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TEORI-TEORI PEMBANGUNAN 

PENGELOMPOKAN TEORI 

Untuk mengelompokkan teori-teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara 
tepat dan sederhana bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak hal yang harus 
dipertimbangkan misalnya "periode waktu" lahirnya teori tersebut atau "ide" dari teori 
tersebut. Namun demikian, setelah memperhatikan beberapa kepustakaan yang 
membahas tentang teori pembangunan, akhirnya dibuat klasifikasi seperti yang 
dibahas dalarn bab ini. Tentunya tidak semua teori yang ada akan dibahas di sini 
mengingat buku ini hanya ditujukan untuk tingkat pengantar saja. 

Dari mazhab historismus dibahas teori Friedrich List, Bruno HiIlebrand, Karl Bucher, 
dan W. W Rostow. 

A. MAZHAB HISTORISMUS 

Mazhab Historismus ini melihat pembangunan ekonomi berdasarkan suatu pola 
pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah. Dalam alam pikiran mazhab ini 
fenomena ekonomi adalah produk perkembangan menyeluruh dan dalam tahap 
tertentu dalam perjalanan sejarah. Mazhab ini mendominasi pemikiran ekonomi di 
Jerman selama abad XIX sampai awal XX. 

FRIEDRICH LIST (Cara Produksi) 

List dipandang sebagai pelopor yang meletakkan landasan bagi pertumbuhan 
pemikiran ekonomi mazhab Historismus ini. Menurut List, sistem liberalisme yang 
laissez-faire dapat menjamin alokasi sumberdaya secara optimal. Perkembangan 
ekonomi sebenarnya tergantung pada peranan pemerintah, organisasi swasta dan 
lingkungan kebudayaan. Perkembangan ekonomi hanya akan terjadi,  jika dalam 
masyarakat ada kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perorangan.  

Perkembangan ekonomi, menurut List, melalui 5 tahap yaitu tahap primitif, beternak, 
pertanian, pertanian dan industri pengolahan (manufacturing), dan akhirnya 
pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. 

Pendekatan List dalam menentukan tahap-tahap perkembangan ekonomi tersebut 
berdasarkan pada "cara produksi" nya. 

Selain itu, List juga berpendapat bahwa daerah-daerah beriklim sedang paling cocok 
untuk pengembangan industri, karena adanya kepadatan penduduk yang sedang yang 
merupakan pasar yang cukup memadai. Sedangkan daerah tropis kurang cocok untuk 
industri karena pada umumnya daerah tersebut berpenduduk sangat padat dan 
pertanian masih kurang efisien. 

BRUNO HILDEBRAND (Cara Distribusi) 

Pemikiran Hildebrand selalu menekankan evolusi dalam perekonomian masyarakat. 
Sebagai kritiknya terhadap List, Hildebrand mengatakan bahwa perkembangan 
ekonomi bukan didasarkan pada "cara produksi" ataupun "cara konsumsi", tetapi 
pada "cara distribusi" yang digunakan. Oleh karena itu ia mengemukakan 3 sistem 
distribusi yaitu: 
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1. Perekonomian Barter (natura) 
2. Perekonomian Uang 
3. Perekonomian Kredit 

Sayangnya, Hildebrand tidak menjelaskan proses perkembangan dari tahap tertentu 
ke tahap berikutnya. Selain itu, Hildebrand juga ternyata tidak memberi sumbangan 
yang berarti terhadap peralatan analitis di bidang ilmu ekonomi. 

KARL BUCHER (Produksi & Distribusi) 

Pendapat Bucher merupakan sintesa dari pendapat List dan Hildebrand. Menurut 
Bucher, perkembangan ekonomi melalui 3 tahap yaitu: 

1. Produksi untuk kebutuhan sendiri (subsistem) 
2. Perekonomian kota di mana pertukaran sudah meluas  . 
3. Perekonomian nasional di mana peran pedagang menjadi semakin penting. 

W. W. ROSTOW 

Teori pembangunan ekonomi dari Rostow ini sangat populer dan paling banyak 
mendapatkan komentar dari para ahli. Teori ini pada mulanya merupakan artikel 
Rostow yang dimuat dalam Economics Journal (Maret 1956) dan kemudian 
dikembangkannya lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul The Stages of Economic 
Growth (1960). Menurut pengklasifikasian Todaro, teori Rostow ini dikelompokkan ke 
dalam model jenjang linear (linear stages mode). 

Menurut Rostow, proses pembancunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap : 

1) Masyarakat tradisional (the traditional society), 
2) Prasyarat untuk tinggal landas (the preconditions for take-off), 
3) Tinggal landas (the take-off), 
4) Menuju kekedewasaan (the drive to maturity), dan 
5) Masa konsumsi tinggi (the age of high mass-consumption) 

Dasar pembedaan tahap pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap tersebut adalah: 

1) Karakteristik perubahan keadaan ekonomi, 
2) sosial, dan 
3) politik, yang terjadi. 

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat 
tradisional menjadi masyarakat moderen merupakan suatu proses yang 
multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan hanya berarti perubahan struktur 
ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian 
dan peningkatan peranan sektor industri saja. 

Menurut Rostow, disamping perubahan seperti itu, pembangunan ekonomi berarti 
pula sebagai suatu proses yang menyebabkan antara lain: 

(1) perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya 
berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi ke luar. 

(2) perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu 
dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil. 
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(3) perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang 
tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah, dan sebagainya) menjadi 
investasi yang produktif. 

(4) perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi kurang merangsang 
pembangunan ekonomi (misalnya penghargaan terhadap waktu, penghargaan 
terhadap pertasi perorangan dan sebagainya). 

1) Masyakarat Tradisional 

Masyarakat yang fungsi produksinya terbatas yang ditandai oleh cara produksi yang 
relatif masih primitif (yang didasarkan pada ilmu dan teknologi pra-Newton) dan cara 
hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional, 
tetapi kebiasaan tersebut telah turun temurun. Tingkat produktivitas per pekerja 
masih rendah, oleh karena itu sebagian besar sumberdaya masyarakat digunakan 
untuk kegiatan sektor pertanian. Dalam sektor pertanian ini, struktur sosialnya 
bersifat hirarkhis yaitu mobilitas vertikal anggota masyarakat dalam struktur sosial 
kemungkinannya sangat kecil. Maksudnya adalah bahwa kedudukan seseorang dalam 
masyarakat tidak akan berbeda dengan nenek moyangnya. 

Sementara itu kegiatan politik dan pemerintah pada masa ini digambarkan Rostow 
dengan adanya kenyataan bahwa walaupun kadang-kadang terdapat sentralisasi dalam 
pemerintahan, tetapi pusat kekuasaan politik di daerah-daerah berada di tangan para 
tuan tanah yang ada di daerah tersebut. Kebijaksanaan pemerintah pusat selalu 
dipengaruhi oleh pandangan para tuan tanah di daerah tersebut. 

2) Tahap Prasyarat Tinggal Landas 

Tahap prasyarat tinggal landas ini didefinisikan Rostow sebagai suatu masa transisi di 
mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas 
kekuatan sendiri (selfsustained growth). Menurut Rostow, pada tahap ini dan 
sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis. 

Tahap prasyarat tinggal landas ini mempunyai 2 corak. 

1) Pertama adalah tahap prasyarat lepas landas yang dialami oleh negara-negara 
Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika, di mana tahap ini dicapai dengan 
perombakan masyarakat tradisional yang sudah lama ada. 

2) Kedua adalah tahap prasyarat tinggal landas yang dicapai oleh negara-negara yang 
born free (menurut Rostow) seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia 
Baru, di mana negara¬negara tersebut mencapai tahap tinggal landas tanpa harus 
merombak sistem masyarakat yang tradisional. Hal ini disebabkan oleh sifat dari 
masyarakat negara-negara tersebut yang terdiri dari imigran yang telah 
mempunyai sifat-sifat yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat untuk tahap 
prasyarat tinggal landas. 

Seperti telah diungkapkan di muka, Rostow sangat menekankan perlunya perubahan-
perubahan yang multidimensional, karena ia tak yakin akan kebenaran pandangan 
yang menyatakan bahwa pembangunan akan dapat dengan mudah diciptakan hanya 
jika jumlah tabungan ditingkatkan. Menurut pendapat tersebut tingkat tabungan yang 
tinggi akan mengakibatkan tiangkat investasi tinggi pula sehingga mempercepat 
pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh kenaikan pendapatan nasional. Namun 
menurut Rostow pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai jika diikuti oleh 
perubahan-perubahan lain dalam masyarakat. Perubahan-perubahan itulah yang akan 
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memungkinkan terjadinya kenaikan tabungan can penggunaan tabungan itu sebaik-
baiknya. 

Perubahan-perubahan yang dimaksudkan Rostow misalnya kemampuan masyarakat 
untuk menggunakan ilmu pengetahuan moderen dan membuat penemuan-penemuan 
baru yang bisa menurunkan biaya produksi. Disamping itu harus ada pula orang-orang 
yang menggunakan penemuan baru tersebut untuk memodernisir cara produksi dan 
harus didukung pula dengan adanya kelompok masyarakat yang menciptakan 
tabungan dan meminjamkannya kepada wiraswasta (entrepreneurs) yang inovatif 
untuk meningkatkan produksi dan menaikkan produktivitas. Singkatnya, kenaikan 
investasi yang akan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih cepat dari 
sebelumnya bukan semata-mata tergantung kepada kenaikan tingkat tabungan, tetapi 
juga kepada perubahan radikal dalam sikap masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, 
perubahan teknik produksi, pengambilan resiko, dan sebagainya. 

Selain hal-hal di atas, Rostow menekankan pula bahwa kenaikan tingkat investasi 
hanya mungkin tercipta jika terjadi perubahan dalam struktur ekonomi. Kemajuan di 
sektor pertanian, pertambangan, dan prasarana harus terjadi bersama-sama dengan 
proses peningkatan investasi. Pembangunan ekonomi hanya dimungkinkan oleh 
adanya kenaikan produktivitas di sektor pertanian dan perkembangan di sektor 
pertambangan. 

Menurut Rostow, kemajuan sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam masa 
peralihan sebelum mencapai tahap tinggal landas. Sementara itu pembangunan 
prasarana, menurut Rostow, bisa menghabiskan sebagian besar dari dana investasi. 
Investasi di bidang prasarana ini mempunyai 3 ciri yaitu tenggang waktu antara 
pembangunannya dan pemetikan hasilnya (gestation period) sangat lama, 
pembangun¬annya harus dilakukan secara besar-besaran sehingga memerlukan biaya 
yang banyak, dan manfaat pembangunannya dirasakan oleh masyarakat banyak. 
Berdasarkan sifatnya ini, maka pembangunan prasarana terutama sekali harus 
dilakukan pemerintah. 

Selain hal-hal yang diungkapkan di atas, Rostow juga menunjukkan bentuk perubahan 
dalam kepemimpinan pemerintahan dari masyarakat yang mengalami transisi. Untuk 
menjamin terciptanya pembangunan yang teratur, suatu kepemimpinan baru haruslah 
mempunyai sifat nasionalisme yang reaktif (reactive nationalism) yaitu bereaksi 
secara positif atas tekanan¬tekanan dari negara maju. Rostow yakin bahwa tanpa 
adanya tekanan atau hinaan dari negara¬negara maju, modernisasi yang terjad Tahap 
Tinggal Landas 

3) Tahap tinggal landas, 

pertumbuhan ekonomi selalu terjadi. Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang 
drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat 
dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Sebagai akibat dari 
perubahan¬perubahan tersebut secara teratur akan tercipta inovasi-inovasi dan 
peningkatan investasi. Investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju 
pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. 
Dengan demikian tingkat pendapatan per kapita semakin besar. 

Menurut taksiran Rostow, masa tinggal landas di beberapa negara adalah seperti 
tampak pada Tabel di bawah ini. 
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NEGARA MASA TINGGAL 
LANDAS 

SEKTOR PEMIMPIN 

Inggris 1783 – 1802 Industri tekstil 

Perancis 1830 -1860 Jaringan jalan kereta api 

Belgia 1833 -1860  

Amerika 
Serikat 

1843 -1860 Jaringan jalan kereta api 

Jerman 1850 -1873 Jaringan jalan kereta api 

Swedia 1868- 1890 Industri kayu 

Jepang 1878 -1900 Industri sutera 

Rusia 1890 -1914 Jaringan jalan kereta api 

Kanada 1896 -1914 Jaringan jalan kereta api 

Argentina 1935 Industri substitusi impor 

Turki 1937 - 

India 1952  

Cina Komunis 1952  

 

Dari Tabel di atas bisa disimpulkan bahwa: 

1) sebagian besar negara Barat mencapai masa tinggal landas pada abad yang lalu, 
kecuali Inggris, yang sudah mencapainya seabad sebelumnya. 

2) masa tinggal landas itu berkisar antara 20 - 30 tahun. 

Rostow mengemukakan 3 ciri utama dan negara-negara yang sudah mencapai masa 
tinggal landas yaitu: 

1. Terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5 persen atau kurang menjadi 10 
persen dari Produk Nasional Bersih (Net National Product= NNP). 

2. Terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat 
pertumbuhan yang sangat tinggi (leading sectors). 

3. Terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang bisa 
menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi yang bisa 
menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi. 

Di sini juga termasuk kemampuan negara tersebut untuk mengerahkan sumber-
sumber modal dalam negeri, karena kenaikan tabungan dalam negeri peranannya 
besar sekali dalam menciptakan tahap lepas landas. Inggris dan Jepang, misalnya 
mencapai masa tinggal landas tanpa mengimpor modal (bantuan luar negeri) sama 
sekali. 

Menurut Rostow  perkembangan sektor pemimpin (leading sector) berbeda-beda 
untuk setiap negara. Di Inggris, tekstil katun merupakan sektor pemimpin pada masa 
tinggal landasnya, sedangkan perkembangan jaringan jalan kereta api memegang 
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peranan yang sama di Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Kanada, dan Rusia. Di 
Swedia, sektor pemimpin adalah industri kayu, di Jepang sutera, dan Argentina adalah 
industri substitusi impor barang-barang konsumsi. 

Berdasarkan pada kenyataan tersebut, Rostow mengambil kesimpulan bahwa untuk 
mencapai tahap tinggal landas tidak satu sektor ekonomipun yang baku untuk semua 
negara yang bisa menciptakan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, suatu negara 
tertentu tidak bisa hanya sekadar mencontoh pola perkembangan sektor pemimpin 
negara-negara lain. Namun demikian, ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan 
dalam menciptakan sektor pemimpin yaitu: 

1. Harus ada kemungkinan untuk perluasan pasar bagi barang-barang yang 
diproduksi yang mempunyai kemungkinan untuk berkembang dengan cepat. 

2. Dalam sektor tersebut harus dikembangkan teknik produksi yang modern dan 
kapasitas produksi harus bisa diperluas. 

3. Harus tercipta tabungan dalam masyarakat dan para pengusaha harus 
menanamkan kembali keuntungannya untuk membiayai pembangunan sektor 
pemimpin. 

4. Pembangunan dan transformasi teknologi sektor pemimpin haruslah bisa 
menciptakan kebutuhan akan adanya perluasan kapasitas dan modernisasi sektor-
sektor lain. 

4) Tahap Menuju Kekedewasaan 

Tahap menuju kedewasaan ini diartikan Rostow sebagai masa di mana masyarakat 
sudah secara efektif menggunakan teknologi moderen pada hampir semua kegiatan 
produksi. Pada tahap ini sektor-sektor pemimpin baru akan muncul menggantikan 
sektor-sektor pemimpin lama yang akan mengalami kemunduran. Sektor-sektor 
pemimpin baru ini coraknya ditentukan oleh perkem¬bangan teknologi, kekayaan 
alam, sifat-sifat dari tahap lepas landas yang terjadi, dan juga oleh kebijaksanaan 
pemerintah. 

Dalam menganalisis karakteristik tahap menuju ke kedewasaan, Rostow menekankan 
analisisnya kepada corak perubahan sektor-sektor pemimpin di beberapa negara yang 
sekarang sudah maju. la juga menunjukkan bahwa di tiap-tiap negara 
tersebutjenis¬jenis sektor pemimpin pada tahap sesudah tinggal landas adalah 
berbeda dengan yang ada pada tahap tinggal landas. Di Inggris, misalnya, industri 
tekstil yang telah mempelopori pembangunan pada tahap tinggal landas telah 
digantikan oleh industri besi, batu bara dan peralatan teknik berat. Sedangkan di 
Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman di mana pembangunanjaringanjalan kereta api 
memegang peranan penting pada tahap tinggal landas, telah digantikan oleh industri 
baja dan industri peralatan berat pada tahap menuju ke kedewasaan. 

Selanjutnya Rostow mengemukakan pula karakteristik non-ekonomis dari masyarakat 
yang teiah mencapai tahap menuju ke kedewasaan sebagai berikut: 

1. Struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan. Peranan sektor industri 
semakin penting, sedangkan sektor pertanian menurun. 

2. Sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan. Peranan manajer 
professional semakin penting dan menggantikan kedudukan pengusaha-pemilik. 
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3. Kritik-kritik terhadap industrialisasi mulai muncul sebagai akibat dari 
ketidakpuasan terhadap dampak industrialisasi. 

5) Tahap Konsumsi Tinggi 

Tahap konsumsi tinggi ini merupakan tahap terakhir dari teori pembangunan ekonomi 
Rostow. Pada tahap ini perhatian masyarakat telah lebih menekankan pada masalah-
masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat bukan lagi 
kepada masalah produksi. 

Pada tahap ini ada 3 macam tujuan masyarakat (negara) yaitu: 

1. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri dan kecenderungan ini bisa 
berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain. 

2. Menciptakan negara kesejahteraan (welfare state) dengan cara mengusahakan 
terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem pajak yang 
progresif. 

3. Meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok (sandang, pangan, 
dan papan) menjadi meliputi pula barang-barang konsumsi tahan lama dan 
barang-barang mewah. 

Beberapa Kritik terhadap Teori Rostow 

Beberapa kritik yang muncul terhadap teori Rostow ini antara lain berkaitan dengan 
adanya tumpang tindih tahapan, periode jangka waktu tahap tinggal landas yang 
meragukan, adanya masyarakat yang tidak melalui tahap tradisional. 

 

MAZHAB  ANALITIS 

Teori-teori pembangunan ekonomi yang termasuk dalam mazhab ini berusaha 
mengungkapkan proses pertumbuhan ekonomi secara logis dan taat-asas (konsisten), 
tetapi sering bersifat abstrak dan kurang menekankan kepada aspek empiris 
(historis)nya. Kecenderungan semacam ini tampak lebih jelas dalam teori-teori 
pertumbuhan "modern". 

TEORI KLASIK: 

1. ADAM SMITH (1723 - 1790) 

Adam Smith ternyata bukan saja terkenal sebagai pelopor pembangunan ekonomi dan 
kebijaksanaan laissez-faire, tetapi juga merupakan ekonom pertama yang banyak 
menumpahkan perhatian kepada masalah pertumbuhan ekonomi. Dalam bukunya An 
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) ia mengemukakan 
tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. 

Agar inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Smith ini mudah dipahami, kita 
bedakan dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu: 

a. pertumbuhan output total 
b. pertumbuhan penduduk 
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ad (a) Pertumbuhan Output Total 

Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Smith ada tiga yaitu: 

1. sumberdaya alam yang tersedia (atau faktor produksi "tanah") 
2. sumberdaya insani (atau jumlah penduduk) 
3. stok barang modal yang ada. 

Menurut Smith, sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling 
mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang 
tersedia merupakan "batas maksimum" bagi pertumbuhan suatu perekonomian. 
Maksudnya, jika sumberdaya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah 
penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan 
output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya 
alam tersebut telah digunakan secara penuh. 

Sumberdaya insani jumlah penduduk) mempunyai peranan yang pasif dalam proses 
pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan 
kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. 

Stok modal, menurut Smith, merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan 
tingkat output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah 
dan fingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal 
(sampai "batas maksimum" dari sumber alam). 

Pengaruh stok modal terhadap tingkat output total bisa secara langsung dan talk 
langasung. Pengaruh langsung ini maksudnya adalah karena pertambahan modal 
(sebagai input) akan langsung meningkatkan output. Sedangkan pengaruh talk 
langsung maksudnya adalah peningkatan produktivitas per kapita yang dimungkinkan 
oleh karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi. Semakin besar 
stok modal, menurut Smith, semakin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi 
dan pembagian kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas per 
kapita. 

Spesialisasi dan pembagian kerja ini bisa menghasilkan pertumbuhan output, menurut 
Smith, karena spesialisasi tersebut bisa meningkatkan ketrampilan setiap pekerja 
dalam bidangnya dan pembagian kerja bisa mengurangi waktu yang hilang pada saat 
peralihan macam pekerjaan. 

Namun demikian, sebenarnya ada 2 faktor penunjang penting dibalik proses 
akumulasi modal bagi terciptanya pertumbuhan output yaitu: 

1. makin meluasnya pasar, dan 
2. adanya tingkat keuntungan di atas tingkat keuntungan minimal. 

Menurut Smith, potensi pasar akan bisa dicapai secara maksimal jika, dan hanya jika, 
setiap warga masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan 
pertukaran dan melakukan kegiatan ekonominya. Untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi perlu dilakukan pembenahan dan penghilangan peraturan-peraturan, 
undang-undang yang menjadi penghambat kebebasan berusaha dan kegiatan 
ekonomi, baik antara warga masyarakat di suatu negara maupun antara warga 
masyarakat antarnegara. Hal ini menunjukkan bahwa Adam Smith merupakan 
penganjur laissez-faire dan free trade. 
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Faktor penunjang yang kedua yaitu tingkat keuntungan yang memadai. Tingkat 
keuntungan ini erat hubungannya dengan luas pasar. Jika pasar tidak tumbuh secepat 
pertumbuhan modal, maka tingkat keuntungan akan segera merosot, dan akhirnya 
akan mengurangi gairah para pemilik modal untuk melakukan akumulasi modal. 
Menurut Adam Smith, dalam jangka panjang tingkat keuntungan tersebut akan 
menurunkan dan pada akhirnya akan mencapai tingkat keuntungan minimal pada 
posisi stasioner perekonomian tersebut. 

ad (b) Pertumbuhan Penduduk 

Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkatjika tingkat upah yang 
berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan 
untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten, maka orang-orang akan 
kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran meningkat. 
Sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat upah subsisten, 
maka jumlah penduduk akan menurun. 

Tingkat upah yang berlaku, menurut Adam Smith, ditentukan oleh tarik-menarik 
antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi 
dan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja (D) tumbuh lebih cepat daripada 
penawaran tenaga kerja (S). 

Sementara itu permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat 
output masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan permintaan akan tenaga kerja 
ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju 
pertumbuhan output. 

Kritik terhadap Teori Adam Smith 

Seperti digambarkan di muka, teori Adam Smith ini telah memberikan sumbangan 
yang besar dalam menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi terjadi dan faktor-
faktor apa yang dapat menghambatnya. Namun demikian, ada beberapa kritik 
terhadap teori Adam Smith antara lain: 

1. Pembagian Kelas dalam Masyarakat 

Teori Smith ini didasarkan pada lingkungan sosial ekonomi yang berlaku di Inggris 
dan di beberapa negara Eropa. Teori ini mengasumsikan adanya pembagian 
masyarakat secara tegas yaitu antara golongan kapitalis (termasuk tuan tanah) dan 
para buruh. Padahal dalam kenyataan¬nya, seringkali kelas menengah mempunyai 
peran yang sangat penting dalam masyarakat modern. Dengan kata lain, teori Smith 
mengabaikan peranan kelas menengah dalam mendorong pembangunan ekonomi. 

2. Alasan Menabung 

Menurut Smith orang yang dapat menabung adalah para kapitalis, tuan tanah, dan 
lintah darat. Namun ini adalah alasan yang tidak adil, sebab tidak terpikir olehnya 
bahwa sumber utama tabungan di dalam masyarakat yang maju adalah para penerima 
pendapatan, dan bukan kapitalis serta tuan tanah. 

3. Asumsi Persaingan Sempurna 

Asumsi utama teori Adam Smith ini adalah persaingan sempurna. Kebijakan pasar 
bebas dari persaingan sempurna ini tidak ditemukan di dalam perekonomian 
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manapun. Sejumlah kendala batasan malahan dikenakan pada sektor perorangan 
(misalnya larangan monopoli) dan perdagangan internasional (misalnya adanya 
proteksi) pada setiap negara di dunia. 

4. Pengabaian Peranan Entrepreneur 

Smith agak mengambaikan peranan entrepreneur dalam pembangunan. Padahal para 
entrepreneur ini mempunyai peranan yang sentral dalam pembangunan. Mereka 
inilah yang menciptakan inovasi dan pada akhirnya menghasilkan akumulasi modal. 

5. Asumsi Stasioner 

Menurut Smith, hasil akhir suatu perekonomian kapitalis adalah keadaan stasioner. IN 
berarti bahwa perubahan hanya terjadi di sekitar titik keseimbangan tersebut. Padahal 
dalam kenyataannya proses pembangunan itu seringkali terjadi teratur dan tidak 
seragam. Jadi asumsi ini tidak realistis. 

DAVID RICARDO (1772 - 1823) 

Garis besar proses pertumbuhan dan kesimpulan-kesimpulan dari Ricardo tidak jauh 
berbeda dengan teori Adam Smith. Tema dari proses pertumbuhan ekonomi masih 
pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. 
Selain itu Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (sumberdaya 
alam) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses 
pertumbuhan suatu masyarakat. 

Teori Ricardo ini diungkapkan pertama kali dalam bukunya yang berjudul The 
Principles of Political Economy and Taxation yang diterbitkan pada tahun 1917. 

Proses Pertumbuhan 

Sebelum membicarakan aspek-aspek pertumbuhan dari Ricardo, terlebih dulu kita 
coba untuk mengenai ciri-ciri perekonomian Ricardo sebagai berikut: 

a) Jumlah tanah terbatas. 
b) Tenaga kerja (penduduk) meningkat atau menurun tergantung pada apakah 

tingkat upah di atas atau di bawah tingkat upah minimal (tingkat upah alamiah = 
natural wage). 

c) Akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal 
berada di atas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka 
melakukan investasi. 

d) Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu. 
e) Sektor pertanian dominan. 

Dengan terbatasnya luas tanah, maka pertumbuhan.penduduk (tenaga kerja) akan 
menurunkan produk marginal (marginal product) yang kita kenal dengan istilah the 
law of diminishing returns. Selama buruh yang dipekerjakan pada tanah tersebut bisa 
menerima tingkat upah di atas tingkat upah alamiah, maka penduduk (tenaga kerja) 
akan terus bertambah, dan hal ini akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerja 
dan pada gilirannya akan menekankan tingkat upah ke bawah. 

Proses yang dijelaskan di atas akan berhenti jika tingkat upah turun sampai tingkat 
upah alamiah. Jika tingkat upah turun sampai di bawah tingkat upah alamiah, maka 
jumlah penduduk (tenaga kerja) menurun. Dan tingkat upah akan naik lagi sampai 
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tingkat upah alamiah. Pada posisi ini jumlah penduduk konstan. Jadi dari segi faktor 
produksi tanah dan tenaga kerja, ada suatu kekuatan dinamis yang selalu menarik 
perekonomian ke arah tingkat upah minimum, yaitu bekerjanya the law of diminishing 
returns. Menurut Ricardo, peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah 
cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, artinya, bisa memperlambat 
bekerjanya the law of diminishing returns yang pada gilirannya akan memperlambat 
pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal. Inilah inti dari proses 
pertumbuhan ekonomi (kapitalis) menurut Ricardo. Proses ini tidak lain adalah proses 
tarik menarik antara dua kekuatan dinamis yaitu antara: 

a) the law of diminishing returns dan 
b) kemajuan teknologi. 

Sayangnya, proses tarik-menarik tersebut akhirnya dimenangkan oleh the law of 
diminishing returns, demikian Ricardo. Keterbatasan faktor produksi tanah 
(sumbersdaya alam) akan membatasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Suatu 
negara hanya bisa tumbuh dampai batas yang dimungkinkan oleh sumberdaya 
alamnya. 

Apabila semua potensi sumberdaya alam telah dieksploitir secara penuh maka 
perekonomian berhenti tumbuh. Masyarakat mencapai posisi stasionernya, dengan 
ciri-ciri sebagai berikut: 

a) tingkat output konstan 
b) jumlah penduduk konstan 
c) pendapatan per kapita juga menjadi konstan 
d) tingkat upah pada tingkat upah alamiah (minimal) 
e) tingkat keuntungan pada tingkat yang minimal 
f) akumulasi modal berhenti (stok modal konstan) 
g) tingkat sewa tanah yang maksimal. 

Kritik terhadap Teori Ricardo 

1. Pengabaian Pengaruh Kemajuan Teknologi 

Ricardo menjelaskan bahwa kemajuan teknologi di sektor industri akan 
mengakibatkan penggantian tenaga kerja. Pada awalnya kemajuan teknologi tersebut 
dapat menahan laju berlakunya the law of diminishing returns, tetapi akhirnya 
pengaruh kemajuan teknologi tersebut habis dan perekonomian menuju ke arah 
stasioner. Kenyataannya kenaikan produksi pertanian yang sangat pesat di negara-
negara maju telah membuktikan bahwa Ricardo kurang memperhatikan potensi 
kemajuan teknologi dalam menahan laju berlakunya the law of diminishing returns 
dari faktor produksi tanah. 

2. Pengertian yang Salah tentang Keadaan Stasioner 

Pandangan Ricardo bahwa negara akan mencapai keadaan stasioner secara otomatis 
adalah tidak beralasan, karena tidak ada perekonomian yang mencapai keadaan 
stasioner dengan laba yang meningkat, produksi yang meningkat, dan akumulasi 
modal terjadi. 
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3. Pengabaian Faktor-faktor Kelembagaan 

Salah satu kelemahan pokok dari teori Ricardo ini adalah pengabaian peranan faktor-
faktor kelembagaan. Faktor-faktor ini diasumsikan secara tertentu. Meskipun 
demikian, faktor tersebut penting sekali dalam pembangunan ekonomi dan tidak dapat 
diabaikan. 

4. Teori Ricardo bukan Teori Pertumbuhan 

Menurut Schumpeter, teori Ricardo bukanlah teori pertumbuhan ekonomi tetapi teori 
distribusi yang menentukan besarnya pangsa tenaga kerja, tuan tanah, dan pemilik 
modal. Bahkan dia menganggap bahwa pangsa untuk tanah adalah sangat utama, dan 
sisanya sebagai pangsa tenaga kerja dan modal. Ricardo gagal menunjukkan teori 
distribusi fungsional karena ia tidak menentukan pangsa dari masing-masing faktor 
produksi secara terpisah. 

5. Pengabaian Suku Bunga 

Kelemahan lain dari teori Ricardo ini adalah pengabaian suku bunga dalam 
pertumbuhan ekonomi. la tidak menganggap suku bunga sebagai imbalan jasa yang 
terpisah dari modal tetapi termasuk dalam laba. Pendapat yang salah ini berasal dari 
ketidakmampuannya untuk membedakan pemilik modal dari pengusaha 
(entrepreneur). 

TEORI NEO KLASIK (SOLOW-SWAN) 

Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini 
berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut 
pandangan ekonomi Klasik. Ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan 
teori tersebut adalah Robert Solow (Massachussets Institute of Technology) dan Trevor 
Swan (The Australian National University). Solow ini memenangkan hadiah Nobel 
Ekonomi tahun 1987 atas karyanya tentang teori pertumbuhan ekonomi ini. 

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan 
faktor¬faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat 
kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari 
analisis Klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh 
(full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan 
sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai di mana perekono¬mian akan berkembang 
tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. 

Selanjutnya menurut teori ini, rasio modal-output (capital-output ratio = COR) bisa 
berubah. Dengan kata lain, untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa 
digunakanjumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang 
jumlahnya berbeda-beda pula, sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika lebih banyak 
modal yang digunakan, maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit. Sebaliknya 
jika modal yang digunakan lebih sedikit, maka lebih banyak tenaga kerja yang 
digunakan. Dengan adanya "keluwesan" (fleksibilitas) ini suatu perekonomian 
mempunyai kebebasan yang talk terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan 
tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu. 

Sifat teori pertumbuhan Neo Klasik bisa digambarkan seperti pada Gambar dibawah 
ini. Fungsi produksinya ditunjukkan oleh IL, IZ, dan seterusnya. Dalam fungsi 
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produksi yang berbentuk demikian, suatu tingkat output tertentu dapat diciptakan 
dengan menggunakan berbagai kombinasi modal dan tenaga kerja. Misalnya untuk 
menciptakan output sebesar I,, kombinasi modal dan tenaga kerja yang dapat 
digunakan antara lain (a) K3 dengan L3, (b) K2 dengan LZ, dan (c) Ki dengan Li. 
Dengan demikian, walaupun jumlah modal berubah tetapi terdapat kemungkinan 
bahwa tingkat output tidak mengalami perubahan. 

Di samping itu, jumlah output dapat mengalami perubahan walaupun jumlah modal 
tetap. Misalnya walaupun jumlah modal tetap sebesar K3, jumlah output dapat 
diperbesar menjadi IZ, jika tenaga kerja digunakan ditambah dari L3 menjadi L3. 

Teori pertumbuhan Neo Klasik ini mempunyai banyak variasi, tetapi pada umumnya 
mereka dldasarkan kepada fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh Charles 
Cobb dan Paul Douglas yang sekarang dikenal sebutan fungsi produksi Cobb-Douglas. 

Fungsi tersebut bisa dituliskan dengan cara berikut: 

�� � ��
�����

	 

 di mana: 
�� � tingkat produksi pada tahun t 
�� � tingkat teknologi pada tahun t 
�� �jumlah stok barang modal pada tahun t 
�� �jumlah tenaga kerja pada tahun t 
a = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal. 
b = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja. 

Nilai ��, a dan b bisa diestimasi secara empiris. Tetapi pada umumnya 
nilai a dan b ditentukan saja besarnya dengan menganggap bahwa a + b = 1, yang 
berarti bahwa a dan b nilainya adalah sama dengan produksi batas dari masing- 
masing faktor produksi tersebut. Dengan kata lain, nilai a dan b ditentukan dengan 
melihat peranan tenaga kerja dan modal dalam menciptakan output. 
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TEORI  KEYNESIAN (HARROD-DOMAR) 

Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom sesudah 
Keynes yaitu Evsey Domar dan R. F. Harrod. Domar mengemukakan teorinya tersebut 
pertama kali pada tahun 1947 dalam jurnal American Economic Review, sedangkan 
Harrod telah mengemukakannya pada tahun 1939 dalam Economic Journal. Teori ini 
sebenarnya dikembangkan oleh kedua ekonom secara send iri-sendiri, tetapi karena 
inti teori tersebut sama, maka sekarang ini dikenal sebagai teori Harrod-Domar. 

Teori Harrod-Domar itu merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan 
ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang 
lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. 
Sedangkan teori Harrod¬Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar 
perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, 
teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa 
tumbuh dan berkembang dengan mantap (steady growth). 

Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi yaitu: 

1) perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang-
barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh. 

2) terdiri dari 2 sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti 
pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada. 

3) besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan 
nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol. 

4) kecenderungan untuk menabung (marginal propensity to save = MPS) besarnya 
tetap, demikian juga ratio antara modal-output (capital-output ratio = COR) dan 
rasio pertambahan modal-output (incremental capital-output ratio = ICOR). COR 
dan ICOR yang tetap ini bisa dilihat pada Gambar 3.2. 

Dalam teori Harrod-Domar ini, fungsi produksinya berbentuk L karena sejumlah 
modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat output tertentu (modal dan tenaga kerja 
tidak substitutif). Untuk menghasilkan output sebesar Q, diperlukan modal Ki dan 
tenaga kerja L,, dan apabila kombinasi itu berubah maka tingkat output berubah. 
Untuk output sebesar Q2, misalnya hanya dapat diciptakan jika stok modal sebesar K2. 

Setelah mengemukakan berbagai asumsi di atas, sekarang kita membahas inti dari 
teori Harrod-Domar tersebut. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat 
menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk 
mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. 
Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-
investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika kita menganggap bahwa ada 
hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan output total 
(Y), misalnya jika 3 rupiah modal diperlukan untuk menghasilkan (kenaikan) output 
total sebesar 1 rupiah, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi 
baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal-output 
tersebut. 
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Fungsi Produksi Harrod - Domar 
  

 
Hubungan tersebut, yang telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output (COR), 
yaitu 3 berbanding 1. Jika kita menetapkan COR = k, rasio kecenderungan menabung 
(MPS) = s yang merupakan proporsi tetap dari output total, dan investasi ditentukan 
oleh tingkat tabungan, maka kita bisa menyusun model pertumbuhan ekonomi yang 
sederhana seperti berikut: 
  
1. Tabungan (S) merupakan suatu proporsi (s) dari output total (Y), oleh karenanya 

kita mempunyai persamaan yang sederhana: 


 � �.       ��� 

2. Investasi (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal dan dilambangkan 
dengan (K, maka 

� � ���      ���� 

Tetapi karena stok modal (K) mempunyai hubungan langsung dengan output total 
(Y), seperti ditunjukkan oleh COR atau k, maka 

�

�
~ � ���� 

��

�
~ � �  ���� ∆�~ � �. �       ����� 

3. Akhirnya, karena tabungan total (S) harus sama dengan investasi total (I), maka 


 � �      ����� 

Tetapi dari persamaan (I) di atas kita tahu bahwa S= s.Y dan dari persamaan (II) dan 
(Ila) kita tahu bahwa I = (K = k.(Y. Oleh karena itu, kita bisa menuliskan identitas dari 
tabungan yang sama dengan investasi pada persamaan (Ila) itu sebagai: 

� � �.  � !. ∆ � ∆" � # atau 

�.  � !. ∆  

dan akhirnya kita mendapatkan: 
� 

 
�  

�

!
        ��$� 

� 

 
 pada persamaan (IV) menunjukkan tingkat pertumbuhan output (persentase 

perubahan output). 
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Persamaan (IV), yang merupakan persamaan Harrod-Domar yang disederhanakan, 

menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output 
� 

 
  ditentukan secara bersama oleh 

rasio tabungan (s) can rasio modal-output (COR = k). Secara lebih spesifik, persamaan 
itu menunjukkan bahwa tingka± pertumbuhan output secara positif berhubungan 
dengan rasio tabungan. Makin tinggi tabungan dan diinvestasikan, makin tinggi pula 
output. Sedangkan hubungan antara COR dengan tingkat  pertumbuhan output adalah 
negatif (makin besar COR, makin rendah tingkat pertumbuhan  output). 

Logika ekonomi dari persamaan (IV) itu sangat sederhana. Jika ingin tumbuh, 
perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari 
output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian diinvestaskan, maka 
semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh. Tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi 
yang nyata sebenarnya tergantung pada produktivitas dari investasi. Produktivitas 
investasi tersebut, yaitu berapa banyak tambahan investasi, bisa dihitung dengan 
kebalikan dari rasio modal - output (COR atau k) karena kebalikan ini (1/k) 
menggambarkan rasio output-modal atau rasio output- investasi. Selanjutnya dengan 
mengalikan tingkat investasi baru yaitu s= IN dengan produktivitasnya yaitu 1/k, akan 
menghasilkan tingkat kenaikan output total.  

Karena � �
�

 
dan

#

!
bisa dituliskan dengan 

#
#

∆ 1
, maka  �.

#

4
� �/   

Sebagai contoh perhitungan dari tingkat pertumbuhan ekonomi menurut Harrod-
Domar ini adatah seperti di bawah ini; 
  
Misalkan rasio modal-output (COR atau k) dari suatu negara adalah 3 dan rasio 
tabungan adalah 6 persen dari output total. Dengan menggunakan persamaan (IV) kita 
akan mendapatkan bahwa pertumbuhan ekonomi per tahun negara tersebut adalah 2 
persen. 

∆ 

 
�

�

 
�

6

7
� 2%  

Sekarang jika tingkat tabungan sebesar 15 persen, maka pertumbuhan ekonomi negara 
terbentuk naik dari 2 persen menjadi 5 persen per tahun. 

∆ 

 
�

�

4
�

#8

7
�  5% 

Demikianlah gambaran secara ringkas teori Keynesian yang dalam hal ini "diwakili" 
oleh teori Harrod-Domar. 

Keterbatasan Teori Harrod-Domar 

Ada beberapa kelemahan dari teori Harrod-Domar ini yang patut untuk dikemukakan 
yaitu: 

1. MPS dan ICOR Tidak Konstan. Menurut teori ini, kecenderungan untuk 
menabung (MPS) dan ICOR diasumsikan konstan. Padahal kenyataannya kedua 
hal tersebut mungkin sekali berubah dalam jangka panjang dan ini berarti 
memodifikasi persyaratan-persyaratan pertumbuhan yang mantap yang 
diinginkan. 
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2. Proporsi Penggunaan Tenaga Kerja dan Modal Tidak Tetap. Asumsi 
bahwa tenaga kerja dan modal dipergunakan dalam proporsi yang tetap tidaklah 
dapat dipertahankan. Pada umumnya tenaga kerja dapat menggantikan modal dan 
perekonomian dapat bergerak lebih mulus ke arah lintasan pertumbuhan yang 
mantap. Dalam kenyataannya, lintasan ini tidak begitu stabil sehingga 
perekonomian harus mengalami inflasi kronis atau pengangguran kronis jika G 
tidak berhimpit dengan GW. 

3. Harga Tidak akan Tetap Konstan. Model Harrod-Domar ini mengabaikan 
perubahan-perubahan harga pada umumnya. Padahal perubahan harga selalu 
terjadi di setiap waktu dan sebaliknya dapat menstabilkan situasi yang tidak stabil. 

4. Suku Bunga Berubah. Asumsi bahwa suku bunga tidak mengalami perubahan 
adalah tidak relevan dengan analisis yang bersangkutan. Suku dapat berubah dan 
pada akhirnya akan mempengaruhi investasi. 

  
TEORI SCHUMPETER 

Teori Schumpeter ini pertama kali dikemukakan dalam bukunya yang berbahasa 
Jerman pada tahun 1911 yang dikemukakan pada tahun 1934 diterbitkan dalam bahasa 
Inggris dengan judul The Theory of Economic Development. Kemudian Schumpeter 
menggambarkan teorinya lebih lanjut tentang proses pembangunan dan faktor utama 
yang menentukan pembangunan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1939 
dengan judul Business Cycle. 

Salah satu pendapat Schumpeter yang penting, yang merupakan landasan teori 
pembangunannya, adalah keyakinannya bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem 
yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang.pesat. Namun 
demikian, Schumpeter meramalkan secara pesimis bahwa dalam jangka panjang 
sistem kapitalisme akan mengalami kemandegan (stagnasi). Pendapat ini sama dengan 
pendapat kaum Klasik. 

Sekarang bagaimana proses perkembangan ekonomi ? Menurut Schumpeter, faktor 
utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan 
pelakunya adalah para inovator atau wiraswasta (entrepreneur). Kemajuan ekonomi 
suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para 
entrepreneur. Dan kemajuan ekonomi tersebut diartikan sebagai peningkatan output 
total masyarakat. 

Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pengertian 
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi walaupun keduanya merupakan 
sumber peningkatan output masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi 
adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya 
jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa 
adanya perubahan "teknologi" produksi itu sendiri. Misalnya kenaikan output yang 
disebabkan oleh pertumbuhan stok modal tanpa perubahan teknologi produksi yang 
lama. 

Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh 
inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta. Inovasi di sini berarti perbaikan 
"teknologi" dalam arti luar, misalnya penemuan produk baru, pembukaan pasar baru, 
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dan sebagainya. Inovasi tersebut menyangkut perbaikan kuantitatif dari sistem 
ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para wiraswastanya. 

Pembangunan ekonomi berawal pada suatu lingkungan sosial, politik, dan teknologi 
yang menunjang kreativitas para wiraswasta. Adanya lingkungan yang menunjang 
kreativitas akan menimbulkan beberapa wiraswasta perintis (pioneer) yang mencoba 
menerapkan ide-ide baru dalam kehidupan ekonomi (cara berproduksi baru, produk 
baru, bahan mentah, dan sebagainya). Mungkin tidak semua perintis tersebut akan 
berhasil dalam melakukan inovasi. Bagi yang berhasil melakukan inovasi tersebut akan 
menimbulkan posisi monopoli bagi pencetusnya. Posisi monopoli ini akan 
menghasilkan keuntungan di atas keuntungan normal yang diterima para pengusaha 
yang tidak berinovasi. Keuntungan monopolistis ini merupakan imbalan bagi para 
inovator can sekaligus juga merupakan rangsangan bagi para calon inovator. Hasrat 
untuk berinovasi terdorong oleh adanya harapan memperoleh keuntungan 
monopolistis tersebut. 

Inovasi mempunyai 3 pengaruh yaitu: 

1. diperkenalkannya teknologi baru 
2. menimbulkan keuntungan lebih (keuntungan monopolistis) yang merupakan 

sumber dana penting bagi akumulasi modal. 
3. inovasi akan diikuti oleh timbulnya proses peniruan (imitasi) yaitu adanya 

pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi baru tersebut. 

Proses peniruan (imitasi) tersebut di atas pada akhirnya akan diikuti oleh investasi 
(akumulasi modal) oleh para peniru (imitator) tersebut. Proses peniruan ini 
mempunyai pengaruh berupa: 

a) menurunnya keuntungan monopolistis yang dinikmati oleh para inovator, dan 
b) penyebaran teknologi baru di dalam masyarakat, berarti teknologi tersebut tidak 

lagi menjadi monopoli bagi pencetusnya. 

Kesemua proses yang dijelaskan dimuka meningkatkan output masyarakat dan secara 
keseluruhan merupakan proses pembangunan ekonomi. Dan menurut Schumpeter, 
sumber kemajuan ekonomi yang lebih penting adalah pembangunan ekonomi 
tersebut. 

Faktor-faktor Penunjang Inovasi : 

Schumpeter membedakan inovasi dan invensi (penemuan). Seseorang yang 
menemukan msein uap bisa disebut inventor (penemu), tetapi bukan inovator. 
Pengusaha yang mendirikan perusa¬haan karena api adalah inovatornya. Dengan kata 
lain, inovasi adalah penerapan pengetahuan teknologi di dunia ekonomi, komersial, 
dan kemasyarakatan. Jadi seorang inovator belum tentu inventor, atau sebaliknya. 

Menurut Schumpeter ada 5 macam kegiatan yang dimasukkan sebagai inovasi yaitu: 

1. diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada. 
2. diperkenalkannya cara berproduksi baru. 
3. pembukaan daerah-daerah pasar baru. 
4. penemuan sumber-sumber bahan mentah baru. 
5. perubahan organisasi industri sehingga efisiensi industri. 
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Syarat-syarat terjadinya inovasi: 

a) harus tersedia cukup calon-calon pelaku inovasi (inovator dan wiraswasta) di 
dalam masyarakat. 

b) harus ada lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang bisa merangsang semangat 
inovasi dan pelaksanaan ide-ide untuk berinovasi. 

Sedangkan yang dimaksudkan dengan inovator atau entrepreneur adalah orang-orang 
yang terjun dalam dunia bisnis yang mempunyai semangat dan keberanian untuk 
menerapkan ide-ide baru menjadi kenyataan. Seorang inovator atau entrepreneur 
biasanya berani mengambil resiko usaha, karena memang ide-ide baru tersebut belum 
pernah dicoba diterapkan secara ekonomis sebelumnya. Biasanya mereka berani 
mengambil resiko usaha tersebut karena: 

a) adanya kemungkinan bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan monopolistis 
jika usahanya berhasil, dan 

b) adanya semangat dan keinginan pada diri mereka untuk bisa mengalahkan 
saingan-saingan mereka melalui ide baru. 

Jelas bahwa seorang inovator atau entrepreneur, menurut Schumpeter, bukanlah 
sekadar pengusaha atau wiraswasta biasa. Hanya mereka yang berani mencoba dan 
melaksanakan ide-ide baru yang bisa tersebut entrepreneur menurut Schumpeter. 
Pengusaha yang hanya mengelola secara rutin perusahaannya bukan entrepreneur 
tetapi hanyalah seorang manajer. 

Seperti disinggung di muka, kunci dalam proses inovasi adalah terdapatnya 
lingkungan yang menunjang terjadinya inovasi tersebut. Menurut Schumpeter, sistem 
kapitalis dan bebas berusaha, yang didukung oleh lembaga-lembaga sosial politik yang 
sesuai, merupakan lingkungan yang paling subur bagi timbulnya inovator dan inovasi. 
Hanya dalam sistem inilah, menurut dia, semangat berinovasi paling tinggi. 

Selain itu, ada 2 faktor lain yang menunjang terlaksananya inovasi yaitu: 

1. tersedianya cadangan ide-ide baru secara memadai. 
2. adanya sistem perkreditan yang bisa menyediakan dana bagi para entrepreneur 

untuk merealisir ide-ide tersebut menjadi kenyataan. 

Cadangan ide-ide baru merupakan hasil-hasil penemuan para inovator. Cadangan 
yang cukup berarti adanya kelompok inovator yang cukup di dalam masyarakat dan 
adanya lingkungan ilmiah yang menunjang. Di sini peranan masyarakat ilmiah yang 
berkembang dan dinamis yaitu sebagai salah satu unsur utama dari lingkungan 
inovasi. 

Sistem perkreditan, yang menyediakan dana bagi mereka yang tidak memiliki dana 
tetapi mempunyai rencana penggunaan dana, juga merupakan faktor penunjang bagi 
terwujudnya inovasi. Tanpa adanya sistem kredit, hanya mereka yang mempunyai 
danalah yang bisa menjadi inovator. Oleh karena itu antara penyedia dana dan calon 
inovator perlu kerjasama. 

Runtuhnya Kapitalisme 

Berkaitan dengan sistem kapitalis Schumpeter mengemukakan beberapa pendapat. 
Pertama, seperti telah disinggung di muka, yaitu sistem kapitalis merupakan sistem 
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yang paling cocok bagi timbulnya inovasi, pembangunan ekonomi, dan pertumbuhan 
ekonomi. Dengan demikian, menurut Schumpeter, bagi negara-negara sedang 
berkembang yang berusaha mengejar kemajuan ekonomi (pertumbuhan output) maka 
sistem kapitalis tersebut sangat sesuai untuk diterapkan. 

Kedua, Schumpeter berpendapat bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalis akan 
meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan sekaligus distribusi 
pendapatannya akan lebih merata. Distribusi pendapatan yang semakin merata ini 
disebabkan oleh adanya inovasi-inovasi yang akan mengarah kepada barang-barang 
yang di konsumsi oleh orang banyak sehingga barang-barang ini menjadi berlimpah. 

Yang ketiga, menurut Schumpeter bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalis akan 
"runtuh", karena adanya transformasi gradual di dalam sistem tersebut menuju ke 
arah sistem yang lebih bersifat sosialistis. Ciri dari sistem kapitalis itu sendiri akan 
berubah justru karena kesuksesannya dalam mencapai kemajuan ekonomi dan 
kemakmuran. Dengan semakin makmurnya masyarakat maka akan terjadi proses 
perubahan kelambagaan dan perubahan pandangan masyarakat yang semakin jauh 
dari sistem kapitalis asli. Sistem tunjangan sosial bagi penganggur dan orangtua 
semakin meluas, sistem sekolah murah atau gratis semakin banyak, demikian pula 
sistem asuransi, dan sebagainya. 

TEORI KETERGANTUNGAN 

Teori ketergantungan (dependencia) ini pertama kali dikembangkan di Amerika Latin 
pada tahun 1960-an. Menurut para pengikut teori ini, keterbelakangan 
(underdeveloped) negara-negara Amerika Latin terjadi pada saat masyarakat 
prakapitalis tersebut "tergabung" (incorporated) ke dalam sistem ekonomi dunia 
kapitalis. Dengan demikian masyarakat tersebut kehilangan otonominya dan menjadi 
daerah "pinggiran" dari daerah-daerah metropolitan yang kapitalis. 

Daerah-daerah "pinggiran" ini dijadikan daerah-daerah jajahan dari negara-negara 
metropolitan. Mereka hanya berfungsi sebagai prod usen-produsen bahan mentah bagi 
kebutuhan industri negara-negara metropolitan itu, dan sebaliknya merupakan 
konsumen barang-barang jadi yang dihasilkan industri-industri di negara-negara 
metropolitan tersebut. Dengan demikian timbul struktur ketergantungan yang 
merupakan rintangan yang hamper tak dapat diatasi serta merintangi pula 
pembangunan yang mandiri. 

Dalam Mazhab "ketergantungan" ada 2 aliran yaitu aliran Marxis serta Neo-Marxis 
dan aliran non-Marxis. Aliran pertama diwakili oleh Andre Gunder Frank, Theotonio 
Dos Santos, Rudolfo Stavenhagen, Vasconi, Ruy Mauro Marini, dan F.H. Cardoso. 
Aliran ini menggunakan kerangka analisis dari teori Marx dan Neo-Marxis tentang 
imperialisme. Aliran ini tidak membedakan secara tajam antara struktur intern dan 
struktur ekstern, karena kedua struktur tersebut pada dasarnya dipandang sebagai 
faktor yang berasal dari sistem kapitalis dunia itu sendiri. Struktur intern masa kini 
dari daerah-daerah pinggiran tersebut memang sudah berabad-abad dipengaruhi oleh 
faktor yang berasal dari luar sistem tersebut, sehingga seluruh struktur ini sudah 
terbuka bagi faktor ekstern. Dengan kata lain, struktur intern daerah pinggiran 
tersebut hanya menjadi bagian yang tergantung dari struktur kapitalis dunia. 
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Selain itu, aliran Marxis dan Neo-Marxis ini mengambil perspektif perjuangan kelas 
internasional antara para pemilik modal (para kapitalis) di satu pihak dan kaun buruh 
(massa proletar yang besar) dilain pihak. Untuk memperbaiki nasib dan kedudukan 
mereka, maka kaum proletar dunia perlu mengambil prakarsa dengan menumbangkan 
kekuasaan golongan kelas pemerintah yang hanya menjadi alat dari pusat 
metropolitan yang jahat. Oleh karena itu, menurut aliran ini, resep pembangunan 
untuk daerah pinggiran adalah revolusi. 

Aliran kedua, yaitu aliran non-Marxis di pelopori oleh Celso Furtado, Helio Jaguaribe, 
Anibal Pinto, dan Osvaldo Sunkel. Aliran Non-Marxis ini terutama melihat masalah 
ketergantungan dari perspektif nasional atau regional, yaitu kawasan Amerika Latin. 
Aliran ini dengan tegas mem¬bedakan antara keadaan dalam negeri dan luar negeri. 
Menurut aliran ini struktur dan kondisi intern pada umumnya dilihat sebagai faktor 
yang berasal dari sistem itu sendiri, meskipun struktur intern ini di masa lampau atau 
masa kini dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar negeri. Oleh karena itu, subyek yang 
perlu dibangun adalah "bangsa" atau "rakyat dalam suatu negara" atau negara-negara 
yang termasuk kawasan Amerika Latin. Dalam menghadapi tantangan pembangunan 
maka konsep negara atau bangsa ini perlu dijadikan landasan untuk mengadakan 
pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan untuk menentukan sikap terhadap dunia 
ekstern. 

Meskipun mazhab ketergantungan ini mula-mula dikembangkan di Amerika Latin, 
namun beberapa ekonom dan ilmuwan sosial yang berasal dari kawasan-kawasan lain 
yang keadaan ekonominya masih terbelakang telah berusaha pula untuk menerangkan 
keterbelakangan kawasan tersebut dengan menggunakan kerangka analisis teori 
ketergantungan. Misalnya Samir Amin untuk kawasan Afrika, Thomas Neiskopf dan 
Bharat Jhunjhunwala di Asia, dan Sritua Arief dan Adi Sasono di Indonesia. 

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa, menurut teori ini, tergabungnya 
secara paksa (forced incorporated) daerah-daerah pinggiran ke dalam sistem ekonomi 
kapitalisme dunia merupakan satu-satunya sebab dari keterbelakangan 
(underdeveloped) negara-negara sedang berkembang sekarang ini. Dengan demikian 
implikasi dan kesimpulan tersebut adalah bahwa tanpa kolonialisme dan integrasi ke 
dalam sistem ekonomi kapitalisme dunia, negara-negara sedang berkembang sekarang 
ini sudah berhasil mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan sangat, mungkin 
sudah dapat mengembangkan industri-industri pengolahan (manufacture) mereka 
atas usaha dan kekuatan mereka sendiri. 

Pada umumnya para sejarawan dan para ekonom maupun ilmuwan sosial yang 
menggunakan teori ketergantungan untuk menerangkan keterbelakangan negara-
negara sedang berkembang serta menuding kolonialisme sebagai penyebab utama dari 
ketergantungan tersebut, cenderung untuk mengidealkan masyarakat-masyarakat pro-
kolonial. Sering efisiensi administratif negara-negara pra kolonial terlampau dilebih-
lebihkan untuk menekankan kemungkinan yang sebenarnya terbuka bagi negara-
negara tersebut untuk mengalami suatu transisi ke kapitalisme borjuis yang serupa 
yang telah terjadi di Eropa Barat. Namun hal ini tidak terjadi di masyarakat-
masyarakat kolonial karena penetrasi dan kolonialisme Barat. 

Selain itu, teori ketergantungan pada umumnya juga mengabaikan faktor-faktor 
intern, seperti struktur sosial-budaya dan pola perilaku masyarakat-masyarakat 
prakolonial itu. Dengan menyalahkan kolonialisme dan neo-kolonialisme Barat 



 
Bab 3 Teori-Teori Pembangunan 50 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

sebagai faktor utama yang bertanggung jawab atas keterbelakangan daerah-daerah 
pinggiran tersebut dan atas masalah-masalah besar yang merintangi pembangunan 
daerah-daerah tersebut, maka struktur sosial-budaya masyarakat-masyarakat 
prakolonial ini sebagai suatu faktor penyebab penting dari keterbelakangan mereka 
rupanya kurang diperhatikan oleh penganut teori ketergantungan. 
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REVISI TERHADAP TEORI 
PEMBANGUNAN FOUCAULTDIAN: 
Sebuah upaya mengembangkan teori 
pembangunan Deliberatif  
 
 
 

Pendahuluan  

Teori pembangunan adalah serangkaian teori yang digunakan sebagai acuan cara 
untuk membangun sebuah masyarakat. Ide tentang pentingnya perhatian terhadap 
teori pembangunan pada awalnya muncul ketika muncul keinginan dari negara-negara 
maju untuk mengubah kondisi masyarakat dunia ketiga yang baru merdeka. Pada 
perkembangannya teori pembangunan berkembang dan mempunyai beragam 
pendekatan yang memberikan kritik satu dengan yang lain. Oleh para ahli, 
keberagaman pendekatan ini diberi label teori pembangunan modernisasi, teori 
pembangunan struktural, Poststruktural, Postdevelopment, poskolonial, feminisme 
dan sebagainya.  

Pada kesempatan ini saya akan membahas dan mencoba melakukan kritik terhadap 
salah satu pendekatan teori pembangunan, yaitu pendekatan post struktural yang 
menggunakan pendekatan Foucault,, yang akan saya sebut dengan pendekatan 
Foucaultdian. Kritik ini bukan berasal dari ketidaksetujuan saya terhadap ide kaum 
Foucaultdian, tetapi lebih pada tawaran revisi terhadap ide-ide teori pembangunan 
Foucaultdian yang telah ada. Adapun langkah yang akan saya lakukan dalam 
membahas ide ini adalah pertama, saya akan membahas teori poststruktural, kedua, 
ide-ide Michel Foucault, Ketiga, teori pembangunan foauldian, dan keempat, kritik 
terhadap pembangunan Foucaultdian yang saya awali dengan kritik-kritik terhadap 
pendekatan foucault dan pada akhirnya saya menawarkan revisi dan teori 
pembangunan alternatif.  

Post-Strukturalist  

Pendekatan post-strukturalis berbeda dengan pendekatan yang berkembang pada 
abad pencerahan yang didominasi oleh cara berfikir yang positivistik yang memandang 
realitas sosial secara dualistik, yaitu secara subjek dan objek. Pendekatan post-
strukturalis juga tidak memandang realitas dunia dari sisi kondisi material, tetapi 
memandang dari luar materi dan tidak memisahkan antara subjek dan objek1.  

Pendekatan ini menekankan pada konstalasi kekuatan yang terdapat dalam proses-
proses pembentukan dan produksi makna dan bahasa. Lebih jauh lagi, dalam 
pendekatan ini bahasa yang muncul dalam bentuk wacana tidak hanya dipahami 
sebagai medium netral yang terletak di luar pembicara. Bahasa sebagai representasi 
yang berperan pula dalam membentuk jenis-jenis subyek tertentu, tema-tema wacana 
tertentu, dan maupun strategi-strategi didalamnya. Dikatakan dalam pendekatan ini, 
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wacana politik merupakan “representasi” dalam dirinya sendiri, dan merupakan ruang 
bagi digelarnya kuasa tertentu yang mengkonstruksi realitas sosial. Jadi dalam 
pendekatan ini realitas sosial bukan lah sesuatu yang muncul dengan sendirinya 
karena keinginan sejarah, tetapi realitas muncul karena konstruksi sosial oleh agen-
agen kekuasaan dalam memproduksi wacana.  

Pendekatan post-struktural juga sering dikatakan sebagai pendekatan yang juga 
melanjutkan tema-tema struktural. Perbedaannya dengan pendekatan ini dengan 
pendekatan struktural Marxis, adalah pendekatan ini tidak hanya melihat dunia hanya 
pada faktor-faktor produksi ketika mengkritik kapitalisme, tetapi juga juga melihat 
budaya yang sebagai faktor penting yang menciptakan realitas politik yang diciptakan 
oleh modernisasi2. Analisis pendekatan ini terhadap budaya berbeda dengan 
pendekatan modernisasi, bahkan mengkritik pendekatan modernisasi. Kritiknya 
adalah pendekatan modernisasi memandang budaya hadir di dalam masyarakat 
mempunyai tahap-tahap yang linear seiring dengan perkambangan ekonomi 
masyarakat tersebut, sedang pendekatan ini post-strukturalis memandang budaya 
tidak dapat dilepaskan dari wacana yang hadir, dimana wacana tersebut diproduksi 
dari hubungan antar pengetahuan dan kekuasaan3. Dengan demikian, pendekatan 
post-strukturalis memandang wacana yang melahirkan budaya adalah produk dari 
hubungan pengetahuan dan kekuasaan. Analisis dalam pendekatan ini lebih luas dari 
struktural, yang hanya melakukan analsisis hubungan struktur yang hadir di dalam 
masyarakat, tetapi hubungan yang berada diluar struktur, seperti wacana dan praktis. 

Ide-ide Michel Foucault  

Ide foucault dapat digolongkan sebagai ide post-strukturalis karena ide Foucault 
memandang realitas dunia sebagai sebuah realitas yang diciptakan kekuasaan yang 
melakukan produksi maupun reproduksi pengetahuan yang menghasilkan wacana, 
dan dapat mengkonstruksi realitas sosial. Menurut foucault, pengetahuan tidak berada 
di luar kekuasan. Baginya, kekuasaan lah yang menentukan pengetahuan dalam arti 
yang bekerja menetapkan mekanisme dan patokan yang memungkinkan untuk 
membedakan proposisi benar atau salah; menetapkan teknik dan prosedur dalam 
mencapai kebenaran di atas; menetapkan status bagi mereka yang ditugasi untuk 
mengatakan hal-hal yang dianggap benar.  

Kekuasan menurut foucault tidak berada pada tempat yang sempit, baginya kekuasaan 
bukan hanya kekuasaan negara, tetapi kekuasaan yang menjamin ”normalitas, 
”regulalitas”, ”familiaritas”. Negara memang penting, namun kekuasaan untuk 
menjamin normalitas adalah lebih sekedar dari kekuasaan negara. Pertama, negara 
tidak mencakup semua kekuasaan yang aktual. Negara, bisa beroperasi secara efektif 
berdasarkan relasi kekuasaan yang sudah ada, seperti dalam hubungan gender, 
keluarga, teknologi bahkan tubuh dan seksualitas.  

Foucault memberikan kritik yang tajam terhadap pengetahuan modern. Pengetahuan 
yang berakar pada ide yang berkembang pada masa renaisance, yang ingin mendorong 
munculnya peradababan baru dengan berbasiskan pada rasionalitas dan empiris. 
Tokoh utama yang berpengaruh pada abad ini adalah Rene Descartes yang 
menyampaikan filsafat rasionalisme dan Francois Bacon dengan ide empirisme 
pengetahuan yang berakar pada ide yang berkembang pada masa renaisance, yang 
ingin mendorong munculnya peradababan baru dengan berbasiskan pada rasionalitas 
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dan empiris. Tokoh utama yang berpengaruh pada abad ini adalah Rene Descartes 
yang menyampaikan filsafat rasionalisme dan Francois Bacon dengan ide empirisme. 
Menurutnya pengetahuan moderen telah menciptakan kebenaran melalui produksi 
pengetahuan ilmiah yang disebarkan melalui institusi-institusi seperti Universitas, 
angkatan bersenjata, dan media. Penciptaannya ini tidak dapat dilepaskan dari hasrat 
kekuasaan untuk melakukan kontrol. Selanjutnya Ia menyampaikan bahwa politik 
ekonomi kebenaran diproduksi kekuasaan melalui pengetahuan:  

Kebenaran berpusat pada bentuk diskursus ilmiah dan instiusi yang 
memproduksinya. Ia adalah subjek bagi rangkaian konstan ekonomi dan 
politik (kebutuhan akan kebenaran sama banyaknya dengan produksi 
ekonomi atau kekuasaan politik); ia adalah objek difusi besar-besaran dan 
konsumsi besar-besaran (yang beredar melalui perangkat pendidikan dan 
informasi yang meluas secara relatif dalam lembaga sosial, tanpa ada batas 
yang tegas); Ia diprodusi dan ditransmisikan dibawah aparatur sentral dan 
dominan-kalau tidak eksklusif-dari segelintir aparatur besar dan ekonomi 
(universitas, angkatan bersenjata, tulisan media); dan terakhir ia adalah 
masalah dari keseluruhan debat politik dan konfrontasi sosial (Perjuangan 
ideologis).  

Dengan demikian Foucault telah merelatifkan semua yang selama ini dianggap sebagai 
kebenaran mutlak. Menurutnya kebenaran itu adalah produk dari pengetahuan 
modern, yang ditampilkan dalam bentuk pengetahuan ilmiah. Dengan pengetahuan 
ilmiah yang demikian, maka pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat 
yang dianggap tidak modern dapat ditundukkan, dengan demikian, kekuasaan yang 
mereproduksi pongetahuan modern akan dengan mudah mengontrol pengetahuan 
yang dimilki oleh masyarakat lokal.  

Foucault mengenalkan dua metode untuk membongkar cara kekuasaan menciptakan 
kebenaran, yang disebutnya dengan arkeologi dan geneologi. Arkeologi adalah metode 
yang digunakan oleh Foucault untuk menemukan kondisi-kondisi dasar yang 
menyebabkan sebuah diskursus tercipta. Dengan metode ini Foucault ingin 
menemukan pengetahuan tertindas oleh pengetahuan yang dominan. Menurutnya 
metode arkeologi mengkaji praktek-praktek wacana dan bukan pada subjek yang 
mengetahuinya serta bukan seperti pada pendekatan fenomenologis yang membahas 
tentang kesadaran transendental. Tidak seperti sejarah ide, arkeologi berkehendak 
mengetahui dan menyelidiki perubahan-perubahan keputusan, diskontinuitas dan 
redistribusi tiba-tiba yang menciptakan sejarah diskursus. 

Metode genelogi terlahir dari pendapat Foucault bahwa pengetahuan tidak berada di 
luar kekuasan. Baginya, kekuasaanlah yang menentukan pengetahuan dalam arti yang 
bekerja menetapkan mekanisme dan patokan yang memungkinkan untuk 
membedakan proposisi benar atau salah; menetapkan teknik dan prosedur dalam 
mencapai kebenaran atas; menetapkan status bagi mereka yang ditugasi untuk 
mengatakan hal yang dianggap benar.  

Teori pembangunan Foucaultdian  

Ide foucault yang melakukan kritik terhadap wacana modernisme dengan pendekatan 
post-struktural melalui pembongkaran hubungan antara ilmu pengetahuan dan 
kekuasaan digunakan oleh Arturo Escobar dan Mansur Faqih untuk membongkar 
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hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan dibalik wacana teori pembangunan 
sebelumnya, yaitu teori–teori modernisasi yang hadir didunia ketiga semasa perang 
dingin dalam bentuk wacana developmentalisme. Pendekatan ini telah melahirkan 
teori pembangunan baru, yang melihat pembangunan bukan pesoalan kebijakan, 
tetapi juga sebagai masalah wacana yang dapat kita sebut dengan teori pembangunan 
poststruktural.  

Kemunculan teori pembanguan postruktural tidak dapat dilepaskan dari kritik 
terhadap teori pembanguan yang berakar dari abad pencerahan, yang mereka anggap 
telah gagal menyelesaikan masalah masyarakat dunia ketiga. Mereka beranggapan 
teori pembangunan dengan paradigma modernisasi terlalu eksistensialis, ahistoris, 
dan ideologis. Akibat ketiga hal tersebut teori pembangunan tidak berakar pada 
masyarakat yang dibangun.  

Arturo escobar dan Mansur faqih berpendapat teori pembangunan yang hadir adalah 
sebuah wacana yang tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan kekuasaan. Oleh 
karena itu mereka berusaha mendekonstruksi wacana pembangunan yang 
memdominasi masyarakat dunia ketiga.  

Meskipun lebih memfokuskan kritik terhadap wacana developmentalisme, sebenarnya 
kritik pengikut foucault ini juga mencakup dua teori pembangunan yang menjadi arus 
besar yaitu, teori pembangunan modernisasi dan teori depedensi/ketergantungan yang 
menggunakan teori strukturalis marxis. Hal ini karena kritik teori ini menunjuk cara 
berfikir era pencerahan yang terlalu menggunakan ukuran yang universal untuk 
melihat perkembangan masyarakat yaitu ukuran masyarakat modern ---dalam hal ini 
masyarakat barat- untuk mengukur kemajuan semua masyarakat di dunia. Perbedaan 
kedua teori ini hanyalah pada cara melihat masalah dan strategi untuk mencapai 
masyarakat modern. Kalau Teori pembangunan modernisme melihat faktor utama 
penyebab kemiskinan adalah faktor internal, seperti mental untuk mengejar 
kemajuan, modal,dan masalah ketrampilan. Oleh karenanya harus ada upaya 
mengubah kondisi internal tersebut seperti pengalaman masyarakat barat. Maka teori 
Ketergantungan lebih memfokuskan pada faktor eksternal, yaitu struktural ekonomi 
politik global yang bersifat timpang, oleh karenanya harus ada perubahan terhadap 
struktur politik dan ekonomi dunia.  

Dalam rangka mendekontruksi wacana pembangunan dan memahami hubungan 
kekuasaan dibalik wacana develovmentalism, maka mereka menelusuri iklim 
geopolitik saat wacana tersebut muncul. Menurut mereka kemunculan wacana ini 
sangat erat dengan perebutan pengaruh antara dua negara super power yaitu Amerika 
Serikat dan Uni soviet. Gagasan ini muncul sebagai bagian strategi politik Amerika 
serikat untuk memperluas pengaruh politik Amerika serikat terhadap negara-negara 
maju.  

Dengan pendekatan arkeologi keduanya menelusuri proses kekuasaan dan produksi 
pengetahuan yang melatari kemunculan Wacana developmentalisme. Menurut mereka 
wacana ini dimulai sejak tahun 1940-an, khususnya pada tanggal 20 Januari 1949, 
yakni saat presiden Amerika Serikat Hary S Truman mengumumkan kebijaksanaan 
pemerintahnya. Menurut Truman seluruh dunia seharusnya mendapatkan ”Fair 
democratic deal” melalui intervensi Amerika serikat untuk mengatasi masalah 
kemiskinan global. Setelah pidato ini istilah develoment dan lawannya 
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”underdevelopment” resmi menjadi bahasa dan doktrin kebijakan politik luar negeri 
Amerika Serikat. 

Adapun hasil penelusuran teradap proses penyebaran discources developmentalisme 
digambarkan oleh Escobar (1990). Adapun strategi utama pengarahan development, 
menurut escobar dilakukan melalui :  

1. pengkombinasian problem secara progresif sebagai ketidaknormalan untuk 
diperlakukan dengan intervensi spesifik. Hal ini menghasilkan “bidang intervensi 
kekuasan”  

2. profesionalisasi development, penyeleksian oleh para ahli mengenai hal-hal yg 
sebenarnya bisa menjadi masalah politik ke dalam terminologi “scientific” netral, 
bertujuan menjadi rejim kebenaran dan norma, atau “bidang kontrol pengetahuan”  

3. institusionalisasi development, formasi jaringan situs kekuasaan/pengetahuan 
yang mengikat orang untuk berperilaku dan rasionalisasi tertentu.  

Menurut kaum post-strukturalis wacana dapat menciptakan impian dan kemudian 
dilaksanakan. Oleh karena itulah, wacana developmetalisme diproduki oleh para pakar 
ilmu sosial Amerika Serikat tahun 1950an dan 1960an untuk memberikan impian 
kepada masyarakat dunia ketiga tentang masa depan yang lebih baik yang jauh dari 
kemiskinan dengan ukuran dan pengalaman masyarakat barat. Untuk menciptakan 
impian tersebut, maka para pakar yang berafiliasi pada the center for international 
studies di Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat inilah yang 
membantu mengembangkan discourse akademik mengenai development. Salah satu 
hasil penting dari studi mereka adalah gagasan development dan modernisasi. Dalam 
pandangan ini development sebagai sebuah evolusi perjalanan dari masyarakat 
tradisional menuju masyarakat modern. Ide ini dapat ditemukan dalam teori 
pertumbuhan yang sangat terkenal yakni pada skema lima tahap pertumbuhannya 
W.W. Rostow. Asumsinya adalah semua masyarakat termasuk masyarakat barat 
pernah mengalami ”tradisional” dan akhirnya menjadi ”modern”. Sikap manusia 
tradisional dianggap masalah. Rostow memfokuskan perlunya elite wiraswasta yang 
menjadi motor proses tersebut. Berdasarkan tafsiran McClelland, atas Max Weber, 
bahwa etika protestan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Barat. Apa yang 
disebut dengan rahasia Weber tentang etika protestan menurutnya adalah ”the need 
for achievement”(N-ach). Alasannya penyebab negara dunia ketiga terbelakang adalah 
karena rendahnya ”need for achiecment” tersebut. Sekali lagi disini adalah sikap dan 
budaya manusia yang dianggap sumber masalah. Dan prototip dari The achieving 
society adalah masyarakat kapitalis.  

Ketika wacana ini telah menjadi bagian dari kebijakan politik luar negeri Amerika 
Serikat, maka kekuatan pengaruh politik Amerika serikat yang besar berhasil membuat 
Gagasan Developmentalisme menjadi gagasan massif. Selain menjadi doktrin politik 
bantuan luar negeri Amerika yang dilaksanakan oleh USAID, Dokrin ini juga dianut 
baik pada pemerintah dunia ketiga maupun LSM, lembaga- lembaga pendidikan di 
barat juga serempak menjadikan wacana ini sebagai dagangan baru. Pada masa itu 
Hampir setiap universitas membuka kajian baru yang dikenal dengan ”developmental 
studies”. Melalui developmental studies ini, proses penyerapan kapitalisme di penjuru 
dunia dipercepat, yakni melalui teknokrat, intelektual LSM, pemimpin dunia ketiga 
dimana mereka menjadi sasaran utama program tersebut.  
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Dijelaskan bahwa proses yang mereka tempuh melalui penciptaan network 
kelembagaan (seperti lembaga dana internasional, Universitas, lembaga riset, Badan 
Perencana Pembangunan Nasional), dengan maksut agar aparat Developmentalisme 
kemudian berfungsi. Dan begitu aparat Developmentalisme terkonsolidasi, mereka 
menentukan apa yang dibicarakan, dipikirkan, dan diidamkan. Pendek kata semua 
diarahkan menuju arah developmentalisme dan modernisasi. 

Selain didukung oleh Amerika Serikat, Penyebaran developmentalisme juga didukung 
oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia (World Bank), IMF, Hayter (1985) 
mencatat bahwa konsistensi secara ideologi dari Bank Dunia terhadap ideologi 
development (Hayter 1985: 111). ”Development aid” sering dikembangkan dalam 
rangka menjamin status quo. Mereka mengikat negara berkembang pada ekonomi 
negara kaya. Bagian terbesar dari apa yang disebut dengan ’aid’ biasanya dikelola oleh 
pemerintah dunia ketiga untuk melayani ’loans” Bank Dunia. Sebagian yang lain 
dijatahkan oleh pemberi bantuan dalam rangka melicinkan ekspor serta mendukung 
kepentingan bisnis mereka sendiri yang mereka tanamkan ke dunia ketiga. 

Dari uraian diatas jelaslah bahwa pendekatan post-strukturalisme dalam teori 
pembangunan berpendapat bahwa wacana development bukanlah wacana yang netral. 
Di balik wacana tersebut terkandung nafsu negara-negara maju untuk mengontrol dan 
menguasai politik dan ekonomi negara dunia ketiga. Melalui discourse 
developmentalis, dunia pertama menetapkan kontrol terhadap negara dunia ketiga, 
dimana dunia ketiga pertama-tama diberi label ”kekurangan” dan berada dalam 
kondisi keterbelakagan, untuk dunia ketiag perlu belajar mengikuti jalan yang pernah 
ditemuh masyarakat barat.  

Dengan berhasil melakukan hegemoni wacana terhadap masyarakat dunia ketiga, 
maka Developmentalisme akhirnya berhasil melakukan penunggalan impian dan 
tujuan pembangunan masyarakat dunia ketiga,serta cara untuk mencapinya. Dengan 
demikian ide ini tidak memberi ruang bagi pengetahuan lain di luar pengetahuan yang 
mendukung developmentalisme untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini tentu saja 
menindas dan bahkan mematikan pengetahuan yang berbeda dengan teori-teori 
modernisasi seperti Pengetahuan lokal misalnya cara pertanian tradisional, 
kelembagaan sosial yang dimiliki masyarakat tradisional, pendidikan tradisional 
seperti pesantren. Singkat kata kaum developmentalis berpendapat pengetahuan lokal, 
tradisional dan pengetahuan lain diluar pengetahuan moderen adalah pengetahuan 
yang menghambat masyarakat menuju kemajuan. Oleh karena itu pengetahuan 
tersebut harus diubah dan digantikan dengan pengetahuan moderen. 

Pada akhirnya developmentalisme tidaklah membuat masyarakat dunia ketiga pada 
kondisi yang lebih baik. Penindasan terhadap pengetahuan lokal telah mematikan 
pengatahuan lokal yang telah tumbuh dan berkembang didalam masyarakat. 
Akibatnya teori-teori pembangunan modernisasi tidak mempunyai akar yang kuat 
didalam masyarakat dunia ketiga. Teori ini juga membuat masyarakat dunia ketiga 
mempunyai ketergantungan terhadap produk dan modal dari negara maju, sebab 
ukuran pembangunan mereka mengikuti kriteria dan cara yang telah ditetukan oleh 
masyarakat barat, akibatnya negara dunia ketiga semakin berada dalam kontrol negara 
barat.  

Dengan membongkar kepentingan negara-negara barat yang telah menciptakan 
sebuah ukuran yang universal dalam membangun masyarakat, maka teori 
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pembangunan post-struktural Foucaultdian ingin memberikan tawaran-tawaran 
berbeda dengan pengetahuan developmentalisme dalam menciptakan ukuran 
kemajuan sebuah masyarakat. Menurut mereka ukuran kemajuan masyarakat harus 
diukur dan dibangun berdasarkan kriteria dan pengetahuan yang tumbuh dan 
berkembang didalam masyarakat itu sendiri. Sedang cara yang untuk mencapai tujuan 
tersebut tidak dilakukan dengan cara yang tunggal.  

Dasar keyakinan kaum posstruktural adalah pengetahuan lokal atau pengetahuan 
sebuah komunitas adalah pengetahuan yang mempunyai akar kuat didalam 
masyarakat, karena dibangun dari pengalaman hidup masyarakat itu sendiri. Salah 
satu contoh upaya yang ditunjukan oleh penganut Foucaultdian adalah dalam dunia 
pertanian. Mereka membuktikan penerapan pengetahuan ilmiah moderen, yang 
menggunakan pupuk anorganic ternyata tidak lebih baik dari pupuk yang diciptakan 
oleh petani tradisional. Bahkan penggunaan pupuk anorganik ini malah telah merusak 
kesuburan tanah, menjadi penyebab penyakit kanker dan membutuhkan modal yang 
tinggi.  

Dalam mencapai tujuan tersebut Mansur Faqih menawarkan konsep kemunculan 
intelektual organik dari Gramsci sebagai cara membangun dan menumbuhkan 
pengetahuan lokal yang telah ditindas oleh pengetahuan moderen. Menurutnya 
intelektual organic adalah intelektual yang hidup dan berkembang di dalam 
masyarakat yang mengangkat dan melakuan tranformasi di dalam masyarakat guna 
mengangkat dan mengembangkan pengetahuan lokal. Dalam melakukan tugasnya 
para Intelektual inteletual organis berperan guna melakukan counter hegemoni, 
terhadap wacana yang dominan, dalam hal ini developmetalisme.  

Dengan demikian para penganut foucault memimpikan munculnya sebuah konstruksi 
sosial yang tidak seragam di dunia. Dimana dalam keadaan ini mereka menginginkan 
masyarakat tumbuh dan berkembang berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki 
sendiri, bukan berdasarkan kriteria yang dibangun oleh barat. Untuk itu mereka 
menginginkan konstruksi dunia yang telah dibangun oleh negara-negara barat melalui 
wacana developmentalisme didekontruksi.  

Revisi Terhadap Teori Pembangunan Foucaultdian  

Dari uraian diatas dijelaskan para teori pembangunan yang mengikuti Foucault 
melakukan kritik tajam terhadap wacana teori pembangunan yang dinggap oleh 
mereka diciptakan oleh kekuasaan untuk meraih kontrol politik dan ekonomi. Para 
Foucaultdian ini juga menginginkan adanya dekonstruksi terhadap wacana 
pembangunan yang dianggap telah mengkontruksi realitas sosial. Sebagaimana saya 
jelaskan diatas bahwa tulisan ini dibuat untuk melakukan revisi terhadap teori 
pembangunan Foucaultdian yang berkembang. Maka bagian ini adalah bagian yang 
dibuat untuk memenuhi tujuan tersebut. Tetapi sebelum saya melakukan kritik 
terhadap teori pembangunan Foucaultdian, bagian ini saya awali dengan kritik dari 
John Dryzek terhadap ide-ide Foucault.  

Dryzek menyepakati bahwa antara pengetahuan dan kekuasaan mempunyai kaitan 
yang erat. Namun, Ia tidak sependapat dengan foucaultdian yang berpendapat bahwa 
pertama, aktor yang menjadi subjek terbesar wacana bersikap pasif dan tidak 
membuat penilaian dan pemilihan komparatif terhadap wacana yang berbeda. Kedua, 
Dryzek juga tidak sependapat bahwa ada kekuasaan yang mengkontruksi pengetahuan 
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berkuasa secara tunggal dalam ruang dan waktu apapun. Menurutnya, dalam realitas 
politik banyak wacana yang diproduksi dan direproduksi kekuasaan oleh banyak aktor. 
Berikut pendapat Dryzek:  

Foucaultdian komit pada ide bahwa individu adalah merupakan subjek 
terbesar dalam wacana dimana mereka begerak dan jarang berbalik dan 
membuat penilaian dan pemilihan komparatif antar wacana yang berbeda. 
Ini seharusnya menjadi fakta/dasar ketidaksetujuan saya. Wacana memang 
powerful, namun wacana bukannya tidak dapat dimasuki/impenetrable. 
Foucaultdian juga sering melukiskan wacana dalam istilah yang hegemonik, 
yang berarti bahwa wacana tunggal secara tipikal dominan dalam ruang 
dan waktu apapun, mengkondisikan tidak hanya dalam istilah kesepakatan 
namun juga perselisihan.  

Dryzek mengambil contoh penolakan terhadap Hegemoni wacana tunggal dalam 
wacana lingkungan hidup. Menurutnya pada perkembangan hegemoni wacana 
indutrialisme mulai terpecah sejak tahun 1960-an. Sejak masa itu wacana lingkungan 
hidup dapat berkembang dan mempenagruhi wacana industrialisme. Wacana ini 
kemudian masing-masing dapat saling berkompetisi, tetapi juga dapat saling 
melengkapi. Berikut pendapat Dryzek:  

........Kebalikannya, saya percaya bahwa keberagaman seperti halnya 
hegemoni. Arena environmental mengungkapkan bahwa sepanjang wacana 
industrialime yang sunggguh menghegemoni, “lingkungan” sulit dikonsepkan 
sebelum 1960. namun hegemoni akhirnya mulai terpecah, memudahkan 
wacana environmental dapat diobservasi sekarang. Ketika paham 
environmental total melakukan tantangan terhadap wacana industrialisasi, 
hal ini bukan merupakan sebuah kesatuan counter wacana terhadap 
industrialisme. Malahan, enviromentalisme disusun oleh berbagai macam 
wacana yang terkadang saling melengkapi, tetapi terkadang juga sering 
berkompetisi.  

Dari pendapat Dryzek ini, saya ingin mencoba mengunakannya untuk melakukan 
revisi terhadap teori pembangunan Foucaultdian dan juga dapat melihat sebuah jalan 
baru guna menata masyarakat baru. Saya mengatakan sebagai sebuah revisi, karena 
Dryzek sebenarnya tetap berada dalam kerangka Foucaultdian, yaitu sependapat 
bahwa wacana diproduksi oleh pengetahuan dan hubungan kekuasaan. Perbedaannya 
adalah menurutnya wacana tidak tunggal, dan bisa muncul dan berkembang karena 
kemampuan manusia melakuan refleksi dari tindakan yang dilakukannya.  

Menurut saya, Pandangan Dryzek ini lebih melihat manusia sebagai makhluk yang 
mempunyai kapasitas untuk merefleksi. Misalnya, meskipun masyarakat secara 
permukaan tunduk pada pengetahuan modern, tetapi sebenarnya Ia mampu 
melakukan refleksi dan melakukan pembandingan. Menurut saya, pendapat ini telah 
juga dibuktikan oleh James Scott, yang menemukan perlawanan diam dari aktor-aktor 
yang ditindas oleh kekuasaan. Selain itu kekuasaan dan pengetahuan modern juga 
mempunyai kemampuan refleksi melihat realitas yang diciptakannya. Dengan 
demikian, teori-teori wacana pembangunan tidak dapat dinilai secara hitam putih 
seperti yang dibayangkan oleh Foucaultdian sebelumnya. Teori pembangunan baru 
dapat dilahirkan melalui wacana-wacana yang saling mendukung antar pengetahuan 
yang ada.  
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Dengan demikian Kekuasaan yang dikontrol dan yang juga mengontrol sama-sama 
mampu melakukan refleksi. Maka hasil refleksi tersebut akan melahirkan pengetahuan 
baru dan akhiranya membentuk wacana baru. Pengetahuan baru dan pengetahuan 
lama tersebut dapat saling berhimpit, yang dapat saling mendukung bila kekuasaan 
yang memproduksi mempunyai kepentingan yang sama. Tetapi dapat juga saling 
meniadakan bila kekuasaan yang ada di balik pengetahuan tersebut mempunyai 
kepentingan yang saling bertentangan. Contohnya modernisasi dan industrialisasi 
secara besar-besaran yang dilakukan selama tiga abad terakhir ini telah melahirkan 
kerusakan ekologi. Kemudian kaum modernisasi melihat bahwa modernisasi yang 
dilakukan telah membawa manusia hidup dalam resiko tinggi dan juga mengancam 
keberlangsungan industri, maka mereka berefleksi dan mengembangkan ide 
modernisasi ekologi.  

Selain menggunakan pendekatan Dryzek, kritik lain yang dapat kita berikan terhadap 
pendekatan Foucaultdian lama adalah pendekatan ini adalah pendekatan yang 
membongkar pengetahuan modernis dan mengajak kembali membangun institusi 
lokal adalah pendekatan yang utopis bila hal tersebut dilakukan secara keseluruhan. 
Sebab, saat ini pengetahuan modernisme sudah menancapkan akar tajam dalam setiap 
kehidupan manusia moderen. Konsep dan institusi nation state, beserta aparat dan 
perangkatnya, termasuk juga konsep pasar adalah sebuah produk dari pengetahuan 
moderen yang sudah sangat kokoh dan sulit untuk diganggu gugat. Yang dapat 
dilakukan adalah penataan kembali dalam bentuk sektoral, tetapi tidak keseluruhan.  

Jadi posisi teori pembanguan Foucaultdian lama adalah sebuah teori yang hanya bisa 
berada pada posisi mengkritik dampak dari modernisme dan alternatif yang diberikan 
adalah sebuh alternatif yang utopis. Walaupun demikian, menurut saya kritik ini telah 
mampu membuat para pengikut teori modernisme melakukan refleksi. Hasil refleksi 
ini dapat kita lihat dari ide-ide modernisme yang telah mampu mengakomodasi isu-isu 
gender, ekologi, dan masyarakat lokal. Ide–ide muncul dalam bentuk pembangunan 
berperspektif gender, pembangunan berkelanjutan dan pembangunan yang 
berperspektif hak-hak masyarakat adat.  

Jalan dan Problem Menuju Teori Pembangunan Deliberatif  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pendekatan teori pembagunan Foucaultdian 
adalah pendekatan yang mampu melakukan kritik mendasar dan membongkar 
kepentingan kekuasaan yang berada dibalik wacana developmentalisme. Pendekatan 
ini menolak penunggalan dan kriteria kemajuan yang telah ditetapkan oleh teori 
pembangunan modernisasi. Bagi pendekatan ini setiap masyarakat atau komunitas 
mempunyai ukuran dan kriteria sendiri tentang kemajuan. Ukuran dan kriteria dari 
masing-masing masyarakat atau komunitas tersebut harus dikembangkan dan 
dijadiakn kriteria kemajuan. Penunggalan wacana pembangunan yang diekmabngkan 
teori pembangunan modernisasi hanyalah alat dari kekuatan negara-negara kepitalis 
untuk melakukan kontrol terhadap masyarakat dunia ketiga.  

Kritik terhadap pendekatan Foucaultdian adalah pendekatan ini terlalu melihat dunia 
secara hitam putih, dengan melihat ada wacana besar disebarkan oleh kekuasaan 
negara kapitalis, tetapi tidak melihat realitas bahwa ada beragam wacana yang hadir di 
dunia, hasil dari kemampuan manusia merefleksikan semua tindakan yang 
dilakukannya, baik kekuasaan yang mendominasi, maupun yang didominasi. Selain itu 
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pendekatan ini juga pendekatan yang utopis, sebab tawaran pendekatan yang menolak 
semua institusi modern adalah pendekatan yang tidak realistis. Oleh karena itu, 
pendekatan teori pembangunan yang dikembangkan oleh para pengikut Foucault perlu 
direvisi. Ilmu pengetahuan dan kekuasaan memang dua hal yang saling terkait dalam 
proses penciptaan wacana. Namun, yang perlu diperhatikan adalah wacana akan selalu 
berkembang dan beragam. Sebab, manusia adalah makhluk yang selalu melakukan 
refleksi. Fakta kemampuan refleksi manusia dapat dilihat dari kritik ide-ide 
foucaultdian yang telah berhasil membuat manusia melakukan refleksi. Ide-ide ini 
telah memicu dialog dan berhasil memunculkan wacana-wacana baru. Bahkan 
sekarang wacana ini telah diakomodasi oleh PBB dan menjadi topik utama dalam 
konvensi-konvensi PBB, bahkan pemimpin negara-negara di dunia telah 
mengkonstruksi sebuah tujuan pembanguanan bersama yang mengakomodasi 
keduanya dalam program yang disebut Millenium Development Goals (MDGs).  

Dengan fakta-fakta tersebut saya mengajukan teori pembangunan deliberatif yang 
berasal dari teori deliberatif demokrasi yang berakar dari ide Jurgen Habermas 
tentang masyarakat komunikatif sebagai sebuah tawaran alternatif baru18. Pendapat 
Habermas tentang perlunya ruang publik sebagai sebuah arena untuk berdialog dan 
menegosiasikan kepentingan adalah sebuah tawaran yang tepat untuk mengkonstruksi 
pembangunan yang partisipatif dan mempunyai akar yang kuat di dalam masyarakat. 
Arena dan ruang dialog tersebut harus hadir dalam kesetaraan dan tidak hanya dalam 
lingkup lokal atau nasional tetapi juga harus mencakup masyarakat global. Hal ini 
diperlukan untuk mengkonstruksi teori pembangunan baru yang diproduksi dari hasil 
dialog antara pengetahuan dan kekuasaan komunitas dengan pengetahuan dan 
kekuasaan moderen. Meskipun demikian dalam membangun dialog analisis kunci 
Foucault tidak dapat dilepaskan. Sebab, dalam ruang dialog tersebut tetap terjadi 
dinamika antara kekuasaan dan pengetahuan masing-masing aktor untuk melakukan 
kontrol. Oleh karena itu upaya mendorong dialog tentu saja hadir tidak hanya dalam 
bentuk wacana, tetapi juga kesetaraan dalam kekuasaan. Hal ini diperlukan agar dialog 
yang hadir tidak hanya dialog permukaan, tetapi untuk mendorong munculnya arena 
dialog yang lebih luas. Sekaligus kapasitas untuk mengawal dan melaksanakan hasil 
dialog.  

Dalam hal ini kekuatan masyarakat sipil global sangat diperlukan untuk mendorong 
munculnya dialog tersebut. Namun, yang menjadi persoalan adalah ide-ide hasil dialog 
saat ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Sebab, meskipun banyak negara telah 
mengadopsi ide-ide hasil dialog yang dimediasi oleh PBB, ide tersebut lebih banyak 
berhenti di Konvensi, sebab saat ini ada kekuatan lain, seperti institusi perdagangan 
dunia (WTO), yang juga mengembangan teori pembangunan neoliberal, sering 
menjadi penghambat pelaksanaan ide-ide ini. Penyebabnya adalah karena WTO 
beranggapan ide-ide ini adalah ide yang sering menghambat perdagangan bebas, 
sebagaimana yang diinginkan oleh wacana Neoliberalisme. Tidak terlaksana hasil 
dialog yang diikuti oleh negara-negara di dunia ini, tentu saja karena dialog tersebut 
hanya berhenti di konvensi dan tidak ada kapasitas power untuk mengeksekusinya. 
Oleh karena itu power yang besar untuk mengeksekusi keputusan tersebut amat 
diperlukan. Menurut saya, Komunitas masyarakat sipil global, adalah aktor yang 
berpotensial guna memperbesar power guna membuka ruang dialog dan mengawal 
eksekusi hasil dialog tersebut. 
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MEMAHAMI MAKNA PEMBANGUNAN EKONOMI  

DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG  
(Refleksi Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru) 

 

PENDAHULUAN  

Ada tiga istilah yang sering digunakan untuk arti yang bersamaan, yakni 
pembangunan ekonomi, perkembangan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. 
Sesungguhnya pembangunan ekonomi memiliki arti yang lebih luas, sebab mencakup 
perkembangan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi. Namun, kebanyakan penulis 
sering menggunakan secara bergantian dengan makna yang sama. Pertumbuhan 
ekonomi lazimnya didefinisikan sebagai “suatu proses yang menyebabkan 
pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka 
panjang”(Sukirno, 1981). Definisi ini memiliki tiga unsur : (1) suatu proses, yang 
berarti merupakan perubahan yang terus menerus, (2) usaha untuk meningkatkan 
pendapatan per kapita, (3) kenaikan pendapatan perkapita tersebut berlangsung 
dalam jangka panjang. Definisi tersebut bertahan cukup lama sejak kelahiran Ilmu 
Ekonomi Pembangunan sebagai cabang Ilmu Ekonomi yang mulai dikembangkan 
setelah Perang Dunia II. Ekonomi Pembangunan bertujuan menganalisis masalah-
masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan menemukan cara-
cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, supaya negara-negara sedang 
berkembang dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi. 

Kenyataan menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan per kapita belum bisa 
memecahkan masalah-masalah pokok negara sedang berkembang yang pada 
umumnya terperangkap dalam keterbelakangan/kemiskinan. Jika pendapatan per 
kapita naik, tetapi jumlah penduduk miskin tidak berkurang dan bahkan bertambah, 
maka ada sesuatu yang tidak beres mengenai distribusi pendapatan. Artinya, terdapat 
jurang antara yang kaya dengan yang miskin, dimana sebagian besar pendapatan 
diambil oleh sebagian kecil orang. Atas dasar kenyataan demikian, maka pada dekade 
1970-an, telah dilakukan redefinisi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan atau 
pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai “proses pengurangan atau penghapusan 
kemiskinan, kepincangan distribusi pendapatan dan pengangguran” atau “the 
reduction or elimination of poverty, inequality and unemployment within the context 
of a growing economy”(Partadiredja, 1993). Kemudian sejak terjadinya krisis energi 
tahun 1973, timbul gagasan untuk memasukkan unsur percaya diri atau berdiri di 
atas kaki sendiri ke dalam pengertian pembangunan. Berdiri di atas kaki sendiri 
(self reliance) berarti pengurangan ketergantungan pada kebutuhan pokok yang di 
impor, meliputi bahan makanan, minyak bumi, modal dan keakhlian. Dengan 
demikian setiap proses pertumbuhan ekonomi harus mengandung unsur-unsur: (1) 
peningkatan pendapatan nasional; (2) peningkatan pendapatan per kapita; (3) 
pemberantasan kemiskinan; (4) pemerataan pendapatan; (5) pemberantasan 
pengangguran; (6) pengurangan ketergantungan pada bahan pokok yang diimport.  
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KARAKTERISTIK NEGARA SEDANG BERKEMBANG 

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa fokus pembahasan dari analisa ekonomi 
pembangunan adalah masalah pembangunan di negara-negara sedang berkembang 
(developing countries). Negara sedang berkembang memiliki karakteristik atau ciri-
ciri sebagai berikut.  

a. Taraf hidup yang rendah. Pada umumnya sebagian besar penduduk di negara 
sedang berkembang taraf hidupnya rendah, yang dapat dilihat dari tingkat 
pendapatan yang rendah, perumahan yang tidak memenuhi syarat, kesehatan dan 
gizi yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kematian bayi yang 
tinggi, dan tingkat harapan hidup yang pendek.  

b. Produktivitas yang rendah. Rendahnya produktivitas (kemampuan berproduksi) 
tenaga kerja antara lain disebabkan buruknya kesehatan, tingkat gizi yang rendah, 
tingkat pendidikan yang rendah, kurang disiplin, kurangnya peralatan. Rendahnya 
produktivitas ini mengakibatkan lambatnya laju pembangunan.  

c. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pada umumnya negara yang sedang 
berkembang mengalami laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, yakni sekitar 2,5 
% per tahun. Perumbuhan penduduk yang tinggi ini menimbulkan akibat yang 
negatif terhadap pembangunan, yakni pengangguran yang berlebihan, tingkat 
pendapatan per kapita yang rendah.  

d. Tingkat pengangguran yang tinggi. Tingkat pengangguran yang tinggi di negara-
negara sedang berkembang dapat dicari sebabnya pada permintaan dan 
penawaran tenaga kerja. Dari sisi permintaan, permintaan tenaga kerja ini tidak 
berjalan secepat pertumbuhan ekonomi. Kelambatan permintaan akan tenaga 
kerja ini disebabkan proyek pembangunan, terutama di sektor industri bersifat 
padat modal yang kurang menyerap tenaga kerja. Dari segi penawaran, mutu dan 
kualifikasi tenaga kerja seringkali tidak memenuhi keperluan pembangunan. 
Tenaga kerja ini umumnya tidak terdidik, tidak terlatih dan tidak terampil.  

e. Memiliki sumber-sumber alam yang belum banyak diolah. Di negara-negara 
sedang berkembang, sumber-sumber alam belum banyak diolah, sehingga masih 
bersifat potensial.Hal ini disebabkan kekurangan modal, tenaga akhli dan 
entrepreneur.  

f. Kekurangan modal. Dalam hal pembentukan modal, negara sedang berkembang 
mengalami lingkaran yang tidak berujung pangkal (vicious circle), baik dari segi 
penawaran maupun dari segi penawaran maupun dari segi permintaan. Penawaran 
modal dipengaruhi kesanggupan untuk menabung, sedangkan permintaan modal 
dipengaruhi oleh daya tarik untuk menanam modal (investasi). Dari segi 
penawaran, terdapat kemampuan yang rendah untuk menabung, sebagai akibat 
dari tingkat pendapatan yang rendah. Tingkat pendapatan yang rendah ini 
disebabkan oleh produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah ini sebagai 
akibat dari kekurangan modal. Kekurangan modal merupakan akibat dari 
rendahnya kemampuan untuk menabung.  

Dari segi permintaan, terdapat dorongan yang rendah untuk menanam modal. Hal ini 
disebabkan daya beli masyarakat yang rendah. Daya beli masyarakat yang rendah 
disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang rendah. Pendapatan yang rendah ini 
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sebagai akibat dari produktivitas yang rendah.Produktivitas yang rendah disebabkan 
oleh penanaman modal yang rendah. Penanaman modal yang rendah ini sebagai 
akibat daripada dorongan untuk menanam modal yang rendah pula. 
Pembangunan/pertumbuhan ekonomi menggambarkan upaya suatu bangsa atau 
negara dalam meningkatkan kemakmuran mereka dalam bentuk meningkatnya 
produksi barang dan jasa. Besarnya produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh 
suatu negara dinamakan produksi nasional atau pendapatan nasional. Semakin besar 
kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa, makin banyak pula kebutuhan-
kebutuhan material yang dapat dipenuhi. Menurut Michael P. Todaro, tujuan 
pembangunan yang universal adalah sebagai berikut.  

a. Menambah persediaan dan memperluas distribusi barang keperluan hidup yang 
pokok seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan perlindungan bagi 
semua anggota masyarakat.  

b. Menaikkan taraf hidup, termasuk pendapatan yang lebih tinggi, penyediaan 
lapangan kerja, pendidikan dan perhatian yang lebih banyak pada nilai-nilai 
kebudayaan dan kemanusiaan. Semua ini tidak hanya akan menaikkan 
kesejahteraan kebendaan saja, tetapi juga akan menimbulkan harga diri dan 
kebanggaan nasional.  

c. Memperluas lingkup pilihan ekonomi dan sosial bagi perseorangan dan negara 
dengan membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan, tidak hanya 
dalam hubungannya dengan orang-orang dan negara-negara lain, tetapi juga 
dengan kebodohan dan kemiskinan.  

SEKILAS PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA  

Pembangunan ekonomi di Indonesia dilaksanakan dalam kerangka pembangunan 
nasional yang menganut prinsip kesemestaan, artinya pembangunan bersifat 
komprehensif mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat. Pada masa Orde Baru, 
pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dalam jangka panjang yang 
dimulai sejak 1 April 1969. Program pembangunan jangka panjang ini dibagi-bagi 
menjadi tahapan-tahapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Jika tidak 
terjadi perubahan sistem pemerintahan, saat ini Indonesia berada dalam era 
Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua, dalam kurun waktu 1994 – 2019. 

Bila data-data statistik pada masa Orde Baru dapat dipercaya, maka pertumbuhan 
ekonomi pada era PJPT I dapat dikatakan berhasil. Jika pada awal PJPT I (tahun 
1969), pendapatan per kapita penduduk Indonesia hanya US $ 70, maka pada akhir 
PJPT I (tahun 1993) sudah mencapai US $ 700, bahkan pada tahun 1997 sebelum 
terjadi krisis ekonomi sudah mencapai angka US $ 1300. Hal ini merupakan 
keberhasilan yang cukup fantastis, sehingga Indonesia digolongkan negara “High 
Performing Asian Economics”, menyertai negara-negara lainnya di Asia seperti 
Jepang, China, Hongkong, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Thailand. Jika dilihat 
dari angka-angka Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi Indonesia 
sepanjang periode 25 tahun (PJPT I ), tergolong ekonomi tinggi (Dumairy, 1997). 
Pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tersebut rata-rata sebesar 6.8 % per 
tahun. Kunci keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut adalah 
“investasi yang tinggi melebihi investasi rata-rata negara di dinia”. Selain investasi 
asing, investasi dalam negeri ternyata lebih besar, berkat adanya kredit perbankan. 
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Lebih lanjut Dawam Raharjo (1996) menuturkan bahwa selain investasi yang tinggi 
faktor yang turut menentukan keberhasilan pertumbuhan ekonomi selama PJPT I itu 
meliputi: (1) tersedianya prasarana fisik berkat pembangunan, jalan, jembatan, 
bendungan, irigasi pengolahan lahan pertanian, pabrik-pabrik dan gedung-gedung 
yang mewadahi lembaga-lembaga ekonomi; (2) meningkatnya mutu SDM karena 
pembangunan pendidikan. Sekalipun tidak menjadi prioritas sejalan Pelita I sampai V, 
namun anggaran pendidikan berada dalam urutan 5 atau ke 4 dari besarnya anggaran 
sektoral. 

Menurut Dawam Rahardjo (1996), selain pendidikan formal, pendidikan non-formal 
pun turut menentukan peningkatan kualitas SDM pada masa PJPT I. Berbagai latihan 
telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pegawai negeri, manajer KUD, 
pengrajin, wanita dan pemuda, yang dilakukan oleh berbagai departemen. Demikian 
pula tidak kurang pentingnya pendidikan dalam bentuk penyuluhan, misalnya melalui 
program BIMAS kepada petani dan penyuluhan kepada pengrajin industri kecil dan 
kerajinan rumah tangga. Sementara itu, di lingkungan perusahaan, peningkatan SDM, 
terutama bersumber pada lulusan pendidikan formal. Pada masa PJPT I, lulusan 
perguruan tinggi meningkat pesat baik lulusan universitas maupun akademi, 
walaupun pada kenyataannya masih terdapat “mis-match”. Namun hasil pendidikan 
umum di perguruan tinggi tersebut bisa fleksibel, karena adanya berbagai pelatihan 
yang diselenggarakan oleh berbagai departemen dan perusahaan-perusahaan swasta. 
Kelemahan yang sangat mendasar dalam pembangunan pada era PJPT I adalah 
terabaikannya aspek pemerataan atau keadilan ekonomi. Menurut Dumairy (1997), 
pada waktu PJPT I dirancang, strategi pembangunan Indonesia bertumpu pada aspek 
pertumbuhan.Sasaran pembangunan diarahkan pada untuk pencapaian pertumbuhan 
yang tinggi dengan prinsip efisiensi sebagai basis pijakannya. Sekalipun aspek 
pemerataan ini sempat diperhatikan, yakni mulai Pelita III, namun inti tumpuan 
pembangunan tetap saja pada pertumbuhan dan bukan pemerataan. Karena 
pertumbuhan senantiasa menjadi tumpuan pembangunan, maka tidak mengherankan 
jika aspek pemerataan atau keadilan menjadi terabaikan.  

Lebih lanjut Dumairy menjelaskan bahwa ditumpukannya strategi pembangunan pada 
aspek pertumbuhan, bukanlah tanpa alasan. Secara akademik, strategi pertumbuhan 
telah memiliki teori-teori yang mantap dalam konsep pembangunan ekonomi. 
Sementara itu, gagasan-gagasan mengenai pemerataan masih bersifat embrional, 
belum memiliki kerangka analisis yang mantap dan mapan seperti halnya teori-teori 
pertumbuhan. Atas dasar itu, tidak mengherankan jika pera perencana pembangunan, 
lebih memusatkan rancangan pembangunannya pada aspek pertumbuhan. Selain itu, 
menurut Sritua Arief (1988), pelaksanaan suatu strategi pertumbuhan dan pemerataan 
(redistribusi) hanya akan efektif bilamana 2 syarat pokok ini bisa dipenuhi :  

1. Pembentukan administrasi pemerintahan yang bersih, efektif dan berdisiplin pada 
seluruh tingkat birokrasi pemerintahan.  

2. Restrukturisasi masyarakat Indonesia untuk menghilangkan struktur-struktur 
sosial yang menghimpit massa rakyat.  

Kedua syarat pokok tersebut sampai sekarang belum bisa dipenuhi, sehingga 
mengakibatkan program-program pemerataan tidak efektif. Sekedar gambaran, Srtitua 
Arief (1988), mengemukakan hasil penelitian J. Danny Zacharias tentang pelaksanaan 
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program-program pembangunan seperti BIMAS, Proyek Padat karya dan Subsidi 
Desa. Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran :  

1. Para Lurah dan kelompoknya yaitu para pamong desa adalah pihak-pihak yang 
sebagian besar menguasai fasilitas BIMAS.  

2. Di dalam pelaksanaan padat karya, yakni proyek penyediaan kesempatan kerja 
kepada buruh tani di daerah minus pada musim kemarau, Lurah yang berfungsi 
sebagai pengawas, dalam kenyataannya tidak memberikan pekerjaan kepada 
golongan buruh tani, tetapi banyak pekerjaan diberikan kepada orang-orang dari  

a. kelompoknya. Pemotongan-pemotongan pembayaran terhadap buruh tani oleh 
Lurah bekerjasama dengan Camat adalah merupakan kenyataan di desa-desa.  

3. Subsidi desa yang bertujuan untuk memperbaiki sarana produksi, pemasaran dan 
perhubungan banyak dimanfaatkan oleh Lurah dan kelompoknya.  

4. Sebelum program pembangunan memasuki desa, Lurah dan keluarganya atau 
kelompoknya, telah tumbuh sebagai suatu kelompok kuat, baik secara ekonomi, 
sosial maupun politik. Kedudukan ini diperkuat lagi dengan program-program 
pembangunan yang memasuki desa melalui Lurah. Hal ini telah menyebabkan 
manfaat-manfaat kesempatan kerja dan peningkatan produksi petani sebagian 
besar dinikmati oleh Lurah dan kelompoknya.  

Sritua Arief (1988), telah menunjukkan pula bahwa dalam proses pertumbuhan 
ekonomi diwarnai oleh pola tingkah laku penguasa dan keseluruhan birokrasi 
pemerintah yang tidak wajar, sehingga menimbulkan distorsi-distorsi dalam jalannya 
proses ekonomi. Distorsi-distorsi tersebut antara lain :  

1. Penghisapan parasitis atas sumber-sumber nasional oleh pihak-pihak dari sentrum 
kekuasaan dan dari keseluruhan birokrasi pemerintah dan perusahaan-perusahaan 
negara. Penghisapan parasitis atas sumber-sumber nasional ini, ditanggung oleh 
sebagian besar massa rakyat. Pungutan-pungutan yang tak wajar dan 
memberatkan, menimbulkan beban yang tidak wajar kepada unit-unit ekonomi 
yang dikenai pungutan-pungutan ini. Kemudian pungutan-pungutan yang tidak 
wajar ini oleh unit-unit ekonomi terpaksa dibebankan kepada konsumen barang 
dan jasa, yang mengakibatkan harga barang dan jasa menjadi lebih mahal dari 
yang seharusnya.  

2. Proses monopolisasi kesempatan dan fasilitas oleh kelompok-kelompok pengusaha 
swasta yang bekerjasama dengan orang-orang dari pusat kekuasaan dan birokrasi 
pemerintah. Fenomena ini kemudian ,menimbulkan pemberian dispensasi dan 
hak-hak istimewa tertentu bagi perusahaan-perusahaan yang terbentuk atas hasil 
kerjasama ini,sehingga persaingan menjadi tidak sehat. Monopoli fasilitas dan 
kesempatan ini telah mengakibatkan proses manfaat ekonomi jatuh kepada 
segelintir orang saja.  
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MASYARAKAT INDONESIA DALAM PENDEKATAN  
TEORI MODERNISASI DAN TEORI DEPENDENSI  

 

 

Dasar Pemikiran.  

Pembangunan sepertinya sebagai suatu fenomena yang tidak habis-habisnya dibahas 
dalam kerangka kajian keberlangsungan hidup manusia. Fenomena ini melekat 
sebagai salah satu ciri kehidupan manusia yang kerap mengalami perubahan menurut 
berbagai dimensi yang ada.  

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, 
pembangunan disini diartikan sebagaiu bentuk perubahan yang sifatnya 
direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan 
perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang 
sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu 
perencanaan. Selo Soemardjan (1974) menyatakan bahwa perubahan yang 
dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang 
telah direncanakan terlebih dahulu oleh fihak-fihak yang hendak mengadakan 
perubahan di dalam masyarakat (Soemardjan-Soemardi, 1974).  

Masyarakat Indonesia, kalau bisa dikatakan demikian, tidak terlepas dari fenomena 
pembangunan ini. Keaneka-ragaman, etnik, ras, kelompok, dan agama dengan bentuk 
dan tingkat kehidupan yang berbeda dalam masyarakat ini secara langsung maupun 
tidak langsung mendorong timbulnya perubahan dalam masyarakat sendiri atau 
menurut orientasinya ke luar masyarakat. Kurangnya komunikasi yang terjadfi antara 
para penentu kebijakan dengan rakyak kebanyakan, menyebabkan model atau bentuk 
pembangunan yang diterapkan lebih memperlihatkan suatu model ‘top-down 
planning’ yang menurut satu kondisi dianggap lebih baik, namun dari sisi yang lain 
memberikan dampak yang kurang diharapkan; sejauh perkembangan masyarakat yang 
ada, ternyata sisi ke dua inilah yang dirasakan lebih memperlihatkan substansinya 
dalam masyarakat Indonesia ini.  

Dalam perkembangan lebih lanjut, suatu proses pembangunan dapat dijadikan sebagai 
suatu ukuran untuk menilai sejauh mana nilai-nilai dasar masyarakat yang terlibat 
dalam proses ini bisa memenuhi seperangkat kebutuhan hidup dan mengatasi 
berbagai masalah dari dinamika masyarakatnya. Terpaan dari faktor-faktor ekonomi 
yang menimbulkan krisis ekonomi pada tahun 1998 yang kemudian mengguncang 
sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, seolah-olah 
memberikan gambaran yang jelas bahwa selama ini belum ada konsep atau bentuk 
pembangunan yang jelas dalam masyarakat ini; gambaran ini menunjukkan bahwa 
sedemikian rapuhnya nilai-nilai dasar tentang konsep pembangunan masyarakatnya. 
Fenomena inilah yang dijadikan dasar untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana 
peranan teori modernisasi dan teori dependensi dalam melakukan pendekatan 
terhadap proses pembangunan yang terjadi di Indonesia.  
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Kerangka Dasar Teoritis  

2.1. Konsep Pembangunan.  

Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara 
umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan 
masyarakat dan warganya; sering kali, kemajuan yang dimaksudkan terutama adalah 
kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang 
dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi; bahkan dalam beberapa situasi yang 
sangat umum pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang 
diharpakan bagi ‘sebagian orang tersingkir’ dan sebagai ideologi politik yang 
memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang 
yang mengkritiknya.  

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, masalah materi yang 
mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil 
inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada 
akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun 
adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, 
aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan 
produksi dan distribusi barang-barang material; pembangunan harus menciptakan 
kondisi-kondisi manusia bisa mengembangkan kreatifitasnya (Budiman, 1995).  

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari 
suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang 
dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, 
yaitu keberlanjutan (continuity) dan perubahan (change), tarikan antara keduanya 
menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat (Djojonegoro, 1996).  

2.2. Teori Perubahan Sosial  

2.2.1. Teori Modernisasi  

Teori Modernisasi muncul pada pasca perang dunia kedua, yaitu pada saat Amerika 
terancam kehilangan lawan dagang sehingga terjadi kejenuhan pasar dalam negeri; 
dari keterlibatan Amerika inilah negara-negara Eropa yang porak poranda seusai 
perang mulai bangkit dari keterpurukannya, keterlibatan ini bukan saja banyak 
‘menolong’ negara-negara Eropa, tetapi di balik itu justru banyak memberikan 
keuntungan yang lebih bagi Amerika itu sendiri.  

Pada perkembangannya kemudian, keberhasilan pembangunan yang diterapkan pada 
negara-negara di Eropa ini memberikan pemikiran lanjut untuk melakukan ekspansi 
pasar ke negara-negara dunia Ketiga, dan banyak memberikan bantuan untuk 
pembangunannya; dalam kenyataannya, keberhasilan yang pernah diterapkan di 
Eropa, ternyata banyak mengalami kegagalan di negara-negara dunia Ketiga. 
Penjelasan tentang kegagalan ini memberikan inspirasi terhadap sarjana-sarjana sosial 
Amerika, yang kemudian dikelompokkan dalam satu teori besar, dan dikenal sebagai 
teori Modernisasi (Budiman, dalam: Frank, 1984).  

Asumsi dasar dari teori modernisasi mencakup: (1) Bertolak dari dua kutub dikotomis 
yaitu antara masyarakat modern (masyarakat negara-negara maju) dan masyarakat 
tradisional (masyarakat negara-negara berkembang); (2) Peranan negara-negara maju 
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sangat dominan dan dianggap positif, yaitu dengan menularkan nilai-nilai modern 
disamping memberikan bantuan modal dan teknologi. Tekanan kegagalan 
pembangunan bukan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal melainkan internal; (3) 
Resep pembangunan yang ditawarkan bisa berlaku untuk siapa, kapan dan dimana 
saja (Budiman, dalam : Frank, 1984: x).  

Satu hal yang menonjol dari teori modernisasi ini adalah, modernisasi seolah-olah 
tidak memberikan celah terhadap unsur luar yang dianggap modern sebagai sumber 
kegagalan, namun lebih menekankan sebagai akibat dari dalam masyarakat itu sendiri. 
Asumsi ini ternyata banyak menimbulkan komentar dari berbagai fihak, terutama dari 
kelompok pendukung teori Dependensi, sehingga timbul paradigma baru yang dikenal 
sebagai teori Modernisasi Baru (Suwarsono-So, 1991: 58-61). 

2.2.2. Teori Dependensi  

Keterbelakangan yang dialami oleh negara-negara berkembang yang telah secara 
intensif mendapat bantuan dari negara-negara maju menyebabkan ketidak-puasan 
terhadap asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh teori modernisasi. Keadaan ini 
menimbulkan reaksi keras dari para pemerhati masalah-masalah sosial yang 
kemudian mendorong timbulnya teori dependensi. Teori ini menyatakan bahwa 
karena sentuhan modernisasi itulah negara-negara dunia ke-tiga kemudian mengalami 
kemunduran (keterbelakangan), secara ekstrim dikatakan bahwa kemajuan atau 
kemakmuran dari negara-negara maju pada kenyataannya menyebabkan 
keterbelakangan dari negara-negara lainnya (‘the development of underdevelopment’); 
siapa sebenarnya yang menolong dan siapa yang ditolong ?. Andre Gunter Frank 
(1967) dianggap sebagai salah seorang tokoh pencetus teori Dependensi ini 
mengatakan bahwa keterbelakangan justru merupakan hasil dari kontak yang 
diadakan oleh negara-negara berkembang dengan negara-negara maju (Budiman, 
dalam : Frank, 1984).  

Asumsi dasar dari teori Dependensi mencakup: (1) Keadaan ketergantungan dilihat 
sebagai suatu gejala yang sangat umum, berlaku bagi seluruh negara dunia Ketiga; (2) 
Ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh ‘faktor luar’; (3) 
Permasalah ketergantungan lebih dilihat sebagai masalah ekonomi, yang terjadi akibat 
mengalirnya surplus ekonomi dari negara dunia Ketiga ke negara maju; (4) Situasi 
ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses polarisasi 
regional ekonomi global; dan (5) Keadaan ketergantungan dilihatnya sebagai suatu hal 
yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan (Suwarsono-So, 1991).  

Teori Dependensi ini bukannya tanpa kekurangan, bahkan kritik yang dilomtarkan 
mungkin lebih banyak dari sanggahan terhadap teori Modernisasi (Suwarsono-So, 
1991). Salah satu persoalan yang luput dari perhatian teori Dependensi adalah 
kurangnya pembahasan tentang kolonialisme yang pernah tumbuh subur 
dikebanyakan negara-negara berkembang. Menurut perspeksif Dependensi, 
pemerintahan kolonial didirikan dengan tujuan menjaga stabilitas pemerintahan 
jajahan, dan pemerintahan ini tidak akan pernah dibentuk dengan tujuan untuk 
membangun negara pinggiran (Suwarsono-So, 1991).  
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Pembangunan Indonesia : Modensisasi dan Dependensi  

3.1. Krisis Pembangunan Indonesia  

Masalah yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada pertengahan tahun 1998, yang 
pertama dipicu dari krisis ekonomi kemudian berkembang menjadi berbagai krisis 
lainnya, sehingga akhirnya sampai pada krisis kepercayaan. Fenomena ini memuat 
dua dimensi permasalahan : secara internal orang tidak lagi percaya kepada berbagai 
bentuk penguasaan atas diri dan masyarakatnya, dan secara eksternal orang tidak 
percaya lagi kepada masyarakat Indonesia. Demikian merosotnya harga diri bangsa 
Indonesia, sehingga bangsa ini sendiri bertanya : siapa, apa, mengapa, dimana, dan 
bagaimana sebenarnya masyarakat Indonesia ini ?.  

Clyde Kluckhohn (1961) membuat suatu kerangka orientasi sistem nilai budaya, yaitu 
sebagai konsep yang menerangkan dasar-dasar sistem nilai budaya tentang masalah 
pokok dari kehidupan manusia yang sifatnya universal. Secara umum Kluckhohn 
menggambarkan bahwa dari masalah dasar sistem nilai budaya itu sekurangnya 
mencirikan tiga bentuk masyarakat, (1) masyarakat tradisional, (2) masyarakat 
transisional, dan (3) masyarakat modern.  

Pada masa sebelum terjadinya berbagai krisis yang menimpa masyarakat Indonesia, 
tidak sedikit orang Indonesia yang menyatakan bahwa secara umum masyarakatnya 
telah modern, hal ini terlihat dengan banyaknya intelektual dikalangan masyarakat 
yang menyatakan bahwa pendidikan tringgi bukan lagi barang asing untuk masyarakat 
Indonesia, sarana dan prasarana yang memadai untuk kehidupan orang modern, juga 
tingkat hidup yang mencirikan orang modern (Inkeles, dalam : Weiner, 1976).  

Namun pandangan itu ternyata sirna begitu saja pada saat era reformasi digaungkan, 
dalam banyak hal ternyata orang Indonesia bagaikan orang ‘primitif’ yang sedang 
mencari bentuk; dalam kenyataannya, bentuk masyarakat Indonesia belum sampai 
pada bentuk yang modern, mungkin masih transisional, bahkan mungkin masing 
tradisional. Pada bentuk hakekat tentang karya misalnya, orientasi nilai budayanya 
cenderung menganggap bahwa karya itu untuk mencapai suatu kedudukan, 
kehormatan, atau jabatan tertentu saja; bahkan ada kecenderungan bahwa karya itu 
hanya sekedar untuk mencari nafkah hidup saja, kenyataan mana tidak saja berlakku 
pada lapisan bawah atau menengah masyarakat, tetapi juga lapisan atas.  

Kecenderungan orientasi tentang karya ini ternyata paralel dengan persepsi manusia 
tentang waktu, hanya sebagian kecil manusia Indonesia dan hanya sebagian aspek 
kehidupan saja yang berorientasi ke masa yang akan datang; menyimpan padi di 
lubung (leuit : komunitas Baduy) adalah perwujudan dari orientasi manusia ke masa 
yang akan datang, namun tidak menunjukan orientasi yang bersifat menyeluruh dari 
aspek kehidupannya. Jabatan atau kedudukan tertentu dalam masyarakat sifatnya 
tidak kekal, maka untuk menjaga kehidupan setelah lepas masa jabatannya, orang 
dengan segala upaya berusaha mengumpulkan segala sesuatu selagi masih berkuasa 
atau menjabat tanpa menghiraukan nilai-nilai, kaidah dan norma yang berlaku  

Individulisme dalam pengertian manusia modern berarti adanya penilaian yang tinggi 
dari masyarakat terhadap berbagai usaha diri sendiri sehingga menuntun manusia 
untuk mandiri, bukan dalam arti hidup sendiri tanpa menghiraukan keberadaan 
manusia lain. Faham ini kurang berkembang pada masyarakat Indonesia yang lebih 
menilai tingginya kebersamaan, gotong royong (orientasi kolateral) dan 
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ketergantungannya kepada figur atasan atau senior (orientasi vertikal). Dengan nilai-
nilai luhurnya, manusia Indonesia seolah-olah digiring untuk tidak saling bersaing 
satu sama lain, bahkan mentabukan pertentangan dan labih menilai tinggi nilai 
keharmonisan; bentuk mana kalau dilihat dari sudut perubahan dan perkembangan 
masyarakat sangatlah tidak menguntungkan.  

3.2. Teori Modernisasi dan Pembangunan  

Penerapan modernisasi di Indonesia tampak kurang serasi, karena pemahaman akan 
konsep modernisasi ini tidak seperti yang dimaksudkan oleh konsep itu sendiri. 
Karena itu pula landasan berpikir dan penggunaan teori dalam konsep pembangunan 
masyarakat dengan modernisasi tampaknya kurang mendasar. Tidak mengherankan 
apabila kemudian pembangunan yang telah dilakukan selama tiga dasawarsa itu bisa 
terpuruk seketika oleh peristiwa moneter, yang keadaan itu bisa menunjukkan bahwa 
model pembangunan adalah tidak mendasar dan berakar pada masyarakat Indonesia.  

Pada saat melangsungkan pembangunan dengan mengacu pada teori Rostow, 
mungkin terlupakan bahwa teori ini bisa berlaku apabila keadaan masyarakat yang 
dibangun itu bersifat homogen. Upaya untuk melakukan homogenisasi telah ditempuh 
melalui berbagai wujud pembangunan ekonomi, termasuk usaha meningkatkan 
pendapatan masyarakat; dengan demikian peningkatan ekonomi selalu dianggap akan 
mendorong peningkatan kualitas kehidupan pada umumnya. Homogenitas melalui 
pengembangan sektor ekonomi itu terkesan dipaksakan dari kondisi yang heterogen, 
hal itu kemudian menjadikan pula ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar 
sektor. Modernisasi dilihat sebagai pertumbuhan ekonomi belaka, yang melupakan 
pokok penting dalam kehidupan, yaitu pembinaan budaya membangun dalam 
memenuhi kehendak dari gerak kehidupan tersebut.  

Kekeliruan lainnya adalah kurangnya diperhitungkan kondisi obeyektif masyarakat 
dalam menerima modernisasi; salah satu akibat yang terjadi adalah anomi. 
Masyarakat sudah menerima perubahan, namun di sisi lain masih banyak bentuk-
bentuk tradisi lama yang belum atau sukar untuk ditinggalkan sehingga kehidupan 
berlangsung diantara dua titik yang membuat kebingungan para pelakunya (Garna, 
1999).  

Apabila mengacu pada teori David McClelland tentang the need for achievement (n-
Ach), maka tingkat perkembangan masyarakat sebenarnya bisa diukur dari besarnya 
dorongan untuk berprestasi dalam masyarakat itu sendiri. Bentuknya bisa dari 
perbandingan antara tingkat produksi dengan tingkat konsumsi, masyarakat yang 
tidak ‘membangun’ adalah suatu bentuk kehidupan yang tingkat konsumsinya lebih 
besar dari tingkat produksi. Keberanian untuk mengambil resiko sepertinya tidak 
begitu dianggap bernilai tinggi pada masyarakat Indonesia, bentuk yang paling umum 
dari keadaan ini yaitu mentalitas sebagai pegawai (pegawai negeri) masih 
mendominasi bursa tata kepegawaian dibandingkan bentuk-bentuk kemandirian 
lainnya. Bentuk dari rendahnya n-Ach ini adalah belum berkembangnya kesadaran 
atau arti pentingnya tentang suatu tanggung jawab atau disiplin sebagai suatu bentuk 
kesadaran dari keterlibatan fihak-fihak lain diluar kesadaran tentang dirinya sendiri.  

Koentjaraningrat pernah memberikan satu solusi dari polemik ‘sikap mental orang 
Indonesia umumnya belum siap untuk pembangunan’ pada satu acara seminar (1970), 
pendapat inilah yang menunjukkan bahwa sebenarnya Koentjaraningrat melakukan 
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pendekatan melalui teori Modernisasi untuk menganalisa proses pembangunan diatas. 
Pada karangan yang lain, Koentjaraningrat (1979) melakukan pendekatan yaitu 
dengan menekankan pada analisanya tentang sistem nilai yang hidup dalam 
masyarakat yang tidak cocok dengan pembangunan atau ciri modern dari konsep 
modernisasi. Masalah tentang sistem nilai dan pembangunan yang ada di Indonesia 
mengacu pada orientasi sistem nilai budaya yang sebelumnya dikembangkan oleh F. 
Kluckhohn dan F.L.Stroodbeck (1961); dalam tulisannya ini Koentajraningrat 
membagi orientasi nilai budaya dalam dua belahan waktu, sebelum dan sesudah 
revolusi.  

Dikatakannya bahwa nilai budaya yang tidak mementingkan mutu atau prestasi, 
orientasi waktu yang cederung ke masa lalu sehingga melemahkan motivasi orang 
untuk menabung dan hidup hemat, menganggap hidup selaras dengan alam sehingga 
timbul konsep tentang nasib, menjunjung tinggi nilai konformisme, orientasi 
hubungan manusia yang vertikal sehingga menghambat hasrat untuk berdiri sendiri, 
tidak disiplin, kurang bertanggung jawab, dan mentalitas menerabas sebagai produk 
setelah revolusi, adalah sebagai mentalitas yang menghambat proses pembangunan 
(Koentjaraningrat, 1979).  

3.3. Teori Dependensi dan Pembangunan  

Dua orang pemerhati masalah pembangunan di Indonesia, Sritua Arief dan Adi Sasono 
(1984) berusaha melihat masalah pembangunan ini dari sisi yang berbeda dengan apa 
yang dikembangkan Koentjaraningrat sebelumnya; mereka menggunakan teori 
Dependensi untuk menjelaskan persoalan pembangunan politikonomi Indonesia. 
Kajiannya dimulai dengan menguji kembali warisan kolonial Belanda yang 
ditinggalkan; seperti kebanyakan analisa sejarah yang lain tentang Indonesia, rentang 
weaktu kajian dimulai sejak diberlakukannya sistem tanam paksa. Bagi mereka, 
pelaksanaan tanam paksa dijadikan sebagai ‘pangkal tolak untuk melihat banguan 
struktural yang diwarisi Indonesia pada waktu negara ini merdeka’ (Suwarsono-So, 
1991: 131). 

Arief dan Sasono berpendapat bahwa sistem tanam paksa merupakan salah satu faktor 
terpenting yang bertanggung jawab terhadap berkembang suburnya keterbelakangan 
dan kemiskinan di Indonesia; selama masa tanam paksa tersebut telah terjadi 
pengalihan surplus ekonomi dari Indonesia ke Belanda dalam jumlah yang sangat 
besar. Disamping itu tanam paksa juga telah menjadikan semakin kecilnya jumlah 
petani yang berkecukupan, yang dengan kata lain telah membantu memperbanyak 
kaum ‘proletariat desa’. Dalam proses tanam paksa itu ternyata, fihak kolonial tidak 
‘bekerja sendirian’, disini ada keterlibatan pemerintah lokal dalam membantu 
‘keberhasilan’ sistem tanam paksa. ‘Dalam proses eksploitasi ini telah terjalin aliansi 
antara pemerintah kolonial Belanda di Indonesia …. dan fihak-fihak penguasa feodal di 
Indonesia….’; pertalian kerja sama yang demikian tidak sulit untuk terjadi, keadaan 
mana membuat kaum aristokrat dan kaum feodal Indonesia memperoleh keuntungan 
ekonomis’ sekalipun jika dicermati, amat jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan 
yang diterima oleh pemerintahan kolonial (Arief-Sasono, dalam Suwarsono-So, 1991).  

Dalam kajian kurun waktu yang berbeda Arief dan Sasono mencoba menguji proses 
pembangunan Indonesia setelah era kemerdekaan, khususnya pada masa 
pembangunan ekonomi pemerintahan orde baru; obyek kajiannya menggunakan lima 
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tolok ukur, yang akhirnya pada suatu kesimpulan bahwa situasi ketergantungan dan 
keterbelakangan sebagian besar telah atau sedang mewujud di Indonesia (Arief-
Sasono, 1991). Lima tolok ukur yang digunakan yaitu :  

pertama, pertumbuhan ekonomi, pada masa ini ditandai dengan semakin lebarnya 
perbedaan antara kelompok yang mampu dan kelompok yang tidak mampu dengan 
ciri golongan miskin ternyata menjadi semakin miskin; keadaan ini bisa terjadi karena 
hancurnya industri kecil di perdesaan diserta dengan berkurangnya kesempatan kerja 
di sektor pertanian dengan tidak diimbangi oleh timbulnya peluang kerja di sektor 
industri di perkotaan;  

kedua, penyerapan tenaga kerja, Industri yang dikembangkan dengan semangat 
teknologi padat modal ternyata ‘tidak banyak menyerap tenaga kerja’, sementara 
sektor pertanian yang telah mengalami derasnya proses mekanisasi tidak lagi mampu 
menampung tenaga kerja sebesar yang pernah dimiliki pada masa sebelumnya. Dalam 
keadaan yang demikian, maka tenaga kerja tidak memiliki pilihan lain yang tersedia, 
kecuali tterjun dalam pasar tenaga kerja sektor jasa;  

ketiga, proses industrialisasi, proses industrialisasi yang terjadi di Indonesia 
merupakan proses industri subtitusi impor yang dikembangkan memiliki sifat 
ketergantungan modal dan teknologi asing yang tinggi, dengan demikian pertumbuhan 
ekonomi yang terjadi bukan merupakan pertumbuhan ekonomi yang bersentrum 
kedalam negeri, dan tidak berdasar pada dinamika yang ada;  

keempat, pembiayaan pembangunan, karena sifat pertumbuhan ekonomi yang 
dimiliki dan model industrialisasi yang dipilih, mau tidak mau, hanya memiliki satu 
pilihan yaitu kebutuhan untuk selalu memperoleh modal asing, fenomena yang jelas 
menggambarkan suatu ketergantungan kepada fihak lain;  

kelima, persediaan bahan makanan, bahwa sampai akhir tahun 1970 ternyata bangsa 
Indonesia belum memiliki kemampuan swasembada pangan, sehingga tidk 
mengherankan bila banyak dijumpai kebijaksanaan yang mengarah pada pencapaian 
tujuan ini. 

Kesimpulan 

Satu hal yang menarik dalam kajian dari masalah-masalah sosial adalah terbukanya 
kemungkinan berbagai disiplin ilmu yang ternaung dalam rumpun ilmu-ilmu sosial 
uantuk melakukan kajian terhadap satu persoalan yang sama menurut kerangka 
pendekatan masing-masing obyek perhatiannya. Terjadinya dinamika dalam 
masyarakat membuka dan mendorong masing-masing disiplin ilmu untuk 
mendinamisir teori-teori yang telah dikembangkannya, fenomena ini sebenarnya 
secara tidak lengsung sebagai tanggapan dari pandangan Thomas Khun (1966) tentang 
paradigma ilmu pengetahuan dalam ‘The Structure Of Scientific Revolution’ (Ritzer, 
1992). Banyaknya pendekatan terhadap satu masalah yang selama ini sebenarnya 
memberikan keuntungan bagi perkembangan ilmu sosial secara umum karena : (a) 
masalah itu dapat ditempatkan dan diterangkan secara proporsional dan obyektif; (b) 
setiap bidang ilmu saling berkontribusi dan melengkapi kekurangannya masing-
masing; (c) teori-teori yang berkembang dalam ilmu sosial menjadi semakin kokoh.  

Bangsa Indonesia tidak bisa luput dari fenomena pembangunan, cepat atau lambat, 
besar atau kecil, mudah atau sukar, proses pembangunan ini perlu untuk dilakukan. 
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Berbagai cara untuk mencapainya diupayakan, yaitu dengan pemanfaatan secara 
optimal segala aspek sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, sehingga 
mempunyai peran penting dalam lingkup lokal maupun global; sedemikian jauh jarak 
antara perbedaan tingkat kehidupan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat 
negara maju lainnya, sehingga ‘harus’ dilakukan semacam ‘percepatan’ perubahan. 
Bahkan Alisyahbana menekankan secara tegas, bahwa perubahan masyarakat 
Indonesia itu harus mengacu pada nilai-nilai intelektualisme, individuliasme, 
egoisme, dan materialisme seperti yang hidup pada masyarakat Barat (Alisyahbana, 
1988), nilai-nilai mana yang dianggap ekstrim atau bahkan tabu oleh sebagian besar 
warga masyarakat Indonesia. Analisa tentang proses pembangunan itu tidak semudah 
pengerjaan di belakang meja dan menurut alur logika saja, karena proses ini 
mengandung berbagai nilai-nilai dan perkembangan yang sulit untuk diperhitungkan; 
fenomena mana yang menjadikan kajian tentang masalah-masalah sosial tidak kering 
dan mati. 

Teori Modernisasi memberikan solusi, bahwa untuk membantu Dunia Ketiga 
termasuk kemiskinan, tidak saja diperlukan bantuan modal dari negara-negara maju, 
tetapi negara itu disarankan untuk meninggalkan dan mengganti nilai-nilai tradisional 
dan kemudian melembagakan demokrasi politik (Garna, 1999); justru disinilah letak 
permasalahannya, karena teori pembangunan menurut persepsi Dunia Ketiga 
menghendaki bahwa tradisi dan nilai-nilainya harus memberikan nuansa kepada 
keadaan modern yang hendak dicapai (Koentjaraningrat, 1979).  

Sebenarnya baik teori Modernisasi maupun teori Dependensi memiliki perhatian dan 
keprihatinan yang sama tentang masalah pembangunan Dunia Ketiga, dan berupaya 
merumuskan kebijakan pembangunan yang diharapkan dapat mempercepat proses 
penghapusan kemiskinan. Kedua perpektif ini memiliki dan mengembangkan struktur 
teori yang dwikutub (Suwarsono-So, 1991); teori Modernisasi menyebutnya sengan 
istilah tradisional dan modern/maju, sedangkan teori Dependensi menggunakan 
istilah sentral/metropolis dan pinggiran/satelit.  Perbedaan antara teori Modernisasi 
dan teori Dependensi mungkin tidak akan menemukan titik temu bila teori-teori 
pendukungnya bersifat statis; salah satu faktor yang menyebabkan teori itu kemudian 
berkembang, yaitu karena mereka banyak mendapatkan kritik baik dikalangan mereka 
sendiri maupun dari pendekatan teori yang lain (Suwarsono-So,1991). Adalah 
bijaksana apa yang dikemukakan Michael R. Dove (1988) sebagai salah seorang 
pendukung teori modernisasi yang mengatakan bahwa tradisional tidak harus berarti 
keterbelakangan, budaya tradisional itu sangat dan selalu terkait dengan proses 
perubahan ekonomi, sosial, dan politik dari masyarakat pada tempat mana budaya 
tradisional itu melekat, dengan demikian budaya tradisional tidak menganggu proses 
pembangunan (Dove, dalam: Suwarsono-So, 1991). Atau menyimak pendapat Cardoso 
(1973) sebagai salah seorang pendukung teori Dependensi, yang mengatakan bahwa 
negara-negara berkembang yang mengadakan kontak dengan negara maju bisa 
berkembang ekonominya, tetapi perkembangan itu hanya merupakan bayangan atau 
sertaan dari perkembangan ekonomi negara-negara maju, sumber dari perkembangan 
itu sendiri tidak terletak dalam dirinya (Cardoso, dalam: Frank, 1984: xvii).  
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