrika 

g. Semua negara di kepulauan oceania. 
 

♣♣♣♣♣ 
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EVOLUSI  PEMBANGUNAN 
 

5.1. Latar Belakang Evolusi Pembangunan 
Dalam evolusi pembangunan perhatian terhadap 

pembangunan ekonomi sebenarnya sudah dimulai pada masa 

Adam Smith dalam bukunya yang berjudul An inquiry into 

the true nature and causes of the wealth of nation. Dalam 

bukunya Adam Smith menganalisis tentang masalah-

masalah yang berhubungan dengan sebab-sebab suatu negara 

mengalami pembangunan.
[27]

  Kemudian pada masa perang 

dunia ke II perhatian terhadap pembangunan ekonomi bisa 

diasumsikan menurun karena pada masa perang dunia II 

banyak sekali permasalahan yang dihadapi dalam 

perekonomian. Setelah perang dunia II berakhir perhatian 

pada perekonomian bangkit kembali di antara kekuatan dau 

dunia yaitu Amerika yang mewakili blok kapitalis dan Uni 

Soviet mewakili blok sosialis. 

Setelah blok sisialis/ Uni Soviet runtuh masalah-

masalah pembangunan ekonomi tetap menduduki posisi 

sentral. Realisasi pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa 

(MEE), North American Free Tred Area (NAFTA) dan 

Asia Pasific Ekonomic Corporation ( APEC) merupakan 

                                                
[27]  Adam Smith. (1776)  An inquiry into the true nature and causes of 

the wealth of nation. 

BAB 5 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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perkembangan penting untuk perhatian pembangunan 

ekonomi. 

Berkaitan dengan evolusi adalah paradigm 

pembangunan. Paradigma Pembangunan adalah suatu pola 

yang merupakan sistem berpikir sebagai upaya untuk 

melaksanakan perubahan yang direncanakan guna 

mewujudkan cita-cita kehidupan masyarakat menuju hari 

esok yang lebih baik. Beberapa paradikma sebagai berikut: 

 

5.2. Pandangan Tradisional 

 

Pada mulanya upaya pembangunan Negara Sedang 

Berkembang (NSB) diidentikkan dengan upaya 

meningkatkan pendapatan perkapita atau populer disebut 

strategi pertumbuhan ekonomi. Semula banyak yang 

beranggapan yang membedakan antara negara maju dengan 

NSB adalah pendapatan rakyatnya. Dengan ditingkatkannya 

pendapatan per kapita diharapkan masalah-masalah seperti 

pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi 

pendapatan yang dihadapi NSB dapat terpecahkan, misalkan 

melalui apa yang dikenai dengan “dampak merembes ke 

bawah” (trickle down effect). Indikator berhasil tidaknya 

pembangunan semata-mata dilihat dari meningkatnya 

pendapatan nasional (GNP) per kapita riil, dalam arti tingkat 

pertumbuhan pendapatan nasional dalam harga konstan 

(setelah dideflasi dengan indeks harga) harus lebih tinggi 

dibanding tingkat pertumbuhan penduduk. 

Ternyata baru disadari ada banyak faktor yang tadiny

a dianggap “residual”,ternyata ikut berperanan dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Residual disini 

dikaitkan dengan investasi modal manusia dan kemajuan 

teknologi. Pentingnya investment manusia, yang 

menekankan peranan faktor pendidikan dan budaya, 
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merupakan tahap pertama menuju konsep pembangunan 

yang semakin tidak murni ekonomi lagi. Pembangunan pun 

semakin disadari tidak hanya berdimensi ekonomi tetapi 

multidimensi. 

Kecenderungan di atas terlihat dari pemikiran-

pemikiran awal mengenai pembangunan, seperti teori 

Harrod Domar, Arthur Lewis, WW Rostow, Hirschman, 

Rosenstein Rodan, Nurkse, Leibenstein. Seperti judul buku 

karya monumental Arthur Lewis, pembangunan ekonomi 

dianggap merupakan kajian The Theory of Economic 

Growth. Ini mencerminkan munculnya teori pertumbuhan 

dan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama dari setiap 

kebijakan ekonomi di negara manapun.
[28]

 Sepanjang 

dasawarsa 1950-an, sementara pembangunan ekonomi 

diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi, ekonomika 

pembangunan sebagai cabang ilmu ekonomi yang relatif 

baru memusatkan perhatian pada taktor-faktor penentu 

pertumbuhan ekonomi. 

Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya 

mereka sependapat bahwa kata kunci dalam pembangunan 

adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi 

pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi 

pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan 

melakukan industrialisasi. Diundangnya modal asing 

nampaknya diilhami oleh kisah sukses Rencana Marshall 

dalam membantu pembangunan negara Eropa Barat dan 

Jepang. Sedang industrialisasi yang memusatkan perhatian 

pada sektor-sektor modern dan padat modal nampaknya 

tidak dapat dipisahkan dari pengalaman Inggris sebagai 

negara industri pertama. 

                                                
[28]  W. Arthur Lewis's Theory of Economic Growth: a Review with 50 

years of ... This article sets out to review Lewis 1955.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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Tak pelak lagi konsep dan strategi pembangunan 

semacam itu dijiwai oleh pengalaman negara-negara Eropa. 

Inilah yang disebut eurocentrism, Eropa sentris, dalam 

pemikiran awal tentang pembangunan.
[29]

  Paham 

developmentalis gaya Eropa ini ditandai dengan munculnya 

kapitalisme, naiknya masyarakat borjuis sebagai kelas sosial 

yang dominan, refatif berhasilnya revolusi industri, dan 

diperkenalkannya “pertumbuhan” sebagai ide 

perkembangan masyarakat. Tradisi pemikiran arus utama 

(mainstream) Eropa diterjemahkan lebih lanjut oleh model 

liberal, strategi kapitalis negara (state capitalist strategy), 

model Soviet, dan Keynesianisme Model liberal 

mendasarkan diri pada berlangsungnya mekanisme pasar, 

industrialisasi yang bertahap, dan perkembangan 

teknologi.
[30]

  Strategi kapitalis negara merupakan reaksi 

terhadap paradigma modernisasi. Model Soviet pada 

dasarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari strategi 

kapitalis negara, yang nampaknya diilhami oleh kisah sukses 

Soviet dalam program industrialisasinya. Aliran 

Keynesianisme merupakan manifestasi dari kapitalisme yang 

telah mencapai tahap dewasa, yang intinya menghendaki 

campur tangan pemerintah dalam upaya meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

Sekitar tahun 1960, ketika data makro yang dapat 

diperbandingkan secara internasional telah tersedia, 

Maddison, Denison, dan para ahli lain menemukan bahwa 

perbedaan dalam pembentukan modal dan faktor input tidak 

banyak menjelaskan mengapa timbul perbedaan dalam 

                                                
[29]  Eurocentrism (also "Western-centrism") is a political term coined in 

the 1980. 
[30]  Keynesianisme, atau ekonomi ala Keynes atau Teori Keynes, adalah 

suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-

20. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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pertumbuhan ekonomi. Ternyata baru disadari ada banyak 

faktor yang tadinya dianggap “residual”, ternyata ikut 

berperanan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Residual di sini dikaitkan dengan investasi modal manusia 

dan kemajuan teknologi. Pentingnya investment in man, 

yang menekankan peranan faktor pendidikan dan budaya, 

merupakan tahap pertama menuju konsep pembangunan 

yang semakin tidak murni ekonomi lagi. Pembangunan pun 

semakin disadari tidak hanya berdimensi ekonomi tetapi 

multidimensi. 

 

 

5.3. Paradigma Baru Dalam Pembangunan 

Pada akhir dasawarsa 1960-an, banyak NSB mulai 

menyadari bahwa “pertumbuhan” (growth) tidak identik 

dengan “pembangunan” (development). Pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi, setidaknya melampaui negara-negara 

maju pada tahap awal pembangunan mereka, memang dapat 

dicapai namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti 

pengangguran, kemiskinan di perdesaan, distribusi 

pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan structural. 

Ini pula agaknya yang memperkuat keyakinan bahwa 

pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang 

diperlukan (necessary) tetapi tidak mencukupi (sufficient) 

bagi proses pembangunan.  

Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan 

produksi barang dan jasa secara nasional, sedang 

pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar 

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Inilah yang menandai 

dimulainya masa pengkajian ulang tentang arti pembangunan 

misalnya, mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke 

atas dari seluruh sistem sosial.  Ada pula yang menekankan 

pentingnya pertumbuhan dengan perubahan (growth with 
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change), terutama perubahan nilai-nilai dan kelembagaan. 

Ini dilandasi argumen adanya dimensi kualitatif yang jauh 

lebih penting dibanding pertumbuhan ekonomi, lebih khusus 

mengatakan:
[31]

    

“… perhaps the definition that would now gain widest 

approval is one that defines economic development as the 

process whereby the real per capita income of a country 

increases over a long period of time- subject to the 

stipulations that the number of people below an ‘absolute 

poverty line’ does not increase, and that the distribution of 

income does not more unequal.” 

Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak lagi 

memuja GNP sebagai sasaran pembangunan, namun lebih 

memusatkan perhatian pada kualitas dari proses 

pembangunan. Selama dasawarsa 1970-an, redefinisi 

pembangunan ekonomi diwujudkan dalam upaya 

meniadakan, setidaknya mengurangi, kemiskinan, 

pengangguran, dan ketimpangan. 

Definisi Seers berarti meredefinisi pembanguan 

dalam konteks tujuan sosial.
[32]

  Dengan cepat dimensi baru 

mengenai pembangunan mendapat sambutan hangat dari 

penganjur strategi yang berorientasi kesempatan kerja, 

pemerataan, pengentasan kemiskinan, dan kebutuhan pokok. 

                                                

[31]  Meier, Kenneth J. (1985). Regulation: politics, bureaucracy, and 
economics. New York: St. Martin's. ISBN 0-312-66971-2. 

 
[32] Dudley Seers (1920–1983) was a British economist who specialised 

in development ... (1967) The Limitations of the Special Case, in Martin 

and Knapp, Teaching of Development Economics; (1969) 

The Meaning of Development. 
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Obsesi Seers nampaknya didorong oleh 

keprihatinannya melihat kenyataan pembangunan di NSB 

Timbul kesan bahwa ia “tidak sabar” melihat implementasi 

strategi anti kemiskinan, orientasi pada kesempatan kerja, 

dan pemerataan pembangunan, yang sering hanya berhenti 

sebagai retorika politik para penguasa di NSB semata. Ini 

pula agaknya yang mendorong munculnya konsep dan 

strategi pembangunan yang baru. 

Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam 

pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, 

kebutuhan pokok (basic needs), pembangunan madiri (self-

reliant development), pembangunan berkelanjutan dengan 

perhatian terhadap alam (ecodevelopment), pembangunan 

yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut 

etnis (ethnodevelopment). Barangkali menarik untuk 

menelusur ide dasar masing-masing paradigma tersebut 

seperti dibawah ini: 

 

1. Strategi Pertumbuhan Dengan Distribusi 

Para Ahli strategi “pertumbuhan dengan distribusi”, 

atau “redistribusi dari pertumbuhan”, pada hakekatnya 

menganjurkan NSB agar tidak hanya memusatkan perhatian 

pada pertumbuhan ekonomi (memperbesar “kue” 

pembangunan) namun juga mempertimbangkan bagaimana 

distribusi “kue” pembangunan tersebut. Ini bisa diwujudkan 

dengan kombinasi strategi seperti peningkatan kesempatan 

kerja, investasi modal manusia, perhatian pada petani kecil, 

sektor informal dan pengusaha ekonomi lemah. Dengan kata 

lain, syarat utamanya adalah orientasi pada sumber daya 

manusia, atau ada yang menyebut sebagai orientasi 

populisme dalam pembangunan. 

 

2 Strategi Kebutuhan Pokok 
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Embrio pendekatan kebutuhan pokok bermula dari 

program ILO (International Labour Organization) tentang 

“World Development” pada tahun 1969 dan “Deklarasi 

tentang Prinsip-Prinsip dan Program Aksi Strategi 

Kebutuhan Pokok dalam Pembangunan” pada Konferensi 

Dunia tentang kesempatan kerja pada tahun 1976. Hanya 

perdebatan yang sering muncul adalah berkisar mengenai 

apa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok. Ada yang 

berpendapat, kebutuhan pokok mencakup kebutuhan 

minimum konsumsi (pangan, sandang, perumahan) dan jasa 

umum (kesehatan, transportasi umum, air, fasilitas 

pendidikan). 

Sementara itu, pendekatan lain lebih mementingkan 

apa yang dapat membuat hidup ini lebih berharga, misalnya, 

nenekankan 3 nilai dasar pembangunan, yaitu life-

sustenance (kemampuan menyediakan kebutuhan dasar), 

self-esteem (kebutuhan untuk dihargai), dan freedom 

(kebebasan untuk memilih).  Strategi pemenuhan kebutuhan 

pokok dengan demikian telah mencoba memasukkan 

semacam “jaminan” agar setiap kelompok sosial yang 

paling lemah mendapat manfaat dari setiap program 

pembangunan. Dengan kata lain, konsep kebutuhan pokok 

harus dipandang sebagai dasar utama dalam strategi 

pembangunan ekonomi dan sosial.  

 

3 Strategi Pembangunan Mandiri 

Strategi pembangunan mandiri agaknya berkaitan 

dengan strategi pertumbuhan dengan distribusi, namun 

strategi ini memiliki pola motivasi dan organisasi yang 

berbeda. Pada dekade 1970-an, strategi ini populer sebagai 

antitesis dari paradigma dependensia. Ini tidak bisa 

dilepaskan dari pengalaman India pada masa Mahaatma 

Gandhi, Tanzania di bawah Julius Nyerere, dan Cina di 
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bawah Mao Zendong. Konsep Mao lebih menekankan pada 

usaha-usaha mandiri dengan sedikit atau tanpa integrasi 

dengan luar. Di Cina, dikembangkan teknologi “pribumi” 

daripada mengimpor teknologi dari luar.
[33]

 Konsep 

“mandiri’ dibawa ke tingkat internasional oleh negara-negara 

non blok pada pertemuan di Lusaka tahun 1970, dan 

dielaborasi lebih lanjut pada konferensi non-blok di 

Georgetown tahun 1972. Dengan demikian konsep 

“mandiri” telah muncul sebagai konsep strategis dalam 

forum internasional sebelum konsep Tata Ekonomi Dunia 

Baru” (NIEO) lahir dan menawarkan anjuran kerjasama yang 

menarik dibanding menarik diri dari percaturan global. 

Perjuangan mengejar kemandirian pada tingkat lokal, 

nasional, atau regional, kadang kala bersifat revolusioner, di 

lain kasus kadang bersifat reaktif. 

 

4 Strategi Pembangunan Berkelanjutan 
Pembangunan berkelanjutan, atau sustainable 

development, muncul ketika isu mengenai lingkungan 

muncul pada dasa warsa 1970. Pesan utamanya adalah 

bahwa tata dunia baru atau lama tidak akan menguntungkan 

apabila sistem biologis alam yang menopang ekonomi dunia 

tidak diperhatikan. Sinyal pertama mengenai batas 

pertumbuhan adalah laporan dari Club of Rome pada tahun 

1972. Dengan menggunakan ekstrapolasi ekonometrika dari 

data statistik, penulis buku The Limits to Growth 

menyimpulkan bahwa “bila tren pertumbuhan saat ini 

dalam penduduk dunia, industrialisasi, polusi, produksi 

makanan, dan deplesi sumberdaya terus tidak berubah, 

                                                
[33]  Mao Zendong. Konsep Mao lebih menekankan pada usaha-usaha 

mandiri dengan sedikit atau tanpa integrasi dengan luar. 
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batas pertumbuhan atas planet ini akan dicapai dalam 

waktu kurang dari 100 tahun mendatang”. 
[34]

 

Namun ternyata ramalan Club of  Rome tidak 

terbukti. Pemikiran mereka pun mendapat banyak kritik baik 

secara metodologis maupun asumsinya bahwa sumberdaya 

terbatas jumlahnya. Kendati demikian, akhir-akhir ini isu 

mengenai lingkungan hidup semakin gencar dengan adanya 

laporan mengenai menipisnya lapisan ozon di atas planet 

bumi kita, isu polusi (udara, air, tanah), erosi tanah, dan 

penggundulan hutan. 

Lester Brown (1981) menunjuk 4 area utama dari 

sudut pandang sustainabilitas, yaitu:
[35]

 

1) tertinggalnya transisi energy; 

2) memburuknya sistem biologis utama (perikanan laut. 

padang rumput, hutan, lahan pertanian);  

3) ancaman perubahan iklim (populasi, dampak “rumah 

kaca”, dan sebagainya);  

4) serta kurangnya bahan pangan.  

Pada gilirannya, ini memperkuat pandangan bahwa 

strategi pembangunan di banyak negara seakan “buta” 

terhadap lingkungan hidup. Para pendukung utama 

pembangunan berkelanjutan lalu menunjuk pentingnya 

strategi ecodevelopment, yang intinya mengatakan bahwa 

masyarakat dan ekosistem di suatu daerah harus berkembang 

bersama-sama menuju produktivitas dan pemenuhan 

kebutuhan yang lebih tinggi, namun yang paling utama 

strategi pembangunan ini harus barkelanjutan baik dari sisi 

ekologi maupun sosial. 

 

                                                
[34]  Club of Rome pada tahun 1972, dengan menggunakan ekstrapolasi 

ekonometrika dari data statistik, penulis buku The Limits to Growth. 
[35] Building a sustainable society : Lester R. Brown A Worldwatch 

Institute Book, W.W. Norton, New York, 1981, 433 pp. 
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5 Strategi Berdimensi Etnik 
Strategi ethnodevelopment, bermula muncul dari 

konflik antar etnis. Isu antar etnis (rasial, suku) berkembang 

di Afrika, dan semakin sering terjadi di Asia Selatan pada 

dasa warsa 1980-an. Ini sering terjadi terutama pada 

masyarakat di mana terdapat multietnis. Tidak ada “bahasa 

penjelas” yang sama untuk conflik antar etnis ini. Namun 

setidaknya konflik yang biasa muncul adalah:  

1) konflik atas penguasaan sumber daya alam; 

2) konflik yang berkaitan dengan proyek infrastruktur 

(yang mempengaruhi ekosistem suatu daerah); 

3) konflik akibat ketimpangan pembangunan; 

4) konflik mengenai ide dasar strategi pembangunan 

nasional; 

5) konflik atas bagaimana pemerintah mendistribusikan 

sumberdaya. 

Sejauh ini baru Malaysia yang secara terbuka 

memasukkan konsep ethnodevelopment dalam formulasi 

Kebijaksanaan Ekonomi Baru-nya atau New Economic 

policy (NEP). NEP dirancang dan digunakan untuk 

menjamin agar buah pembangunan dapat dirasakan kepada 

semua warga negara secara adil, baik dari komunitas Cina, 

India, dan masyarakat pribumi Malaysia.
[36]

 

 Inilah barangkali sebab utama adanya data mengenai 

distribusi antar etnis dalam setiap publikasi data Malaysia. 

 

 

6. Paradigma Pembangunan 

                                                
[36]  Folland, C.K., Karl, T.R. and Vinnikov, K.Y.A. 1990, 'Observed 

climate variations and change' , in Climate Change: the IPCC Scientific 

Assessment, edsFolland, C.K., Karl, T.R. and Vinnikov, K.Y.A. 1990, 

'Observed climate variations and change' , in Climate Change: the IPCC 

Scientific Assessment, eds). 
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Demikian banyak makna pembangunan yang 

diturunkan oleh para ahli berdasarkan pengalaman di 

berbagai negara dan studi empiris yang mereka lakukan. 

Boleh dikata hampir setia orang peduli dengan pembangunan 

sebagai tujuan yang diinginkan bagi negara dan penduduk di 

negara Dunia Ketiga. Namun begitu banyak interpretasi 

mengenai “makna pembangunan” sehingga orang kadang-

kadang bertanya-tanya apakah pembangunan hanya tidak 

lebih merupakan pandangan utopis setiap orang? Persis apa 

yang dikatakan oleh Arndt:
[37]

 

“Alincst everyone conciders development - even economic 

development - a desir able objective for the countries and 

people of the Third World. But so diverse have the 

interpretations of ‘development’ become that one sometimes 

wonders whether it now stands for anything more substantial 

than everyone’s own utopia”. 

Sejarah pemikiran mengenai pembangunan memang 

diwarnai dengan evolusi makna pembangunan. Dari 

pemujaan terhadap pertumbuhan, hingga paradigma baru 

dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, 

kebutuhan pokok (basic needs), pembangunan mandiri (self-

reliant development), pembangunan berkelanjutan dengan 

perhatian terhadap alam (acodevelopment), pembangunan 

yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis 

(ethnodevelopment). Akhir-akhir ini mulai antri bebarapa 

paradigma lain, seperti wanita dalam pembangunan, 

pembangunan regional/spasial, dan pembangunan 

masyarakat. 

Kendati demikian, banyak yang memandang berbagai 

paradigma baru tentang pembangunan ini masih berada pada 

                                                
[37]  Arndt (1996) writing became a chore not a form of expression 

(Tribble 1996:18). 
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dataran normatif. Artinya kontribusinya mengenai 

pembangunan tidak berbicara dalam konteks aktual (das 

sein; what to be) namun lebih membahas apa yang 

seharusnya dilakukan (das solen; what ought to be). Atau 

alternatifnya, kita mau tidak mau harus mengkombinasikan 

berbagai paradigma tersebut dalam formulasi maupun 

implementasi kebijakan. Nampaknya tidak salah apabila 

disimpulkan bahwa pembangunan harus dilihat sebagai 

proses yang multidimensi, yang mencakup tidak hanya 

pembangunan ekonomi namun juga mencakup perubahan-

perubahan utama dalam struktur sosial, perilaku dan 

kelembagaan. 
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TEORI KETERGANTUNGAN 
 

 

6.1. Latar Belakang  
Teori Ketergantungan atau dikenal teori depedensi 

(Dependency Theory) adalah salah satu teori yang melihat 

permasalahan pembangunan dari sudut Negara Dunia 

Ketiga.
[38] 

Menurut Theotonio Dos Santos, Dependensi 

(ketergantungan) adalah keadaan di mana 

kehidupan ekonomi Negara-negara tertentu dipengaruhi oleh 

perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi 

Negara-negara lain, di mana Negara-negara tertentu ini 

hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Aspek penting 

dalam kajian sosiologi  adalah adanya pola ketergantungan 

antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang 

lainnya dalam kehidupan berbangsa di dunia.  Teori 

Dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan 

keterbelakangan dan pembangunan negara pinggiran. Dalam 

hal ini, dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili 

                                                
[38]  Theotonio Dos Santos. The Structure of Dependence: The American 

Economic Review, Vol. 60, No. 2, Papers and Proceedings of the Eighty 

second Annual Meeting of the American Economic Association (May, 

1970), pp. 231-236 Published by: American Economic Association 

Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1815811 Accessed: 25/02/2017 

14:08. 

BAB 6 
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"suara negara-negara pinggiran" untuk menantang 

hegemoni ekonomi, politik, budayadan intelektual dari negar

a maju.  

 

6.2. Sejarah Teori Ketergantungan 
Awal mula teori ketergantungan (Dependency 

Theory) dikembangkan pada akhir tahun 1950-an oleh Raul 

Prebich (Direktur Economic Commission for Latin 

America, ECLA).
[39]

  Dalam hal ini Raul Prebich dan 

rekannya bimbang terhadap pertumbuhan ekonomi di 

negara-negara maju yang tumbuh pesat, namun tidak serta 

merta memberikan perkembangan yang sama kepada 

pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin. Bahkan 

dalam kajiannya mereka mendapati aktivitas ekonomi di 

negara-negara yang lebih kaya sering kali membawa kepada 

masalah-masalah ekonomi di negara-negara miskin.  

Lahirnya teori dependensi juga merupakan 

merupakan jawaban atas krisis teori Marx 

ortodoks di Amerika Latin. Menurut Marxsis ortodoks, 

Amerika Latin harus melihat tahap revolusi 

industri "borjuis" sebelum melampaui revolusi sosialisasi 

proletar.
[40]

 Namum demikian Revolusi Republik Rakyat 

Cina (RRC) tahun 1949 dan Revolusi Kuba pada akhir 

tahun 1950-an mengajak pada kaum cedikiawan bahwa 

negara dunia ketiga tidak harus selalu mengikuti tahap-tahap 

perkembangan tersebut. Tertarik pada model pembangunan 

                                                

[39]  John Toye and Richard Toye (2006), Raúl Prebisch and the Limits of 
Industrialization. In Dosman E.J. (ed.) Raúl Prebisch: Power, Principle, 

and the Ethics of Development, IDB-INTAL. 

 
[40] Marx ortodoks di Amerika Latin Dependensi atau ketergantungan 

berawal dari krisis teori Marx ortodoks di Amerika Latin. 
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RRC dan Kuba, banyak intelktual radikal di Amerika latin 

berpendapat bahwa negara-negara di Amerika Latin dapat 

saja berlangsung menuju dan berada pada tahapan revolusi 

sosialis.  

Teori dependensi ini segera menyebar dengan cepat 

dibelahan Amerika Utara pada akhir tahun 1960-an 

oleh Andre Gunder Frank, yang kebetulan berada di 

Amerika Utara pada tahun 1960-an.
[41]

 Di Amerika 

Serikat teori ini memperoleh sambutan hangat, karena 

kedatangannya hampir bersamaan waktunya dengan lahirnya 

kelompok intelektual muda radikal, yang tumbuh dan 

berkembang subur pada massa revolusi kampus di Amerika 

Serikat, akibat pengaruh kegiatan protes antiperang, gerakan 

kebebasan wanita, dan menyebarnya kerusuhan rasial pada 

pertengan tahun 1960 yang diikuti oleh inflasi kronis, 

develuasi mata uang dollar Amerika dan perasaan kehilangan 

kepercayaan diri pada masa awal tahun 1970-an, menyebab 

hilangnya kenyakinan landasan moral Teori 

modernisasi.
[42][4]

 

 

6.3. Warisan PemikiranRaul Prebisch 

Prebisch mengkritik keusangan konsep pembagian 

kerja secara internasional yaitu Internasional Division of 

Labor (IDL).
[43]

 IDL lah menurut Presbich yang menjadi 

sebab utama munculnya masalah pembangunan di Amerika 

Latin. Adanya teori pembagian kerja secara internasional 

                                                
[41]  Vincent Ferraro, "Dependency Theory: An Introduction," in The 

Development Economics Reader, ed. Giorgio Secondi (London: 

Routledge, 2008), pp. 58-64 

 
[42]  Daniel Chirot Changing Fashion in The Study of Social and Politic 

Change, dalam Suwarsono dan so (2000). Jakarta: LP3ES hal 91. 
[43]  Ibid. John Toye and Richard Toye (2006), Raúl Prebisch and the 

Limits of Industrialization.  
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(IDL), yang didasarkan pada teori keunggulan komparatif, 

membuat negara-negara di dunia melakukan spesialisasi 

produksinya.
[44]

 Oleh karena itu, negara-negara 

di dunia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu negara-negara 

center/pusat yang menghasilkan barang industri dan negara-

negara pheriphery/pinggiran yang memproduksi hasil-

hasil pertanian. Keduanya saling melakukan perdagangan, 

dan menurut teori ini, seharusnya menunjukan hal yang 

sebaliknya.
[1]

 Negara-negara center yang melakukan 

spesilisasi pada industri menjadi kaya, sedangkan negara 

pengirian (pheriphery) tetap saja miskin. Padahal seharusnya 

kedua negara sama kaya karena perdagangannya saling 

menguntungkan.  

 

Analisis Raul Prebisch terhadap kemiskinan negara 

pingiran 

Terjadi penurunan nilai tukar komoditi pertanian 

terhadap komoditi barang industri.
[45]

 Barang industri 

semakin mahal dibanding hasil pertanian, akibatnya terjadi 

defisit pada neraca perdagangan negara pertanian bila 

berdagang dengan negara industri.
[46]

  

Negara-negara industri sering melakukan proteksi 

terhadap hasil pertanian mereka sendiri, sehingga sulit bagi 

negara pertanian untuk mengekspor ke sana (memperkecil 

jumlah ekspor negara pinggiran ke pusat).  

                                                
[44]  Ibid. John Toye and Richard Toye (2006), Raúl Prebisch and the 

Limits of Industrialization. 

 
[45] Ibid.John Toye and Richard Toye (2006), Raúl Prebisch and the 

Limits of Industrialization.  
[46] Ibid. John Toye and Richard Toye (2006), Raúl Prebisch and the 

Limits of Industrialization.  
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Kebutuhan akan bahan mentah dapat dikurangi 

dengan penemuan teknologi lama yang bisa membuat bahan 

mentah sintetis, akibatnya memperkecil jumlah ekspor 

negara pinggiran ke negara pusat.  

Kemakmuran meningkat di negara industri 

menyebabkan kuatnya politik kaum buruh. Sehingga upah 

buruh meningkat dan akan menaikan harga jual barang 

industri, sementara harga barang hasil pertanian relatif tetap.  

 

Solusi yang ditawarkan Raul Prebisch 

Presbich berpendapat negara-negara yang 

terbelakang harus melakukan industrialisasi, bila mau 

membangun dirinya, industrialisasi ini dimulai dengan 

Industri Substitusi Impor (ISI).
[47]

 ISI dilakukan dengan cara 

memproduksi sendiri kebutuhan barang-barang industri yang 

tadinya di impor untuk mengurangi bahkan menghilangkan 

penyedian devisa negara untuk membayar impor barang 

tersebut. Pemerintah berperan untuk memberikan proteksi 

terhadap industri baru. Ekspor bahan mentah tetap dilakukan 

untuk membeli barang-barang modal (mesin-mesin industri), 

yang diharapkan dapat mempercepat indrustrialisasi dan 

pertumbuhan ekonomi. Bagi Presbich campur tangan 

pemerintah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk 

membebaskan negara-negara pinggiran dari rantai 

keterbelakangannya. 

  

6.4. Neo-Marxisme 
Teori depedensi juga memiliki warisan pemikiran 

dari Neo-Marxisme keberhasilan dari revolusi  Cina  dan  

Kuba ketika itu telah mebantu tersebarnya perpaduan baru 

pemikiran-pemikiran Marxisme di universitas-universitas 

                                                
[47]  Ibid. John Toye and Richard Toye (2006), Raúl Prebisch and the 

Limits of Industrialization. 
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di Amerika latinyang menyebabkan generasi baru dan 

dengan lantang menyebut dirinya sebagai Neo-Marxisme. 

 Beberapa pendapat Neo-Marxisme: Neo-Marxisme 

melihat imprealisme dari sudut pandangan negara pinggiran. 

Dengan lebih memberikan perhatian pada akibat 

imperialisme pada negara-negara dunia ketiga. Neo-

Marxisme percaya, bahwa negara dunia ketiga telah matang 

untuk melakukan revolusi sosialis.
[1]

 

Neo-Marxisme lebih tertarik pada arah revolusi Cina dan 

Kuba, ia berharap banyak pada kekuatan revolusioner 

potensial dari para petani pedesaan dan perang gerilya 

tentara rakyat. 

  

Paul Baran 

Paul baran adalah seorang  pemikir Marxisme yang 

menolak pandangan Marx tentang pembangunan dinegara-

negara dunia ketiga.
[48]

 Bila Marx mengatakan bahwa 

sentuhan negara-negara kapitalis maju kepada negara-negara 

pra-kapitalis yang terbelakang akan membangunkan negara-

negara yang terakhir ini untuk berkembang, seperti negara-

negara kapitalis di Eropa.
[49]

 Baran berpendapat lain, 

baginya, sentuhan ini akan mengakibatkan negara-negara 

kapitalis tersebut terhambat kemajuannya dan akan terus 

hidup dalam keterbelakangan Dengan pendapatnya yang 

berbeda dengan Marx, Baran menyatakan bahwa 

perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran, 

                                                
[48]

  Paul A. Baran in 1957 Dependency theory is the notion that 

resources flow from a "periphery" of poor and ... The theory was 

developed from a Marxian perspective by  with the publication of his The 

Political Economy of Growth. 
[49] Wolff and Resnick, Richard and Stephen (August 1987). Economics: 

Marxian versus Neoclassical. The Johns Hopkins University Press. 

p. 130. ISBN 0-8018-3480-5.  
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berbeda dengan perkembangan kapitalisme di negara-negara 

pusat. Di negara pinggiran sistem kapitalisme seperti terkena 

penyakit kretinisme. Orang yang dihinggapi penyakit ini 

tetap kerdil dan tidak bisa besar. Menurut baran kapitalisme 

di negara-negara pusat bisa berkembang karena adanya tiga 

prasyarat:
[50]

 

Meningkatnya produksi diikuti dengan tercabutnya 

masarakat petani di pedesaan.  

Meningkatnya produksi komoditi da terjadinya 

pembagian kerja mengakibatkan sebagian orang 

menjadi buruh yang menjual tenaga kerjanya sehingga sulit 

menjadi kaya, dan sebagian lagi menjadi majikan yang bisa 

mengumpulkan harta. 

Mengumpulnya harta di tangan para pedagang dan 

tuan tanah.  

 

6.5. Bentuk-bentuk Ketergantungan 
Dos Santos menguraikan ada 3 bentuk 

ketergantungan: 
[51]

 

1). Ketergantungan Kolonial 

a. Terjadi penjajahan dari negara pusat ke negara 

pinggiran.  

b. Kegiatan ekonominya adalah ekspor barang-barang 

yang dibutuhkan negara pusat.  

c. Hubungan penjajah – penduduk sekitar bersifat 

eksploitatif negara pusat.  

d. Negara pusat menanamkan modalnya baik langsung 

maupun melalui kerjasama dengan pengusaha lokal. 

2). Ketergantungan Teknologis-Industrial 

                                                
[50]  Op.cit. Dos Santos 
[51]  Ibid. Dos Santos 
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a. Bentuk ketergantungan baru.  

b. Kegiatan ekonomi di negara pinggiran tidak lagi 

berupa ekspor bahan mentah untuk negara pusat. 

c. Perusahaan multinasional mulai menanamkan 

modalnya di negara pinggiran dengan tujuan untuk 

kepentingan negara pinggiran. 

 

Metode pengkajian, mereka mengkritik bahwa teori 

depedensi bukan merupakan karya ilmiah, melainkan lebih 

merupakan pamflet politik Teori modernisasi mengatakan 

bahwa, teori depedensi memberi penjelasan dan 

analisailmiah tentang persoalan yang ada di negara dunia 

ketiga 

Kategori teoritis, teori depedensi telah secara 

berlebihan menekankan pentingnya pengaruh faktor 

eksternal, dengan hampir melupakan dinamika internal, 

misalnya peranan sosial dan negara.  

Analisa perebutan kekuasaan politik juga tidak 

ditemukan dalam kategori teoritis. Hal ini terjadi karena teori 

depedensi menganggap bahwa kaum industralis di negara 

dunia ketiga hanya merupakan borjusi gembel (lumpen 

bourgeoisie) yang tergantung pada modal asing. Disisi lain 

teori dependensi menganggap pemerintah sebagai komite 

administrasi dari modal asing dan negara-negara imperialis. 

Implikasi kebijakan, teori depedensi berpendapat bahwa 

selama hubungan pertukaran yang tidak seimbang ini tetap 

bertahan sebagai landasan hubungan internasional, maka 

ketergantungan dan keterbelakangan negara dunia ketiga 

tetap tidak terselesaikan. Dalam hal ini para berada pada 

posisi sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa 

ketergantungan dan pembangunan dapat saja terwujud secara 

bersama, dan bahkan lebih dari itu, mereka mengatakan 

bahwa situasi ketergantungan tidak harus membawa 

https://id.wikipedia.org/wiki/Karya_ilmiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_modernisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmiah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peranan_sosial&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Negara_dunia_ketiga&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Negara_dunia_ketiga&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Modal_asing&action=edit&redlink=1
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keterbelekangan. Para pengekritik juga menganggap bahwa 

rumusan kebijaksanaan yang diajukan oleh teori depedensi 

tidak dapat menjelaskan secara detail dan jelasbagaimana 

negara dunia ketiga itu bertindak.  

Pertama kali berkembang di Amerika Latin. Menurut 

teori ini, fenomena keterbelakangan NSB terjadi ketika 

masyarakat prakapitalis tersebut “tergabung” ke dalam 

sistem ekonomi dunia yang kapitalistik. Mereka terjebak 

dalam perangkap ketergantungan dan dominasi negara-

negara maju sehingga mereka kehilangan otonominya dan 

pada akhirnya menjadi negara-negara pinggiran. 
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LINGKARAN KEMISKINAN  

TEORI PERTUMBUHAN 

EKONOMI KLASIK 

 
7.1. Latar Belakang 

 

Adam Smith,
[52]

 dalam pemikirannya, kepemilikan 

emas dan perak oleh suatu negara bukanlah suatu ukuran 

kekayaan nasional, karena kekayaan nasional haruslah 

bersumber pada hasil kerja suatu negara. Kekayaan nasional 

dapat dibentuk oleh dua hal: Penggunaan tenaga kerja secara 

efisien dan perimbangan tenaga kerja produktif dan tenaga 

kerja non-produktif. Smith membedahkan dua aspek utama 

pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan output dan 

pertumbuhan penduduk. Smith: perlu spesialisasi/pembagian 

kerja agar produksi naik, titik berat pada luas pasar 

(internasional), partumbuhan bersifat kumulatif.  

                                                
[52] Adam Smith adalah salah satu pelopor sistem  ekonomi Kapitalisme.  

Kemakmuran Negara (Wealth of Nations). 

BAB 7 
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David Ricardo.
[53]

  Tiga golongan masyarakat, yaitu: 

(1) kapitalis: memimpin produksi/investasi, (2)buruh : 

jumlah terbesar, (3) tuan tanah : menerima sewa tanah dari 

kapitalis. Sektor pertanian sangat penting, tanah sebagai 

pembatas distribusi pendapatan (fisiokrat).  

Paham Aliran Neoklasik. Tahun 1950-an, Solow- 

Swan.
[54]

  Menurut teori Solow-Swan ini, pertumbuhan 

ekonomi tergantung pada ketersedian faktor-faktor produksi 

(penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat 

kemajuan teknologi. Selanjutnya menurut teori ini, rasio 

modal-output dapat berubah-ubah. Dengan katalain, untuk 

menghasilkan sejumlah output tertentu, dapat digunakan 

kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda.  

Model Agregatif Harrod/Domar.
[55]

  (Post 

Keynessian)  sering digunakan dinegara berkembang. 

Menurut teori Harrod-Domar, jika ingin tumbuh dengan 

pesat, maka perekonomian haruslah menabung dan 

menginvestasikan sejumlah proporsi tertentudari output 

totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian 

diinvestasikan, maka semakin cepat pula perekonomian 

tersebut akan tumbun.  

Schumpeter.
[56]

  Kapitalisme adalah sistem yang 

paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang 

pesat. Faktor utama yang menyebabkan perkembangan 

                                                
[53]  David Ricardo. 1817 On the Principles of Political Economy and 

Taxation n the Principles of Political Economy and Taxation. 
[54]  Solow- Swan. The Solow–Swan model is an exogenous 

growth model, an economic model of long-run economic growth set 

within the framework of neoclassical economics. 
[55]

  Harrod/Domar  Teori Model Pertumbuhan Ekonom. 
[56] Schumpeter. Theory of Economic Development yang terbit di Jerman 

1911 (edisi Inggris muncul 1934), yang kemudian diuraikan dan direvisi 

dalam Business Cycles (1939) dan Capitalism Socialism, and Democrazy 

(1942) . 
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ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya.Wiraswasta 

pegang peran inovasi, yaitu: 

1) mengenalkan barang/kualitas baru.  

2) metode produksi baru.  

3) pasar baru.  

4) sumber ekonomi baru.  

5) model organisasi baru industri. 

 

Strategi pembangunan masa lalu yang berupaya 

untuk meningkatkan hasil pertanian, menciptakan lapangan 

kerja, dan menghilangkan kemiskinan sangat sering gagal. 

Karena para ekonom dan para penasehat kebijakan yang 

lainnya tidak melihat perekonomian sebagai suatu sistem 

sosial yang saling bergantung satu sama lain yang 

kekuatannya berinteraksi secara terus menerus,sesekali 

bersama dan pada waktu yang lainnya berkontradiksi. 

Sifat ekonomi pembangunan ilmu ekonomi 

tradisional yang berhubungan dengan alokasi sumber daya 

produktif secara efisien dengan biaya yang serendah-

rendahnya dan dengan pertumbuhan optimal dari sumber 

daya ini sedemikian sehingga menghasilkan barang dan jasa 

yang semakin banyak.  

Politik ekonomi membahas lebih dari ekonomi 

tradisional, antara lain proses sosial dan kelembagaan yang 

memungkinkan kelompok elit dan ekonomi mempengaruhi 

alokasi sumber daya produktif yang terbatas, sekarang atau 

dimasa yang akan datang.baik secara khusus untuk 

keuntungan sendiri atau keuntungan masyarakat yang lebih 

besar.ekonomi politik membahas kaitan antara ilmu politik 

dan ilmu ekonomi dengan perhatian utama pada peranan 

kekuasaan dalam keputusan ekonomi.  

Cakupan ilmu ekonomi pembangunan lebih luas lagi, 

ilmu ini selain membahas alokasi sumber daya secara efisien 
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dan pertumbuhan yang lestari dari waktu ke waktu.harus 

pula menguraikan mekanisme perekonomian, sosial, 

kelembagaan, baik dari pemerintahan maupun swasta untuk 

menciptakan perbaikan kehidupan yang lebih luas dan lebih 

cepat bagi kelompok yang dicekam kemiskinan, kelaparan 

dan buta huruf. Perhatian terhadap perkembangan negara 

yang sedang berkembang, perhatian dunia terhadap 

perkembangan ekonimi di negara-negara sedang berkembang 

dimulai setelah perang dunia ke-2, pada masa perkembangan 

sebelum-sebelumnya negara-negara didunia perhatiannya 

lebih terpusat kepada kondisi perang dan politik yang tidak 

menentu ,baru setelah perang dunia ke-2 berhenti. sebagian 

besar negara maju melihat betapa kondisi memprihatinkan 

terjadi pada negara-negara miskin.selain itu pula bahwa pada 

masa sebelum PD II para ekonom di negara-negara,di negara 

maju lebih memusatkan analisis mereka kepada tenaga kerja 

di negara maju yang mengalami resesi karena 

peperangan,jumlah pengangguran yang semakin bertambah 

sementara kegiatan ekonomi mengalami krisis. 

 

7.2. Kebutuhan Ekonomi Pembangunan 

Kebutuhan dan perhatian ekonomi pembangunan 

pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena 

penting yang dialami dunia hanya semenjak dua abad ke 

belakang ini. Dalam periode tersebut dunia banyak 

mengalami perubahan yang sangat nyata apabila 

dibandingkan dengan periode sabelumnya.sampai abad 18 

banyak masyarakat yang masih subsitensi pada pada sektor 

pertanian, peternakan, perkebunan,berburu. Ditinjau dari dua 

abad yang lalu banyak sekali perubahan pada perekonomian 

dunia yang menimbulkan efek sebagai berikut: (1) 

kemakmuran dan taraf hidup masyarakat meningkat. (2) 

dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. 



BUDI SUPRIYATNO. MODUL : PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN 

86 

 

Kebutuhan Yang Diperlukan oleh Ekonomi 

Pembangunan: 

1 Perhatian dari masyarakat maupun pemerintah untuk 

memicu keberhasilan perekonomian. 

2 Kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar 

pajak untuk membantu pembangunan ekonomi lebih 

baik. 

3 Cinta akan produk sendiri. 

4 Menggalakan kemiskinan menegakkan hukum demi 

citra bangsa yang lebih baik. 

5 Membuat lapangan pekerjaan lebih baik lagi demi 

kemajuan. 

 

Paling tidak pertumbuhan ekonomi dalam suatu 

negara dapat menggunakan 3 pendekatan: 

1 Tingkat penghidupan masyarakat artinya apakah ada 

peningkatan konsumsi potensial saat sekarang 

dibandingakan konsumsi di masa lampau. 

2 Sumber-sumber produksi apakah dalam negara 

tersebut ditemukan sumber-sumber produksi baru dan 

apakah sumber-sumber produksi itu bisa 

dipertahankan dan di manfaatkan se efisien mungkin. 

3 Tingkat pendapatan nasional apakah dalam suatu 

negara tingkat pendapatan nasionalnya meningkat 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

 

Pada awalnya upaya pembangunan negara 

berkembang diidentikkan dengan upaya meningkatkan 

pendapatan per kapita, atau popular disebut strategi 

pertumbuhan ekonomi. Semula banyak yang beranggapan 

bahwa yang membedakan antara negara maju dengan negara 

berkembang adalah pendapatan masyarakatnya. Dengan 

ditingkatkannya pendapatan per kapita diharapkan masalah-
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masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan 

distribusi pendapatan yang dihadapi negara berkembang 

dapat terpecahkan, misalnya melalui apa yang dikenal 

dengan istilah “trickle down effect” (efek penetesan 

kebawah). Indikator berhasil tidaknya pembangunan semata-

mata dilihat dari meningkaynya pendapatan nasional (GNP), 

baik secara keseluruhan maupun per kapita. 

Fenomena ini terlihat dari pemikiran-pemikiran 

seperti teori Arthur Lewis, Rostow, Harrod-Domar, 

Hircman dan lainnya. Arthur Lewis dalam karyanya The 

Theory of Economic Growth, menganggap pembangunan 

ekonomi merupakan kajian pertumbuhan ekonomi. Selama 

dasawarsa 1950-an, pembangunan diidentikkan sebagai 

pertumbuhan ekonomi, dan bahasan ekonomi pembangunan 

sebagai cabang ilmu ekonomi yang relative baru 

memusatkan perhatian pada factor-faktor penentu 

pertumbuhan ekonomi. 

Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya 

mereka sependapat bahwa kunci dalam pembangunan adalah 

pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan 

yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan 

ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan 

industrialisasi. Diundangnya modal asing nampaknya 

diilhami oleh kisah sukses rencana Marshall (Marshallian 

Planning) dalam membantu pembangunan negara Eropa 

Barat dan Jepang. Adapun industrialisasi yang memusatkan 

perhatian pada sector-sektor moderen dan padat modal 

nampaknya tidak dapat dipisahkan dari pengalaman Inggris 

sebagai negara industri pertama. 

Pengalaman pada dasawarsa 1950 dan 1960-an, 

ketika banyak diantara negara-negara berkembang berhasil 

mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun 

gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya, 
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menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam definisi 

pembangunan yang dianut selama itu. Semakin lama 

semakin banyak perumus kebijakan yang meragukan 

ketepatan dan keampuhan tolok ukur GNP sebagai indicator 

tunggal atas terciptanya kemakmuran dan kriteria kinerja 

pembangunan. Mereka mulai mempertimbangkan untuk 

mengubah strategi guna mengatasi secara langsung berbagai 

masalah mendesak seperti tingkat kemiskinan absolute yang 

semakin parah, ketimpangan pendapatan yang semakin 

mencolok, dan tingkat pengangguran yang terus melonjak. 

Selama dasawarsa 1970-an, pembangunan ekonomi 

mengalami redefinisi. Pembangunan ekonomi tidak lagi 

memuja GNP sebagai sasaran pembangunan, namun lebih 

memusatkan perhatian pada kualitas dari proses 

pembangunan. 

Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam 

pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, 

kebutuhan pokok (basic needs), pembangunan mandiri (self-

reliant development), pembangunan berkelanjutan dengan 

perhatian terhadap alam (ecodevelopment), pembangunan 

yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis 

(ethnodevelopment), dan beberapa paradigma lainnya. 

Dengan demikian, pembangunan harus dipandang 

sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup 

berbagai perubahan mendasar atas struktur social, sikap-

sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping 

tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, 

penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan 

kemiskinan. Jadi pada hakekatnya, pembangunan itu harus 

mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau 

penyesuaian system social secara keseluruhan, tanpa 

mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan 

individual maupun kelompok-kelompok social yang ada 
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didalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi 

kehidupan yang serba “lebih baik”, secara material maupun 

spiritual. 

Evolusi dan Pergeseran Makna Pembangunan: Secara 

tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang 

terus menerus pada Gross Domestic Product atau Produk 

Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna 

pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, 

kabupaten, atau kota. Namun, muncul kemudian sebuah 

alternatif definisi pembangunan ekonomi menekankan pada 

peningkatan income per capita (pendapatan per kapita). 

Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara 

untuk meningkatkan output yang dapat melebihi 

pertumbuhan penduduk. Definisi pembangunan tradisional 

sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur 

suatu negara atau sering kita kenal dengan industrialisasi. 

Kontribusi mulai digantikan dengan kontribusi industri. 

Definisi yang cenderung melihat segi kuantitatif 

pembangunan ini dipandang perlu menengok indikator-

indikator sosial yang ada. 

Paradigma pembangunan modern memandang suatu 

pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi 

tradisional. Pertanyaan beranjak dari benarkah semua 

indikator ekonomi memberikan gambaran kemakmuran. 

Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan 

dethronement of GNP (penurunan tahta pertumbuhan 

ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengangguran, 

distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan 

tingkat pengangguran yang ada. Teriakan para ekonom ini 

membawa perubahan dalam paradigma pembangunan 

menyoroti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu 

proses yang multidimensional Beberapa ahli menganjurkan 
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bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga 

inti nilai: 

1. Ketahanan (Sustenance): kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, 

kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan 

hidup. 

2. Harga diri (Self Esteem): pembangunan haruslah 

memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan 

suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan 

sebagai manusia yang berada di daerah itu. 

 

3. Freedom from servitude: kebebasan bagi setiap 

individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, 

berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan. 

Selanjutnya, dari evolusi makna pembangunan 

tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran makna 

pembangunan. Pada akhir dasawarsa 1960-an, banyak negara 

berkembang mulai menyadari bahwa “pertumbuhan 

ekonomi” (economic growth) tidak identik dengan 

“pembangunan ekonomi” (economic development). 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, setidaknya melampaui 

negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka, 

memang dapat dicapai namun dibarengi dengan masalah-

masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, 

distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan 

structural.  Ini pula agaknya yang memperkuat keyakinan 

bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang 

diperlukan (necessary) tetapi tidak mencukupi (sufficient) 

bagi proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi hanya 

mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara 

nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas dari 

sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi. 
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Inilah yang menandai dimulainya masa pengkajian 

ulang tentang arti pembangunan. Myrdal, misalnya 

mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari 

seluruh sistem sosial. Ada pula yang menekankan 

pentingnya pertumbuhan dengan perubahan (growth with 

change), terutama perubahan nilai-nilai dan kelembagaan.
[57]

 

Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak lagi memuja 

GNP sebagai sasaran pembangunan, namun lebih 

memusatkan perhatian pada kualitas dari proses 

pembangunan. 

Dalam praktik pembangunan di banyak negara, 

setidaknya pada tahap awal pembangunan umumnya 

berfokus pada peningkatan produksi. Meskipun banyak 

varian pemikiran, pada dasarnya kata kunci dalam 

pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, 

strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah 

akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal 

asing dan melakukan industrialisasi. Peranan sumber daya 

manusia (SDM) dalam strategi semacam ini hanyalah 

sebagai “instrumen” atau salah satu “faktor produksi” 

saja.Manusia ditempatkan sebagai posisi instrumen dan 

bukan merupakan subyek dari pembangunan. Titik berat 

pada nilai produksi dan produktivitas telah mereduksi 

manusia sebagai penghambat maksimisasi kepuasan maupun 

maksimisasi keuntungan. 

Konsekuensinya, peningkatan kualitas SDM 

diarahkan dalam rangka peningkatan produksi. Inilah yang 

disebut sebagai pengembangan SDM dalam kerangka 

production centered development. Bisa dipahami apabila 

topik pembicaraan dalam perspektif paradigma 

pembangunan yang semacam itu terbatas pada masalah 

                                                
[57] Myrdal 1968. An Inquiry into the Poverty of Nations . 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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pendidikan, peningkatan ketrampilan, kesehatan, link and 

match, dan sebagainya. Kualitas manusia yang meningkat 

merupakan prasyarat utama dalam proses produksi dan 

memenuhi tuntutan masyarakat industrial.Alternatif lain 

dalam strategi pembangunan manusia adalah apa yang 

disebut sebagai people-centered development atau panting 

people first Artinya, manusia (rakyat) merupakan tujuan 

utama dari pembangunan, dan kehendak serta kapasitas 

manusia merupakan sumber daya yang paling penting 

Dimensi pembangunan yang semacam ini jelas lebih luas 

daripada sekedar membentuk manusia profesional dan 

trampil sehingga bermanfaat dalam proses produksi. 

Penempatan manusia sebagai subyek pembangunan 

menekankan pada pentingnya pemberdayaan 

(empowerment) manusia, yaitu kemampuan manusia untuk 

mengaktualisasikan segala potensinya. 

Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam 

pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, 

kebutuhan pokok (basic needs) pembangunan mandiri (self-

reliant development), pembangunan berkelanjutan dengan 

perhatian terhadap alam (ecodevelopment), pembangunan 

yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis 

(ethnodevelomment). Paradigma ini secara ringkas dapat -

dirangkum sebagai berikut: Para proponen strategi 

“pertumbuhan dengan distribusi”, atau “redistribusi dari per-

tumbuhan”, pada hakekatnya menganjurkan agar tidak hanya 

memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi 

(memperbesar “kue” pembangunan) namun juga 

mempertimbangkan bagaimana distribusi “kue” 

pembangunan tersebut. lni bisa diwujudkan dengan 

kombinasi strategi seperti peningkatan kesempatan kerja, 

investasi modal manusia, perhatian pada petani kecil, sektor 

informal dan pengusaha ekonomi lemah. 
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Strategi pemenuhan kebutuhan pokok dengan 

demikian telah mencoba memasukkan semacam “jaminan” 

agar setiap kelompok sosial yang paling lemah mendapat 

manfaat dari setiap program pembangunan. 

Pembangunan “mandiri” telah muncul sebagai 

kunsep strategis dalam forum internasional sebelum kunsep 

“Tata Ekonomi Dunia Baru” (NIEO) lahir dan menawarkan 

anjuran kerja sama yang menarik dibanding menarik diri dari 

percaturan global. 

Pentingnya strategi ecodevelopment, yang intinya 

mengatakan bahwa masyarakat dan ekosistem di suatu 

daerah harus berkembang bersama-sama menuju 

produktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi; 

namun yang paling utama adalah, strategi pembangunan ini 

harus berkelanjutan baik dari sisi ekologi maupun sosial. 

Sejauh ini baru Malaysia yang secara terbuka 

memasukkan konsep ecodevelopment dalam formulasi 

Kebijaksanaan Ekonomi Baru-nya (NEP). NEP dirancang 

dan digunakan untuk menjamin agar buah pembangunan 

dapat dirasakan kepada semua warga negara secara adil, baik 

ia dari komunitas Cina, India, dan masyarakat pribumi 

Malaysia. 

 
♣♣♣♣♣ 
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PENDAPATAN PERKAPITA 
 

8.1. Pendapatan Perkapita  
 

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan 

rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita 

didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu 

negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan 

perkapita juga merefleksikan PDB per kapita. 

Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak 

ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; 

semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur 

negara tersebut. 

 

1. Perbandingan per Kapita Indonesia dengan 

Negara lain 

Pendapatan per kapita Indonesia jika dibandingkan 

dengan negara-negara di Asia Tenggara, ternyata masih 

termasuk rendah. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel 8.1.  

 

 

 

 

Tabel 1. Pendapatan Perkapita Negara ASEAN 

Tahun 1999. 

 

NO NEGARA PNB 

BAB 8 
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PERKAPITA 

1 Singapore     30.170. 

2 Malaysia       3.670 

3 Thailand       2.160 

4 Filiphina       1.050. 

5 Indonesia          640. 

6 Kamboja          260. 

 

Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak 

ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; 

semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur 

negara tersebut.  

 

2. Hubungan Pendapatan Nasional, Penduduk   

Pendapatan nasional pada dasarnya merupakan 

kumpulan pendapatan masyarakat suatu negara. 

Tinggi rendahnya pendapatan nasional akan 

mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan per 

kapita negara yang bersangkutan. Akan tetapi, 

banyak sedikitnya jumlah penduduk pun akan 

mempengaruhi jumlah pendapatan per kapita suatu 

negara.  

 

3. Pendapatan Perkapita Indonesia 2010 

Menurut sumber berita dari website “KOMPAS.com” 

tertanggal Senin, 7 Februari 2011, mnenyebutkan 

bahwa Pendapatan per kapita Indonesia atas dasar 

harga berlaku pada 2010 tercatat mencapai Rp 27 juta 

atau setara dengan 3.004,9 dollar AS. Angka ini naik 

sekitar 13 persen bila dibandingkan pada 2009 lalu 

yang mencapai Rp 23,9 juta atau setara 2.349,6 dollar 

AS. 

“Itu, angka nominal PDB sebesar Rp 6.244,9 triliun 
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dibagi dengan jumlah penduduk pada 2010 yang 

sebesar 237,6 juta hasilnya adalah Rp 27 juta per 

kapita pendapatan per tahun,” kata Kepala BPS 

Rusman Heriawan, Senin (7/2/2011). 

Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat, 

produk nasional Bruto (PNB/GNP) per kapita juga 

meningkat dari Rp 23,1 juta atau setara 2.267,3 dollar 

AS pada 2009 menjadi Rp 26,3 juta atau 2.920,1 

dollar AS di 2010, atau terjadi peningkatan sebesar 

13,9 persen. “GNP ini sudah menghilangkan income 

orang asing yang dihasilkan di dalam negeri, dibawa 

keluar, tetapi harus kami tambahkan dengan income 

orang Indonesia yang bekerja di luar negeri,” ucap 

Rusman. 

 

8.2.  Pendapatan Nasional 

 

Pendapatan nasional adalah merupakan jumlah 

seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam 

suatu negara selama satu tahun. 

Konsep Pendapatan Nasional : 

 

1) PDB/GDP (Produk Domestik Bruto / Gross 

Domestik Product). Produk Domestik Bruto adalah 

jumlah produk berupa barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas 

wilayah suatu Negara selama satu tahun. Dalam 

perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan 

jasa yang dihasilkan oleh perusahaan / orang asing 

yang beroperasi diwilayah yang bersangkutan. 

2) PNB/GNP (Produk Nasional Bruto / Gross Nasional 

Product).  PNB adalah seluruh nilai produk barang 

dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu Negara 
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dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, termasuk 

didalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

masyarakat Negara tersebut yang berada di luar 

negeri. 

Rumus : 

GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri 

3) NNP (Net National Product). NNP adalah jumlah 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat 

dalam periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan 

(depresiasi) dan barang pengganti modal. 

Rumus : 

NNP = GNP – Penyusutan 

4) NNI (Net National Income). NNI adalah jumlah 

seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat 

setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax). 

Rumus : 

 

NNI = NNP – Pajak tidak langsung 

5) PI (Personal Income).  PI adalah jumlah seluruh 

penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-

benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi 

oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan 

social, pajak perseorangan dan ditambah dengan 

transfer payment. 

Rumus : 

PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + 

Iuran asuransi + Iuran jaminan Social + Pajak 

perseorangan ) 

6) DI (Disposible Income). DI adalah pendapatan yang 

diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan 

oleh penerimanya. 

Rumus : 

DI = PI – Pajak langsung  
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Perhitungan Pendapatan Nasional. 

1. Tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional 

a. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu 

Negara. 

b. Untuk memperoleh taksiran yang akurat nilai 

barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat 

dalam satu tahun. 

c. Untuk membantu membuat rencana pelaksanaan 

program pembangunan yang berjangka. 

2. Manfaat mempelajari pendapatan nasional 

a. Mengetahui tentang struktur perekonomian suatu 

Negara. 

b. Dapat membandingkan keadaan perekonomian 

dari waktu ke waktu antar daerah atau antar 

propinsi. 

c. Dapat membandingkan keadaan perekonomian 

antar Negara. 

d. Dapat membantu merumuskan kebijakan 

pemerintah. 

3. Perhitungan Pendapatan Nasional 

a. Metode Pendapatan. Pendapatan nasional 

merupakan hasil penjumlahan dari seluruh 

penerimaan (rent, wage, interest, profit) yang 

diterima oleh pemilik factor produksi adalam 

suatu negara selama satu periode.  

b. Metode Pengeluaran. Pendapatan nasional 

merupakan penjumlahan dari seluruh pengeluaran 

yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga 

ekonomi (RTK,RTP,RTG,RT Luar Negeri) dalam 

suatu Negara selama satu tahun. 

Y = C + I + G + (X – M) 
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8.3. Cara Menghitung Pendapatan Perkapita 

Mmencari dengan rumus pendapatan perkapita 

berikut:  Pendapatan perkapita tahun X  =  Pendapatan 

Nasional Bruto tahun X dibagi dengan Jumlah Penduduk 

tahun X. Dari rumus cara menghitung pendapatan 

perkapita tersebut kita dapatkan 41,81 juta rupiah untuk 

2014. Jadi rata-rata pendapatan penduduk Indonesia tahun 

itu diperkirakan sekitar 3,5 juta rupiah. Pendapatan Perkapita 

ini masih  rendah, oleh perlu ditingkatkan.  

Dari rumus sebelumnya kita bisa menyimpulkan 

bahwa untuk meningkatkan pendapatan perkapita, 

pemerintah harus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi 

terlebih dahulu, selain itu juga harus mengendalikan jumlah 

penduduk. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat inilah 

yang merupakan salah satu faktor rendahnya pendapatan 

perkapita di Indonesia. 

Berikut beberapa kebijakan yang harus diambil 

pemerintah: 

 

1. Memaksimalkan pengelolaan sumber daya di 

Indonesia. Negara kita memiliki alam yang kaya, 

jika dimanfaatkan dengan baik pasti pendapatan 

nasional akan meningkat. Selain itu SDM kita juga 

melimpah, pemerintah harus membenahi terlebih 

dahulu sektor pendidikan.  

2. Meningkatkan Teknologi. Di dunia modern seperti 

saat ini, sangatlah penting bagi sebuah negara 

memiliki teknologi yang lebih baik. 

3. Program Keluarga Berencara. Untuk mengurangi 

faktor pembagi yaitu jumlah penduduk, pemerintah 

harus kembali mengalakkan program KB. 

4. Memperluas Lapangan Pekerjaan. Banyaknya 

pengangguran di Indonesia merupakan salah satu 
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faktor penurun pendapatan perkapita. Pemerintah 

harus melakukan kebijakan-kebijakan untuk 

mengurangi pengangguran. 

 

Manfaat Angka Pendapatan Per Kapita 

Adanya rumus menghitung pendapatan perkapita 

tentu tanpa sebab, karena angka yang didapatkan adalah 

sebagai tolak ukur tingkat kemakmuran penduduk dan 

pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Pada intinya data 

dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan 

selanjutnya. Pendapatan Per Kapita dapat dipakai sebagai 

pertimbangan. 

 

Manfaat bagi Perekonomian suatu Negara: 

1. Untuk melihat perkembangan kesejahteraan 

penduduk suatu negara dari tahun ke tahun. Kita 

bisa melihat hasil dari kebijakan ekonomi 

pemerintaha apakah berhasil atau tidak. Jika 

pendapatan perkapita tahun tersebut malah menurun, 

pemerintah bisa menganti dengan kebijakan baru 

yang dirasa dapat meningkatkan.  

2. Untuk membandingkan kesejahteraan suatu 

negara dengan negara lain. Dari sini pemerintah 

Indonesia bisa melakukan study banding ke negara 

berkembang lain yang sukses meningkatkan 

pendapatan perkapita. Bertujuan mendapatkan 

pertimbangan baru dalam mengambil kebijakan 

nantinya. Tapi mudah-mudahan para menteri tidak 

cuma piknik  

 

Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Indonesia 

Mari kita bandingkan dengan pendapatan perkapita 

Indonesia dengan negara tetangga yang memulai masa 
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pembangunan dalam waktu yang berdekatan yaitu sekitar 

tahun 1960-an. Indonesia jauh tertinggal oleh Singapura 

bahkan Malaysia dan sekarang bakal terkejar Vietnam. 

Indonesia dirasa perlu melakukan gebrakan baru untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dalam 10 tahun terakhir juga termasuk lambat 

walaupun ada peningkatan dari 1.076 USD menjadi 3.475 

USD 

 

8.4. Metode Penghitungan Pendapatan Nasional 

 

6.4.1.1.Metode Penghitungan Pendapatan Nasional antara 

lain : 

a. Metode Produksi (Production Methode). 

b. Metode Pendapatan (Income Methode). 

c. Metode Pengeluaran (Expenditure Methode). 

 

6.4.1.2.Sebelas sektor produktif perhitungan pendapatan 

nasional : 

1) Pertanian. 

2) Industri pengolahan. 

3) Pertambangan dan galian. 

4) Listrik. 

5) Air dan gas. 

6) Bangunan. 

7) Pengangkutan dan komunikasi. 

8) Perdagangan. 

9) Bank dan lembaga keuangan. 

10) Sewa rumah. 

11) Pertahanan. 

12) Jasa lainnya. 
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6.4.1.3.Cara perhitungan pendapatan nasional 

1) Pendapatan nasional harga berlaku (nominal) 

(current price). 

2) Pendapatan nasional harga tetap (riil) (constant 

price). 

3) Pendapatan perkapita pertahun perlu diketahui 

untuk : 

a. Membandingkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat dari masa ke masa. 

b. Membandingkan laju perkembangan ekonomi 

antar berbagai Negara. 

c. Melihat berhasil tidaknya pembangunan 

ekonomi suatu negara. 

Kelemahan-Kelemahan 

Tingkat pendapatan perkapita tidak sepenuhnya 

mencerminkan tingkat kesejahteraan dan tingkat 

pembangunan suatu negara, karena: 

 

a. Kelemahan-kelemahan yang bersumber dari 

ketidaksempurnaan dalam  menghitung 

pendapatan nasional dan  pendapatan perkapita. 

b. Kelemahan-kelemahan yang bersumber  dari 

kenyataan bahwa tingkat  kesejahteraan 

masyarakat bukan saja  ditentukan oleh tingkat 

pendapatan  mereka tetapi juga oleh adanya  

faktor-faktor lain. 

 

Kelemahan kelemahan yang bersumber dari 

ketidaksempurnaan dalam  menghitung pendapatan 

nasional dan  pendapatan perkapita antara lain: 
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1) Kelemahan metodologis & statistis dalam  

menghitung pendapatan perkapita dgn nilai mata  

uang sendiri maupun mata uang asing. 

2) Terjadi penafsiran yang salah / terlalu rendah  thd 

negara miskin karena jenis-jenis kegiatan di  

negara miskin terdiri dari unit-unit kecil dan  

tersebar di berbagai pelosok shg tidak 

dimasukkan  dalam variabel perhitungan 

pendapatan nasional. 

3) Nilai tukar resmi mata uang suatu negara dengan  

valuta asing tidak mencerminkan perbandingan  

harga kedua negara, walaupun dalam teori  

dikatakan nilai tukar ini menyatakan harga. 

Kelemahan-kelemahan yang bersumber  dari 

kenyataan bahwa tingkat  kesejahteraan masyarakat 

bukan saja  ditentukan oleh tingkat pendapatan  

mereka tetapi juga oleh adanya  faktor-faktor lain. 

Faktor-faktor lain yang menentukan pendapatan dari 

tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara : 

1) Faktor ekonomi : 

·                 Struktur umur penduduk. 

a. Distribusi pendapatan tidak merata, sebagian 

tidak menikmati hasil   pembangunan. 

b. Corak pengeluaran masyarakat   berbeda. 

c. Masa lapang / waktu senggang tinggi. 

d. Pembangunan ekonomi tidak hanya   untuk 

meningkatkan pendapatan   masyarakat tetapi 

juga harus   mengurangi jumlah pengangguran. 

2) Faktor non ekonomi : 

a. pengaruh adat istiadat. 

b. keadaan iklim dan alam sekitar. 

c. ketidakbebasan bertindak dan  mengeluarkan 

pendapat dan  bertindak. 
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