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PENGANTAR 

EKONOMI PEMBANGUNAN

DR. MOHAMMAD ABDUL MUKHYI, SE., MM

Pengertian dan Ruang Lingkup

Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk memperluas
kemampuan dan kebebasan memilih (increasing the ability 
and freedom to choice):

a. Kuallitas SDM (kesehatan, pendidikan, moral, mental, 
dan kemampuan untuk hidup bersama).

b. Sarana dan prasarana (jalan, pelabuhan, transportasi, 
produksi, komunikasi, pendidikan, kesehatan dan
perumahan).

c. Kelembagaan ekonomi modern (sistem hak
kepemilikan, sistem keuangan, hukum, mekanisme
pasar dan tata nilai baru : pandangan tentang uang, 
keuntungan dan waktu)
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Klasifikasi Negara :

a. Negara maju

b. Negara belum maju

c. Negara sedang berkembang

Negara Maju dan Belum Maju :

Negara sudah maju (NSM) : 

Pendapatan per kapita > $ 8.000 (Bank Dunia, 1990), 
sebagian besar output ekonoomi disumbangkan sektor
industri dan jasa, kualitas SDM sudah tinggi dan
menguasai teknologi dan juga tingkat konsumsi tinggi.

Negara Utara Selatan :

Pengelompokkan berdasarkan letak wilayah geografis.

Dunia Pertama, Kedua dan Ketiga:

Pengelompokkan berdasarkan idiologi yang dianut.

Dunia pertama (Blok Barat) adalah negara-negara barat dengan
idiologi liberal dengan sistem ekonomi kapitalis.

Dunia kedua (Blok Timur) adalah negara-negara yang menganut
idiologi antiliberalisme, sistem ekonomi sosialis.

Dunia ketiga adalah negara-negara terbelakang atau sedang
membangun.
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Tolak Ukur Kemiskinan
a. Kemiskinan absolut ( Prof. Sayogyo) : tingkat konsumsi yang 

ekuivalen dengan kg beras per orang per tahun (1977):

b.  Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) : Kebutuhan fisik selama
sebulan bagi seorang pekerja yang diukur dalam uang
berdasarkan jumlah kalori, protein, vitamin dan bahan
mineral lainnya yang diperlukan untuk hidup layak yang 
dinyatakan dalam rupiah.

Batas Kemiskinan Kota Desa

Miskin 480 320

Sangat Miskin 360 240

Melarat Sekali 270 180

c. Bank Dunia : berlaku bagi NSB dengan kebutuhan fisik
sebanyak 2100 kalori sehari yang dinyatakan dalam
uang (US$ 2,00 atau kurang) dalam kategori miskin dan
sangat miskin di bawah US$ 1,00

d. BPS : pengeluaran minimum 2100 kalori per hari
ditambah dengan kebutuhan minimum lainnya
(perumahan, pakaian, kesehatan dan pendidikan).
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Hakekat Pembangunan

Pembangunan adalah proses dan upaya pencapaian
peningkatan kualitas hidup. 

Pertumbuhan ekonomi : mengacu pada perubahan-
perubahan kuantitatif.

Pembangunan ekonomi : mencakup dimensi kualitatif. 

Pembanunan ekonomi = pertumbuhan ekonomi + 
Perubahan-perubahan.

Perubahan :

1. Sikap

2. Perubahan kelembagaan.

3. Perubahan struktural.

Karakteristik Negara Sedang Berkembang:

1. Rendanya tingkat kehidupan.

2. Rendahnya tingkat produktivitas.

3. Tingginya pertambahan penduduk.

4. Tingginya rasio tingkat ketergantungan

5. Tingginya tingkat pengangguran.

6. Ketergantungan pada sektor pertanian primer.

7. Pasar dan informasi yang tidak sempurna.

8. Ketergantungan yang besar dan kerentanan terhadap
kondisi eksternal.
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Pembangunan Ekonomi Sebagai
Proses Transformasi

a. Transformasi Pertanian: 

Perubahan dari pertanian tradisional ke kegiatan modern 
berskala besar dengan tujuan memperoleh keuntungan. 

b. Transformasi Kependudukan: 

1. Transisi Demografi.

2. Perubahan struktur penduduk.

3. Meningkatnya penduduk perkotaan.

c. Transformasi Struktural:

1. struktur produksi.

2. struktur permintaan

d. Transformasi Kelembagaan

Masalah dan Kebijakan Ekonomi
Negara Sedang Berkembang

a. Permintaan dan Penawaran Agregat:

1. Permintaan Agregat

2. Penawaran Agregat.

b. Kebijakan-kebijakan Pembangunan:

1. Kebijakan Ekonomi

a. Kebijakan moneter

b. Kebijakan fiskal

• mengurangi inflasi akibat tekenan permintaan.

• menekan efek peniruan masyarakat miskin.

c. Kebijakan ekonomi internasional

• kebijakan promosi ekspor

• kebijakan subtitusi impor

• kebijakan proteksi industri

2. Kebijakan Non Ekonomi
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Masalah dan Kebijakan Ekonomi
Negara Sedang Berkembang

c. Utang Luar Negeri

1. utang luar negeri pemerintah

2. utang luar negeri swasta

3. perkembangan luar negeri dunia ketiga

d. Rasio Beban Utang Luar Negeri

1. rasio ULN/PDB

2. debt service ratio

Teori Ekonomi Pembangunan

a. Teori Adam Smith (1723-1790)

Pembangunan Ekonomi adalah proses pertumbuhan
dan perkembangan ekonomi dengan memanfaatkan
mekanisme pasar. Ada tiga unsur utama,yaitu :

1,  sumberdaya manusia yaitu pertambahan jumlah
penduduk.

2. Pertambahan persediaan barang modal

3. Spesialisasi dan pembagian kerja disertasi
perluasan pasar dan perkembangan perdagangan.
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Teori Ekonomi Pembangunan

b. Teori Malthus (1766 – 1834)

Ekonomi hanya akan tumbuh dalam jangka panjang jika
pertambahan penduduk lebih rendah dari pertumbuhan
ekonomi.

c. Teori Karl Mark (1818-1883)

Proses kemajuan ekonomi sebagai proses evolusi
sosial. 

Teori Ekonomi Pembangunan

d. Teori Rostow
1. Tahap Perekonomian Tradisional :

Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri. 
Produktivitas masih rendah, aplikasi teknologi dan
manajemen sangat terbatas.
Ciri-ciri :
a. tingkat produktivitas per kapita dan produktivitas per 

pekerja masih sangat rendah, karena ilmu
pengetahuan modern dan teknologi belum dikenal.

b. Sebagian besar tenaga kerja berada di sektor
pertanian.

c. Struktur sosial bersifat hirarkis dan feodal.
d. Hubungan keluarga masih sangat erat dan kekuasaan

dipegang oleh mereka yang mempunyai tanah luas.
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Teori Ekonomi Pembangunan

2. Tahap Pra Lepas Landas:

Perekonomian mampu bertumbuh dan berkembang
dengan kekuatan mandiri.

Indikator : kualitas SDM, akumulasi pemupukan modal, 
berfungsinya lembaga-lembaga ekonomi modern.

3. Tahap Lepas Landas:

Indikator : pertumbuhan ekonomi dan investasi yang 
tinggi, penerapan teknologi dan manajemen modern 
makin luas dan intensif, perekonomian makin mampu
mempertahankan tingkat pertumbuhan jangka panjang, 
struktur ekonomi makin seimbang dan kuat, peranan
ekonomi modern makin besar.

Teori Ekonomi Pembangunan

Rostow : ciri negara yang sudah lepas landas :

1. Meningkatnya jumlah investasi dari ≤ 5% menjadi ≥ 
10% dari produk nasional netto.

2. Perkembangan sektor industri dengan tingkat laju
pertumbuhan yang tinggi dan dapat memacu sektor-
sektor lainnya.

3. Terciptanya rangka dasar politik, sosial dan lembaga-
lembaga yang menyebabkan pertumbuhan dapat
berlangsung terus yang didukung dengan penggunaan
sumber modal dalam negeri.
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Teori Ekonomi Pembangunan

4. Tahap Kedewasaan

Dimana masyarakat sudah secara efektif menggunakan
teknologi modern pada sebagian besar faktor-faktor
produksi dan kekayaan alam.

5. Tahap konsumsi massa tingkat tinggi, dengan ciri

a. adanya jaminan yang lebih baik bagi angkatan kerja.

b. tersedianya konsumsi bagi rakyat yang semakin
memadai.

c. negara mencari perluasan kekuatan dimata dunia.]

Teori Ekonomi Pembangunan

e. Teori Neo imperialisme

pembangunan ekonomi yang membawa ke dalam
penjajahan gaya baru melalui kekuatan ekonomi.

f. Teori Lewis

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara
dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan
sektor industri. Syaratnya adalah investasi disektor
industri harus ditingkatkan.

g. Teori Pembangunan Neo Klasik

menerapkan prinsip-prinsip ekonomi pasar, spesialisasi, 
produktivitas dan kualitas SDM. Campur tangan yang 
paling baik adalah yang minimal


