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PENDAHULUAN 

PERKEMBANGAN PERHATIAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI 

Perhatian secara intens terhadap masalah pembangunan ekonomi-terutama masalah 
pertumbuhan ekonomi dan investasi (analisis dinamis)-dimulai sejak berakhirnya 
Perang Dunia Kedua (PD II). Kurangnya perhatian sebelum PD II ini disebabkan oleh 
beberapa faktor antara lain : 

Pertama, Sebagian besar Negara Sedang Berkembang (NSB) masih daerah 
jajahan. Para penjajah mencari daerah-daerah jajahan hanya untuk menciptakan 
keuntungan bagi mereka, jadi bukan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan 
daerah-daerah jajahannya tersebut. 

Kedua, Para pemimpin masyarakat yang dijajah saat itu hanya memikirkan 
bagaimana caranya untuk meraih kemerdekaan. Menurut mereka, pembangunan 
ekonomi hanya bisa dilakukan jika penjajahan telah berakhir. 

Ketiga, Ekonom, penelitian, dan analisis mengenai masalah pembangunan ekonomi 
relatif masih. sedikit. Sementara ekonom Barat pada masa itu lebih memusatkan 
perhatian kepada masalah ekonomi dan pengangguran, karena selama tiga dekade 
awal abad ke-20 ini depresi (malaise) dan pengangguran merupakan masalah dunia 
yang utama. 

Setelah PD ll perhatian terhadap pembangunan ekonomi tumbuh dengan pesat. Hal 
ini disebabkan oleh beberapa faktor: 

Pertama, Berkembangnya cita-cita_negara-negara yang baru merdeka untuk 
mengejar ketertinggalan mereka dalam bidang ekonomi dari negara-negara maju, 
misalnya Indonesia, India, Pakistan, dan Korea. Negara-negara tersebut relatif miskin 
dan juga mengalami masalah kependudukan yang cukup serius ,tingkat kepadatan 
penduduk yang cukup tinggi dan pertumbuhan penduduk sangat cepat. 

Kedua, Berkembangnya perhatian negara-negara maju terhadap usaha pembangunan 
(khususnya ekonomi) di NSB, disebabkan oleh rasa kemanusiaan untuk membantu 
NSB dalam mempercepat laju pembangunan ekonomi mereka dan mengejar 
ketertinggalan dari negara-negara maju. Selain itu pertimbangan lain yaitu untuk 
dapat dukungan dalam perang ideologi antara Blok Barat dan Timur pada saat itu. 

Bantuan-bantuan tersebut sifatnya bermacam-macam, misalnya hibah (grant), yang 
berarti bahwa NSB yang menerimanya tidak perlu membayar kembali bantuan 
tersebut. Bantuan untuk melakukan studi kelaikan suatu proyek, atau pinjaman yang 
syarat-syaratnya biasanya jauh lebih ringan dari pada pinjaman komersial biasa. ( 
tingkat bunga rendah dan waktu pengembalian yang panjang, misalnya 20-25 tahun). 

CAKUPAN BAHASAN EKONOMI PEMBANGUNAN 

Usaha-usaha pembangunan yang dilakukan NSB pasca PD II banyak mengalami 
kegagalan dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan, misalnya masalah 
kemiskinan dan masalah kepincangan distribusi pendapatan. Kegagalan-kegagalan 
tersebut menimbulkan dorongan bagi para ilmuwan (ekonom), untuk memperdalam 



 
Bab 1 PENDAHULUAN 2 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

pengetahuan mereka mengenai masalah yang mempengaruhi kehidupan sebagian 
besar umat manusia di bumi ini. Sejak itu aspek-aspek yang berkaitan dengan 
pembangunan ekonomi menjadi pusat perhatian yang sering dibahas para ekonom. 

Pandangan-pandangan para ekonom mengenai aspek yang berkaitan dengan masalah 
pembangunan di NSB itulah yang disebut sebagai ekonomi pembangunan. Namun 
demikian, pola pembahasan seperti dalam analisis teori ekonomi mikro dan ekonomi 
makro yang mempunyai bentuk yang seragam tidak kita temukan dalam analisis 
ekonomi pembangunan. Cabang ilmu ekonomi ini belum memiliki suatu pola analisis 
tertentu yang dapat diterima oleh kebanyakan ekonom. 

Belum adanya pola yang disepakati tentang ekonomi pembangunan disebabkan : 

1. Kompleksitas masalah pembangunan 
2. Banyaknya faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yang pada 

akhirnya menyebabkan masalah yang dianalisis di dalam ekonomi pembangunan 
mencakup bidang yang sangat luas. 

Bidang penting yang dianalisis dalam ekonomi pembangunan a.l : 

1. masalah pertumbuhan ekonomi, 
2. masalah kemiskinan, 
3. masalah pembentukan modal, 
4. masalah pengerahan tabungan, 
5. masalah bantuan luar negeri. 

Faktor penting lainnya yang menyebabkan keadaan tersebut adalah ketiadaan teori-
teori pembangunan yang dapat menciptakan suatu kerangka dasar yang berlaku 
umum dalam memberikan gambaran mengenai proses pembangunan 
ekonomi (Para ekonom  belum mencapai kesepakatan mengenai faktor-faktor dan 
mekanisme proses pembangunan ekonomi terjadi). 

Namun demikian, pola analisis ekonomi pembangunan dapat ditentukan sifat 
sifatnya. Jika kita cermati ,pada hakekatnya pembahasan-pembahasan dalam ekonomi 
pembangunan dapat dimasukkan dalam dua kelompok. 

1. Kelompok pertama adalah pembahasan mengenai pembangunan ekonomi, baik 
yang bersifat deskriptif maupun analitis untuk memberikan gambaran tentang 
berbagai sifat perekonomian dan masyarakat di NSB serta implikasinya kepada 
kemungkinan untuk membangun ekonomi kawasan tersebut. 

2. Kelompok kedua memberikan berbagai pilihan kebijaksanaan pembangunan yang 
dapat dilaksanakan untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di NSB. 

Berdasarkan kepada kedua sifat dasar di muka, maka Ekonomi Pembangunan 
didefinisikan sebagai : 

Cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh NSB 
dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu agar negara-negara 
tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi. 
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KARAKTERISTIK UMUM NEGARA SEDANG BERKEMBANG (NSB) 

Berdasarkan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, negara-negara di dunia sekarang 
ini biasanya dibedakan dalam dua kelompok besar : 

Kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat, Amerika Utara, Australia, New 
Zealand, dan Jepang, Selain itu sebagian besar dari negara-negara komunis/sosialis 
yaitu yang terdapat di Eropa Timur seperti mantan negara Uni Sovyet, Bulgaria, 
Cekoslowakia, dan Polandia. 

Kelompok NSB terdapat di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin di mana 
diperkirakan dua pertiga penduduk dunia berada. Taraf pembangunan mereka masih 
rendah dan banyak di antara mereka yang mempunyai pendapatan per kapita kurang 
dari US $ 770 ,batas untuk disebut negara berpendapatan rendah (lihat World 
Development Report 1996). Negara-negara maju yang sekarang ini kebanyakan 
berpendapatan per kapita lebih dari US $ 9.000. Beberapa NSB pendapatan per kapita 
lebih dari dari US$ 770 bahkan melebihi negara-negara maju misalnya Saudi 
Arabia (US$7.050), Kuwait (US$19.420). Namun demikian,  belum dianggap sebagai 
negara maju karena struktur ekonomi dan masyarakat mereka tidak berbeda dengan 
NSB lainnya.  

Menurut Celso Furtado (1964), seorang ekonom Amerika Latin, suatu negara masih 
disebut negara belum maju (under developed) atau NSB jika di negara tersebut masih 
terjadi ketidakseimbangan antara jumlah faktor produksi yang tersedia dengan 
teknologi yang mereka kuasai sehingga penggunaan modal dan tenaga kerja secara 
penuh (full utilization) tidak tercapai. 

Negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang mulanya dianggap sebagai NSB tetapi 
sekarang dianggap sebagai negara maju adalah Jepang. Belakangan ini telah muncul 
pula beberapa negara yang mempunyai taraf pembangunan yang telah hampir 
mencapai taraf negara-negara maju seperti: Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan 
Hongkong. Mereka ini sering disebut sebagai Newly Industrializing Countries (NICs). 

Berdasarkan kriteria tingkat pendapatan per kapita tersebut, maka Indonesia 
tergolong kepada negara berpendapatan menengah, karena menurut World 
Development Report 1996 tingkat pendapatan per kapita Indonesia per tahun sebesar 
US $ 880. 

(1) Tingkat Kehidupan yang Rendah 

Pada umumnya tingkat kehidupan sebagian besar penduduk NSB cenderung rendah, 
jika dibandingkan dengan negara-negara maju tetapi juga jika dibandingkan dengan 
sekelompok kecil (elite) penduduk di dalam NSB itu sendiri. 

Tingkat kehidupan yang rendah itu tampak jelas secara kuantitatif maupun kualitatif: 
Pendapatan per kapita yang rendah, 

� Kondisi perumahan yang tidak memadai, 
� Sarana kesehatan yang sangat terbatas, 
� Tingkat pendidikan yang rendah, 
� Tingkat kematian bayi yang tinggi, 
� Tingkat harapan hidup yang rendah, perasaan kacau tidak menentu, dan rasa 

putus asa. 
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(2) Tingkat Produktivitas Rendah 

Seperti kita ketahui, konsep fungsi produksi yang secara sistematis menghubungkan 
output dengan kombinasi-kombinasi input pada tingkat teknologi tertentu bisa 
digunakan untuk menjelaskan cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 
materinya. Namun demikian, konsep teknis ekonomis dari fungsi produksi perlu 
ditunjang oleh konseptualisasi yang luas termasuk di antaranya input-input lainnya 
seperti motivasi pekerja, dan keluwesan kelembagaan. Di seluruh NSB, tingkat 
produktivitas tenaga kerja (output per pekerja) sangat rendah dibandingkan dengan 
negara-negara maju. Hal ini bisa di jelaskan dengan menggunakan beberapa konsep 
ekonomi. 

Sebagai contoh, prinsip penurunan produktivitas marginal. Prinsip ini menyatakan 
bahwa jika ada kenaikan jumlah input variabel (tenaga kerja) yang digunakan untuk 
melengkapi input-input lainnya (modal, tanah, dan lain-lain), maka pada suatu titik 
tertentu produk marginal (MP) dari input variabel tersebut akan menurun. Oleh 
karena itu tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah bisa disebabkan oleh tidak 
adanya atau kurangnya input komplementer seperti modal fisik dan atau manajemen 
yang baik. 

(3) Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Beban Tanggungan yang Tinggi 

Lebih dari dua pertiga penduduk dunia ini berada di NSB. Tingkat kelahiran dan 
tingkat kematian sangat berbeda; 

Tingkat kelahiran kasar tersebut mungkin merupakan cara yang paling gampang 
untuk membedakan NSB dengan negara-negara maju. Bagi NSB masih sulit untuk 
menekan tingkat pertumbuhan sampai di bawah 20 per 1.000 penduduk, sebaliknya 
untuk mencapai angka di atas itu sulit bagi negara-negara maju. 

Sementara itu, jika ditinjau dari tingkat kelahiran tampak bahwa tingkat kelahiran di 
NSB masih relatif tinggi yaitu sekitar 33 per 1000 penduduk. Implikasi penting dari 
tingginya tingkat kelahiran ini adalah bahwa proporsi anak-anak di bawah usia 15 
tahun hampir separuh dari penduduk total di NSB, sedangkan di negara-negara maju 
hanya kurang lebih seperempat dari jumlah penduduk. Keadaan tersebut 
menyebabkan tingginya beban tanggungan (dependency burden). 

(4) Tingginya Tingkat Perkembangan Pengangguran dan Pengangguran Semu 

Penggunaan tenaga kerja yang tidak sesuai dan tidak efisien dibanding negara-negara 
maju. Terwujud dalam dua bentuk. 

Pertama, dalam bentuk pengangguran semu (underemployment) yang ditunjukkan 
oleh orang-orang pedesaan dan perkotaan yang bekerja kurang dari apa yang dapat 
mereka kerjakan (harian, mingguan, atau musiman). Pengangguran semu ini juga 
termasuk mereka yang biasanya bekerja secara penuh (fulltime) tetapi 
produktivitasnya begitu rendah sehingga dengan pengurangan-pengurangan jam kerja 
tidak akan mempunyai pengaruh yang berarti terhadap jumlah output. 

Kedua adalah pengangguran terbuka (open employment) yaitu orang-orang yang 
mampu dan sangat ingin bekerja tetapi tidak ada pekerjaan yang tersedia bagi 
mereka. Berarti bahwa lapangan kerja harus diciptakan dan disediakan sesuai dengan 
perkembangan jumlah tenaga kerja. 
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(5) Ketergantungan terhadap Produksi Pertanian dan Ekspor Produk Primer 

Sebagian besar (sekitar 80 persen) penduduk di NSB bermukim di daerah pedesaan, 
sedangkan di negara maju kurang dari 30 persen pada tahun 1994. Jika dilihat dari 
proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, maka untuk NSB adalah sekitar 
69 persen di bandingkan dengan sekitar 18 persen di negara maju. Sementara itu 
kontribusi sektor pertanian terhadap GDP adalah sekitar 30 persen di NSB, sedangkan 
di negara maju hanya berkisar 5 persen. 

Pada umumnya perekonomian NSB berorientasi kepada produksi produk-produk 
primer untuk menyaingi kegiatan-kegiatan sekunder (industri) dan tersier (jasa-
jasa). Komoditi-komoditi primer tersebut merupakan ekspor utama mereka ke negara-
negara lain. Misalnya, hampir untuk semua NSB, ekspor produk-produk primer ini 
(makanan, bahan baku, bahan bakar, dan bahan-bahan logam), kontribusinya 
terhitung hampir 70 persen dari nilai ekspor keseluruhan. 

(6) Kekuasaan, Ketergantungan, dan Vulnerabilitas dalam Hubungan Internasional 

Bagi NSB, suatu faktor yang sangat penting yang menyebabkan rendahnya taraf hidup, 
perkembangan pengangguran, dan munculnya masalah ketidakmerataan pembagian 
pendapatan adalah tingginya ketimpangan kekuasaan ekonomi dan politik antara 
negara-negara miskin dan negara-negara kaya. Ketimpangan kekuasaan tersebut tidak 
hanya dalam bentuk kekuasaan yang dominan negara-negara kaya untuk 
mengendalikan pola perdagangan internasional, tetapi juga tampak dalam kekuasaan 
mereka untuk mendiktekan cara-cara dan syarat-syarat dalam mentransfer teknologi, 
memberikan bantuan luar negeri, dan menyalurkan modal swasta ke negara sedang 
berkembang. 

Keadaan seperti yang diungkapkan di muka akan melahirkan sikap ketergantungan 
NSB terhadap negara-negara maju. Akibatnya keadaan tersebut 
akhirnya akan menimbulkan sifat mudah terpengaruh (vulnerability) dari NSB 
terhadap kekuasaan-kekuasaan di luar pengendalian mereka yang akhirnya bisa 
menguasai dan mendominasi kehidupan ekonomi dan sosial mereka. 
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EVOLUSI MAKNA PEMBANGUNAN 

A. 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. 

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. 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. 

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 (Hettne, 1991). 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. 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. 
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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 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. 

B. 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 struktural (Sjahrir, 1986: Bab 1). Ini pula agaknya 
yang memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang 
diperlukan (necessary) tetapi tidak mencukupi (sufficient) bagi proses pembangunan 
(Esmara, 1986:12; Meier, 1989:7). 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. 
Myrdal (1971), 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. 
Ini dilandasi argumen adanya dimensi kualitatif yang jauh lebih penting dibanding 
pertumbuhan ekonomi. Meier (1989: 6) lebih khusus mengatakan:  

“… 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. Dengan 
cepat dimensi baru mengenai pembangunan mendapat sambutan hangat dari 
penganjur strategi yang berorientasi kesempatan kerja, pemerataan, pengentasan 
kemiskinan, dan kebutuhan pokok. 

Obsesi Seers nampaknya didorong oleh keprihatinannya melihat kenyataan 
pembangunan di NSB Timbul kesan bahwa ia “tidak sabar” melihat implementasi 
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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.  

1.  Strategi Pertumbuhan Dengan Distribusi 

Para proponen 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 

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. Todaro (1989: 89), 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 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. Konsep “mandiri’ dibawa ke tingkat internasional oleh negara-
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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, batas pertumbuhan atas planet ini akan dicapai dalam waktu kurang dari 
100 tahun mendatang”. 

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: 
tertinggalnya transisi energi, memburuknya sistem biologis utama (perikanan laut. 
padang rumput, hutan, lahan pertanian), ancaman perubahan iklim (populasi, dampak 
“rumah kaca”, dsb), 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. 

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: konflik atas penguasaan sumber 
daya alam, konflik yang berkaitan dengan proyek infrastruktur (yang mempengaruhi 
ekosistem suatu daerah), konflik akibat ketimpangan pembangunan, konflik mengenai 
ide dasar strategi pembangunan nasional, konflik atas bagaimana pemerintah 
mendistribusikan sumberdaya. 
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Sejauh ini baru Malaysia yang secara terbuka memasukkan konsep ethnodevelopment 
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 (Faaland, et al. 1990). Inilah barangkali sebab utama adanya data mengenai 
distribusi antar etnis dalam setiap publikasi data Malaysia. 

C. Paradigma Pembangunan 

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 (1996): 

“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 beberapa 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 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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PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 

Pembangunan ekonomi itu bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup 
masyarakatnya. Dengan adanya batasan di atas maka pembangunan ekonomi pada 
umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per 
kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. 

Pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting : 

1) Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus. 

2) Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita, dan 

3) Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka 
panjang. 

Jadi pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar saling 
keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan 
pembangunan ekonomi tersebut dapat dilihat dan dianalisis. 

Biasanya laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan 
tingkat pertambahan GDP/GNP. Namun cara ini mempunyai kelemahan karena tidak 
secara tepat menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu 
tertentu, pada saat GDP/GNP dihitung, di samping akan terdapat pertambahan dalam 
kegiatan ekonomi masyarakat pertambahan penduduk pun terjadi. Dengan demikian, 
sebagian pertambahan hasil kegiatan ekonomi tersebut harus digunakan untuk 
mempertinggi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jika tingkat pertambahan 
GDP/GNP sama dengan atau lebih rendah dari pada tingkat pertambahan penduduk, 
maka pendapatan per kapita akan tetap sama atau bahkan menurun. Ini berarti bahwa 
pertambahan GDP/GNP tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi 
masyarakat. 

Karena ada kemungkinan timbulnya keadaan seperti di atas, maka beberapa ekonom 
membedakan pengertian pembangunan ekonomi (economic development) dengan 
pertumbuhan ekonomi (economic growth). 

Pembangunan ekonomi sebagai: 

1) Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan 
GDP/GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan 
penduduk, atau 

2) perkembangan GDP/GNP yang terjadi dalam suatu negara dibarengi oleh 

3) perombakan dan modernisasi struktur ekonominya. 

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai : 

Kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau 
lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan 
struktur ekonomi terjadi atau tidak. 

Namun , pada umumnya para ekonom memberikan pengertian sama untuk kedua 
istilah tersebut. Mereka mengartikan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi 
sebagai kenaikan GDP/GNP saja. Pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk 
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menyatakan perkembangan ekonomi di negara-negara maju, sedangkan istilah 
Pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi di NSB. 

Adanya resesi ekonomi, kekacauan politik, dan penurunan ekspor, misalnya, dapat 
mengakibatkan suatu perekonomian mengalami penurunan tingkat kegiatan 
ekonominya. Jika keadaan demikian hanya bersifat sementara, dan kegiatan ekonomi 
secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun, maka masyarakat tersebut dapatlah 
dikatakan mengalami pembangunan ekonomi. 

 

Tinjauan Singkat Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagi suatu ukuran Kuantitatif yang 
menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu 
apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Pembangunan Ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan 
perubahan, artinya ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu Negara pada 
suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang 
berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lainnya yang 
berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan 
pendidikan,perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan 
dalam infrastruktur yang tersedia.  

Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin 
berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan 
penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.  

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis 
pembangunan ekonomi yang terjadi suatu negara. ”pertumbuhan” (growth) tidak 
Menurut Arsyad (1999) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk 
Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan 
tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau 
apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak identik dengan 
”pembangunan” (development) .Pertumbuhan ekonomi adalahsalah satu syarat 
dari banyak syarat yangdiperlukan dalam proses pembangunan. 

Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa 
secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas.  

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju 
pertumbuhan ekonomi daerah.Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan 
pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga 
konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output 
perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada ”proses”, karena mengandung 
unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman 
indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu 
tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga 
kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong 
aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.  
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Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik  

Menurut ekonom Klasik, Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua 
faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk 
(Arsyad,1999). Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga :  

1. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari 
kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber dayaalam yang 
tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhansuatu perekonomian.  

2. Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses 
pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan 
dengan kebutuhan akan tenaga kerja.  

3. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat 
pertumbuhan output.  

Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor 
dalam menggunakan faktor-faktor produksinya.Produktivitas dapat ditingkatkan 
melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik.  

Menurut Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung 
pada faktor-faktor produksi yang menghasilkan barang-barang dan jasa. 

Persamaannya adalah :  

∆ Y = f (∆K, ∆L,∆R,∆T)  

∆ Y = PertumbuhanEkonomi  

∆ K = JumlahBarang Modal  

∆ L = JumlahTenaga kerja  

∆ R = Kekayaan Alam dan Sumber Alam lain yang digunakan.  

∆ T = Tingkat Teknologi.  

Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik  

Dalam model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (Solow NeoClassical 
Growth Model) maka fungsi produksi agregat standar adalah sama seperti yang 
digunakan dalam persamaan sektor modern Lewis yakni: 

� � ������	
�� 

Y = Produk Domestik Bruto 

K = stok modal fisik dan modal manusia 

L = tenaga kerja non terampil 

A = konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar 

�� = melambangkan tingkat kemajuan teknologi 
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α = melambangkan elastisitas output terhadap model, yakni persentase kenaikan 
PDB yang bersumber dari 1% penambahan modall fisik dan modal manusia. 

Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional, pertumbuhan output selalu 
bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yakni kenaikan kualitas dan 
kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan 
penyempurnaan teknologi. 

2.1.3. Model Pertumbuhan Agregat  

Glasson (1997) menyatakan bahwa teori pertumbuhan regional jangka panjang 
harus memperhitungkan faktor-faktor yang dianalisis jangka pendek diasumsikan 
konstan, yakni seperti penduduk, upah, harga, teknologi dan distribusi 
pendapatan.Mobilitas faktor-faktor terutama tenaga kerja dan modal harus 
menjadi pertimbangan yang sangat penting.Pada umunya orang sependapat bahwa 
pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen 
maupun eksogen yakni faktor-faktor yang terdapat pada daerah yang bersangkutan 
ataupun faktor-faktor di luar daerah atau kombinasi dari keduanya. 

Faktor-faktor penentu penting dari dalam daerah meliputi distribusi faktor-faktor 
seperti tanah, tenaga kerja dan modal, sedangkan salah satu faktor penentu dari 
luar daerah yang penting adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap 
komoditas yang dihasilkan oleh daerah tersebut.  

Suatu pendekatan yang lebih baru untuk menjelaskan faktor penentu endogen dari 
pertumbuhan ekonomi regional adalah melalui penggunaan model ekonomi 
makro.  

Model ini berorientasi pada segi penawaran dan berusaha menjelaskan output 
regional menurut faktor-faktor regional tertentu yang masing-masing dapat 
dianalisa secara sendiri-sendiri (Glasson,1977) dan dapat ditulis sebagai berikut : 

�� � ����, 	, �, ��, �, ��� 

�� � Output potensial dari daerah n 

K = Modal (Capital)  

L = Tenaga Kerja (Labor) 

Q = Tanah (SDA) 

Tr = Sumberdaya pengangkutan 

T = Teknologi 

So = Sistem Sosial Politik 

Apabila dirumuskan menurut faktor-faktor yang lebih penting dan lebih mudah 
dikuantitatifkan, maka rumus persamaan mengenai pertumbuhan dapat 
dinyatakan sebagai contoh: 

�� � ���� � �
 � ��� � � �� 
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Keterangan : 

O, k, l, t,= Tingkat Pertumbuhan Output, Modal,Tenaga Kerja dan Teknologi. 

a = Bagian Pendapatan yang diproleh Modal (Yakni Produk Marginal dari Modal) 

Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional, pertumbuhan output selalu 
bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yakni kenaikan kualitas dan 
kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan 
penyempurnaan teknologi. 

Teori Pertumbuhan Baru (New Growth Theory)  

Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang 
bersifat endogen, Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem 
ekonomi.Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan 
oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem.  

Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan 
bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam 
pengetahuan.  

Peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang 
tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia (Romer, 
1994).  

Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi.Definisi 
modal/kapital diperluas dengan memasukkan model ilmu pengetahuan dan modal 
sumber daya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar 
model atau eksogen tapi teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan 
ekonomi.  

Dalam teori pertumbuhan endogen, peran investasi dalam modal fisik dan modal 
manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tabungan dan 
investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan 
(Mankiw, 2000). 

Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional  

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan 
masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan 
lapangan kerja baru dan merangsang pekembangan kegiatan ekonomi dalam 
wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999). Pada saat ini tidak ada satupun teori yang 
mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif, namun 
beberapa teori secara parsial dapat membantu untuk memahami arti penting 
pembangunan ekonomi daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-
faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah. 


