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1. ANALISA PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 

 

A. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:  

1. Mengkaji latar belakang pentingnya mempelajari ekonomi pembangunan.  

2. Mengkaji dan menganalisa karakteristik yang ditemui pada negara sedang berkembang.   

3. Mengkaji cakupan bahasan ekonomi pembangunan. 

 

B. Uraian Materi 

1.  Pendahuluan 

Pembangunan sudah menjadi pokok bahasan yang menarik tidak hanya di kalangan 

para ekonom namun juga kalangan lain seperti pengusaha, politisi dan teknokrat. Untuk itu 

bicara mengenai pembangunan sudah menjadi keniscayaan dan bukan merupakan hal yang 

asing lagi. Perhatian akan pembangunan ekonomi diyakini oleh para ahli dimulai setelah 

perang dunia kedua, dimana Amerika Serikat memulai program bantuan luar negerinya 

(Marshall Plan). Pembangunan ekonomi pada akhirnya harus menjadi perhatian yang serius 

dan menjadi kebutuhan yang mendesak terutama bagi negara-negara berkembang yang 

meraih kemerdekaan pasca perang dunia kedua. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya 

ekonomi pembangunan. Ada tiga pilar utama dibalik munculnya teori pembangunan yaitu 

pertumbuhan ekonomi, bantuan luar negeri, dan perencanaan (Kuncoro, 1997). Setelah masa 

perang dunia kedua para pemerhati dalam aspek ilmu pengetahuan, tidak terkecuali mereka 

yang menduduki jabatan pemerintahan, dan berbagai lembaga internasional terus melakukan 

analisa mendalam terhadap aspek-aspek pembangunan ekonomi yang tidak ditemukan di 

masa sebelum perang dunia kedua. Terdapat beberapa faktor penyebab kurangnya perhatian 

terhadap masalah pembangunan ekonomi sebelum perang dunia kedua, diantaranya: 

 

a.  Penjajahan masih berlangsung secara meluas.  

Negara berkembang yang ada sekarang ini masih mengalami masa penjajahan hingga 

pertengahan abad ke-20. Seperti diketahui para penjajah tidak memikirkan secara sungguh-

sungguh mengenai pembangunan di negara jajahan mereka. Pembangunan biasanya hanya 

ditujukan untuk kepentingan keuntungan negaranya sendiri tanpa memperhatikan 

kesejahteraan hidup masyarakat di negara jajahan. Pembangunan yang dilakukan di negara 

jajahan memiliki tiga tujuan, yaitu:  



9 
 

1) Eksploitasi terhadap kekayaan negara jajahan.  

2) Untuk persediaan bahan baku bagi produksi di negara yang melakukan penjajahan.  

3) Mencari wilayah yang dapat dijadikan tempat untuk memasarkan barang-barang 

produksi dari negara yang melakukan penjajahan 

 

b.  Kurangnya perhatian dari masyarakat yang terjajah.  

Faktor selanjutnya mengenai minimnya perhatian terhadap masalah pembangunan 

adalah kurangnya perhatian dari para pemimpin masyarakat terjajah terhadap persoalan-

persoalan pembangunan ekonomi, karena tersibukkan oleh perjuangan mencapai cita-cita 

kemerdekaan dan melepaskan diri dari penjajahan. Oleh sebab itu isu-isu mengenai 

pembangunan ekonomi menjadi hal yang dikesampingkan, karena sebagian besar pemikiran 

dan usaha tercurah untuk secepat mungkin melepaskan diri dari belenggu penjajahan. 

 

c.  Kurangnya perhatian dari kalangan cendekiawan.  

Faktor lain yang menjadi penyebab terbatasnya perhatian terhadap pembangunan 

ekonomi adalah disebabkan oleh kurang populernya pembahasan mengenai pembangunan 

ekonomi di kalangan para cendekiawan seperti ahli ekonomi, ahli sosial, dan ahli bidang 

lainnya, disamping masih terbatasnya penelitian dan analisis mengenai masalah 

pembangunan ekonomi. Di bidang ekonomi pada masa itu ahli-ahli ekonomi Barat yang 

sudah popular lebih memusatkan perhatian terhadap analisis depresi ekonomi dan 

penganggguran yang berkembang pada saat itu. Pada masa sebelum perang dunia kedua. 

Depresi ekonomi dan pengangguran menjadi masalah dunia yang paling utama.  

Hingga pertengahan tahun 1930-an belum muncul pemikiran yang jelas di kalangan 

cendekiawan Barat yang dapat menjadi tolok ukur menyusun kebijakan yang dapat mengatasi 

masalah ekonomi yang sangat serius dihadapi oleh negara-negara maju pada saat itu. Kondisi 

tersebut mendorong para ahli ekonomi untuk lebih memusatkan perhatian menganalisis 

masalah depresi ekonomi dan pengangguran dan menmberikan alternatif kebijakan yang 

dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut.  

Seorang ahli bidang ekonomi yang bernama John Maynard Keynes sekitar tahun 1936 

menerbitkan sebuah karya yang dikenal dengan The General Theory of Employment, 

Interest, and Money. Buku tersebut berisi tentang sebab utama timbulnya pengangguran serta 

alternatif langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah sebagai solusi dari 

permasalahan tersebut, sebagai jawaban terhadap permasalahan ekonomi yang sedang terjadi. 
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Buku tersebut yang kemudian menjadi pijakan dalam perkembangan bidang studi ekonomi 

yang dikenal sebagai teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. 

Pembangunan ekonomi yang dijumpai di kebanyakan negara berkembang sebagai 

contoh Indonesia, terkendala dalam hal pembentukan modal, meskipun negara-negara 

tersebut memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang cukup 

melimpah. Maka jalan pintas melalui bantuan luar negeri dan investasi asing menjadi pilihan 

yang tidak dapat dielakkan. Pembangunan ekonomi yang terus dilaksanakan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi kebijakan yang ditempuh oleh negara-negara 

berkembang, dengan harapan pembangunan di bidang ekonomi tersebut dapat mendorong 

kehidupan masyarakat di sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya 

dapat mempercepat tujuan pembangunan nasional.  

Dewasa ini ilmuwan dari berbagai displin ilmu memberikan tinjauan yang lebih 

mendalam terhadap aspek-aspek pembangunan ekonomi terutama pada negara yang belum 

maju dari sisi pembangunan ekonominya. Perhatian tersebut didorong oleh berbagai faktor, 

diantaranya: 

1) Keinginan negara-negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan mereka.  

Negara-negara berkembang mengalami ketertinggalan terutama di bidang ekonomi, 

diantaranya Indonesia, Myanmar, Pakistan, dan negara-negara di Afrika. Negara-negara 

tesebut memiliki jumlah penduduk miskin yang terbanyak dan masalah jumlah penduduk 

yang sulit diatasi. Untuk itu pembangunan ekonomi menjadi kebutuhan yang sangat 

mendesak dalam rangka mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan 

kesejahteraan penduduk.  

2) Keinginan negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang. Negara-

negara maju pada umumnya memberikan bantuan kepada negara-negara yang masih 

berkembang dalam rangka mendukung proses pembangunan ekonomi negara-negara 

tersebut, antara lain didorong oleh rasa perikemanusiaan untuk mengejar ketertinggalan 

negara-negara berkembang dalam hal kesejahteraan. Hal tersebut juga dilatarbelakangi 

kepentingan mendapatkan dukungan politik contohnya negara Amerika Serikat yang 

kerap memberikan perhatian kepada negara-negara berkembang.  

3) Upaya mendukung pembangunan ekonomi dalam rangka mencegah timbulnya paham 

komunisme. Setelah masa perang dunia kedua terjadi transformasi dalam perpolitikan 

dunia. Ideologi komunisme bermunculan dan mengakibatkan munculnya negara-negara 

berpaham komunis. Negara berpaham komunis yang lahir pada tahun 1917 adalah Rusia. 

Di Eropa, Jerman Timur menjadi negara Komunis setelah berpisah dari Jerman Barat. 
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Begitu pula sebagian negara Eropa Timur yang lain yaitu Bulgaria, Cekoslovakia, 

Hongaria, Rumania, dan Polandia turut didukung oleh pemerintahan komunis 

4) Usaha untuk meningkatkan hubungan ekonomi. Bantuan dari negara-negara maju 

kepada negara berkembang juga ditujukan untuk mempererat hubungan antar kedua 

negara. Sebagai contoh posisi istimewa yang dimiliki Inggris di negara bekas jajahannya, 

begitu pula halnya dengan Perancis. Kedua negara tersebut mendapat posisi dan hak 

istimewa di negara-negara bekas jajahannya. Untuk itu mereka masih dapat memasarkan 

hasil-hasil industri di negara-negara tersebut. Perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri 

sejak masa penjajahan pun masih dapat beroperasi. Namun persaingan perdagangan 

global yang terus mengalami perubahan mulai dekade 1980-an dari negara-negara 

seperti Korea, Jepang, Taiwan, Hongkong, serta Cina berimbas mengurangi hubungan 

istimewa tersebut.  

Di Indonesia, pembangunan nasional dimulai sejak tahun 1969 yang dikenal dengan 

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Pertama yang dilanjutkan sampai dengan 

Repelita VI. Sebelum masa Repelita tersebut Indonesia sudah melaksanakan 

perencanaan dan pembangunan namun terkendala oleh situasi politik dan pemerintahan 

yang belum stabil. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai teori-

teori dan konsep-konsep sebagai kerangka berpikir dan alat analisa dalam memahami 

pentingnya pembangunan ekonomi dalam menunjang pembangunan nasional, dimana 

hal tersebut dapat dipelajari dalam ilmu ekonomi pembangunan 

 

2.  Kebutuhan terhadap Ekonomi Pembangunan  

Berhasil tidaknya suatu proses pembangunan ekonomi ditentukan oleh sistem ekonomi 

yang digunakan oleh suatu negara seperti sistem ekonomi kapitalis atau sosilalis. Disamping 

itu ada hal lain yang yang turut mempengaruhi yaitu pembangunan ekonomi. Terdapat 

beberapa hal yang menyebabkan pentingnya pembangunan ekonomi suatu negara 

diantaranya:  

a) Banyak negara yang mengalami perkembangan di dalam pendapatan nasionalnya tetapi 

pendapatan nasional tersebut berimbang dengan pertambahan penduduk.  

b) Perbedaan tingkat hidup yang semakin terlihat antara satu negara dengan negara lain.  

c) Terdapat 67 persen dari total penduduk dunia yang hanya menikmati kurang 17 persen 

dari pendapatan nasional. 
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d) Kesadaran dari negara-negara berkembang untuk terus meningkatkan pendapatan 

nasional mereka dimana usaha-usaha tersebut menimbullkan berbagai masalah politik, 

ekonomi, dan kondisi sosial.  

e) Kehidupan yang lebih layak adalah tujuan utama pembangunan yang dilakukan di suatu 

negara, terlepas dari indikator yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menentukan 

tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.  

Melihat faktor-faktor di atas, maka dapat disimpulkan pembangunan yang dilakukan di 

negara-negara sedang berkembang pada dasarnya sangat dibutuhkan untuk mencapai tingkat 

kemakmuran dari kondisi keterbelakangan dibandingkan negara-negara maju. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi menjadi suatu keharusan dan harus mendapat 

perhatian yang lebih khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Untuk itu ilmu 

ekonomi pembangunan harus dipelajari secara mendalam sehingga dapat menemukan solusi-

solusi dan kebjakan-kebijakan yang dapat mengatasi persoalan pembangunan ekonomi. 

 

3.  Karakteristik yang Ditemui pada Negara Sedang Berkembang  

Ditinjau dari kesejahteraan masyarakatnya, negara-negara dikategorikan dalam negara-

negara yang masih berkembang dan negara-negara yang sudah maju. Negara-negara 

berkembang dikenal juga dengan sebutan dunia ketiga, negara selatan, atau less-developed 

countries. Amerika Serikat, Eropa, Australia, New Zealand, dan jepang masuk dalam 

kelompok negara maju (negara dunia pertama), sedangkan negara-negara di Eropa Timur 

jugaa masuk dalam kelompok negara maju (negara dunia kedua). Negara sedang berkembang 

terdapat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dimana pendapatan perkapita rata-rata 

penduduknya kurang dari US $ 500 menurut World Development Report. 

 Karakteristik umum negara sedang berkembang mencakup beberapa hal menurut 

(Todaro, 1997) yaitu:  

a) Memiliki pola kehidupan yang relative rendah.  

b) Produktivitas yang dihasilkan masih sangat minim. 

c) Laju pertumbuhan penduduk dengan beban kehidupan yang cukup serius.  

d) Jumlah pengangguran yang cukup tinggi dengan pertambahan jumlah yang terus 

menerus, baik yang nyata maupun yang semu.  

e) Sektor produk primer dan pertanian menjadi sumber utama yang menjadi andalan.  

f) Kekuasaan, ketergantungan, dan vulnerability dalam hubungan-hubungan internasional 

Negara sedang berkembang pada umumnya dijumpai di Afrika, Asia, dan Amerika Latin 

dengan suku bangsa, agama, etnik, kepercayaan, kepadatan penduduk, dan kekayaan alam 
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yang berbeda-beda. Dari berbagai perbedaan tersebut terdapat persamaan karakteristik dari 

negara-negara berkembang, diantaranya:  

a) Taraf kemakmuran yang belum mapan.  

Banyak hal yang dapat menjadi tolok ukur makmur atau tidaknya suatu masyarakat 

diantaranya ada tidaknya aliran listrik di kawasan tersebut, ketersediaan air bersih, 

keadaan rumah yang dihuni, keadaan infrastruktur yang tersedia, dan pendapatan yang 

diperoleh.  

Terkait tolok ukur yang telah disebutkan, penghasilan masyarakat merupakan 

faktor yang sangat penting. Oleh karena itu pendapatan perkapita dapat dijadikan tolok 

ukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu negara. Negara berkembang yang meliputi 

41 persen dari total penduduk dunia memiliki pendapatan perkapita yang rendah yaitu 

US$430. Pendapatan perkapita tersebut hanya 1,6 persen jika dibandingkan pendapatan 

perkapita negara yang tergolong tinggi.  

Sebagai imbas dari rendahnya pendapatan perkapita negara-negara sedang 

berkembang, maka timbul masalah di negara-negara tersebut seperti rendahnya taraf 

pendidikan, meluasnya kemiskinan, dan masalah kesehatan atau gizi buruk. 

b) Rendahnya produktivitas kerja.  

Produktivitas mengandung pengertian berapa banyak produksi yang mampu 

diciptakan oleh satu orang tenaga kerja setiap tahunnya. Banyaknya produksi pekerja di 

negara yang masih berkembang sangat rendah jika dibandingkan dengan banyaknya 

produksi yang dihasilkan di negara yang sudah mengalami kemajuan. Sedikitnya 

produksi yang dapat dihasilkan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:  

1) Mayoritas penduduk di negara berkembang bekerja pada sektor pertanian dengan 

penggunaan teknologi dan kegiatan pertanian yang masih tergolong tradisional, 

Produktivitas yang dihasilkan dengan keadaan tersebut masih sangat rendah dan 

mengakibatkan pengangguran terselubung karena dominasi tenaga kerja pada sektor 

pertanian. Hal ini akan mengakibatkan rendahnya jumlah rata-rata yang dapat 

dihasilkan oleh tenaga kerja (produktivitas).  

2) Kegiatan industri rumahan sebagian besar masih tergolong usaha kecil dengan 

menggunakan peralatan yang masih seadanya dan produksi yang dihasilkan 

jumlahnya sangat terbatas Hal ini juga menghasilkan produktivitas yang rendah.  

3) Di samping sektor pertanian, sektor jasa pun masih menghadapi masalah 

pengangguran terselubung yang menurunkan tingkat produktivitas.  
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4) Banyak faktor yang turut berperan dalam rendahnya produktivitas seperti 

pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang belum menunjang untuk meningkatkan 

produktivitas yang ada. 

c.  Tingginya tingkat pertambahan penduduk  

Setelah masa perang dunia kedua, kondisi kesehatan masyarakat pada umumnya 

mengalami kemajuan, tidak terkecuali negara-negara yang belum maju. Tingkat kelahiran 

yang tidak mengalami perubahan sementara tingkat kematian yang terus berkurang 

menyebabkan laju pertambahan penduduk tidak dapat dibendung terutama di negara-negara 

berkembang. Efek dari hal tersebut antara lain:  

1) Jumlah anggota keluarga yang ditanggung semakin bertambah, sementara 

pendapatan yang rendah tidak mencukupi untuk menanggung beban yang ada. Hal 

ini mengakibatkan keluarga dengan jumlah tanggungan yang cukup banyak 

menghadapi masalah kemiskinan.  

2) Beban yang ditanggung oleh keluarga dengan pendapatan rendah dan jumlah 

anggota keluarga banyak berdampak tidak adanya dana yang dapat disisihkan 

untuk pendidikan anak-anak mereka. Hal tersebut mengakibatkan anak-anak 

mereka tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak dan taraf pendidikan yang 

didapat relatif rendah.  

3) Pertambahan tenaga kerja yang cukup tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan 

lapangan kerja yang memadai. Akibatnya, negara-negara dengan tingkat 

pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi mengalami masalah pengangguran yang 

cukup serius. Negara-negara tersebut termasuk negara kita, Cina, dan India 

 

4.  Cakupan Bahasan Ekonomi Pembangunan  

Pertumbuhan (growth) dan pembangunan (development) memiliki pengertian yang 

berbeda. Hal ini sudah di sadari oleh negara berkembang sejak era tahun 1960-an. 

Pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang lebih luas dan menyeluruh tidak hanya 

sekedar pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi biasanya ditunjukkan oleh 

produksi nasional secara keseluruhan, baik barang maupun jasa.  

Setelah masa perang dunia kedua, negara berkembang sudah memulai pembangunan 

ekonominya, meskipun mengalami banyak ketidakberhasilan, terutama dalam menghadapi 

berbagai masalah seperti tidak meratanya pendapatan dan angka kemiskinan yang masih 

sangat tinggi. Berangkat dari ketidakberhasilan yang dialami tersebut, para ahli berusaha 
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lebih mendalami berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan kehidupan umat 

manusia di dunia. 

Myrdal (Kuncoro,1997) memberikan definisi pembangunan yang merupakan pergerakan 

ke atas dari seluruh sistem sosial. Dari pengertian tersebut kita dapat menarik kesimpulan 

bahwa pembangunan bukan hanya melibatkan aspek ekonomi, namun aspek-aspek lain dari 

seluruh sistem sosial. Fokus perhatian pembangunan ekonomi melibatkan seluruh aspek yang 

terkait dan menjadi bahan analisis para ahli ekonomi.  

Saat ini ekonomi pembangunan menjadi salah satu cabang ilmu yang penting dan 

menarik untuk dibahas, terutama terkait permasalahan yang dijumpai dalam proses 

pembangunan yang terjadi di negara dunia ketiga. Ilmu ekonomi memiliki dimensi yang luas, 

dan ekonomi pembangunan bukan merupakan cabang ilmu baru dalam ilmu ekonomi. Para 

ahli ekonomi klasik telah membahas berbagai aspek pembangunan dalam berbagai tulisan 

mereka. Jadi, ekonomi pembangunan bukanlah ilmu ekonomi yang baru saat ini dianalisis 

oleh para ahli. Analisis-analisis yang muncul pada saat ini merupakan bentuk perhatian para 

ahli ilmu ekonomi terhadap perkembangan pembangunan ekonomi di negara-negara terutama 

negara berkembang, dan sebagai kelanjutan dari analisis-analisis terdahulu yang pernah 

diutarakan oleh para ekonom.  

Ilmu ekonomi pembangunan membahas berbagai pandangan dan pendapat ahli ekonomi 

mengenai berbagai unsur yang saling mempengaruhi terkait dengan pembangunan yang 

berlangsung di negara berkembang, termasuk berbagai permasalahan yang dhadapi. Pola 

analisis yang seragam seperti yang ditemui dalam analisis makro ekonomi, belum dapat kita 

jumpai pada analisis ekonomi pembangunan. Kondisi tersebut dikarenakan ekonomi 

pembangunan memiliki cakupan bahasan yang lebih luas dibandingkan cabang ilmu ekonomi 

lainnya.  

Aspek-aspek yang ekonomi pembangunan yang menjadi bahan analiasa (Arsyad, 1999) 

diantaranya:  

a) Permasalahan ekonomi dan pertumbuhannya.  

b) Permasalahan pembentukan modal  

c) Permasalahan pengerahan tabungan  

d) Permasalahan bantuan luar negeri  

Dari semua aspek yang disebutkan diatas belum ditemukan titik temu dari para ekonom 

mengenai aspek yang memiliki peran paling dominan dalam pembangunan ekonomi dan 

mekanisme yang terjadi dalam proses pembagunan ekonomi tersebut. Hal ini disebabkan 

tidak adanya teori-teori pembangunan yang dapat menciptakan suatu kerangka dasar yang 
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berlaku umum dalam memberikan gambaran mengenai proses pembangunan ekonomi 

(Arsyad, 1999). 

 Ekonomi pembangunan dapat dibagi menjadi dua kelompok bahasan menurut Arsyad 

(1999), yaitu:  

a) Kelompok pertama bersifat deskriptif dan analitis yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran tentang berbagai sifat perekonomian dan masyarakat di negara sedang 

berkembang, serta implikasi sifat-sifatnya guna menyiapkan program untuk membangun 

ekonomi di kawasan tersebut.  

b) Kelompok kedua bersifat memberikan berbagai pilihan kebijakan pembangunan yang 

dapat dilaksanakan dalam upaya mempercepat proses pembangunan ekonomi di negara 

sedang berkembang. 

Dari dua macam pengelompokan tersebut, pada akhirnya analisis ekonomi pembangunan 

dapat didefinisikan sebagai “suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis 

masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk 

mengatasi masalah-masalah itu supaya negara-negara tersebut dapat membangun 

ekonominya lebih cepat lagi (Sadono Sukirno, 1990).  

Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi pembangunan 

merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai pembangunan 

ekonomi di negara-negara berkembang, usaha-usaha serta hambatan yang dihadapi, dan 

kebijakan-kebijakan yang diambil yang kesemuanya bertujuan untuk mempercepat 

pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. 

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kenaikan pendapatan perkapita masyarakat dalam 

jangka panjang.  

Dari pengertian tersebut maka dapat dlilihat bahwa di dalam pembangunan ekonomi 

terdapat tiga hal yang penting diantaranya:  

a) Perubahan secara terus menerus merupakan sesuatu hal yang lumrah dan harus terjadi 

dalam suatu proses pembangunan ekonomi.  

b) Tujuan pembangunan ekonomi adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dimana 

pendapatan perkapita menjadi tolok ukurnya  

c) Kenaikan pendapatan perkapita tersebut diharapkan berlangsung dalam jangka panjang.  

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan (Todaro, 1997). Pendapat 

para ekononom yang menganalisa masalah-masalah pembangunan di negara berkembang 

tersebut yang disebut dengan ekonomi pembangunan.  
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Ekonomi pembangunan belum memiliki pola analisis seragam yang disepakati oleh para 

ekonom seperti pola analisis yang terdapat dalam ekonomi mikro dan makro. Belum adanya 

keseragaman mengenai pola analisis pembangunan disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya:  

a) Kompleksitas, cakupan masalah yang luas, dan banyaknya faktor yang mempengaruhi 

ekonomi pembangunan antara lain masalah kemiskinan, pertumbuhan ekomi, 

pembentukan modal, pengerahan tabungan, dan hutang luar negeri. Kompleksitas 

tersebut menyebabkan sulitnya mencari pola analisis yang seragam.  

b) Belum ada teori-teori pembangunan yang dapat menjadi pijakan dan kerangka dasar 

untuk menggambarkan pola pembangunan ekonomi.  

Pemikiran-pemikiran awal yang muncul mengenai pembangunan cenderung pada upaya 

meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan kenaikan pendapatan perkapita diharapkan 

masalah-masalah seperti pengangguran, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan 

kemiskinan yang banyak dijumpai di negara-negara berkembang dapat terselesaikan. Hal 

tersebut dapat terlihat dari pemikiran-pemikiran yang dicetuskan oleh Leibenstein, W.W. 

Rostow, Harrod-Domar, Nurkse, Arthur Lewis, dan Rosenstein Rodan.  

Pemikiran selanjutnya mengenai pembangunan tidak hanya semata-mata menaikkan 

tingkat pendapatan perkapita, namun juga memperhatikan aspek-aspek kualitatif dari proses 

pembangunan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas menjadi suatu hal yang 

harus menjadi fokus perhatian dalam pembangunan, tidak sekedar menjadikan GNP sebagai 

prioritas dalam tujuan pembangunan. (Kuncoro, 2003).  

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di negara berkembang dimana tersedia banyak barang-barang pemuas kebutuhan, 

sehingga masyarakat dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan. Dari kehidupan yang 

menyenangkan tersebut diharapkan timbul rasa perikemanusiaan dan membantu sesama. 

Kemudian pada akhirnya pembangunan ekonomi juga diharapkan dapat mengikis jurang 

perbedaan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. 

 

C. Soal/Latihan/Tugas 

1. Analisislah yang melatarbelakangi pentingnya mempelajari ekonomi pembangunan?  

2. Jelaskan karakteristik umum negara-negara sedang berkembang dan menurut pendapat 

anda bagaimana prospek ke depan bila dilihat dari kondisi ekonomi dunia saat ini?  

3. Jelaskan pengertian ilmu ekonomi pembangunan dan aspek-aspek yang dianalisis di 

dalamnya? 
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2. HAKIKAT DAN NILAI/MAKNA ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN  

 

A.  Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu: 

1. Menganalisa Hakikat Pembangunan Nasional 

2. Mengkaji Tujuan Pembangunan Nasional 

3. Mengkaji Nilai -Nilai/Makna Dalam Pembangunan Daerah 

 

B.  Uraian Materi 

1.  Pendahuluan 

Makna Pembangunan Nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek 

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan 

keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam 

pengertian lain, pembangunan mewujudkan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya 

pembangunan yang berkesinambungan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya 

pembangunan yang untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional 

Pelasanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, 

ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, nasional 

dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang 

lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan 

kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan 

penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila. 

 

2.  Hakikat Pembangunan Nasional  

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan 

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan 

nasional diperlukan hal-hal sebagai berikut: 

a) Ada keselarasan, keserasian, kesimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh 

kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya 

manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini, unsur manusia, unsur 

sosial-budaya, dan unsur lainnya harus mendapatkan perhatian yang seimbang. 

b) Pembangunan harus merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air. 

c) Subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga 

pembangunan harus berkepribadian Indonesia pula. 
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d) Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat 

adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, 

membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan 

kegiatan pemerintah mesti saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi 

dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. 

 

3.  Tujuan Pembangunan Nasional  

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti 

termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan sekuruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mecerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melasanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa 

sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD 1945 

 

4.  Ilmu ekonomi tradisional (traditional economics)  

memusatkan perhatiannya pada alokasi termurah dan terefisien atas segenap sumber 

daya yang Iangka, serta upaya-upaya untuk memanfaatkan pertumbuhan optimal sumber-

sumber daya tersebut dari waktu ke waktu agar dapat menghasilkan sebanyak mungkin 

barang dan jasa. Yang dimaksudkan dengan ilmu ekonomi tradisional di sini adalah ilmu 

ekonomi klasik dan neoklasik yang banyak diajarkan dalam buku-buku teks pengantar 

ekonomi. Ilmu ekonomi neoklasik tradisional menitikberatkan pembahasannya pada aspek-

aspek ekonomi dunia kapitalis, yakni mulai dari pasar sempurna; kedaulatan konsumen; 

penyesuaian harp secara otomatis; perumusan keputusan yang didasarkan pada kalkulasi 

marjinal, laba swasta, dan kepuasan (utility); serta pentingnya keseimbangan atau ekuilibrium 

atas segenap pasar output (penawaran dan permintaan produk-produk berupa barang dan jasa) 

dan pasar input (penawaran dan permintaan sumbersumber daya atau faktor-faktor produksi, 

yakni tenaga kerja, modal, dan teknologi). Aliran ini mengasumsikan adanya “rasionalitas” 

ekonomi di kalangan para pelaku ekonomi. Artinya, mereka akan senantiasa mendasarkan 

tindakan dan pilihannya pada perhitungan untung-rugi. Mereka juga diasumsikan memiliki 

atau menganut orientasi materialistis (mengutamakan pemuasan atau pengejaran mated), 

bersifat individualistis, dan selalu mengutamakan kebutuhan atau kepentingannya sendiri 

dalam setiap proses pembuatan keputusan ekonomi. 

Cakupan ilmu ekonomi politik (political economy) lebih luas dari jangkauan ilmu 

ekonomi tradisional. Fokus khususnya antara lain adalah proses-proses sosial serta 
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institusional yang memungkinkan kelompok-kelompok elit ekonomi dan politik mempenga 

ruhi alokasi sumber daya produktif yang persediaannya selalu terbatas (langka), sekarang 

atau di masa yang akan datang, baik secara khusus untuk keuntungan sendiri atau kelompok 

maupun secara umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Dengan 

demikian, ilmu ekonomi politik itu pada intinya membahas kaitan antara ilmu politik dan 

ilmu ekonomi, dengan perhatian utama pada peranan kekuasaan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi. 

Sedangkan ilmu ekonomi pembangunan (development economics) mempunyai ruang 

lingkup yang lebih luas lagi. Selain memperhatikan masalab efisiensi alokasi sumber daya 

produktif yang langka (atau yang tidak terpakai) serta kesinambungan pertumbuhan dari 

waktu ke waktu, ilmu ekonomi pembangunan juga memberi perhatian pada mekanisme-

mekanisme ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan, baik yang terkandung dalam sektor 

swasta maupun yang terdapat di sektor publik. Semua mekanisme itu sangat diperlukan demi 

terciptanya suatu perbaikan standar indup secara cepat (paling tidak menurut standar historis) 

dan berskala luas bagi masyarakat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang selama ini masili 

terus bergulat dengan masalahmasalah kemiskinan, buta huruf, dan bahkan kelaparan. 

Berbeda dari negara-negara maju (MDCs, more developed countries),  

sebagian besar pasar komocliti dan sumber daya di negara-negara Dunia Ketiga (LDCs, 

less developed countries) sangat tidak sempurna, pihak konsumen maupun pihak produsen 

sama-sama tidak memiliki informasi pasar yang memadai. Kondisi masyarakat maupun 

perekonomiannya sangat sering mengalami berbagai peruhahan struktural yang amat 

mendasar. Situasi disekuilibrium atau ketidakseimbangan pasar sering kali terjadi (artinya, 

harga tidak mampu menyeimbangkan tingkat penawaran dan tingkat permintaan). Dalam 

banyak hal, kalkulasi ekonomi sangat dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan atau 

prioritas politik dan sosial. Dalam kalimat lain, kepentingan ekonomi acap kali dikalahkan 

atau dinomorduakan oleh hal-hal yang bersifat nonekonomis mulai dari keharusan atau 

kehendak untuk membangun sebuah sosok bangsa Baru yang kokoh dan bersatu (ini terjadi di 

Afrika), penggantian tenaga ahli asing dengan tenaga ahli setempat, kebutuhan penyelesaian 

konflik antara suku-suku bangsa ataupun kelompok-kelompok etnik yang secara historis 

senantiasa berseteru, sampai prioritas pelestarian tradisi-tradisi keagamaan dan budaya. Pada 

tingkat individual, kepentingankepentingan keluarga, klan atau trah, agama, dan kepentingan 

suku acap kali juga mengalahkan serta menyisihkan utilitas dari kepentingan swasta dan 

pribadi atau kalkulasi maksimalisasi keuntungan. 
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ilmu ekonomi pembangunan itu lebih luas dari ilmu ekonomi neoklasik tradisional atau 

bahkan ilmu ekonomi politik. Logika utamanya adalah karena ilmu ekonomi pembangunan 

tersebut langsung berkaitan dengan keseluruhan proses politik, budaya, dan ekonomi yang 

diperlukan untuk mempengaruhi transformasi struktural dan kelembagaan yang cepat dari 

seluruh masyarakat demi menghasilkan rentetan keinajuan ekonomi yang benar-benar 

bermanfaat, dan melalui proses yang efisien, bagi sebagian besar penduduk. Bertolak dari 

kenyataan tersebut, maka tidak seperti ilmu ekonomi pada umumnya, ilmu ekonomi 

pembangunan menganggap penting mekanisme yang membuat keluarga, daerah, dan seluruh 

bangsa terperangkap dalam kemiskinan, dan juga strategi yang paling efektif untuk dapat 

melepaskan diri dari perangkap tersebut. Ilmu ekonomi pembangunan juga mengakui 

manfaat peranan pemerintah yang lebih besar dan berbagai tingkatan perumusan atau 

perencanaan keputusan ekonomi serta pelaksanaannva secara terkoordinasi demi mengarah 

kepada transformasi ekonomi yang diinginkan. Dalam tahun-tahun terakhir, aktivitas dari 

organisasi nonpemerintah (LSM), balk nasional maupun internasional telah berkembang 

sangat cepat dan menerima perhatian yang meningkat. 

Bertolak dari heterogenitas negara-negara Dunia Ketiga yang begitu besar dan proses 

pembangunan yang begitu rumit, maka ilmu ekonomi pembangunan hams bersifat eklektis, 

yakni mengkombinasikan berbagai konsep dan teori yang relevan dari analisis ilmu ekonomi 

tradisional dengan model-model Baru dan pendekatan yang lebih multidisipliner serta Lain 

dari kajian-kajian sejarah dan pengalaman pembangunan kontemporer di Afrika, Asia, dan 

Amerika Latin. Dewasa ini, ilmu ekonomi pembangunan merupakan sebuah disiplin yang 

penuli dengan terobosan, penuh dengan berbagai penemuan data dan teori yang ban*. Teori-

teori dan statistik ini kadang-kadang mendukung, tetapi kadang-kadang menentang cara 

pandang tradisional mengenai dunia. Namun, tujuan akhir ilmu ekonomi pembangunan tidak 

berubah, yakni untuk memungkinkan kita lebih memahami perekonomian negara-negara 

Dunia Ketiga guna memudahkan upaya perbaikan standar hidup bagi mayoritas penghuni 

bumi 

 

5.  Nilai – Nilai /Makna Dalam Pembangunan 

Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus 

pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, 

makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota (Kuncoro, 2004). 
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Namun, muncul kemudian sebuah alternatif definisi pembangunan ekonomi menekankan 

pada peningkatan income per capita (pendapatan per kapita). Definisi ini menekankan pada 

kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi pertumbuhan 

penduduk. Definisi pembangunan tradisional sering dikaitkan dengan sebuah strategi 

mengubah struktur suatu negara atau sering kita kenal dengan industrialisasi. Kontribusi 

mulai digantikan dengan kontribusi industri. Definisi yang cenderung melihat segi kuantitatif 

pembangunan ini dipandang perlu menengok indikator-indikator sosial yang ada (Kuncoro, 

2004). 

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan 

pembangunan ekonomi tradisional. Pertanyaan beranjak dari benarkah semua indikator 

ekonomi memberikan gambaran kemakmuran. Beberapa ekonom modern mulai 

mengedepankan dethronement of GNP (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan 

garis kemiskinan, pengangguran, distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan 

penurunan tingkat pengangguran yang ada. Teriakan para ekonom ini membawa perubahan 

dalam paradigma pembangunan menyoroti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu 

proses yang multidimensional (Kuncoro, 2003). Beberapa ahli menganjurkan bahwa 

pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000; Todaro, 2000): 

a) Ketahanan (Sustenance): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, 

papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup. 

b) Harga diri (Self Esteem): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas 

pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang 

berada di daerah itu. 

c) Freedom from servitude: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, 

berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 

Selanjutnya, dari evolusi makna pembangunan tersebut mengakibatkan terjadinya 

pergeseran makna pembangunan. Menurut Kuncoro (2004), pada akhir dasawarsa 1960-an, 

banyak negara berkembang mulai menyadari bahwa “pertumbuhan ekonomi” (economic 

growth) tidak identik dengan “pembangunan ekonomi” (economic 

development). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, setidaknya melampaui negara-negara maju 

pada tahap awal pembangunan mereka, memang dapat dicapai namun dibarengi dengan 

masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang 

timpang, dan ketidakseimbangan struktural (Sjahrir, 1986). Ini pula agaknya yang 

memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan 

(necessary) tetapi tidak mencukupi (sufficient) bagi proses pembangunan (Esmara, 1986, 
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Meier, 1989 dalam Kuncoro, 2004). Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan 

produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas dari 

sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

Inilah yang menandai dimulainya masa pengkajian ulang tentang arti pembangunan. 

Myrdal (1968 dalam Kuncoro, 2004), misalnya mengartikan pembangunan sebagai 

pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Ada pula yang menekankan pentingnya 

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

kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak lagi memuja GNP sebagai 

sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses 

pembangunan. 

Dalam praktik pembangunan di banyak negara, setidaknya pada tahap awal 

pembangunan umumnya berfokus pada peningkatan produksi. Meskipun banyak varian 

pemikiran, pada dasarnya kata kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh 

karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan 

ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Peranan sumber 

daya manusia (SDM) dalam strategi semacam ini hanyalah sebagai “instrumen” atau salah 

satu “faktor produksi” saja. Manusia ditempatkan sebagai posisi instrumen dan bukan 

merupakan subyek dari pembangunan. Titik berat pada nilai produksi dan produktivitas telah 

mereduksi manusia sebagai penghambat maksimisasi kepuasan maupun maksimisasi 

keuntungan. 

Konsekuensinya, peningkatan kualitas SDM diarahkan dalam rangka peningkatan 

produksi. Inilah yang disebut sebagai pengembangan SDM dalam kerangka production 

centered development (Tjokrowinoto, 1996). Bisa dipahami apabila topik pembicaraan dalam 

perspektif paradigma pembangunan yang semacam itu terbatas pada masalah pendidikan, 

peningkatan ketrampilan, kesehatan, link and match, dan sebagainya. Kualitas manusia yang 

meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses produksi dan memenuhi tuntutan 

masyarakat industrial. Alternatif lain dalam strategi pembangunan manusia adalah apa yang 

disebut sebagai people-centered development atau panting people first (Korten, 1981 dalam 

Kuncoro, 2004). Artinya, manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pembangunan, dan 

kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumber daya yang paling penting Dimensi 

pembangunan yang semacam ini jelas lebih luas daripada sekedar membentuk manusia 

profesional dan trampil sehingga bermanfaat dalam proses produksi. Penempatan manusia 

sebagai subyek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (empowerment) 

manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya. 
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Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan 

dengan distribusi, kebutuhan pokok (basic needs) pembangunan mandiri (self-reliant 

development), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam 

(ecodevelopment), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut 

etnis (ethnodevelomment) (Kuncoro, 2003). paradigma ini secara ringkas dapat dirangkum 

sebagai berikut: 

1. Para proponen strategi “pertumbuhan dengan distribusi”, atau “redistribusi dari per-

tumbuhan”, pada hakekatnya menganjurkan agar tidak hanya memusatkan perhatian -

pada pertumbuhan ekonomi (memperbesar “kue” pembangunan) namun juga 

mempertimbangkan bagaimana distribusi “kue” pembangunan tersebut. lni bisa 

diwujudkan dengan kombinasi strategi seperti peningkatan kesempatan kerja, investasi 

modal manusia, perhatian pada petani kecil, sektor informal dan pengusaha ekonomi 

lemah. 

2. Strategi pemenuhan kebutuhan pokok dengan demikian telah mencoba memasukkan 

semacam “jaminan” agar setiap kelompok sosial yang paling lemah mendapat manfaat 

dari setiap program pembangunan. 

3. Pembangunan “mandiri” telah muncul sebagai kunsep strategis dalam forum 

internasional sebelum kunsep “Tata Ekonomi Dunia Baru” (NIEO) lahir dan 

menawarkan anjuran kerja sama yang menarik dibanding menarik diri dari percaturan 

global. 

4. Pentingnya strategi ecodevelopment, yang intinya mengatakan bahwa masyarakat dan 

ekosistem di suatu daerah harus berkembang bersama-sama menuju produktivitas dan 

pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi; namun yang paling utama adalah, strategi 

pembangunan ini harus berkelanjutan baik dari sisi ekologi maupun sosial. 

5.  Sejauh ini baru Malaysia yang secara terbuka memasukkan 

konsep ecodevelopment dalam formulasi Kebijaksanaan Ekonomi Baru-nya (NEP). NEP 

dirancang dan digunakan untuk menjamin agar buah pembangunan dapat dirasakan 

kepada semua warga negara secara adil, baik ia dari komunitas Cina, India, dan 

masyarakat pribumi Malaysia (Faaland, Parkinson, & Saniman, 1990 dalam Kuncoro, 

2004). 

 

C.  Referensi 
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3. TEORI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI 

 

A.  Tujuan Pembelajaran  

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:  

1. Mengkaji teori-teori pertumbuhan ekonomi linier dan membandingkan teori-teori 

tersebut.  

2. Mengkaji teori-teori perubahan struktural dan membandingkan teori-teori tersebut.  

3. Mengkaji teori dependensia dalam pembangunan.  

4. Mengkaji teori neo klasik penentang revolusi.  

5. Mengkaji teori Schumpeter.  

 

B.  Uraian Materi  

1.  Pendahuluan  

Suatu teori diperlukan untuk memberikan penjelasan secara sederhana mengenai 

gambaran situasi yang sesungguhnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka teori ekonomi 

pembangunan dibuat oleh para ahli dalam rangka menjelaskan mengenai variabel-variabel 

apa yang terkait dan turut berkontribusi terhadap kenaikan output perkapita dalam jangka 

panjang di suatu masyarakat atau negara dan bagaimana variabel-variabel tersebut saling 

mempengaruhi antara satu dengan yang lain dalam suatu proses pembangunan. Jadi, teori 

ekonomi pembangunan berusaha untuk mengungkapkan secara logis dan sistematis mengenai 

variabel-variabel yang terkait dengan pembangunan tersebut bekerja dan bagaimana proses 

pembangunan itu sendiri dapat terjadi. Banyak teori-teori mengenai ekonomi pembangunan 

sehingga sulit untuk dikelompokkan, oleh karena perbedaan periode lahirnya teori-teori 

tersebut serta gagasan-gagasan yang ingin disampaikan oleh penggagasnya. Namun 

pengelompokan sejatinya menjadi suatu keharusan untuk memudahkan kita mempelajari dan 

menganalisa ide-ide dan gagasan-gagasan yang ada dari peengelompokan tersebut. Maka, 

Todaro (Kuncoro, 2000) berusaha mengkasifikasikan teori-teori yang ada melalui 4 macam 

pendekatan. Berikut ini beberapa teori ekonomi pembangunan yang pernah ada dan 

mempengaruhi pemikiran-pemikiran dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan strategi 

pembangunan khususnya di negara-negara berkembang.  
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2.  Teori Ekonomi Linier  

a.  Teori Pertumbuhan Adam Smith  

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap pertumbuhan 

yang berurutan dimulai dari masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, masa 

perdagangan, dan terakhir adalah tahap perindustrian. Berdasarkan teori ini pertumbuhan 

masyarakat dimulai dari masyarakat tradisional menuju tahap masyarakat modern yang 

kapitalis. Lewat analisa tersebut Adam Smith beranggapan bahwa tenaga kerja adalah salah 

satu unsur yang berperan dalam suatu kegiatan menghasilkan barang atau produksi. 

Pembagian kerja secara khusus menjadi bahasan pokok dalam analisa tersebut dalam rangka 

meningkatkan output yang dihasilkan oleh masing-masing pekerja.  

Teori ini yang kemudian dikenal sebagai spesialisasi kerja menurut Adam Smith. 

Spesialisasi tersebut melibatkan faktor-faktor lain yang ikut berperan dalam pencapaian target 

yaitu peningkatan ketrampilan kerja dan penemuan alat-alat produksi yang dapat mengurangi 

pemborosan energi para pekerja Pengkhususan tugas yang dilakukan tersebut dapat 

terlaksana pada fase dimana sistem perekonomian yang dilakukan adalah sistem kapitalis dan 

modern. Hasil yang didapat akan terlihat signifikan dan terjadi secara serentak, dimana 

terdapat sinergi satu sama lain menurut Adam Smith. Penambahan hasil yang terlihat pada 

satu bagian akan mendorong terjadinya peningkatan investasi, meningkatkan spesialisasi, 

ditemukannya teknologi yang lebih modern, dan ekspansi wilayah penjualan. Proses 

pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan dimana pada akhirnya terkendala oleh sumber daya 

alam yang ada dan terbatas. Pada akhirnya proses pertumbuhan itu sendiri akan mengalami 

perlambatan pada saat sumber daya alam tidak lagi tersedia untuk suatu aktivitas ekonomi 

yang harus terus berjalan sementara sumber daya yang ada sudah menipis bahkan lama 

kelamaan habis.  

Tahap-tahap pembangunan tersebut terjadi dengan asumsi awal bahwa situasi pasar 

dimana tahapan tersebut berlangsung adalah pasar dimana didalamnya berlangsung 

persaingan secara alami yang dikenal dengan pasar persaingan sempurna. Adapun 

karakteristik pasar tersebut adalah: 

1) Di dalamnya banyak pembeli serta penjual yang bertransaksi.  

2) Barang yang ditawarkan jenisnya sama.  

3) Masing-masing baik pembeli ataupun penjual tidak memiliki itikad buruk atau kerjasama 

yang merugikan.  

4) Setiap unsur yang ada di dalam pasar tersebut memiliki bergerak secara cepat.  
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5)  Situasi pasar dan segala seluk beluk mengenai kondisi pasar diketahui secara rinci baik 

oleh pembeli maupun penjual.  

 

b.  Teori Pembangunan Karl Marx  

Proses perubahan perkembangan masyarakat dikemukakan oleh Karl Marx pada 

karyanya yang masyhur yaitu Das Kapital. Dalam buku tersebut disebutkan tiga tahap 

perubahan di dalam masyarakat yang dimulai dengan tahap feodalisme yang masih sangat 

tradisional, kemudian berubah menjadi kapitalisme, dan pada ahirnya adalah yang dikenal 

sebagai sosialisme. Perubahan yang berlangsung secara berangsur-angsur di dalam 

masyarakat tersebut akan berjalan seiring dengan pembangunan dan kemajuan yang 

dihasilkan. 

Pada masa tradisional situasi masyarakat masih sangat memprihatinkan dengan 

berjalannya sistem feodal. Pada tahap ini kalangan bangsawan sebagai pemilik tanah-tanah 

rakyat menduduki posisi tawar menguntungkan dibandingkan pelaku ekonomi lainnya. Sama 

halnya dengan tahap feodalisme, pada tahap kapitalisme ada pihak yang memiliki posisi 

tawar yang menguntungkan yaitu para pengusaha dibangingkan pelaku ekonomi lainnya 

terutama buruh. Karl Marx memiliki pandangan bahwa buruh hanya sebagai masukan (input) 

dalam proses produksi sehingga berada pada situasi yang kurang menguntungkan terutama di 

hadapan majikan yang berpaham kapitalis. Akibatnya buruh hanya dimanfaatkan tenaganya 

dan menjadi korban eksploitasi besar-besaran para majikan. Pemupukan modal akhirnya 

menjadi kata kunci untuk meningkatkan pendapatan pada waktu selanjutnya.  

Bersamaan dengan penggunaan alat-alat produksi modern terjadi, para pelaku usaha 

berpikir untuk menginvestasikan modal yang diperolehnya dengan membeli mesin-mesin 

yang bersifat padat capital dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Pemakaian mesin 

pada proses produksi mengakibatkan tenaga manusia tidak dibutuhkan lagi sehingga 

mengakibatkan pengangguran. Kondisi ini mendorong para pekerja dalam hal ini buruh 

mengadakan gerakan untuk keluar dari situasi yang sangat tidak menguntungkan tersebut. 

Pada tahap ini akhirnya melahirkan sistem sosial selanjutnya yang disebut sistem masyarakat 

sosialis. Revolusi yang terjadi melahirkan perubahan signifikan pada setiap lini kehidupan 

masyarakat, yang paling mendasar adalah mengenai aturan dalam hal kepemilikan sumber 

daya dan cara-cara yang digunakan daam produksi itu sendiri. Pemupukan investasi yang 

diberlakukan pada masyarakat sosialis beralih ke pemerataan kesempatan pemilikan sumber 

daya. Masyarakat yang semula bersifat individualistis dan materalistis beralih ke sistem 

tatanan masyarakat sosialis. Teori pembangunan yang digagas oleh Karl Marx memiliki 
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argumen dengan asumsi bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dikelompokkan sebagai 

berikut:  

1) Kelompok orang yang memiliki tanah dan tidak memiliki tanah  

2) Kelompok orang yang memiliki modal dan tidak memiliki moda  

Asumsi Karl Marx tersebut didasarkan perbedaan kelas dan konflik yang terjadi di 

masyarakat, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antar kelompok kelas di masyarakat. 

Kritik yang ditujukan kepada Karl Marx adalah mengenai asumsi adanya nilai lebih dalam 

suatu perekonomian, dimana diharuskannya suatu sistem bermasyarakat yang baru secara 

cepat menjadi masyarakat sosialis dengan meninggalkan sistem yang lama. Pendapatnya ini 

justru memberikan sumbangan terhadap kelanggengan kehidupan perekonomian kapitalis 

 

c.  Teori Tahap-tahap Pertumbuhan Rostow  

Rostow memperkenalkan teori-teori tahap pertumbuhan pada pertengahan tahun lima 

puluhan dan tercantum dalam bukunya yang diluncurkan tahun 1960. Karya Rostow tersebut 

dikenal dengan judul The Stages of Economic Growth: a non-communist manifesto Rostow 

berpendapat bahwa setiap negara akan melalui tahap-tahap berikut sesuai dengan proses 

pembagunan ekonomi yang sedang berlangsung, yaitu 

1) Masyarakat tradisional  

Masyarakat tradisional digambarkan Rostow sebagai masyarakat yang masih melakukan 

produksi dengan cara-cara yang tergolong sangat terbelakang, baik dalam penggunaan alat 

maupun proses produksi yang dikerjakannya. Struktur masyarakat masih sangat sulit untuk 

berkembang karena terbatasnya faktor-faktor pendukung pendukung produksi seperti 

pengetahuan yang masih sangat minim dan sikap masyarakat yang ditunjukkan. Mengenai 

sikap masyarakat tersebut dapat dipahami bahwa pada masyarakat tradisional cara berpikir 

sebagian besar masyarakat masih dipengaruhi oleh hal-hal mistis dan tidak masuk diakal 

yang merupakan warisan budaya leluhur mereka.  

Ciri-ciri masyarakat tradional menurut Rostow adalah sebagai berikut:  

a) Hampir seluruh masyarakat mengandalkan pertanian sebagai sumber penghasilannya. 

Dalam kegiatan pertanian yang berlangsung tersebut hasil produksi yang dihasilkan 

masih sangat rendah, baik secara keseluruhan maupun hasil produksi masing-masing 

individunya.  

b) Cara pandang masyarakat dalam menilai seseorang masih sangat dipengaruhi oleh 

hubungan darah dan status sosial masyarakat tersebut yang berlangsung secara turun 

temurun. Rasa kesukuan masih sangat kental di dalam masyarakat, sehingga 
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kemungkinan untuk meningkatkan penghidupan sangat kecil sekali terutama dalam 

bidang pertanian.  

c) Kalangan bangsawan yang menguasai kepemilikan tanah di daerah-daerah sangat 

mempengaruhi setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Bidang politik 

masih terdapat sentralisasi.  

 

2)  Prasyarat lepas landas 

Fase ini sangat menentukan perkembangan ekonomi hingga ke fase berikutnya, karena 

pada fase ini masyarakat harus menyiapkan diri sendiri atau dibantu oleh pihak luar untuk 

meraih suatu titik yang nantinya akan menjadi penopang untuk bergerak terus secara 

berkesinambungan. Setelah melewati fase ini maka kegiatan pembangunan ekonomi serta 

pertumbuhan yang diharapkan akan lebih mudah untuk dilakukan secara serta merta. Pada 

tahap ini terdapat dua model tahapan yaitu:  

a) Masyarakat tradisional yang sudah berlangsung secara turun temurun harus dirubah 

secara paksa. Hal ini dicapai oleh negara-negara di Afrika, Timur Tengah, Asia Timur, 

dan Eropa.  

b) Mencapai fase ini tanpa merubah struktur masyarakat yang sudah berlangsung lama yang 

oleh Rostow disebut sebagai born free. Negara- negara tersebut adalah Selandia Baru, 

Australia, Kanada, dan Amerika Serikat.  

Tahap prasyarat lepas landas adalah tahap peralihan menuju tahap lepas landas. Untuk 

ini sektor pertanian sangat diperlukan dalam tahap ini untuk:  

a) Menjamin tersedianya bahan pangan bagi pertambahan penduduk.  

b) Dengan makin maraknya industri di perkotaan maka harus tersedia bahan baku yang 

cukup untuk menjamin stok makanan bagi penduduk yang tinggal di kota.  

c)  Industrialisasi harus ditunjang oleh sektor pertanian yang mapan.  

d) Ekspansi wilayah penjualan barang-barang industri.  

e) Pengenaan pajak terhadap sektor pertanian, sehingga pertanian ikut serta menjadi sumber 

penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.  

f) Simpanan pemerintah harus tercipta untuk mendorong kegiatan sektor industri. 

 

 

3)  Tahap lepas landas 

 Fase ini berlangsung dengan perubahan yang terjadi pada sektor investasi yang 

mengalami peningkatan dan perubahan-perubahan lainnya. Dengan bertambahnya investasi 
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dapat mendorong perluasan kesempatan sektor usaha dan industri yang pada akhirnya 

menambah pendapatan nasional. Dengan bertambahnya penerimaan negara yang melebihi 

laju pertumbuhan penduduk, akan meningkatkan pendapatan masyarakat perkapita. Adapun 

ciri-ciri tahap lepas landas adalah sebagai berikut:  

a) Investasi yang semula kurang dari 5% meningkat menjadi 10% dari total produk 

nasional neto dan disalurkan pada sektor yang semestinya.   

b) Sektor industri berkembang dengan sangat pesat pada satu atau beberapa sektor.  

c) Segera tercapainya satu kerangka politik, sosial, dan institusional yang diperlukan untuk 

menciptakan:  

1) Pertumbuhan dan perluasan di berbagai sektor modern.  

2)  Potensi eksternalitas ekonomi yang diakibatkan oleh tahap lepas landas sehingga 

diharapkan pertumbuhan akan terus menerus berlangsung. 

 

4)  Gerak menuju kematangan  

Fase ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan 

teknologi-teknologi modern yang ada pada kebanyak sumber daya yang ada dan tersedia.  

Pada fase ini industri permulaan sudah berhasil dilampaui dengan baik. Pada fase ini 

pertumbuhan ekonomi bergerak terus meskipun dengan laju pertumbuhan yang berubah-

ubah, kadang naik kadang turun (fluktuatif). Pada tahap gerak menuju kematangan ini 

perekonomian tumbuh dengan teratur dan terjadi perluasan pemakaian teknologi yang sudah 

moderb secara menyeluruh dalam setiap sektor perekonomian. Tahap ini juga ditandai 

dengan tumbuhnya industri-industri baru mengakibatkan tertinggalnya industri –industri yang 

sudah lama. Keadaan ini memungkinkan kenaikan output yang lebih tinggi dari pertambahan 

penduduk, karena pemakaian mesin-mesin baru yang lebih modern. Barang-barang yang 

sebelumnya diimpor, pada tahap ini sudah dapat diproduksi di dalam negeri sendiri. 

 

5)  Tahap konsumsi masa tinggi  

Kehidupan konsumsi masyarakat pada fase ini mengalami perubahan disebabkan 

naiknya pendapatan perkapita sebagian besar masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya 

dapat membeli kebutuhan pokok seperti pakaian makanan, dan perumahan namun lebih dari 

itu semua. Pada sistem ketenagakerjaan juga terjadi perubahan mendasar, baik dari 

perbandingan masyarakat kota dari total penduduk, maupun perbandingan jumlah penduduk 

yang bekerja pada sektor-sektor industri maupun kantor-kantor mengalami peningkatan 

karena tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup banyak.  
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Pada tahap ini Rostow menyebutkan adanya persaingan di dalam masyarakat dalam 

mendapatkan sumber daya-sumber daya yang ada serta dukungan politik. Persaingan tersebut 

terjadi dengan tiga macam tujuan sebagai berikut:  

a) Adanya tujuan memperlebar pengaruh dan wilayah kekuasaan ke negara lain sehingga 

cenderung untuk melakukan penaklukan.  

b) Sistem pajak progresif dimana semakin besar pendapatan seseorang maka akan semakin 

besar pajak yang dikenakan diharapkan dapat menciptakan lebih meratanya pendapatan 

di dalam masyarakat, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  

c) Merubah tingkat konsumsi masyarakat dari semula hanya mengkonsumsi barang 

kebutuhan utama menjadi konsumsi barang mewah dan tahan lama 

 

C.  Referensi  
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4. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN 

 

A. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:  

1. Mengkaji sifat pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

2. Mengkaji faktor penyebab ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di masyarakat.  

3. Mengkaji tentang investasi dan tabungan sebagai faktor penggerak pertumbuhan 

ekonomi.  

4. Mengkaji tentang pengembangan sumber daya manusia sebagai faktor penggerak 

pertumbuhan ekonomi.  

5. Mengkaji tentang distribusi pendapatan dalam pembangunan ekonomi serta 

membandingkan antara distribusi pendapatan relatif dan distribusi pendapatan mutlak. 

6. Menganalisa strategi/kebijakan dalam rangka pemerataan pembangunan. 

 

B.  Uraian Materi  

1.  Pendahuluan  

Pendapatan nasional merupakan tolok ukur untuk mengetahui tingkat pertumbuhan 

ekonomi di suatu negara. Peningkatan pendapatan nasional tentu akan berbeda dari tahun ke 

tahun. Dari pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diketahui sejauh mana pencapaian negara 

tersebut dari kegiatan ekonomi yang sudah dilakukannya dalam jangka pendek dan strategi-

strategi yang akan disusun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.  

Beberapa negara di Asia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat pada era 

tahun 1970-an hingga tahun 1990-an yang ditandai dengan tingginya tingkat pertumbuhan 

ekonomi negara-negara tersebut. Karena pencapaiannya negara-negara tersebut dikategorikan 

sebagai High-Performing Asian Economies atau HPAEs (Negara-negara di Asia dengan 

pencapaian ekonomi tertinggi). Negara-negara tersebut juga memiliki karakteristik khusus 

yang berbeda dibandingkan negara-negara berkembang yang lain, antara lain 

a) Output dan produktivitas pertanian meningkat sangat cepat.  

b) Tingginya pertumbuhan ekspor manufaktur.  

c) Pertumbuhan penduduk turun relatif cepat dan signifikan.  

d) Tingginya pertumbuhan penyediaan barang-barang modal yang didorong oleh tabungan 

dalam negeri.  

e) Tingginya tingkat inisiatif penduduk dan sumber daya manusia.  

f) Tingginya tingkat produktivitas dari segala sektor 
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Prestasi yang dicapai oleh negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia 

tersebut tidak hanya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga 

mereka sukses mengalokasikan sumber daya yang ada dan pemerataan distribusi pendapatan 

dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Namun, di sisi lain pemerataan distribusi 

pendapatan belum dapat dicapai oleh banyak negara berkembang dewasa ini. Untuk itu 

menjadi hal yang penting apabila kita membicarakan pertumbuhan ekonomi di suatu negara 

tidak lepas dari keberhasilan pemerataan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur 

pencapaian kesejahteraan masyarakat. 

 

2.  Pertumbuhan Ekonomi  

Para ahli beranggapan bahwa pertumbuhan pendapatan riil dapat dijadikan tolok ukur 

dalam pencapaian kinerja perekonomian di suatu negara. Oleh karena itu penting untuk 

diketahui lebih jauh tentang sifat-sifat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Beberapa faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara diantaranya adalah akumulasi 

modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Berikut ini akan dibahas mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut.  

a.  Akumulasi Modal  

Akumulasi modal adalah hasil dari bagian pendapatan saat ini yang ditabung untuk 

kemudian diinvestasikan sehingga diharapkan dapat memperbesat output di masa yang akan 

datang. Investasi ini digolongkan ke dalam investasi sektor produktif (directly productive 

activities), yaitu berupa pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan, dan barang-barang baru yang 

akan meningkatkan stok modal (capital stock). Investasi jenis lainnya adalah investasi yang 

disebut dengan infrastruktur sosial dan ekonomi (social overhead capital), yaitu berupa 

listrik, jalan raya, air, sanitasi, dan komunikasi yang digunakan untuk mendukung jalannya 

kegiatan perekonomian.  

Selain itu juga terdapat investasi tidak langsung seperti pembangunan fasilitas-fasilitas 

irigasi yang bertujuan memperbaiki kualitas lahan pertanian dengan peningkatan 

produktivitas lahan pertanian perhektar. Investasi lainnya adalah investasi sumber daya 

manusa (human investment), yang pada dasarnya bertujuan memperbaiki kualitas sumber 

daya manusia sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi. Investasi sumber 

daya manusia adalah pengadaan sarana-sarana yang dapat meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia itu sendiri seperti sekolah-sekolah baik formal maupun non-formal, sekolah 

kejuruan, dan program-program pelatihan.  
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Investasi-investasi tersebut kesemuanya menyebabkan terjadinya akumulasi modal. 

Akumulasi modal dapat melahirkan sumber daya yang baru atau meningkatkan kualitas 

sumber daya yang sudah ada, namun dari semua itu terdapat trade-off antara konsumsi 

sekarang dan konsumsi yang akan datang. Artinya, Hasilnya masih terlihat sedikit dalam 

jangka pendek namun akan meningkat dalam jangka panjang 

 

b.  Pertumbuhan Penduduk  

Pertumbuhan penduduk dan hal- yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan 

kerja (labor force) secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang 

pertumbuhan ekonomi. Kenaikan jumlah penduduk akan menambah jumlah angkatan kerja 

yang merupakan faktor produksi tenaga kerja dan dengan bertambahnya penduduk berarti 

memperluas pasar domestik. Dengan bertambahnya penawaran tenaga kerja akibat kenaikan 

jumlah penduduk, diperlukan ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat menampung 

jumlah angkatan kerja tersebut. Hal inilah yang menjadi persoalan di negara-negara 

berkembang. Jumlah angkatan kerja yang menjadi faktor produksi positif justru dapat 

berdampak negatif bila sistem ekonomi yang ada tidak mampu menyerap penambahan tenaga 

kerja tersebut secara produktif. Untuk itu negara-negara berkembang harus memperbaiki 

ketersediaan faktor-faktor yang dapat mendukung ketersediaan lapangan kerja seperti 

meningkatkan keahlian manajerial dan administratif serta menentukan tingkat dan jenis 

akumulasi modal yang dibutuhkan.  

Dengan demikian pertumbuhan penduduk yang berarti peningkatan angkatan kerja harus 

diimbangi dengan perubahan dan perbaikan manajerial, administratif, dan pengelolaan 

akumulasi modal secara bijaksana. 

 

c.  Kemajuan Teknologi  

Kemajuan teknologi merupakan faktor penting untuk keberhasilan pertumbuhan 

ekonomi. Kemajuan teknologi adalah cara-cara baru atau inovasi-inovasi dalam penggunaan 

alat-alat yang mendukung produksi, atau perbaikan dalam cara-cara lama yang digunakan 

seperti cara membangun rumah, membuat pakaian, dan menanam padi. Ketiga macam 

kriteria kemajuan teknologi yaitu netral, hemat tenaga kerja (labor saving), dan hemat modal 

(capital saving) 
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d.  Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Modern  

Simon Kuznets penerima hadiah nobel bidang ekonomi pada tahun 1971, mendefinisikan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah “peningkatan kemampuan suatu negara untuk 

menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya; pertumbuhan kemampuan ini 

disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian teknologi yang 

dibutuhkannya”. Dari definisi tersebut maka karakteristik pertumbuhan ekonomi modern 

mencakup hal-hal berikut:  

1) Untuk mencapai kenaikan output dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan maka 

suatu negara harus bisa menjamin ketersediaan barang-barang ekonomi bagi 

penduduknya yang merupakan tanda kematangan ekonomi negara tersebut.  

2) Kemajuan teknologi menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 

dengan melakukan pemilihan teknologi-teknologi yang dibutuhkan. Universitas 

Pamulang Pendidikan Ekonomi Ekonomi Pembangunan Page 38  

3) Penyesuaian kelembagaan, ideologi, dan sikap harus dilakukan untuk melengkapi input 

dan potensi yang ada untuk mencapai output yang diharapkan.  

Dalam analisisnya, Kuznets memisahkan enam karakteristik yang terjadi dalam proses 

pertumbuhan pada hampir semua negara maju, yaitu:  

1) Dua variabel ekonomi agregatif  

a) Tingginya tingkat pertumbuhan output perkapita dan penduduk.  

b) Tingginya tingkat kenaikan produktivitas faktor produksi secara keseluruhan, 

terutama produktivitas tenaga kerja.  

2) Dua variabel transformasi struktural  

a) Tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi.  

b) Tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi.  

3) Dua kecenderungan mempengaruhi meluasnya pertumbuhan ekonomi internasional  

a) Kecenderungan negara-negara maju secara ekonomis untuk menjangkau seluruh 

dunia untuk mendapatkan pasar dan bahan baku.   

b) Pertumbuhan ekonomi ini hanya terbatas pada sepertiga populasi dunia. 

 

3.  Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan  

Negara-negara yang masuk dalam kategori negara dengan pertumbuhan tertinggi di Asia 

mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dengan pertumbuhan 

ekonomi yang dicapainya. Fenomena seperti ini menarik karena bertentangan dengan 

hipotesis yang dikemukakan oleh Kuznets (1955) dan hipotesis U. Menurut kedua hipotesis 
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tersebut, pada awal pembangunan akan ditandai dengan adanya pertumbuhan yang tinggi 

dengan disertai tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi pula. Kondisi tersebut akan 

berlangsung sampai pada satu titik krisis tertentu, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi akan diikuti pula oleh semakin menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan. Jadi, 

hipotesis yang diajukan oleh Kuznets dan hipotesis U tidak terbukti pada negara-negara yang 

dikategorikan sebagai negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia, terbukti 

dengan kemampuan negara-negara tersebut untuk menurunkan tingkat ketimpangan 

pendapatan dan kemiskinannya. 

 

a.  Kemiskinan  

Secara ilmiah masalah kemiskinan telah banyak dianalisis oleh para ilmuwan sosial dari 

berbagai latar belakang disiplin ilmu dengan menggunakan berbagai ukuran dan konsep 

untuk menandai berbagai aspek dari permasalahan tersebut. Para sosiolog maupun ekonom 

telah banyak menulis tentang masalah kemiskinan, tetapi istilah seperti standar hidup, 

pendapatan, dan distribusi pendapatan lebih sering digunakan dalam ilmu Universitas 

Pamulang Pendidikan Ekonomi Ekonomi Pembangunan Page 39 ekonomi, sedangkan istilah 

kelas, stratifikasi dan marginilitas lebih sering digunakan oleh para sosiolog (Hardiman & 

Midgley, 1982). 

Konsep tingkat hidup menjadi perhatian mereka yang memperhatikan masalah-masalah 

kebijakan sosial dalam pengertian luas, yang tidak hanya memperhatikan tingkat pendapatan 

tetapi lebih luas lagi mengenai masalah perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kondisi-

kondisi sosial lainnya yang ada di masyarakat. Namun hingga kini belum ditemukan definisi 

yang pasti dan dapat diterima oleh semua pihak mengenai konsep-konsep tersebut. Ini 

menunjukkan kompleksitas dari konsep kemiskinan tersebut, baik definisi maupun 

pemecahan masalah kemiskinan itu sendiri. Menurut para ahli diantaranya Andre Bayo Ala 

(1981), dikatakan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional, artinya karena kebutuhan 

manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Jika ditinjau 

dari kebijakan umum, kemiskinan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:  

1) Aspek primer berupa miskin akan asset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan 

ketrampilan.  

2) Aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan 

informasi. 
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b.  Ukuran Kemiskinan  

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. 

Kemiskinan absolut mengandung pengertian bahwa pendapatan seseorang tidak dapat 

memenuhi kebutuhan hidup minimum seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan 

kesehatan. Sedangkan kemiskinan relatif mengandung pengertian bahwa pendapatan 

seseorang dapat memenuhi kebutuhan minimum tetapi masih dikategorikan miskin bila 

dibandingkan dengan kehidupan masyarakat dimana orang tersebut tinggal. 

 

4.  Tingkat Investasi dan Tabungan  

Investasi merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada sistem 

perekonomian tertutup, sumber dana investasi didapat dari tabungan domestik, sedangkan 

sistem perekonomian terbuka sumber dana investasi dapat diperoleh melalui pinjaman luar 

negeri. Tingkat investasi di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia 

meningkat lebih cepat dari negara-negara berkembang lainnya dalam Universitas Pamulang 

Pendidikan Ekonomi Ekonomi Pembangunan Page 40 kurun waktu tahun 1965 sampai 

dengan 1990. Pada tahun 1967 negara-negara tersebut memiliki tingkat tabungan lebih 

rendah dibandingkan negara-negara di Amerika Latin, namun keadaan ini berbalik pada 

tahun 1990-an dimana tingkat tabungan negara-negara tersebut lebih tinggi 20% jika 

dibandingkan dengan negara-negara di Amerika Latin.Tingkat investasi di negara-negara 

tersebut pada tahun 1967-an sebanding dengan negara-negara di Amerika Latin, namun pada 

tahun 1990-an mengalami peningkatan bahkan dua kali lipat dibandingkan negara-negara di 

Amerika Latin. 

 

5.  Pengembangan Sumber Daya Manusia  

Pertumbuhan ekonomi di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di 

kawasan Asia (HPAEs) akan berdampak terhadap dunia pendidikan. Transformasi dan 

pertumbuhan yang cukup pesat akan terjadi di bidang pendidikan, baik dari sisi kuantitas 

maupun kualitasnya. Hal ini terlihat dari kemampuan kognitif yang dimiliki oleh lulusan 

sekolah menengah dari negara-negara HPAEs sudah setara dengan lulusan sekolah menengah 

dari negara-negara maju. Dari data yang ada, semakin tinggi pendapatan perkapita suatu 

negara maka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar dan menengah di negara 

tersebut akan semakin besar. Kondisi ini terlihat di negara-negara HPAEs, dimana jumlah 

anak yang mengenyam pendidikan dasar dan menengah lebih tinggi dibandingkan kenaikan 

pendapatan perkapita negara tersebut. 
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6.  Distribusi Pendapatan dalam Pembangunan Ekonomi  

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk mengukur tingkat kesejahteraan 

masyarakat di suatu negara maka digunakan data pendapatan perkapita negara tersebut. 

Namun penggunaan data pendapatan perkapita tersebut memiliki kelemahan karena tidak 

mampu memberikan gambaran tentang perubahan mengenai distribusi pendapatan maupun 

perkembangan dalam kesempatan kerja. Padahal, hal tersebut penting untuk mengetahui 

keberhasilan pemerataan pembangunan yang teah dicapai oleh suatu negara khususnya 

negara-negara berkembang 
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5. PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI 

 

A.  Tujuan Pembelajaran  

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:  

1. Mengkaji pentingnya konsep pendidikan dalam pembangunan ekonomi.  

2. Mengkaji peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

3. Mengkaji peran pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

4. Mengkaji dan menganalisa peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia 

 

B.  Uraian Materi  

1.  Pendahuluan  

Seperti yang sudah kita pelajari sebelumya bahwa sumber daya manusia merupakan 

salah satu faktor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia merupakan 

sesuatu yang sangat bernilai dalam proses pembangunan ekonomi. Dalam konteks 

pendidikan, pembangunan sektor pendidikan menjadi sebuah prasyarat mutlak untuk 

pembangunan sektor-sektor lainnya.  

Konsep investasi sumber daya manusia (human capital investment) yang dapat 

menunjang pertumbuhan ekonomi (economic growth) sudah mulai dipikirkan sejak masa 

Adam Smith pada tahun 1776, Heinrich Von Thunen pada tahun 1875, dan para ilmuwan 

klasik lainnya sebelum abad ke 19. Mereka menekankan pentingnya investasi ketrampilan 

manusia.  

Pengembangan sumber daya manusia pada saat ini sudah diakui sebagai unsur utama 

untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan dengan efektivitas dalam 

penggunaannya. Pembangunan yang terus dilakukan dengan berbagai upaya yang terus 

dilakukan merupakan pelaksanaan dari hasil investasi sumber daya manusia.  

Pendidikan mempengaruhi pembangunan ekonomi melalui peningkatan kapabilitas, 

kreativitas dan produktivitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas 

tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi 

pertumbuhan ekonomi (Brata, 2004). 

 

2.  Pendidikan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia  

Pembangunan manusia yang dilakukan lewat sektor pendidikan akan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara lewat peningkatankualitas sumber daya 
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manusia. Konsep kualitas sumber daya manusia yang di dalam ilmu ekonomi dinamakan 

mutu modal manusia adalah komoditi yang dapat dihasilkan dan diakumulasi, serta biaya 

untuk menghasilkan suatu mutu modal manusia baru dapat memberikan hasilnya pada masa 

yang akan datang. Jadi, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak 

dapat dinikmati seketika namun sangat berpengaruh dan dapat dinikmati pada masa yang 

akan datang. 

 Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diraih dengan memberikan perhatian 

penuh terhadap dua sektor yang penting yaitu pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dalam 

arti luas baik pendidikan formal maupun non formal akan berdampak terhadap pembangunan 

dalam skala mikro maupun makro. Pada skala mikro, pendidikan berpengaruh terhadap upah 

dan pendapatan yang diterima oleh seseorang. Apabila upah mencerminkan produktivitas, 

maka semakin banyak orang yang memperoleh pendidikan tinggi dan keahlian-keahlian 

lainnya, maka semakin tinggi produktivitas yang dihasilkan masyarakat dan pada akhirnya 

meningkatkan pendapatan nasional secara keseluruhan 

 

3.  Pendidikan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi  

Dalam perspektif yang lebih makro, pendidikan dikaitkan langsung dengan pertumbuhan 

ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ekonom, seperti Schultz, Komarov, 

Bouman, Harbison dan Myer pada akhir tahun 1950-an menunjukkan bahwa tingginya rata-

rata pendidikan penduduk berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Danim, 

2004). Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Uzawa (1965) dan Lucas (1988) bahwa 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang hanya mungkin terjadi jika modal manusia 

(human capital), yang diukur dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan, terus ditambah 

atau ditingkatkan (Temple, 1999).  

Dalam pembangunan, human capital telah menjadi motor penggerak pertumbuhan 

ekonomi di beberapa negara karena beberapa alasan yaitu:  

a) Investasi human capital meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang mendorong 

output dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi.  

b) Peningkatan produktivitas tenaga kerja juga meningkatkan produktivitas faktor-faktor 

produksi lainnya. 

Perhatian terhadap pendidikan sebagai salah satu faktor yang memberikan kontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi telah dimulai sejak Tahun 1960-an. Pemanfaatan secara 

efektif modal fisik sudah barang tentu mensyaratkan Universitas Pamulang Pendidikan 

Ekonomi Ekonomi Pembangunan Page 48 adanya keterampilan dan pengetahuan. Sehingga 
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modal manusia dan modal fisik memiliki peranan yang sama penting dalam menjelaskan 

pertumbuhan ekonomi. Hal itu telah dinyatakan oleh Pyo (1995) dan Lim (1996), bahwa laju 

pertumbuhan ekonomi yang cepat di Korea Selatan dan Jepang sebagai dampak dari 

peningkatan melek huruf pada awal pembangunan ekonomi.  

Berkaitan dengan modal manusia, Graham dan Richardson (1997) juga telah 

mengemukakan adanya konsensus dalam teori ekonomi bahwa modal manusia merupakan 

faktor yang esensial dalam pertumbuhan ekonomi. Pendidikan sebagai sarana peningkatan 

modal manusia memiliki peranan dalam meningkatkan mobilitas tenaga kerja produktif.  

Apabila pendidikan menjadi salah satu faktor penentu laju pertumbuhan ekonomi, maka 

pengeluaran pemerintah untuk pendidikan juga memegang peranan penting. Temuan empiris 

menunjukkan bahwa investasi dalam modal manusia, khususnya  

pendidikan memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja Pemerintah untuk 

pendidikan memiliki dampak yang kuat dan positif terhadap peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. Pada akhirnya, Lim (1996) menunjukkan peranan pendidikan dalam pertumbuhan 

ekonomi lewat 6 cara, yaitu:  

a) Pendidikan secara umum meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui keterampilan 

dan pengetahuan.  

b) Pendidikan juga meningkatkan mobilitas spesifikasi tenaga kerja sehingga mendorong 

pembagian kerja secara efisien.  

c) Pendidikan memungkinkan informasi baru serta berbagai input dan proses-proses 

baru yang belum dikenal dapat diserap dengan lebih cepat dan efektif.  

d) Pendidikan meningkatkan keterampilan manajerial yang membuat alokasi 

sumberdaya lebih efisien.  

e) Pendidikan juga dapat menghapuskan berbagai hambatan yang sifatnya institusional.  

f) Pendidikan mendukung jiwa kewirausahaan dengan mempromosikan sikap yang 

bertanggung jawab, kemampuan organisasional, berani mengambil resiko serta 

mampu menciptakan konsep perencanaan yang berorientasi jangka panjang. 

 

4.  Peran Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi  

Penganut The New Growth Theory beranggapan bahwa kecepatan perkembangan 

teknologi dapat tercermin pada akumulasi modal manusia yang diukur dengan pendidikan, 

keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh selama manusia itu bekerja (Ogawa dalam 

Moertiningsih, 1995). Dari asumsi tersebut kita dapat melihat bahwa kecepatan 
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perkembangan teknologi sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 

tercermin dalam peningkatan pendidikan, ketrampilan, pengalaman yang diperolehnya. Hasil 

penelitian yang ada menunjukkan bahwa negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang 

pesat yang ditandai dengan tingginya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari rasio 

pendidikan terhadap pendapatan nasional. Para ahli juga mengatakan bahwa tingkat 

pendidikan rata-rata tenga kerja merupakan indikator utama dalam peningkatan 

perekonomian di suatu negara. 

 Amich Alhumami (2000) menegaskan bahwa pendidikan dapat memberi kontribusi 

pada pertumbuhan ekonomi itu berdasarkan asumsi, bahwa pendidikan akan melahirkan 

tenaga kerja yang produktif, karena memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan 

yang memadai. Tenaga kerja yang terdidik dengan pengetahuan yang memadai akan menjadi 

faktor produksi yang mampu mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas produksi, 

sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, pendidikan sendiri 

memiliki nilai ekonomi dengan sumbangsihnya melahirkan sumber daya manusia yang 

kompeten di bidangnya. Di sisi lain pendidikan juga akan melahirkan sosok yang memiliki 

wawasan luas dan berpandangan jauh ke depan, dimana hal tersebut akan berpengaruh 

terhadapp cara berpikir dalam menghadapi tantangan dan harapan di masa yang akan datang. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan betapa pentingya peran pendidikan dalam 

melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan akan memberikan kontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi suatu negara. Perhatian terhadap dunia pendidikan menjadi sangat 

penting, tidak hanya dalam hal sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pendidikan, 

namun lebih dari itu bagaimana menciptakan pendidikan yang akan melahirkan manusia-

manusia yang tidak hanya pintar akan tetapi juga memiliki jiwa serta kepribadian yang penuh 

dengan nilai-nilai sosial. Dari beberapa pelitian dan fenomena yang ada maka dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan memiliki beberapa peran penting baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap pembangunan ekonomi, diantaranya:  

a) Pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dikenal dengan mutu 

modal manusia.  

b) Pendidikan akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas seseorang.  

c) Pendidikan akan melahirkan tengaga kerja yang memiliki kompetensi, keahlian, dan 

ketrampilan yang memadai.  

d) Pendidikan akan membentuk cara berpikir yang jauh ke depan, berwawasan luas, dan 

mampu menghadapi tantangan di masa depan.  
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e) Pendidikan akan membentuk kepribadian yang sarat dengan nilai-nilai sosial sehingga 

peka terhadap perubahan yang ada di masyarakat.   

f) Pendidikan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara 

melalui korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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6. TAHAP-TAHAP PERTUMBUHAN EKONOMI 

 

A.  Tujuan Pembelajaran  

Setelah mempelajari materi ini mahasiswa mampu: 

1. Mengkaji landasan pemikiran Rostow mengenai teori tahap-tahap pertumbuhan 

ekonomi.  

2. Mengkaji pokok-pokok teori Rostow mengenai tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. 

3. Menganalisa kritik-kritik yang ditujukan kepada Rostow mengenai teori tahap-tahap 

pertumbuhan ekonomi.  

 

B.  Uraian Materi 

1.   Pendahuluan  

Dari sekian banyak teori-teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang 

dikemukakan oleh para ahli, teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang dicetuskan oleh 

Rostow (1956) menuai paling banyak perhatian dan komentar. Rostow pertamakali menulis 

dalam artikel Economic Journal yang kemudian dikembangkan dalam sebuah buku The 

Stages of Economic Growth. Proses pembangunan ekonomi menurut Rostow dapat 

dikelompokkan ke dalam lima tahap dan masing-masing negara dapat dikelompokkan ke 

dalam salah satu dari lima tahap pembangunan ekonomi tersebut. Seperti yang sudah 

dikemukakan dalam materi sebelumnya, kelima tahap pertumbuhan ekonomi tersebut adalah 

masyarakat tradisional, prasyarat untuk lepas landas, lepas landas, gerakan ke arah 

kedewasaaan, dan masa konsumsi tinggi. Untuk melengkapi teori tersebut, Rostow 

menerbitkan sebuah buku yang berjudul Politics and The Stages of Economic Growth.  

Teori Rostow mengenai tahap-tahap pertumbuhan ekonomi memiliki lingkup yang lebih 

luas berbeda dengan teori Kuznets dan Chenery yang sudah kita ketahui. Kendatipun 

analisisnya lebih bersifat umum jika dibandingkan dengan Kuznets dan Chenery, dimana 

tidak secara terperinci menganalisis corak perubahan yang terjadi pada suatu sektor dalam 

pembangunan. Analisisnya mengarah pada faktor utama yang memicu pertumbuhan ekonomi 

dan ciri-ciri perubahan dalam setiap tahap pembangunan dalam masyarakat. Hal tersebut 

berdasarkan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi akibat perubahan yang 

fundamental bukan hanya dalam corak kegiatan ekonomi, namun juga kehidupan politik dan 

hubungan sosial yang terjadi di masyarakat. 

Rostow beranggapan bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya perubahan dalam 

struktur ekonomi, namun pembangunan ekonomi adalah proses yang menyebabkan:  
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a) Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya 

mengarah ke dalam menjadi berorientasi ke luar.  

b) Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari 

menginginkan banyak anak menjadi membatasi jumlah keluarga.  

c) Perubahan dalam kegiatan penanaman modal masyarakat dari melakukan penanaman 

modal yang tidak produktif seperti membeli rumah, emas dan sebagainya, menjadi 

penanaman modal yang produktif.  

d) Perubahan sikap masyarakat dalam menentukan kedudukan seseorang dalam 

masyarakat, dari semula melihat suku bangsa atau keluarganya, menjadi kesanggupan 

seseorang untuk melakukan pekerjaan.  

e) Perubahan pandangan masyarakat yang semula berkeyakinan bahwa kehidupan manusia 

ditentukan oleh alam sekitarnya, menjadi berkeyakinan bahwa manusia harus 

memanipulasi keadaan alam sekitarnya untuk menciptakan kemajuan. 

 

2.  Teori Tahap-tahap Pertumbuhan Ekonomi 

a.  Masyarakat tradisional 

Masyarakat tradisional adalah tahap pertama dalam teori pertumbuhan ekonomi yang 

dikemukakan oleh Rostow, adalah tahap dimana perekonomian masih belum berkembang 

dan suatu negara sedang mempersiapkan masyarakatnya untuk memulai pertumbuhan 

ekonomi yang lebih cepat.  

Menurut Rostow masyarakat tradisional adalah masyarakat yang strukturnya 

berkembang di dalam fungsi produksi yang terbatas, yang didasarkan pada teknologi, ilmu 

pengetahuan, dan sikap masyarakat seperti sebelum masa Newton. Masyarakat sebelum masa 

Newton adalah suatu masyarakat yang masih menggunakan cara-cara berproduksi yang 

relatif primitif dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang 

dicetuskan oleh cara pemikiran yang tidak rasional, tetapi oleh kebiasaan yang telah berlaku 

secara turun temurun.  

Di dalam suatu masyarakat tradisional menurut Rostow, tingkat produksi perkapita dan 

tingkat produktivitas per pekerja masih sangat terbatas, oleh karena itu sebagian besar sumber 

daya masyarakat digunakan untuk kegiatan sektor pertanian. Struktur masyarakat bersifat 

hierarkis, dimana kedudukan seseorang di dalam masyarakat tidak akan berbeda dengan 

kedudukan ayahnya, kakeknya, dan nenek moyangnya. Jadi hubungan kekeluargaan 

Universitas Pamulang Pendidikan Ekonomi Ekonomi Pembangunan Page 57 sangat 
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menentukan kedudukan seseorang di dalam masyarakat, sehingga sulit untuk melakukan 

mobilitas secara vertikal. 

 

b.  Prasyarat untuk lepas landas  

Rostow menggambarkan tahap prasyarat untuk lepas landas sebagai masa transisi 

dimana masyarakat telah mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan dari luar, untuk mencapai 

pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (self-sustained growth). 

Menurut Rostow tahap ini dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi akan berlangsung secara 

otomatis. Tahap prasyarat untuk lepas landas ini dibedakan oleh Rostow menjadi dua, yaitu:  

1) Tahap prasyarat lepas landas yang dicapai oleh negara-negara Eropa, Asia, Timur 

Tengah dan Afrika; yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional yang 

sudah lama ada.  

2) Tahap prasyarat lepas landas born free yang dicapai oleh negara-negara Amerika Serikat, 

Kanada, Australia, dan Selandia Baru; yang dapat mencapai prasyarat lepas landas tanpa 

harus merombak sistem masyarakat yang tradisional karena masyarakat negara-negara 

tersebut terdiri dari imigran yang telah mempunyai sifat-sifat yang diperlukan oleh suatu 

masyarakat untuk tahap prasyarat lepas landas. 

 

c.  Tahap lepas landas  

Tahap lepas landas adalah tahap berlangsungnya perubahan yang drastis di dalam 

masyarakat, seperti revolusi politik, kemajuan yang pesat dalam inovasi atau berupa 

terbukanya pasar-pasar baru, dan peningkatan penanaman modal. Dengan demikian 

pendapatan perkapita penduduk meningkat. 

Rostow mengemukakan ciri-ciri suatu negara sudah mencapai tahap lepas landas yaitu  

1) Terwujudnya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari lebih kurang 5% 

menjadi 10% dari Produk Nasional Neto.  

2) Terjadinya peningkatan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju 

perkembangan yang tinggi.  

3) Adanya suatu platform politik, sosial dan institusional baru yang akan menjamin 

berlangsungnya segala tuntutan perluasan di sektor modern, dan potensi ekonomi ekstern 

(external economies) yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas, sehingga 

pertumbuhan dapat terus menerus berjalan. 

Perubahan penting lainnya adalah timbulnya golongan pengusaha yang bersedia 

melakukan inovasi dan penanaman modal di sektor industri maupun pertanian. Kenaikan 



48 
 

produktivitas pertanian merupakan perubahan yang harus ada sebelum atau pada masa lepas 

landas. Oleh sebab itu, golongan pertanian yang bersedia melakukan kegiatan pertanian yang 

lebih modern merupakan prasyarat bagi terciptanya tahap lepas landas.  

Rostow juga membedakan kegiatan perekonomian dalam tahap lepas landas ke dalam 

tiga sektor pertumbuhan yaitu:  

1) Pertumbuhan primer, yatu sektor atau kegiatan ekonomi yang menciptakan pertumbuhan 

yang pesat dan menciptakan kekuatan ekspansi ke beberapa sektor lain dalam 

perekonomian.  

2) Pertumbuhan supplementer, yaitu sektor yang berkembang dengan cepat sebagai akibat 

langsung dari perkembangan di sektor pertumbuhan primer. Universitas Pamulang 

Pendidikan Ekonomi Ekonomi Pembangunan  

3) Pertumbuhan terkait, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang berkembang seirama 

dengan kenaikan pendapatan, penduduk, dan produksi sektor industri. 

 

e.  Tahap konsumsi tinggi  

Tahap terakhir dalam tahap-tahap pertumbuhan menurut Rostow adalah tahap konsumsi 

tinggi. Tahap ini adalah tahap dimana perhatian masyarakat lebih kepada masalah-masalah 

konsumsi dan kesejahteraan, dan bukan lagi kepada masalah produksi. Dalam tahap ini 

terdapat tiga macam tujuan masyarakat yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya 

yang tersedia dan dukungan politik, yaitu:  

1) Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara ke luar negeri, dan kecenderungan ini 

umumnya berwujud penaklukan negara-negara lain.  

2) Menciptakan welfare state, yaitu kemakmuran yang lebih merata bagi penduduk dengan 

cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata.  

3) Mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat di atas konsumsi keperluan utama yang 

sederhana seperti makanan, pakaian, dan perumahan menjadi konsumsi barang-barang 

tahan lama dan mewah. 

 

F. STRATEGI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI STRATEGI 

UPAYA MINIMUM KRITIS 

Harvey leibenstein mengajukan tesis bahwa sebagian besar NSB dikecam oleh lingkaran 

setan kemiskinan (vicious circle of poverty) yang membuat mereka tetap berada pada tingkat 

keseimbangan pendapatan per kapita yang rendah. Jalan keluar dari kebuntuan ini adalah 

dengan melakukan suatu upaya minimum kritis (critical minimum effort) tertentu yang akan 
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menaikkan pendapatan per kapita pada tingkat di mana pembangunan yang 

berkesinambungan (sustainable) akan terjadi. Leibanstein mengatakan bahwa dalam tahap 

transisi dari keadaan keterbelakangan ke keadaan yang lebih maju di mana kita dapat 

mengharapkan pertumbuhan jangka panjang yang mantap (steady economic growth) 

diperlukan suatu kondisi di mana suatu perekonomian harus mendapatkan rangsangan 

pertumbuhan yang lebih besar di atas batas minimum kritis tertentu.  

Menurut Leibenstein, setiap ekonomi tunduk pada hambatan dan rangsangan. Hambatan 

berdampak menurunkan pendapatan per kapita dari tingkat sebelumnya, sementara 

rangsangan cenderung akan meningkatkan pendapatan itu mendapat rangsangan yang lebih 

kuat daripada factor-faktor yang dapat menurunkan pendapatan, maka usaha minimum kritis 

itu dapat tercapai dan suatu perekonomian akan bisa berkembang.  

 

G.  STRATEGI PEMBANGUNAN SEIMBANG  

Istilah pembangunan seimbang itu diciptakan oleh Nurkse (1953). Strategi pembangunan 

seimbang bisa diartikan sebagai pembangunan berbagai 7 jenis industri secara berbarengan 

(simultaneous) sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu, 

strategi pembangunan seimbang ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan 

di berbagai sector. Misalnya antara sektor industri dan sektor pertanian, sektor luar negeri dan 

sektor domestik, dan antara sektor produktif dan sektor prasarana. Singkatanya, strategi 

pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis 

di berbagai sector ekonomi sehingga semua sector tumbuh bersama.  

Untuk itu, diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi 

penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling 

berkaitan dan berfungsi meningkatkan penawaran barang. Ini meliputi pembangunan serentak 

dan harmonis dari barang setengah jadi, bahan baku, sumberdaya energi, pertanian, 

pengairan, transportasi dan lainlain serta semua industri yang memproduksi barang 

konsumen. 

 Sebaliknya, sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja yang 

lebih besar dan penambahan pendapatan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh. Sisi 

ini berkaitan dengan industri yang sifatnya saling melengkapi, industri barang konsumaen, 

khususnya produk pertanian dan industri manufaktur. Jika semua industri dibangun secara 

serentak maka jumlah tenaga kerja yang terserap akan sangat besar. Dengan cara ini akan 

tercipta permintaan barang-barang dari masing-masing industri satu sama lain, dan semua 

barang akan habis terjual.  
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Pembangunan seimbang ini biasanya dilaksanakan dengan maksud untuk menjaga agar 

proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam:  

a) memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumberdaya energi (air dan listrik), dan fasilitas-

fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar.  

b)  Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan yang akan diproduksikan.  

Dengan demikian pembangunan seimbang itu dapatlah didefinisikan sebagai usaha 

pembangunan yang berupaya untuk mengatur program investasi sedemikian rupa sehingga 

sepanjang proses pembangunan tidak akan timbul hambatan-hambatan yang bersumber dari 

penawaran maupun permintaan. Sementara itu, pembangunan tak seimbang merupakan 

keadaan yang berlawanan dengan keadaan pada pembangunan seimbang. Istilah ini 

digunakan untuk menyatakan bahwa program pembangunan disusun sedemikian rupa 

sehingga dalam perekonomian tersebut akan timbul kelebihan dan kekurangan dalam 

berbagai sektor sehingga menimbulkan distorsi-distorsi dan ketidakstabilan dalam 

perekonomian. Jika kita akan melaksanakan pembangunan seimbang, maka tingkat investasi 

yang harus dilakukan besarnya jauh melebihi tingkat investasi yang dilakukan pada sebelum 

usaha pembangunan dilakukan. Oleh karena itu, strategi pembangunan seimbang ini oleh 

sebagian ekonomi disebut pula teori dorongan besar-besaran (big push theory).  

 

H.  STRATEGI PEMBANGUNAN TAK SEIMBANG  

Strategi pembangunan tak seimbang ini dikemukakan oleh Albert O. Hirschman dan 

Paul Streeten. Menurut mereka, pembangunan tak seimbang adalah pola pembangunan yang 

lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di NSB. Pola pembangunan tak 

seimbang ini, menurut Hirschman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:  

1) Secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang.  

2) Untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia, dan  

3) Pembangunan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan (bottlenecks) atau gangguan-

gangguan dalam proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong bagi pembangunan 

selanjutnya.  

Menurut Hirschman, jika kita mengamati proses pembangunan yang terjadi antara dua 

periode waktu tertentu akan tampak bahwa berbagai sektor kegiatan ekonomi mengalami 

perkembangan dengan laju yang berbeda, yang berarti pula bahwa pembangunan berjalan 

dengan baik tidak seimbang. Perkembangan sektor pemimpin (leading sector) akan 

merangsang perkembangan sektor lainnya. Begitu pula perkembangan di suatu industri 
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tertentu akan merangsang perkembangan industri-industri lain yang erat keterkaitannya 

dengan industri yang mengalami perkembangan tersebut.  

Pembangunan tak seimbang ini juga dianggap lebih sesuai untuk dilaksanakan di NSB 

karena negara-negara tersebut menghadapi masalah kekurangan sumberdaya. Dengan 

melaksanakan program pembangunan tak seimbang maka uasaha pembangunan pada suatu 

periode waktu tertentu di pusatkan pada beberapa sektor yang akan mendorong penanaman 

modal yang terpengaruh (induced investment) di berbagai sektor pada periode waktu 

berikutnya. Oleh karena itu, sumberdaya-sumberdaya yang sangat langka itu dapat digunakan 

secara lebih efisien pada setiap tahap pembangunan. 

 Seperti diungkapkan di muka, pembangunan tak seimbang ini akan menciptakan 

gangguan-gangguan dan ketidakseimbangan-ketidakseimbangan dalam kegiatan ekonomi. 

Keadaan tersebut akan menjadi perangsang untuk melaksanakan investasi yang lebih banyak 

pada masa yang akan datang. Dengan demikian pembangunan tak seimbang akan 

mempercepat pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang. 
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7. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 

 

A.  Tujuan Pembelajaran  

Setelah mempelajari materi ini mahasiswa mampu: 

1. Mengkaji strategi pembangunan ekonomi daerah 

2. Mengkaji pengembangan kualitas sumber daya manusia 

3. Menganalisa strategi pengembangan ekonomi daerah 

 

B. Uraian Materi 

1.  Pendahuluan  

Secara umum tujuan strategi pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: pertama, 

mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang. Tujuan perencanaan 

pembangunan ekonomi dan pengerjaan adalah lebih untuk memberikan kesempatan kerja 

untuk penduduk yang ada sekarang ketimbang menarik para pekerja baru. Kedua, mencapai 

stabilitas ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi akan sukses jika mampu memenuhi 

kebutuhan dunia uasaha (misalnya: lahan, sumber keuangan, infrastruktur, dan sebagainya 

yang beragam. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan fluktuasi ekonomi 

sektoral, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja masyarakat. Strategi 

pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar yaitu: 

1) strategi pembangunan fisik/lokalitas (Locality or Physical Development Strategy),   

2) strategi pengembangan dunia usaha (Business Development Strategy),  

3) Srategi Pengembangan Sumberdaya Manusia (Human Resource Development Strategy), 

dan  

4) Strategi Pengembangan Masyarakat (Community-based Development Strategy). 

 

2.  Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah 

a) Strategi Pengembangan Fisik/Lokalitas  

Melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik/lokalitas daerah yang ditujukan 

untuk kepentingan pembangunan industri pembangunan industri dan perdagangan, 

pemerintah daerah akan berpengaruh positif bagi 9 pembangunan dunia usaha daerah. Secara 

khusus, tujuan strategi pembangunan fisik/lokalitas ini adalah untuk menciptakan identitas 

daerah/ kota, memperbaiki basis pesona (amenity base) atau kualitas hidup masyarakat, dan 

memperbaiki daya tarik pusat kota (civic center) dalam upaya untuk memperbaiki dunia 

usaha daerah. 
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 Alat untuk mencapai tujuan pembangunan fisik/lokalitas daerah ini mencakup antara 

lain:  

▪ Pembuatan bank tanah (landbanking). Hal ini bertujuan agar kita mempunyai data 

tentang tanah yang penggunaannya kurang optimal, belum dikembangkan, atau salah 

penggunaan, dan sebagainya. Pembuatan katalog mengenai luas dan lokasi tanah yang 

terus diperbaharui akan sangat bermanfat untuk proses pengambilan kebijakan daerah.  

▪ Pengendalian perencanaan dan pembangunan. Jika hal ini dilakukan dengan benar 

akan memperbaiki iklim investasi di daerah dan memperbaiki citra pemerintah 

daerah.  

▪ Penataan kota (townscaping). Kemajuan di pusat-pusat perdagangan dapat dicapai 

melalui perbaikan-perbaikan sarana jalan raya (misalnya penanaman pohon-pohon 

yang rindang dan indah) dan perbaikan-perbaikan sarana pusat pertokoan (misalnya 

perbaikan tampilan maka pertokoan atau penetapan standar fisik bagi suatu bangunan 

pertokoan).  

▪ Pengaturan tata ruang (zoning) dengan baik akan merangsang pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi daerah. Peruntukan lahan harus jelas dan tepat, misalnya 

penetapan kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan 

kawasan hijau.  

▪ Penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik akan berpengaruh positif bagi 

dunia usaha. Selain itu, kegiatan di sektor ini juga akan menciptakan kesempatan 

kerja.  

▪ Penyediaan infrastruktur seperti: sarana air bersih, listrik, tamantaman, sarana parkir, 

dan sebagainya menjadi daya tarikutama juga bagi calon investor dan dunia usaha.  

▪  Dan sebagainya.  

 

B)  Strategi Pengembangan Dunia Usaha  

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaan 

pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi, atau daya tahan kegiatan dunia 

usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Beberapa 

alat untuk mengembangkan dunia usaha ini yakni:  

▪ Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan 

yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah 

penurunan kualitas lingkungan.  
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▪ Pembuatan pusat informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dunia usaha 

untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah untuk segala macam 

kepentingan, terutama mengetahui masalah perijinan, rencana pembangunan ekonomi 

daerah, pemerintah daerah, ketersedian lahan, ijin mendirikan bangunan, dan 

sebagainya 

▪ Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil. Selain peranannya yang 

penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan kewirausahaan, 

usaha kecil sering kali mengalami kegagalan atau tidak dapat berkembang dengan 

baik. Faktor penyebab utamanya adalah jeleknya manajemen usaha kecil. Oleh karena 

itu, perlu didirikannya suatu pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil yang 

siap untuk membantu para pengusaha kecil tersebut sehingga kinerjanya meningkat.  

▪ Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis 

dalam produksi, meningkatkan daya saing terhadap produk-produk impor, dan 

meningkatkan sikap kooperatif antar sesama pelaku bisnis.  

▪ Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang). Peningkatan persaingan 

di dunia yang berbasiskan ilmu pengetahuan sekarang ini menuntut pelaku bisnis dan 

pemerintah daerah untuk secara terus menerus melakukan kajian tentang 

pengembangan produk baru, pengembangan teknologi baru, dan pencarian pasar- 

pasar baru.  

c)  Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia  

Sumberdaya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan 

ekonomi. Oleh karena peningkatan kualitas dan ketrampilan sumberdaya manusia adalah 

suatu keniscayaan. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia ini dapat dilakukan dengan 

cara antara lain:  

▪ Pelatihan dengan sistem customized training. Sistem pelatihan seperti ini adalah 

sistem pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan 

harapan si pemberi kerja.  

▪ Pembuatan bank keahlian (skillbanks). Informasi yang ada pada bank keahlian berisi 

data tentang keahlian dan latar belakang orang yang menganggur di suatu daerah. 

Informasi ini bermanfaat bagi pengembangan jenis pekerjaan yang sesuai dengn 

kemampuan dan ketrampilan para penganggur tersebut. Selain itu, informasi ini juga 

merupakan informasi cadangan keahlian yang pada akhirnya dapat juga diunakan 

untuk mengisi lowongan-lowongan kerja yang muncul di daerah tersebut. Pada 

akhirnya, bank keahlian ini dapat juga digunakan untuk pembentukan koperasi.  
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▪ Penciptaan iklim yang mendukung bagi berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan 

dan ketrampilan (LPK) di daerah. Berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dan 

ketrampilan di suatu daerah secara tidak langsung bermanfaat bagi peningkatan 

kualitas sumberdaya manusia di daerah tersebut. Misalnya: lembaga kursus bahasa, 

lembaga kursus komputer, lembaga kursus perbengkelan, dan lembaga kursus 

perhotelan, dan sebagainya.  

▪ pengembangan lembaga pelatihan bagi penyandang cacat. Hal ini penting bagi si 

penyandang cacat itu sendiri untuk meningkatkan rasa harga diri dan percaya dirinya. 

Selainitu, untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu kadang-kadang penyandang cacat 

mempunyai beberapa kelebihan.  

▪ Dan sebagainya. 

 

3.  Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat  

 Kegiatan pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk 

mengembangkan suatu kelompok masyarakat tertentu di suatu daerah. Dalam bahasa populer 

sekarang ini sering juga dikenal dengan istilah kegiatan pemberdayaan (empowerment) 

masyarakat. Kegiatan-kegiatan seperti ini berkembang marak di indonesia belakangan ini 

karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang ada tidak mampu memberikan manfaat bagi 

kelompok- kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan 

manfaat sosial, misalnya melalui penciptaan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi 

keuntungan dari usahanya. 

 

4.  Peran Pemerintah Dalam Pembangunan 

Ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan 

ekonomi daerah yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator bagi 

lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan daerah.  

a) Entrepreneur  

Dengan perannya sebagai entrepreneur, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk 

menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha 

sendiri (BUMD). Aset-aset 6 pemerintah daerah harus dapat dikelolah dengan lebih baik 

sehingga secara ekonomis menguntungkan. 

b) Koordinator  

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan atau 

mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perluasan dari peranan 
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ini dalam pembangunan ekonomi bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam 

masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi, 

misalnya tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, pengangguran dan sebagainya. 

Dalam perannya sebagai koordinator, pemerintah daerah juga bisa melibatkan lembaga-

lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-

sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan strategi-strategi.  

 

c) Fasilitator  

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan 

attitudinal (perilaku atau budaya mayarakat) di daerahnya. Hal ini akan mempercepat 

proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah 

(zoning) yang lebih baik.  

d) Stimulator 

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui 

tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk 

ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada 

di daerah tesebut. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara antara lain: pembuatan 

brosur- brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan outlets untuk produk- produk 

industri kecil, membantu industri-industri kecil melakukan pameran. 
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8. TEORI – TEORI HAMBATAN PEMBANGUNAN 

 

A.  Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:  

1. Mengkaji faktor-faktor penghambat pembangunan dari dalam negeri.  

2. Mengkaji faktor-faktor penghambat pembangunan dari luar negeri.  

3. Menganalisa dan membandingkan antara faktor-faktor penghambat tersebut.  

 

B.  Uraian Materi  

1.  Pendahuluan 

Ketika negara maju sudah memasuki tahap lepas landas dan peningkatan taraf hidup 

pada abad ke 19, banyak negara-negara berkembang yang tertinggal secara perekonomian 

dengan taraf hidup yang sangat rendah hingga akhir Perang Dunia II. Kemudian setelah 

berakhirnya Perang Dunia II negara-negara berkembang sudah mengerahkan usaha dan 

tenaga yang dimiliki untuk mengejar ketertinggalan mereka. Namun seperti kenyataan yang 

kita lihat usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Para ahli mencoba 

menganalisis sebab-sebab negara berkembang mengalami banyak kendala dalam proses 

pembangunan yang sedang mereka lakukan. Analisis-analisis tersebut kita kenal dengan 

teori-teori penghambat pembangunan (theories of underdevelopment), yang mencoba 

mengurai hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pembangunan di negara-negara 

berkembang Dari sekian banyak teori yang menerangkan hambatan-hambatan yang muncul 

dalam proses pembangunan di negara berkembang, dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 

faktor-faktor penghambat pembangunan dari dalam negeri dan faktor-faktor penghambat 

pembangunan dari dalam negeri.  

Faktor penghambat pembangunan dari dalam negeri terdapat dalam analisis berikut  

a) Analisis mengenai pengaruh perkembangan penduduk terhadap beberapa aspek dalam 

pembangunan ekonomi.  

b) Efek dualisme sosial dan teknologi terhadap mekanisme pasar dan penggunaan tenaga 

kerja.  

c) Lingkaran perangkap kemiskinan (the vicious circle of poverty). 

 Faktor penghambat pembangunan dari luar negeri terdapat dalam analisis berikut:  

a) Struktur ekspor yang berupa bahan mentah dan efeknya kepada kemungkinan 

mewujudkan pembangunan.  
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b) Proses sebab akibat kumulatif (the circular cumulative causation) dan efeknya kepada 

daerah yang lebih miskin.  

 

2.  Faktor Penghambat Dalam Negeri 

 a.  Penduduk 

Penduduk bisa memberikan dampak positif maupun dampak negatif dalam proses 

pembangunan di suatu negara. Dengan kata lain pertambahan penduduk bisa menjadi faktor 

pendorong maupun faktor penghambat dari pembangunan. 

 Pertambahan penduduk dapat dikatakan sebagai faktor pendorong pembangunan, 

karena: Pertambahan jumlah penduduk berarti penambahan jumlah tenaga kerja dari masa ke 

masa.  

1) Pertambahan jumlah penduduk dengan pemberian bekal pendidikan kepada mereka 

sebelum menjadi tenaga kerja akan menambah jumlah tenaga kerja yang memiliki skill, 

kompetensi, dan jiwa entrepreneur. Kelompok tenaga kerja tersebut akan muncul ketika 

tingkat pembangunan bertambah tinggi. Maka, ketika tingkat pembangunan semakin 

menunjukkan peningkatan pertambahan jumlah penduduk akan memberikan kontribusi 

yang besar terhadap jalannya pembangunan ekonomi. 

2) Pertambahan jumlah penduduk berarti juga perluasan pasar, karena perluasan pasar 

barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting yaitu pendapatan masyarakat dan 

jumlah penduduk. Artinya pertambahan penduduk akan berdampak terhadap perluasan 

pasar barang dan jasa, dan menjadi pendorong sektor produksi untuk meningkatkan 

produksinya. 

3) Pertambahan penduduk juga menjadi faktor pendorong pengembangan teknologi, seperti 

terlihat pada sektor pertaninan. Di beberapa negara maju sejak beberapa abad yang lalu 

pertambahan jumlah penduduk mendorong perbaikan teknologi pertanian. 

Perkembangan jumlah penduduk yang diikuti perbaikan jaringan pengangkutan dan 

peningkatan pendapatan akan memperluas pasar untuk hasil-hasil pertanian. Pasar yang 

bertambah luas akan mendorong produktivitas sektor pertanian dan hal tersebut dapat 

dicapai dengan meningkatkan teknologi bercocok tanam.  

Pertambahan penduduk juga dapat memberikan dampak negatif terhadap pembangunan, 

yaitu:  

1) Pertambahan penduduk yang diikuti oleh rendahnya produktivitas sektor produksi akan 

berdampak buruk terhadap pembangunan ditandai dengan bertambahnya pengangguran. 
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Dengan keadaan ini maka kenaikan jumlah penduduk tidak akan diikuti oleh kenaikan 

produksi secara signifikan.  

2) Tingginya jumlah penduduk dengan produktivitas yang rendah akan menyebabkan 

perkembangan produksi pertanian yang rendah pula.  

3) Pertambahan penduduk yang tidak produktif akan menurunkan pendapatan perkapita, 

dan ketika pertambahan jumlah penduduk sampai pada angka yang sangat berlebihan, 

akan memberikan implikasi terhadap tingkat tabungan, corak penanaman modal, corak 

pembagian pendapatan, corak migrasi penduduk, kemampuan mengekspor, dan beberapa 

hal lain yang berpengaruh terhadap proses pembangunan itu sendiri. 

Di negara berkembang, pertambahan jumlah penduduk lebih memberikan dampak 

negatif dan menjadi penghambat pembangunan ekonomi. Ciri-ciri perkembangan penduduk 

di negara berkembang seperti angka pengangguran yang tinggi, tingkat pendapatan perkapita 

yang rendah, kekurangan tenaga terdidik dan entrepreneur, serta terbatasnya dana untuk 

penanaman modal merupakan ciri-ciri penting negara berkembang dimana pertambahan 

penduduk lebih kepada faktor yang menghambat pembangunan ekonomi.  

Selanjutnya, analisis mengenai pengaruh tidak langsung pertambahan penduduk terhadap 

kesejahteraan masyarakat juga dilakukan oleh para ahli. Berbagai analisis tersebut untuk 

menunjukkan pengaruh yang timbul dari pertambahan jumlah penduduk terhadap:  

1) Kemampuan masyarakat untuk menabung.  

2) Corak penanaman modal yang akan dilakukan,  

3) Pemerataan pendapatan.  

4) Strategi pemilihan teknologi yang dilakukan.  

5) Keperluan untuk mempercepat kenaikan produksi makanan.  

6) Perkembangan perdagangan luar negeri.  

 

b.  Pertambahan penduduk dan tingkat tabungan  

Kesimpulan dari teori Nelson adalah bahwa suatu masyarakat dapat melepaskan diri dari 

level the low level equilibrium trap dengan memperbesar tingkat penanaman modalnya 

sehingga menimbulkan pertambahan pendapatan nasional yang melebihi jumlah penduduk. 

Tingkat penanaman modal dapat tercipta melalui tabungan. Sayangnya, pertambahan jumlah 

penduduk justru menimbulkan hal yang sebaliknya, sehingga sulit sekali untuk melepaskan 

diri dari the low level equilibrium trap tersebut.  
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c.  Pertambahan penduduk dan penanaman modal  

Para ahli mengatakan bahwa negara berkembang berada pada posisi yang kurang 

menguntungkan akibat pertambahan penduduk yang sangat pesat dan berpengaruh terhadap 

corak penanaman modal dan struktur penanaman modal. Proporsi modal pemerintah akan 

berfokus kepada sektor pendidikan karena pertambahan jumlah penduduk artinya 

bertambahnya anak usia sekolah, kemudian sektor perumahan untuk menyediakan perumahan 

bagi penduduk usia dewasa. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya proporsi modal 

pemerintah untuk kegiatan-kegiatan produktif lainnya.  

 

d.  Pertambahan penduduk dan pemerataan pendapatan  

Hambatan yang dialami oleh negara berkembang akibat pertambahan penduduk adalah 

sulitnya mewujudkan cita-cita pembangunan yaitu pemerataan pendapatan. Pertambahan 

penduduk yang tinggi akan memperlebar jurang antara golongan di masyarakat. 

 

e.  Pertambahan penduduk dan pemilihan teknologi 

Dampak lain yang ditimbulkan oleh pertambahan penduduk adalah dalam pemilihan 

teknologi yang tepat guna untuk pembangunan. Teknologi akan berpengaruh terhadap tingkat 

produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penggunaan teknologi tinggi bersifat padat 

modal, artinya membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja dibandingkan penggunaan teknologi 

yang lebih rendah. Pilihan yang sulit bagi negara berkembang apakah memaksimalkan 

penggunaan teknologi atau memaksimalkan penyediaan lapanga kerja, karena keduanya tidak 

dapat sejalan dengan kondisi penduduk yang padat. Kebanyakan para ahli menyarankan jalan 

tengah dengan penggunaan teknologi menengah (intermediate technology), yaitu teknologi 

yang mampu meningkatkan produksi sekaligus menyediakan lapangan kerja.  

 

f.  Pertambahan penduduk dan kebutuhan pangan  

Pertambahan jumlah penduduk juga akan meningkatkan kebutuhan pangan, artinya 

meningkatkan produksi bahan makanan. Banyak kalangan menyangsikan kesanggupan 

negara berkembang untuk menyediakan tambahan produksi bahan makanan, karena sampai 

saat ini banyak negara berkembang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka 

sendiri, akibatnya masih harus mengimpor bahan makanan yang mereka butuhkan. Usaha 

yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan sektor pertanian untuk memenuhi 

kebutuhan bahan makanan. 
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g.  Perkembangan penduduk dan neraca pembayaran  

Selanjutnya masalah pertambahan penduduk juga berimbas pada kegiatan ekspor, 

impor, dan neraca pembayaran negara berkembang. Dampak negatif yang ditimbulkan dari 

pertambahan jumlah penduduk adalah mengurangi jumlah ekspor dan menambah jumlah 

impor. Hal tersebut dapat terjadi karena tanah yang sebelumnya digunakan untuk 

memproduksi bahanbahan makanan akan digunakan untuk lahan pertanian penyediaan 

bahanbahan makanan penduduk. Kemudian apabila negara tersebut tidak mampu untuk 

menyediakan bahan makanan bagi penduduknya, maka langkah yang diambil adalah 

mengimpor bahan makanan. Akibatnya, karena jumlah impor lebih banyak dari ekspor maka 

negara mengalami defisit neraca pembayaran. Hal inilah yang dialami banyak negara 

berkembang seperti negara kita.  

 

h.  Dualisme 

 Salah satu ciri negara berkembang adalah perekonomiannya yang bersifat dualistis. 

Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan dibedakan ke dalam dua golongan yaitu kegiatan 

ekonomi modern dan kegiatan ekonomi tradisional. Kondisi tersebut kurang menguntungkan 

bagi perekonomian negara berkembang untuk meningkatkan kegiatan perekonomiannya, 

terutama negara-negara yang masih menjalankan kegiatan ekonomi tradisional. Dualisme 

yang ada di negara berkembang terutama sosial dan teknologi menimbulkan mekanisme 

pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga sumber daya yang ada tidak dapat 

digunakan secara efisien. Penggunaan teknologi yang modern pun akan menimbulkan 

masalah terhadap pengembangan kesempatan kerja di sektor modern, sehingga menambah 

rumit masalah pengangguran, dan menambah jurang tingkat pendapatan antara sektor 

ekonomi modern dan tradisional. 

 

i.  Lingkaran Perangkap Kemiskinan  

Masalah lingkaran perangkap kemiskinan ini dikemukakan oleh ahli ekonomi yang 

bernama Nurske yang mempelopori penilaian atas masalah pembentukan modal di negara-

negara berkembang. Adapun pengertian dari lingkaran perangkap kemiskinan atau disingkat 

dengan lingkaran kemiskinan atau The Vicious Circle, adalah “suatu rangkaian kekuatan-

kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedimikian rupa sehingga 

menimbulkan keadaan dimana sesuatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak 

kesulitasn untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi”. Pada hakekatnya Nurske 

berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan pada 
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masa lalu tetapi juga menimbulkan hambatan kepada pembangunan di masa yang akan 

datang. Sehubungan dengan hal itu Nurske mengatakan: “sesuatu negara adalah miskin 

karena ia merupakan negara miskin” atau istilahnya “a country is poor because it is poor”. 

Menurutnya penyebab utama adanya lingkaran perangkap kemiskinan ini adalah adanya 

hambatan dalam mencipatakan tingkat penanaman modal di negara berkembang. Di lain 

pihak tingkat penanaman modal tergantung pada tingkat pembentukan modal. Oleh karena itu 

Nurske berpendapat, bahwa ada tiga penyebab terjadinya lingkaran perangkap kemiskinan ini 

yaitu:  

1) Dari segi penawaran modal, bahwa tingkat produktivitas masyarakat yang rendah 

mengakibatkan tingkat pendapatan menjadi rendah, dengan demikian kemampuan untuk 

menciptakan tabungan menjadi rendah pula. Hal ini akan menyebabkan tingkat 

pembentukan modal menjadi rendah dan berarti negara berkembang kekurangan akan 

modal.  

2)  Dari segi permintaan modal, kekurangan modal mengakibatkan tingkat produktivitas 

masyarakat menjadi rendah. Di negara berkembang ada corak yang berbeda sehubungan 

dengan tingkat penanaman modal yang rendah ini, yaitu bahwa tingkat pembentukan 

modal yang rendah ini disebabkan karena luas pasar yang sempit. Pasar untuk berbagai 

jenis barang terbatas adanya. Penduduk yang besar tanpa diikuti dengan adanya daya beli 

mengakibatkan produksi tidak terserap olah pasar. 

3) International demonstration effect, selain dari itu Nurske juga menyatakan, bahwa 

peningkatan pembentukan modal bukan saja dibatasi oleh lingkaran perangkap 

kemiskinan saja, tetapi juga oleh adanya international demonstration effect ini adalah: 

“kecenderungan untuk mencontoh corak konsumsi di kalangan masyarakat yang lebih 

maju”. Akibat hubungan internasionalnya dengan negara maju memungkinkan 

masyarakat di negara berkembang untuk dapat meniru konsumsinya 

 

3.  Faktor Penghambat Luar Negeri 

 a.  Perdagangan Luar Negeri  

Bentuk hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lain adalah melalui ekspor 

dan impor. Perdagangan tersebut terjadi di dunia internasional antara satu negara berkembang 

dengan negara berkembang lainnya atau antara satu negara berkembang dengan negara maju. 

Sejarah hubungan ekonomi yang terjadi antara negara-negara maju dengan negara 

berkembang menunjukkan bahwa keuntungan potensial yang mungkin diperoleh negara 
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berkembang lebih besar dari keuntungan yang sudah diperoleh dari hubungan ekonomi 

tersebut. 

 Keuntungan yang mungkin diperoleh oleh suatu negara dari perdagangan internasional 

sudah lama dianalisis oleh ahli ekonomi klasik. Bila keuntungan tersebut benar-benar 

diperoleh, maka perdagangan internasional tersebut akan menjadi faktor pendorong 

pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang. Namun kenyataan 

yang sudah terjadi, perdagangan internasional justru lebih sering menguntungkan negara-

negara maju dibandingkan mendorong pembangunan ekonomi negara berkembang.  

Perkembangan sektor ekspor di negara-negara berkembang sampai dengan saat ini 

belum menggembirakan dan mendorong kegiatan perekonomian negara tersebut. Sampai 

sebelum Perangn Dunia II beberapa negara sedang berkembang mengalami perkembangan 

ekspor yang pesat sekali, tetapi sektor tersebut gagal untuk mendorong perkembangan sektor-

sektor lainnya (Sukirno, 2006). 

1) Peranan ekspor dalam pembangunan menurut Ricardo 

Para ahli ekonomi klasik menganalisa mengenai peranan ekspor dalam pembangunan 

ekonomi. Ahli ekonomi klasik tersebut antara lain, Ricardo, Smith dan Mill, telah 

menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri dapat memberikan beberapa sumbangan yang 

pada akhirnya akan dapat mempercepat perkembangan ekonomi suatu negara. Keuntungan-

keuntungan dari perdagangan menurut kaum klasik terutama yang dikemukakan oleh 

Ricardo, menunjukkan bahwa apabila suatu negara sudah mencapai tingkat kesempatan kerja 

penuh, perdagangan luar negeri memungkinkannya untuk mencapai tingkat kesempatan 

konsumsi yang tinggi dibandingkan tidak melakukan perdagangan luar negeri 

2)  Peranan ekspor menurut Smith dan Mill 

 Adam Smith salah satu ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa perdagangan luar negeri 

dapat memberikan dua keuntungan utama, yaitu perluasan pasar dan kemungkinan 

diperkenalkannya teknologi baru. Pada hakekatnya Adam Smith berpendapat, bahwa 

pertama, dengan adanya perdagangan luar negeri, suatu negara dapat menaikkan produksi 

barangbarang yang sudah tidak dapat dijual lagi di dalam negeri akan tetapi masih dapat 

dijual ke luar negeri. Selanjutnya, dengan adanya ekspor tersebut negara dapat mengimpor 

barang-barang luar negeri bukan saja akan memperbesar tingkat produksi, tetapi juga akan 

menambah jumlah barang yang dapat dikonsumsi oleh penduduknya. Keuntungan yang 

kedua, bahwa perluasan pasar yang terjadi akan mendorong sektor produktif untuk 

menggunakan teknik produksi yang lebih tinggi produktivitasnya. 
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b.  Proses Sebab Akibat Kumulatif 

 Teori sebab akibat kumulatif ini dikemukakan oleh Myrdal, yaitu suatu teori tentang 

sebab-sebab bertambah memburuknya perbedaan dalam tingkat pembangunan di berbagai 

daerah dalam suatu negara. Di samping itu teori sebab akibat kumulatif juga bisa digunakan 

untuk menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya jurang perbedaan pembangunan antara 

negara-negara miskin dengan negara-negara kaya yang bertambah lebar.  

Menurut teori klasik dalam jangka panjang mekanisme pasar akan menciptakan 

pembangunan yang seimbang diantara berbagai daerah dan negara. Myrdal tidak sependapat 

dengan pandangan ini dan berkeyakinan bahwa dalam proses pembangunan terdapat faktor-

faktor yang akan memperburuk perbedaan tingkat pembangunan diantara berbagai daerah 

dalam suatu negara. Keadaan ini terjadi sebagai akibat dari berlakunya suatu proses sebagai 

akibat kumulatif (circular cumulative causation).  

Menurut Myrdal ada dua akibat yang ditimbulkan sehubungan dengan pembangunan 

yang dilakukan negara maju yaitu backwash effects dan spread effects. Backwash effect, 

diartikan sebagai akibat yang yang kurang menguntungkan, dimana pembangunan di daerah–

daerah yang lebih maju dapat menciptakan keadaan yang menimbulkan hambatan yang lebih 

besar kepada daerah yang lebih terbelakang untuk berkembang. Faktor-faktor yang 

menyebabkan backwash effects diantaranya: 

1) Corak perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah yang lebih maju. Pada 

umumnya penduduk berpindah atau melakukan urbanisasi ke kota-kota besar atau daerah 

yang lebih maju. Penduduk yang melakukan urbanisasi merupakan penduduk yang 

potensial, yaitu tenaga kerja yang masih muda dan produktif dengan tingkat pendidikan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang tidak melakukan urbanisasi. 

Akibatnya di pedesaan akan mengalami kekurangan tenaga kerja potensial. Kondisi ini 

akan semakin mempersulit desa atau daerah miskin untuk berkembang.  

2) Corak pengaliran modal. Modal pada umumnya lebih menguntungkan ditanamkan di 

kota atau daerah maju, sebab di kota banyak faktor pendukung seperti lembaga 

perbankan yang memungkinkan kemudahan bertransaksi. Oleh karena itu modal lebih 

banyak dan lebih mudah diperoleh di kota atau daerah maju. Sebaliknya, di desa atau 

daerah miskin modal sangat sedikit dan sulit diperoleh. Kondisi ini mengakibatkan 

permintaan akan modal di desa atau daerah miskin sangat rendah. Jadi ada dua penyebab 

timbulnya backwash effect yang disebabkan oleh modal, yaitu: kurangnya permintaan 

modal di desa atau daerah miskin dan modal lebih menguntungkan ditanamkan di kota 

atau di daerah yang lebih maju.  
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3)  Pola perdagangan. Kegiatan perdagangan banyak dikukasai oleh industri-industri di kota 

atau daerah yang lebih maju. Hal ini menyebabkan daerah miskin mengalami kesulitan 

untuk mengembangkan pasar untuk hasil-hasil industrinya dan memperlambat 

perkembangan di desa atau daerah miskin.  

4) Kondisi transportasi. Transportasi di daerah yang lebih maju atau perkotaan jauh lebih 

baik, sehingga kegiatan produksi dan perdagangan dapat dilaksanakan dengan lebih 

efisien di daerah tersebut. 
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9. SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  

 

1.  Menyusun Konsep Sinergi Perencanaan 

Konsep sinergi perencanaan ini bukanlah konsep yang muncul begitu saja. Konsep ini 

hadir melalui analisis yang mendalam terhadap proses perencanaan yang selama ini berjalan 

di tingkat kampung, Puskesmas dan sekolah. Setelah melakukan review mendalam atas 

capaian yang diperoleh sejak tahun 2017- 2018 hasilnya menunjukkan bahwa Program 

KOMPAK-LANDASAN Fase II masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan 

penyediaan layanan dasar yang berkualitas dalam konteks Papua dan Papua Barat.  

Namun beberapa hal perlu dioptimalkan agar tercapai perubahan yang lebih efektif 

sebagaimana tujuan yang diharapkan yaitu meningkatan akses masyarakat Papua dan Papua 

Barat terhadap layanan dasar berkualitas. Untuk itu, ide membangun kolaborasi di antara 

kampung dan unit layanan ini pun muncul dalam bentuk sinergi perencanaan Secara garis 

besar, fokus kegiatan [atau program] pada periode 2019-2020 adalah untuk membangun dan 

mendorong institusionalisasi mekanisme untuk mensinergikan upaya-upaya unit layanan, 

kampung dan dukungan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan aktual bidang 

kesehatan dan pendidikan dasar di masyarakat. Pada periode awal Januari– Mei 2019, konsep 

sinergi perencanaan ini pun mulai disusun. Terutama mengkaji alur perencanaan kampung, 

Puskesmas dan sekolah yang berlaku untuk melihat relevansi penerapan konsep sinergi 

perencanaan yang digagas.  

Selama ini kita seringkali melihat kerja sama antara kampung dengan sekolah, atau 

kampung dengan Puskesmas, ataupun sekolah dengan Puskesmas terjadi sebagai sebuah 

inisiatif pribadi dari pengurusnya atau karena kedekatan di antara salah satu pengurus. Pada 

program ini, diharapkan bahwa kolaborasi tersebut hadir bukan hanya sebagai sebuah inisiatif 

saja melainkan sebagai sistem yang terlembagakan untuk menghasilkan layanan yang tepat 

sesuai kebutuhan masyarakat. 

 

2 Sinergi Pusat Dan Daerah 

a) Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara detail terarah dan sistematik dengan 

skenario yang disepakati semua pihak 

b) Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar wilayah dalam rangka memperkuat 

perekonomian domestik 

c) Mendorong pusat pembangunan kawasan perbatasan, terdepan, terluar, tertinggal, 

pasca konflik dan kawasan ekonomi khuksus 
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Sinergi pusat daerah dan antar daerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari pertemuan, 

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup: 

a) Sinergi dalam perencanaan kebijakan 

b) Sinergi dalam kerangka regulasi 

c) Sinergi dalam rangka anggaran 

d) Sinergi dalam kerangka kelembagaan dan aparatur 

e) Sinergi dalam kerangka pengembangan wilayah 

 

3.  Sinergi Perencanaan Kebijakan 

Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan pusat dan daerah baik lima tahunan 

maupun tahunan akan dilaksanakan dengan: mengoptimalkan penyelenggaraan musyawarah 

perencanaan pembangunan (Musrenbang) di semua tingkat pemerintah (desa/keluarahan, 

kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujudnya sinkronisasi antar 

kebijakan, program dan kegiatan anatar sektor, anatar waktu, antar wilayah dan anatar pusat 

dan daerah 

Musrenbag juga diharapkan dapat mendorong terciptanya proses partisipasif semua 

pelaku pembangunan dan berkembangnya transparansi dan akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahaan dan pembangunan 

 

4.  Sinergi Kerangka Regulasi 

Sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk: mendorong harmonisasi peraturan 

perundang – undangan sehingga mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang 

tercantum RPJMN 2010 – 2014, Meningkatkan kesepahaman, kesepakatan, dan ketaatan 

dalam melaksanakan peraturan perundangan – undangan, Setiap kebijakan dan peraturan 

perundangan-undangan di daerah harus harmonis dan sinkon dengan kebijakan dan peraturan 

perundangan – undangan nasional. 

Sinergi pusat dan daerah antara dilakukan dengan 

1. Konsultasi dan koordinasi secara lebih efektif dalam penyusunan peraturan perundangan 

2. Pembentukan forum koordinasi lintas instansi dalam rangka harmonisasi peraturan 

perundangan, baik penyusunan peraturanbaru maupun review atas peraturan sudah ada 

dan 

3. Fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah perda yang bermasalah 
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5. Sinergi Kerangka Anggaran 

Sinergi kerangka anggaran dilaksanakan dengan: sinergi hubungan pusat daerah 

dilakukan melalui penerapan sistem penganggarann daerah (dana transfer daerah dan APBD) 

dami tercapainya harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah, dalam rangka 

menjamin efektivitas pemanfaatan dana dekonsentrasi, senergi untuk: 

1) Mempertegas kerangka organisasi dan personil pelaksanaan pemanfaatan dana 

dekonsentrasi 

2) Sinkronisasi perencanaan program dekonsentrasi antara departemen teknis dan kepala 

daerah dan 

3) Penentuan sasaran fungsional program secara bersama 

 

6.  Sinergi Kelembagaan Dan Aparatur 

Sinergi pusat daerah di bidang pemerintahaan akan diarahkan untuk: 

Memperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahaan daerah dan meningkatkan kapasitas 

aparatur daerah, upaya yang akan dilakukan dalam lima tahun mendatang untuk memperbaiki 

tata kelola kelembagaan diarahkan untuk: 

1) Mempercepat reformasi organisasi perangkat daerah agar penyelenggaraan urusan 

pemerintahaan secara lebih effisien dan efektif 

2) Meningkatkan mutu dan jangkauan publik pelayanan sesuai standar pelayanan minimal 

(SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat 

3) Melaksanakan kaidah penyelenggaraan pemerintah yang baik termasuk pelayanan publik 

serta 

4) Upaya peningkatan kapasitas sumber aparatur daerah diarahkan untuk menjadi aparatur 

yang lebih kompeten dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan di daerah 

 

7.  Sinergi Pengembangan Wilayah  

Sinergi pengemabangan wilayah akan dilaksanakan untuk mendorong penataa, 

pemanfaatabn dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional 

dan kebutuhan daerah serta keserasian antar daerah 

Langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam lima tahun 

mendatang adalah 

1) Sinkronisasi kebijakan dalam penggunaan lahan dan tata ruang untuk menghindari 

tumpang tindih kebijakan 
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2) Memperkuat struktur ruang serta pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk mitigasi 

bencana alam 

3) Meningkatkan perhatian pemda pada tata ruang 

4) Mencegah ego kedaerah untuk menghindari pembangunan prasarana dan sarana tanpa 

perhitungan harmonisasi wilayah pelayanan bersama-sama dengan kabupaten/kota 

tetangga 

5) Meningkatkan pengaturan bersama alih fungsi lahan melalui padu serasi dan 

penyelesaian segara aspek pemanfaatan ruang khuksusnya dengan sektor kehutanan  

6) Mempercepat penyusunan peraturan pendukung pelaksanaan rencana tata ruang wilayah 

yang mencakup sistem tataguna lahan dan sistem transportasi 

7) Mempercepat penusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota 

8) Membangun kesepakatan dalam penentuan lokasi wilayah-wilayah cepat tumbuh 

terutama kawasan ekonomi khusus (KEK) 
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10. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 

 

A. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 

Strategi adalah proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan jangka 

menengah/panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar 

tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi pembangunan ekonomi adalah suatu tindakan 

pemilihan atas faktor-faktor yang di jadikan faktor utama (penentu) pada jalannya proses 

pertumbuhan, atau development with growth. Paradigma baru sekarang menjadi pembanguan 

yang diikuti dengan perubahan atau development with change Pembangunan ekonomi daerah 

adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-

sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola, kemitraan antara pemerintah daerah 

dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut 

Strategi pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses penentuan rencana 

mengelola segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi 

jangka menengah/panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan 

aktif peran serta masyarakat dan kemitraan sektor swasta. 

Strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar 

yaitu:(1) strategi pembangunan fisik/lokalitas (Locality or Physical Development Strategy), 

(2) strategi pengembangan dunia usaha (Business Development Strategy), (3) Srategi 

Pengembangan Sumberdaya Manusia (Human Resource Development Strategy), dan (4) 

Strategi Pengembangan Masyarakat (Community-based Development Strategy). 

 

1.  Strategi Pengembangan Fisik/Lokalitas  

Melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik/lokalitas daerah yang ditujukan 

untuk kepentingan pembangunan industri pembangunan industri dan perdagangan, 

pemerintah daerah akan berpengaruh positif bagi pembangunan dunia usaha daerah. Secara 

khusus, tujuan strategi pembangunan fisik/lokalitas ini adalah untuk menciptakan identitas 

daerah/ kota, memperbaiki basis pesona (amenity base) atau kualitas hidup masyarakat, dan 

memperbaiki daya tarik pusat kota (civic center) dalam upaya untuk memperbaiki dunia 

usaha daerah. 

Alat untuk mencapai tujuan pembangunan fisik/lokalitas daerah ini mencakup antara 

lain:  
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a) Pembuatan bank tanah (landbanking). Hal ini bertujuan agar kita mempunyai data 

tentang tanah yang penggunaannya kurang optimal, belum dikembangkan, atau salah 

penggunaan, dan sebagainya. Pembuatan katalog mengenai luas dan lokasi tanah yang 

terus diperbaharui akan sangat bermanfat untuk proses pengambilan kebijakan daerah.  

b) Pengendalian perencanaan dan pembangunan. Jika hal ini dilakukan dengan benar akan 

memperbaiki iklim investasi di daerah dan memperbaiki citra pemerintah daerah.  

c) Penataan kota (townscaping). Kemajuan di pusat-pusat perdagangan dapat dicapai 

melalui perbaikan-perbaikan sarana jalan raya (misalnya penanaman pohon-pohon yang 

rindang dan indah) dan perbaikan-perbaikan sarana pusat pertokoan (misalnya perbaikan 

tampilan maka pertokoan atau penetapan standar fisik bagi suatu bangunan pertokoan).  

d)  Pengaturan tata ruang (zoning) dengan baik akan merangsang pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi daerah. Peruntukan lahan harus jelas dan tepat, misalnya 

penetapan kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan 

hijau.  

e)  Penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik akan berpengaruh positif bagi dunia 

usaha. Selain itu, kegiatan di sektor ini juga akan menciptakan kesempatan kerja.  

f)  Penyediaan infrastruktur seperti: sarana air bersih, listrik, tamantaman, sarana parkir, 

dan sebagainya menjadi daya tarikutama juga bagi calon investor dan dunia usaha.  

 

2.  Strategi Pengembangan Dunia Usaha  

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaan 

pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi, atau daya tahan kegiatan dunia 

usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Beberapa 

alat untuk mengembangkan dunia usaha ini yakni:  

a) Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan 

yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah 

penurunan kualitas lingkungan.  

b) Pembuatan pusat informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dunia usaha 

untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah untuk segala macam kepentingan, 

terutama mengetahui masalah perijinan, rencana pembangunan ekonomi daerah, 

pemerintah daerah, ketersedian lahan, ijin mendirikan bangunan, dan sebagainya   

c) Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil. Selain peranannya yang 

penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan kewirausahaan, 

usaha kecil sering kali mengalami kegagalan atau tidak dapat berkembang dengan baik. 
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Faktor penyebab utamanya adalah jeleknya manajemen usaha kecil. Oleh karena itu, 

perlu didirikannya suatu pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil yang siap untuk 

membantu para pengusaha kecil tersebut sehingga kinerjanya meningkat.  

d) Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis 

dalam produksi, meningkatkan daya saing terhadap produk-produk impor, dan 

meningkatkan sikap kooperatif antar sesama pelaku bisnis.  

e)  Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang). Peningkatan persaingan di 

dunia yang berbasiskan ilmu pengetahuan sekarang ini menuntut pelaku bisnis dan 

pemerintah daerah untuk secara terus menerus melakukan kajian tentang pengembangan 

produk baru, pengembangan teknologi baru, dan pencarian pasar- pasar baru.  

 

3.  Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia  

Sumberdaya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan 

ekonomi. Oleh karena peningkatan kualitas dan ketrampilan sumberdaya manusia adalah 

suatu keniscayaan. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia ini dapat dilakukan dengan 

cara antara lain:  

a) Pelatihan dengan sistem customized training. Sistem pelatihan seperti ini adalah sistem 

pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan si 

pemberi kerja.  

b)  Pembuatan bank keahlian (skillbanks). Informasi yang ada pada bank keahlian berisi 

data tentang keahlian dan latar belakang orang yang menganggur di suatu daerah. 

Informasi ini bermanfaat bagi pengembangan jenis pekerjaan yang sesuai dengn 

kemampuan dan ketrampilan para penganggur tersebut. Selain itu, informasi ini juga 

merupakan informasi cadangan keahlian yang pada akhirnya dapat juga diunakan untuk 

mengisi lowongan-lowongan kerja yang muncul di daerah tersebut. Pada akhirnya, bank 

keahlian ini dapat juga digunakan untuk pembentukan koperasi.  

c) Penciptaan iklim yang mendukung bagi berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan 

dan ketrampilan (LPK) di daerah. Berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dan 

ketrampilan di suatu daerah secara tidak langsung bermanfaat bagi peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia di daerah tersebut. Misalnya: lembaga kursus bahasa, lembaga 

kursus komputer, lembaga kursus perbengkelan, dan lembaga kursus perhotelan, dan 

sebagainya.  

d)  pengembangan lembaga pelatihan bagi penyandang cacat. Hal ini penting bagi si 

penyandang cacat itu sendiri untuk meningkatkan rasa harga diri dan percaya dirinya. 
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Selainitu, untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu kadang-kadang penyandang cacat 

mempunyai beberapa kelebihan 

 

4.  Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat  

Kegiatan pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk 

mengembangkan suatu kelompok masyarakat tertentu di suatu daerah. Dalam bahasa populer 

sekarang ini sering juga dikenal dengan istilah kegiatan pemberdayaan (empowerment) 

masyarakat. Kegiatan-kegiatan seperti ini berkembang marak di indonesia belakangan ini 

karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang ada tidak mampu memberikan manfaat bagi 

kelompok- kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan 

manfaat sosial, misalnya melalui penciptaan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi 

keuntungan dari usahanya. 

 

B.  PERMASALAHAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 

Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan 

jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tu$uan tersebut) 

pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiati* 

pembangunan daerah. (leh karena itu) pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakatnya) 

dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung potensi sumber daya-

sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya. 

Namun demikian didalam pembangunan ekonomi daerah memiliki permasalahan – 

permasalahan yang timbul antara lain: 

1) Ketimpangan Pembangunan Sektor Industri 

Konsentrasi kegiatan ekonomi Yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu 

*aktor Yang menYebabkan terjadinYa ketimpangan pembangunan antar daerah. 

Pertumbuhan ekonomi di daerah dengan konsentrasi ekonomi Yang tinggi cenderung pesat) 

sedangkan daerah Yang konsentrasi ekonominya rendah ada kecenderungan tingkat 

pembangunan dan pertumbuhan ekonominya juga rendah. Industri manu*aktur merupakan sektor 

ekonomi yang secara potensial sangat produktif) hal ini dapat dilihat dari sumbangan 

terhadap pembentukan PDB.  
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2) Kurang meratanya Investasi 

Harrod-Domar ada korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan 

ekonomi) sehingga dengan kurangnya investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi) 

sehingga dengan kurangnya investasi di suatu daerah membuat pertumbuhan dan tingkat 

pendapatan perkapita masyarakat di daerah tersebut rendah. Hal ini dikarenakan tidak 

adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produkti* seperti industri 

manufaktur. jerhambatnya perkembangan investasi di daerah disebabkan banyak *aktor) 

diantaranya kebijakan dan birokrasi yang selama orde baru terpusat) keterbatasan 

infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah-daerah luar sampai di daerah-daerah 

luar jawa 

3) Tingkat Mobilitas Faktor Produksi Yang Rendah 

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapitas antar daerah 

juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Hal inikarena perbedaan laju 

pertumbuhan ekonomi antar daerah membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan 

perkapita antar daerah) dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan input bebas 

tanpa distorsi uang direkayasa) misalnya kebijakan pemerintah; memengaruhi mobilitas 

faktor produksi antar daerah.  

4) Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) 

Pemikiran klasik yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah yang kaya 

SDA akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerah 

yang miskin SDA. Hingga tingkat tertentu pendapat tersebut didapat dibenarkan, dalam 

arti sumber daya manusia dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembanguna, dan 

selanjutnya dikembangkan terus menerus. Dan untuk itu perlu diperlakukan faktor – 

faktor lain, diantaranya faktor teknologi dan sumber daya manusia 

5) Perbedaan Demografis 

Ketimpangan ekonomi regional di indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi 

geografis antar daerah. Kondisi ini berpengaruhterhadap jumlah dan pertumbuhan 

penduduk, tingkat kepadatan, penduduk, pendidikan, kesehatan, kedisplinan dan etos 

bekerja. Faktor – faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhaan 

ekonomi dan sisis permintaa dan penawaran 

Di sisi permintaan jumlah penduduk yang besar merupakan pontensi besar bagi 

pertumbuhan pasar, yang berarti faktor pendorong bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi. 

Dari sisi penawaran, jumlah penduduk yang besar dengan pendidikan dan kesehatan 

yang baik, displin dan etos bekerja yang tinggi merupakan aset penting bagi produksi. 
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6)  Kurang Lancarnya Perdagangan Antar Daerah 

 Kurang lancarnya perdagangan antara daerah (Intra-Trade) juga merupakan faktor yang 

turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional indonesia. Tidak lancarnya intra trade. 

Disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi jadi, tidak lancarnya arus 

barang dan jasa antar daerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah dari sisi permintaan dan penawaran 
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11. PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 

 

A. Pendahuluan 

Pada saat ini secara universal diketahui bahwa dalam rangka mengatasi sifat kaku yang 

melekat di negara terbelakang) pemerintah harus memegang peranan positif. Ia tidak boleh 

berlaku sebagai penonton pasif. Problema negara terbelakang adalah sedemikian besarnyan 

sehingga problema itu tidak dapat diserahkan begitu saya kepada mekanisme bebas kekuatan-

kekuatan ekonomi. Perusahaan swasta tidak mampu menyelesaikan problema tersebut karena 

pengertian tersebut tidak Ditemui di alam yang modern. karena itu tindakan pemerintah 

sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi negara-negara seperti itu 

Pada fase awal pembangunan) investasi harus dilakukan di bidang-bidang yang 

meningkatkan ekonomi eksternal yaitu yang mengarah pada penciptaan overhead sosial dan 

ekonomi seperti tenaga) transportasi) pendidikan) kesehatan dan sebagainma. Perusahaan 

swasta tidak akan tertarik melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut karena resiko besar dan 

keuntungannya kecil. Dari sinilah timbul kebutuhan untuk meneimbangkan pertumbuhan berbagai sektor 

perekonomian sehingga penataan sesuai dengan permintaan. karena itu pengawasan dan 

pengaturan oleh negara menjadi penting dalam rangka mencapai keseimbangan pertumbuhan. 

Pemerintah harus merencanakan pengawasan fsik dan langkah-langkah fiskal dan moneter. 

mengatasi perbedaan sosial dan menciptakan situasi psikologis) ideologis) sosial dan politik yang 

menguntungkan bagi pembangunan ekonomi merupakan tugas terpenting pemerintah. 

Karena itu ruang lingkup tindakan pemerintah sangat luas dan menyeluruh. menurut Prof. 

Lewis lingkup itu mencakup penyelenggaraan pelayanan umum) menentukan sikap) membentuk 

lembaga-lembaga ekonomi) menentukan penggunaan sumber) menentukan distribusi 

pendapatan) mengendalikan jumlah uang) mengendalikan fuktuasi) menjamin pekerjaan 

penuh dan menentukan laju investasi 

Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah adalah sebagai berikut 

1) Entrepreneur 

Peran pemerintah daerah sebagai entrepreneur) adalah merupakan tanggung jawab untuk 

menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Dalam hal ini pemeritah daerah bisa 

mengengembangkan suatu usaha sendiri dengan membentuk badan usaha milik daerah 

BUMD atau bermitra dengan dunia usaha swasta namun kegiatan usahanya tetap dalam 

pengendalian pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola aset-aset 
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pemerintah daerah dengan lebih baik dan ekonomis sehingga mampu memberikan 

keuntungan bagi pemerintah daerah 

2) Koordinator 

Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan 

ekonomi di daerahnya) yaitu melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan 

strategi-strategi pembangunan ekonomi yang komprehensip bagi kemajuan daerahnya. 

Dalam peran ini pemerintah daerah bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam 

masyarakat untuk proses pengumpulan data dan evaluasi tentang informasi yang 

berkaitan tentang kondisi perekonomian di daerah Pemerintah daerah dapat juga 

melibatkan lembaga-lembaga pemerintah daerah lainnya) dunia usaha dan masyarakat 

dalam menyusun sasaran-sasaran ekonomi rencana-rencana) dan strategi-strategi 

pelaksanaannya. Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi 

pembangunan daerah dan pembangunan nasional serta untuk menjamin bahwa 

perekonomian di daerah akan mendapatkan manfaatnya yang optimal. 

3) Fasilitator 

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat 

pembagunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal perilaku atau budaya masyarakat; 

didaerahnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan 

prosedur perencanaan) peraturan penetapan tata ruang daerah Foning; yang lebih baik. 

4) Stimulator 

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulan dalam penciptaan dan 

pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhidunia 

usaha untuk masuk ke daerah tersebut dan men$aga agar perusahaan-perusahaan yang 

telah ada tetap eksis berada di daerah tersebut. Stimulus ini dapat dilakukan antara lain dengan 

pembuatan brosur-brosur) pembangunan kawasan industri pembuatan outlet untuk produk-

produk UKM) membantu UKM melakukan pameran dan sebagaimana 

B. Paradigma Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah 

Selain paradigma baru, paradigma pembangunan berkelanjutan juga dapat digunakan 

sebagai paradigma pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan Berkelanjutan sebagai Paradigma 

Pembangunan merupakan kenyataan bahwa teori-teori ekonomi yang diajarkan selama ini telah 

banyak membantu dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ilmu ekonomi 

dengan rangkaian teori-teori di dalamnya dipercaya dapat mengarahkan roda pembangunan 

secara umum, baik jangka pendek maupun jangka panjang. sehingga dalam pelaksanaanya 
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dimensi ekonomi selalu ditempatkan sebagai acuan pertimbangan yang dominan Pengertian 

pembanguan yang bercirikan pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan 

masalah alokasi sumber dana yang dimiliki. sumber dana yang diperlukan sebagai faktor 

produksi utama, yaitu sumber dana alam, tenaga kerja dan modal. Paradigma yang terdapat 

pada teori-teori ekonomi tersebut ampuh dalam mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi. 

meskipun demikian, seiring dengan kemajuan dibidang teknologi, saat ini banyak orang 

mulai tidak puas dengan pola pembangunan yang diterapkan selama ini konvensional; dan 

mempertanyakan keberhasilan pembangunan itu sendiri Pola pembangunan yang 

dilaksanakan tersebut dinilai telah melampaui batas kegunaannya dan bahkan sekarang sedang 

menjurus ke hal yang merugikan umat 

Manusia keberhasilan dengan ciri pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata mulai dirasakan 

dampak negatifnya. penipisnya sumber dana alam dan lingkungan serta berbagai jenis 

pencemaran yang timbul dianggap akan menghambat pembangunan pada masa yang akan datang 

Paradigma ekonomi pun mulai bergeser, asumsi bahwa sumber dana alam dan lingkungan 

demikian berlimpah dan mudah tercipta kembali sudah tidak tepat lagi. Eksploitasi sumber dana alam 

dan lingkungan secara maksimal untuk mengejar nilai produksi nasional uang tinggi sudah 

saatnya dikasi ulang dengan memperhatikan aspek lingkungan Dengan adanya kekhawatiran 

yang muncul bersamaan dengan keberhasilan pembangunan yang tengah dicapai, kini banyak ahli 

ekonomi dan perencaaan pembangunan dimasa yang akan datang telah memasukkan aspek lingkungan 

kedalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang di ambil. Pola pembangunan yang hanya mengejar 

pertumbuhan ekonomi dianggap dan kini berorientasi pada pembangunan yang berorientasi 

pada pola pembangunan yang mementingkan segi sustainabilitas berkelanjutan  

teori pembangunan yang ada sekarang ini sudah tidak mampu untuk menjelaskan 

kegiatan-kegiatan pebangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensip. karena itu perlu dirumuskan 

suatu pendekatan alternatif untuk kepentingan pembangunan ekonomi daerah. rumusan ini sebenarnya 

merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini diharapkan dapat 

memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks 

pembangunan ekonomi daerah. seperti kita ketahui bersama bahwa kerangka berpikir dalam 

konsep 

  



79 
 

12. INDIKATOR – INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 

 

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:  

1) Mengkaji indikator ekonomi dalam keberhasilan pembangunan dan mengukur indikator-

indikator tersebut.  

2) Mengkaji indikator non ekonomi dalam keberhasilan pembangunan dan mengukur 

indikator-indikator tersebut.  

3) Mengkaji dan mengukur indikator-indikator lainnya dalam keberhasilan pembangunan.  

4) Mengkaji dan menganalisa hakikat keberhasilan pembangunan. 

 

B.  Uraian Materi  

1.  Pendahuluan 

Indikator-indikator diperlukan sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat keberhasilan 

pembangunan suatu bangsa atau masyarakat. Indikator tersebut harus disesuaikan dengan 

pengertian yang tersirat dalam definisi dan konsep pembangunan yang dilaksanakan. 

Pembangunan nasional suatu bangsa pada hakikatnya meliputi seluruh aspek dalam 

kehidupan baik ekonomi, budaya, sosial, maupun politik. Oleh karena itu dibutuhkan 

indikator-indikator yang dapat merepresentasikan semua aspek dan dimensi dari 

pembangunan tersebut. Namun, pada kenyataannya indikator-indikator tersebut belum 

tersedia.  

Fungsi indikator sendiri adalah tentang gejala, pola dan pengaruh yang terjadi, dan juga 

untuk menentukan hingga taraf mana yang berhasil dicapai negara. Kegiatan nya meliputi 

mengukur, menganalisis dan mengevaluasi sebuah perencanaan pembangunan ekonomi 

sampai pelaksanaan supaya bisa menghasilkan kebijakan. 

 

2.  Indikator Keberhasilan Pembangunan Ekonomi 

 Indikator keberhasilan suatu pembangunan ekonomi terdiri dari 

a) Urbanisasi 

Pengertian urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mengapa 

urbanisasi dikatakan sebagai indikator pembangunan ekonomi, Alasannya karena apabila 

penduduk desa pindah ke kota, itu tandanya akan menjamin kesejahteraan dan kemakmuran 

Ketertarikan ini timbul biasanya karena, pertama, kesempatan kerja dan didukung oleh 

mesin-mesin canggih. Kedua, banyaknya pemesanan kebutuhan barang membuat perusahaan 

https://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/perencanaan-pembangunan-ekonomi-pengertian-unsur-tujuan-ciri-cirinya/
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membuka lowongan pekerjaan, sehingga akan mengurangi pengangguran dan juga 

menurunkan tingkat kemiskinan. 

b) Pendapatan per kapita 

Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan perkapita. Dengan adanya 

pertumbuhan ekonomi, tentu berpengaruh pula terhadap pembangunan ekonomi Alasan 

pendapatan perkapita sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah karena, 

pendapatan perkapita yang semakin naik, disebabkan oleh stabilitas perekonomian yang baik 

pula. Artinya kesejahteraan masyarakat akan terjamin Bila dikaitkan dengan urbanisasi. 

Perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Dengan 

begitu pendapatan perusahaan akan naik dan berimbas kepada para pekerjanya. Jika 

karyawan/pekerja menaikan kualitas kerjanya, maka akan menaikkan pula permintaan, 

sehingga pendapatan perkapita juga akan naik. 

c) Struktur Ekonomi 

Pembangunan ekonomi berhubungan dengan struktur ekonomi sebagai indikator 

keberhasilan pembangunan ekonomi. Alasannya adalah, dengan berkembangnya 

pembangunan ekonomi, maka struktur ekonomi (yang berarti usaha pola perubahan menuju 

peningkatan) juga ikut berkembang. Contohnya, bertumbuhnya ekonomi mengakibatkan 

sektor pertanian digantikan dengan sektor industri maka struktur ekonomi akan berubah 

seiring dengan bertumbuhnya ekonomi. 

d) Angka Tabungan 

Mengapa angka tabungan dikatakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan 

ekonomi Karena angka tabungan berhubungan dengan struktur ekonomi. Contohnya, 

Perubahan dari sektor pertanian beralih sektor perindustrian akan meningkatkan 

produktivitas, serta output yang dihasilkan juga akan naik. Tabungan adalah modal dalam 

sebuah perekonomian, dengan begitu semakin banyak angka tabungan yang dimiliki dalam 

perubahan struktur ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian semakin 

berkembang. 

e) Indeks Kualitas Hidup 

Indeks kualitas hidup dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu, angka rata-rata harapan 

hidup angka kematian bayi dan angka melek huruf. Indeks kualitas hidup menjadi indikator 

keberhasilan pembangunan ekonomi, alasannya semakin baik indeks kualitas hidup maka 

semakin bagus pembangunan ekonomi yang di laksanakan. Pertama, dari angka rata-rata 

harapan hidup. Angka rata-rata harapan hidup dalam negara yang keadaan pembangunan 

ekonomi nya baik tentu akan meningkat. Contohnya bisa dilihat dari pemenuhan kebutuhan 

https://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/pendapatan-perkapita-pengertian-rumus-dan-contoh/
https://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/lengkap-11-indikator-keberhasilan-pembangunan-ekonomi-suatu-negara/
https://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/lengkap-11-indikator-keberhasilan-pembangunan-ekonomi-suatu-negara/
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makanan kepada masyarakat yang merata. Artinya, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup 

mereka sendiri jadi tidak ada kata tentang kekurangan makanan. Contoh lain, pemenuhan 

kebutuhan obat-obatan atau akses kesehatan masyarakat terjangkau apabila masyarakat 

mengalami sakit. Kedua, angka kematian bayi. Pembangunan ekonomi yang baik akan 

menurunkan angka kematian bayi. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya gizi, nutrisi dan 

pelayanan kesehatan yang memadai untuk ibu hamil hingga bayi yang dilahirkan. Ketiga, 

angka melek huruf. Pembangunan ekonomi yang baik dibuktikan dengan angka melek huruf 

yang meningkat. Artinya negara memfasilitasi warga untuk melek huruf dan memberikan 

kemudahan untuk melakukan komunikasi yang baik dengan adanya melek huruf tersebut 

sehingga masyarakatnya bisa memahami perkembangan dari suatu negara 

f) Pendidikan 

Pendidikan menjadi salah satu indikator pembangunan ekonomi. Karena pembangunan 

ekonomi yang maju di suatu negara, terjadi apabila tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi. 

 Artinya, jika dilihat dari banyaknya angka atau orang yang melek huruf di suatu negara, itu 

menandakan bahwa pembangunan ekonominya bagus. Namun bukan hanya dilihat dari angka 

melek huruf nya saja melainkan dari tingkat partisipasi masyarakat terhadap pentingnya 

pendidikan. 

g) Kesehatan 

Kesehatan memberikan pengaruh pembangunan ekonomi. Lengkapnya fasilitas 

kesehatan, mudahnya akses kesehatan yang ada, akan mengakibatan angka harapan hidup 

yang tinggi Contohnya pelayanan KB (keluarga berencana). Sehingga kesehatan menjadi 

indikator keberhasilan. 

h) Tempat Tinggal 

Tempat tinggal juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Tempat 

tinggal yang dimaksud adalah tempat tinggal yang mempunyai fasilitas air, listrik yang 

memadai, sarana sanitasi dan kualitas tempat tinggal yang layak huni. Itu semua 

menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

i) Kriminalitas 

Tingkat kriminalitas akan berkurang jika suatu negara mempunyai tingkat kesejahteraan 

yang tinggi. Karena, masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri 

j) Akses Dan Media 

Indikator yang terakhir adalah sudah tersedian 

ya akses untuk menuju tempat-tempat yang tidak terjangkau. Hal ini menandakan tingkat 

pembangunan ekonomi yang baik 
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3. Indikator Kinerja 

 Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari 

pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja 

Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan 

sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 

karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. 

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada 

aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada 

aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran 

pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri 

setingkat impact yang diukur setiap tahunnya.  

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi 

kebutuhan dasar masyarakat/warga pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, 

pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja 

Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan 

urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarustamaan gender, 

kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, 

pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah 

dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth) didukung oleh 

pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kota Surabaya, serta masyarakat yang 

menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan. Indikator kinerja daerah sebagai 

indikator kinerja utama (key performance indicators) berdasarkan uraian tersebut di atas 

sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan 

memenuhi kriteria sebagai berikut 

a) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah  

b) Menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan  

c) Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan 

pembangunan antar jenjang pemerintahan  

d)  Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah. 
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Menurut (Ismail Mohamad 2004) Fungsi Indikator kinerja antara lain: 

1. Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan. Indikator 

kinerja yang terumuskan dengan baik, selain dapat mengindikasikan hasil yang akan 

dicapai organisasi pada kurun waktu tertentu, juga dapat menegaskan kegiatan apa yang 

mesti dilaksankan oleh organisasi. Demikian pula dengan penentuan waktu kapan 

kegiatan tersebut akan dilaksanakan dan berapa sumber daya yang dieprlukan serta hasil 

yang ditargetkan. 

2. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari 

kesalahaan interpretasi selama melakdalam menilai sanakan kebijakan/program/kegiatan 

dan dalam menilai kinerja lembaga pelayanan publik. Karena indikator kinerja dapat 

memberikan apa yang dicapai oleh instansi, maka indikator kinerja dapat menyatukan 

pemahaman semua anggota tentang tahapan dan kriteria yang dibangun dalam 

menjalankan aktivitasnya. Selain itu, indikator kinerja juga bersifat monitorable sehingga 

dapat menghindari perbedaan pemahaman, khususnya antara evaluator dan yang 

dievaluasi tentang ukuran kinerja”. 

3. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja. 

Dalam proses kebijakan, evaluasi diperlukan untuk mengetahui kinerja suatu kebijakan 

dan untuk mendapatkan bahan-bahan pertimbangan yang diperlukan bagi perbaikan atau 

kelanjutan kebijakan tersebut. 

 

4.  Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Adalah 

1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 

2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran 

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan 

akuntabilitas kinerja.  

 

Jenis- Jenis Indikator Kinerja Yaitu 

1. Indikator Input: gambaran mengenai sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan 

output dan outcome (kuantitas, kualitas, dan kehematan) 

Contohnya: 

▪ Jumlah Jasa/Kegiatan yang direncanakan 

- Jumlah orang yang diimunisasi/vaksinasi 

- Jumlah permohonan yang diselesaikan 
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- Jumlah peralatan / peserta pelatihan 

- Jumlah jam latihan dalam sebulan 

▪ Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan 

- Jumlah pupuk / obati bibit yang dibeli 

- Jumlah komputer yang dibeli 

- Jumlah gedung / jembatan yang dibangun 

- Meter panjang jalanan yang dibangun / rehab 

2. Indikator Process: gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam 

menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan ketaatan 

terhadap ketentuan/standar). 

3. Indikator Output: gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang 

dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas, dan efisiensi) 

4. Indikator Outcome: gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang 

atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan 

efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas, dan 

peningkatan pendapatan) 

Contohnya: 

▪ Jumlah % hasil langsung dari kegiatan 

- Tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan 

- Tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (coustumer) 

- Kemenangan tim dalam setiap pertandingan 

▪ Peningkatan langsung hal-hal yang positif 

- Kenaikan prestasi kelulusan siswa 

- Peningkatan daya tahan bangunan 

- Penambahaan daya tampung siswa 

▪ Penurunan Langsung hal-hal yang negatif 

- Penurunan tingkat kepuasan 

- Penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas 

5. Indikator Dampak: gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari 

tercapainya tujuan. Indikator dampak adalah indikator outcome pada tingkat yang lebih 

tinggi hingga ultimate. 
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Type Indikator Kinerja yaitu 

1. Kualitatif: menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang) 

2. Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang 80 unit) 

3. Persentase: menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dg populasinya 

(misal: 50%, 100%) 

4. Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal: 

rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid) 

5. Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata biaya 

pelatihan per peserta dalam suatu diklat) 

6. Indeks: angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu 

(misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia) 

 

Pengembangan Indikator Kinerja Utama: 

1. Menteri/Pimpinan lembaga wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk 

kementerian koordinator/departemen/ kementerian negara/lembaga dan unit organisasi 

setingkat eselon I serta unit kerja mandiri di bawahnya 

2. Sekretaris jenderal lembaga tinggi negara dan lembaga tinggi lain yang menjalankan 

fungsi pemerintahan wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk lembaga tinggi 

negera, lembaga lain, dan unit organisasi setingkat eselon I serat unit kerja mandiri di 

bawahnya 

3. Gubernur/bupati/walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah 

provinsi/kabupaten/kota dan SKPD serta unit kerja mandiri di bawahnya  

 

B. Tahapan Penyusunan Indikator 

 Memperhatikan persyaratan indikator, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan 

ketika menyusun indikator, yaitu indikator yang akan dipergunakan harus jelas dan dapat 

dipahami oleh setiap orang, serta ketersediaan data yang mudah diperoleh dan akurat. Oleh 

sebab itu dalam penyusunan indikator perlu dilaksanakan melalui beberapa tahapan 

penyusunan sebagai berikut. 

3. Persiapan Penyusunan Indikator 

Persiapan penyusunan indikator dilakukan dengan tujuan menyusun berbagai pilihan 

data yang tersedia untuk dipastikan kesesuaiannya sebagai indikator dari suatu materi 

perencanaan. Oleh karena itu, dalam rangka persiapan penyusunan indikator, diperlukan 

pemahaman tentang materi perencanaan yang sedang dilakukan. Hal yang perlu mendapat 
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perhatian dan dipersiapkan dalam tahap ini adalah cara penyusunan sasaran dan cara 

perkiraan pencapaian kemajuannya, pengidentifikasian permasalahan yang menghambat 

pencapaian sasaran dan hal-hal yang dibutuhkan dalam evaluasi secara mendalam dan 

berkesinambungan 

4. Penyusunan Daftar Indikator 

Penyusunan daftar indikator dilakukan dengan tujuan menentukan suatu indikator berada 

dalam tingkatan (level) yang mana. Banyak indikator yang potensial untuk dipakai sebagai 

indikator output atau indikator outcome saja. Namun ada juga beberapa indikator yang dapat 

dipakai sebagai indikator output adanya indikator outcome sekaligus. Namun demikian, hanya 

beberapa indikator saja yang tepat dan bermanfaat. Oleh karena itu dalam penentuan indikator 

perlu pendekatan yang ekstra hati-hati, sehingga tidak salah dalam penentuannya. Pada saat 

penyusunan daftar indikator beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:  

a) Langsung. Indikator yang disusun harus sedekat mungkin dengan sasaran yang ingin 

dicapai,  

b) Jelas maksud dan tujuan. Hal ini karena menyatakan hal apa yang akan diukur,  

c) Cukup. Indikator harus dapat menjawab pertanyaan yang muncul dalam pengukuran hasil 

yang diharapkan,  

d) Kuantitatif. Dalam penentuan indikator dapat dinyatakan dalam bentuk numerik,  

e) Praktis. Indikator yang ditentukan datanya dapat diperoleh dengan mudah,  

f) Dapat diandalkan, dan  

g) Pertimbangan terakhir dalam penentuan indikator adalah data yang tersedia merupakan 

data akurat dan dapat diandalkan untuk penentuan kebijakan 

 

5. Pendefinisian Indikator 

Pendefinisian indikator dilakukan dengan tujuan memberikan batasan pada suatu 

indikator yang akan dipakai sebagai ukuran dari suatu materi perencanaan. Pendefinisian 

indikator perlu diperhatikan: 

a) menghindari pernyataan umum,   

b) dapat menggambarkan perubahan yang diinginkan,  

c) secara jelas menggambarkan cakupan yang berubah,  

d) identifikasi target perubahan secara jelas, dan  

e) identifikasi pengaruh perubahan yang terjadi 
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6. Penentuan Indikator 

Dalam penentuan indikator, maka indikator-indikator yang mempunyai bobot yang 

rendah harus dihilangkan dan penentuan indikator dilakukan secara selektif, serta penentuan 

indikator dilakukan hanya pada indikator yang dapat mewakili secara langsung dengan 

sasaran yang akan dicapai. Pada saat penentuan perlu diperhatikan dimensi yang melekat 

pada data yang dipakai sebagai indikator 

 

7. Validasi Indikator 

Berdasarkan daftar indikator yang telah disusun tersebut selanjutnya dilakukan penilaian 

terhadap indikator-indikator yang telah ada.  Penilaian terhadap suatu indikator dapat 

dilakukan melalui beberapa cara, antara lain sensus atau survei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



88 
 

13. PRINSIP DAN KONSEP PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH 

 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan 

masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara 

pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan 

merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Mudrajat, 2004, 

h.120).  

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk 

meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Pembangunan 

ekonomi daerah dapat dimulai pada pembangunan daerah pedesaan pada umumnya dan 

sektor pertanian pada khusunya karena keduanya sama sekali tidak bersifat pasif dan sekedar 

penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan, 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan 

masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara 

pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan 

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Secara 

umum tujuan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: pertama, mengembangkan 

lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang. Kedua, mencapai peningkatan ekonomi 

daerah. Ketiga, mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. 

Dalam pelaksanaannya pembangunan ekonomi daerah, perlu adanya strategi 

pengembangan ekonomi daerah yang baik dan terarah agar mencapai tujuan dan sasaran yang 

diinginkan. Keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi sendiri erat kaitannya dengan strategi 

pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan daerah dapat dikelompokkan menjadi empat 

kelompok (Arsyad, 1999): 

a) Strategi Pengembangan Fisik atau Lokalitas  

Dilakukan dengan program perbaikan kondisi fisik atau lokalitas daerah untuk 

kepentingan pembangunan industri dan perdagangan. Tujuannya untuk menciptakan 

identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat dan 

memperbaiki dunia usaha daerah 

b) Strategi Pengembangan Dunia Usaha  

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaan 

pemabangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi atau daya perekonomian daerah 

yang sehat. 
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c) Strategi Pengembangan SDM Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling 

penting dalam proses pembangunan ekonomi. 

d) Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat  

Kegiatan pembangunan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk 

mengembangkan suatu kelompok masyarakat di suatu daerah atau dikenal dengan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan 

manfaat sosial. Misalnya, melalui penciptaan proyek-proyek padat karya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan dari usahanya 

 

3. Otonomi Daerah 

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi 

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan 

 

4. Administrasi pembangunan 

Administrasi pembangunan menurut Ginanjar Kartasasmita (1996, h.9) merupakan 

proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisirkan 

pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan 

kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Menurut pendapat Bintoro 

Tjokroamidjojo (1985, h.25) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai 

tiga fungsi:  

a) penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara yang meliputi: upaya 

penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian dan 

pengurusan saranasarana administrasi lainnya. Ini disebut the development of 

administration (pembangunan administrasi), yang kemudian lebih dikenal dengan 

istilah “Administrative Reform” (Reformasi Administrasi).  

b) perumusan kebijaksanaan kebijaksanaan dan program-programa pembangunan di 

berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif. Ini disebut the administration of 

development (Administrasi untuk pembangunan). Administrasi untuk pembangunan 

(the development of administration) dapat dibagi atas dua, yaitu:  

- Perumusan kebijaksanaan pembangunan,  

- Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan secara efektif.  
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c) pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan 

pemerintahan saja. Faktor yang lebih penting adalah membangun partisipasi 

masyarakat. 

5. Pembangunan Daerah  

Menurut Tjokrowidjoyo (1995, h. 112) Pembangunan Daerah dapat dilihat dari berbagai 

aspek, yaitu:  

a) segi pembangunan sektoral, pencapaian sasaran pembangunan dilakukan melalui 

berbagai pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral 

disesuaikan dengan yang dimiliki oleh masing-masing daerah;  

b) segi pembangunan Wilayah, yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan 

lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah; dan  

c) segi pemerintahnnya, agar tujuan pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik 

maka pembangunan daerah perlu berfungfi dengan baik karena itu pembnagunan 

merupakan usaha-usaha untuk mengembangkan dan mempererat pemerintah dalam 

rangka makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan 

bertanggung jawab. 

Sedangkan menurut Arsyad (1999, h.116) menyatakan bahwa faktor penentu utama 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan 

akan barang dan jasa dari luar daerah. Menurut Glasson (1990, h.63-64) konsep dasar 

basis ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sektor yaitu:  

a) Sektor-sektor basis adalah sektor-sektor yang mengekspor barang-barang dan jasa ke 

tempat di luar batas perekomian masyarakat yang bersangkutan atas masukan barang 

dan jasa mereka kepada masyarakat yang datang dari luar perbatasan perekonomian 

masyarakat yang bersangkutan.  

b) Sektor-sektor bukan basis adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang yang 

dibutuhkan oleh orang yang tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat 

bersangkutan 

 

4.  Pengembangan Ekonomi Lokal 

Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan proses di mana pemerintah lokal dan 

organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha 

untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Blakely and Bradshaw, 1994). Selain itu, menurut 

(Munir, 2007) Pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah suatu proses yang mencoba 

merumuskan kelembagaan - kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan 
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SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan 

kegiatan usaha pada skala lokal. Jadi, pengembangan wilayah dilihat sebagai upaya 

pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun kesempatan-kesempatan ekonomi 

yang cocok dengan SDM, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan 

kelembagaan secara lokal. Menurut Blakely dalam Supriyadi (2007, h.103-123) dalam 

keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:  

a) perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha;  

b) perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan;  

c) keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran; dan  

d)  keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan 

masyarakat lokal. 

Didalam Strategi Pembangunan Ekonomi Lokal dan Daerah terdapat 3 Strategi yaitu 

1. Strategi Pembangunan Perkotaan meliputi: 

- Kebijakan pembangunan perkotaan 

- Penurunan kemiskinan  

- Penurunan kerawanan sosial 

- Pemanfaatan modal sosial dan budaya 

- Kelembagaan dan kerjasama 

- Kapasitas Pemkot 

- Penanganan LH dan mitigasi bencana 

- Investasi dan pembangunan ekonomi 

- Pelayanan publik sesuai SPP 

- Pengendalian pemanfaatan ruang 

2. Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Daerah 

- Kawasan – Kawasan penghubung wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah 

produksi  

- Tata kelola ekonomi daerah 

- Kapasitas SDM pengelolah 

- Fasilitas/pendampingan  

- Kerjasama  

- Akses terhadap sarana dan prasarana 

3. Strategi Pembangunan Desa 

- Otonomi desa dan tata kelola kepemerintahaan desa 

- Kualitas dasar sumber daya manusia 



92 
 

- Keberdayaan serta modal sosial dan budaya 

- Ekonomi perdesaan  

- Kualitas dan ketersediaan sarana prasarana serta penataan ruang 

- Ketahanan pangan 

- Pemanfaatan dan pengelolahaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 

 

Sasaran Pokok Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah 

1. Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi antara pusat pertumbuhan dengan 

wilayah/kawasan produksi 

2. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dalam mendukung pengembangan ekonomi 

daerah 

3. Meningkatkan kemampuan para pemangku kepentingan pengembangan ekonomi lokal 

dan daerah dalam mengelolah program/kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan 

daerah terutama di daerah 

4. Meningkatkan daya saingan daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



93 
 

14. UKURAN – UKURAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH  

DAN KETERKAITANNYA 

 

A.  Pendahuluan 

Pembangunan ekonomi adalah pembangunan kemakmuran ekonomi negara atau daerah 

guna kesejahteraan penduduknya. Pembangunan ekonomi merujuk pada upaya meningkatkan 

standar hidup penduduk suatu negara/bangsa terkait dengan pertumbuhan yang berkelanjutan 

dari ekonomi yang sederhana, berpendapatan rendah menuju ekonomi moderen, yang 

berpendapatan tinggi. Pembangunan ekonomi mencakup proses dan kebijakan yang 

diterapkan negara untuk memperbaiki ekonomi, politik, dan kesejahteraan sosial warga 

negara/penduduknya Salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari aspek 

ekonominya, dapat diukur dengan pendapatan nasional perkapita, dengan semakin tingginya 

pendapatan perkapita semakin tinggi pula kesejahteraan dan merupakan kemajuan dalam 

pembangunan ekonomi. 

Keberhasilan pembangunan ekonomi tergambar pada pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya 

dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk 

dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat 

pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi 

keberhasilan pembangunan. 

Faktor utama penentu pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah adanya permintaan 

terhadap barang dan jasa sehingga sumber daya lokal berpotensi menghasilkan pendapatan 

daerah sekaligus dapat menciptakan peluang kerja di daerah. Pertumbuhan ekonomi 

menunjukan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, 

sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penting di dalam 

melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi. 

 

B. Teknik – Teknik yang digunakan untuk memperbandingkan perekonomian daerah  

1. Analisis Shirf Share 

Inti analisis shift share adalah mengukur perubahan berbagai indikator suatu kegiatan 

(ekonomi atau lainnya) pada dua titik waktu (tahun dasar dan tahun akhir analisis), misalnya 

produksi (PDB atau PDRB) dan jumlah tenaga kerja Data PDB atau PDRB yang digunakan 

pada 2 titik waktu harus didasarkan pada harga konstan tahun yang sama (ADH konstan). 
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Teknik analisis ini digunakan untuk  

- identifikasi sektor/wilayah yang lamban atau cepat pertumbuhannya   

- identifikasi komponen pertumbuhan wilayah  

-  menduga dampak kebijakan wilayah pada ketenagakerjaan atau produksi 

tahapan didalam menganalisis Shift Share adalah sebagai berikut 

a) Menghitung besarnya pergeseran/perubahan secara agregat di wilayah yang lebih luas, 

misalnya tingkat kabupaten/regional (national agregate shift share, RASS), yaitu 

pertumbuhan PDRB tingkat regional/kabupaten 

b) Menghitung besarnya pergeseran secara sektoral, tanpa memperhatikan lokasi 

(proportional shift share, PSS), yaitu rasio PDRB per sektor tahun akhir dan tahun awal 

minus rasio PDRB kabupaten tahun akhir dan tahun awal. Dari hasil perhitungan ini 

akan didapatkan sektor- sektor yang relatif ‘maju’ atau ‘lambat di tingkat 

c) Menghitung komponen pertumbuhan pangsa lokal (differential shift share, DSS), yaitu 

rasio PDRB tiap sektor di setiap kecamatan tahun akhir dan tahun awal minus rasio 

PDRB per sektor tahun akhir dan tahun awal. Dari hasil perhitungan ini akan diketahui 

sektor- sektor yang relatif ‘maju’ atau ‘lamban’ di setiap kecamatan atau pun kecamatan-

kecamatan yang relatif ‘maju’ atau ‘lamban’ dalam setiap sektor 

2.  Location Quotiens 

merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau 

leading sektor. Location quotient menghitung perbandingan share output sektor i di kota atau 

kabupaten dan share out sektor i di provinsi. Sektor unggulan disini berarti sektor bisnis yang 

tidak akan habis apabila dieksploitasi oleh pemerintah wilayah. Menurut Hood (1998 dalam 

Hendayana 2003), menyatakan bahwa location quotient adalah suatu alat pengembangan 

ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. 

Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model 

ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemicu 

pertumbuhan. LQ mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi 

melalui pendekatan perbandingan. Teknik LQ banyak digunakan untuk membahas kondisi 

perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau 

mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam 

penetapan sektor unggulan sebagai leading sektor suatu kegiatan ekonomi industri. Dasar 

pembahasannya sering difokuskan pada aspek tenaga kerja dan pendapatan 

3.  Angka Pengganda Pendapatan (K)  
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Adalah angka yang menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau 

pengurangan dalam pendapatan nasional dan jumlah pertambahan atau pengurangan agregat 

yang dapat menimbulkan perubahan terhadap pendapatan nasional itu sendiri. 

Rumus dari angka pengganda (k) secara umum ialah 

k = 1/1-MPC atau 1/MPS 

Keterangan: 

k: Angka pengganda 

MPC (Marginal Propensity to Consume): Angka peningkatan konsumsi. 

MPS (Marginal Propensity to Saving) : Angka peningkatan tabungan. 

Angka pengganda dan dampak terhadap sektor lain dalam perekonomian yang dianalisis 

umumnya terdiri dari: 

a) Output multiplier adalah perhitungan nilai pengganda output dari berbagai macam 

sektor yang dihasilkan dengan cara menjumlahkan kesuluruhan nilai-nilai pada setiap 

kolom matrik kebalikan leontif. 

b) Backward linkages merupakan suatu perhitungan yang digunakan sebagai gambaran 

hubungan antara suatu sektor dengan input-output sektornya. 

c) Forward linkage adalah suatu perhitungan untuk melihat korelasi antara suatu sektor 

dengan sektor lainnya yang akan memakainya sebagai input dalam proses produksi. 

d) Angka Pengganda Nilai Tambah Bruto dan Dampak Nilai Tambah Bruto adalah 

perhitungan yang berdasarkan besaran balas jasa terhadap faktor produksi yang 

tercipta karena adanya kegiatan produksi. 

e) Angka Pengganda Pendapatan dan Dampak Pendapatan adalah perhitungan yang 

perubahan pendapatan akibat adanya penambahan pada permintaan akhir. 

f) Angka Pengganda Tenaga Kerja dan Dampak Tenaga Kerja adalah analisis 

perhitungan untuk melihat pengaruh dari suatu faktor untuk meningkatkan jumlah 

tenaga kerja. 

4. Angka Pengganda Pekerjaan 

Dimaksudkan untuk mengukur pengaruh suatu kegiatan ekonomi baru terhadap 

penciptaan jumlah pekerjaan 

5.  Analisis Input – Output 

suatu teknik pengukuran ekonomi daerah (regional). Biasanya digunakan untuk melihat 

keterkaitan (linkages) antar industry dalam upaya untuk memahami kopleksitas 
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perekonomian serta kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan antara 

penawaran dan permintaan 

6. Rasio Penduduk Pengerjaan 

suatu teknik pengukuran ekonomi daerah (regional). Biasanya digunakan untuk melihat 

keterkaitan (linkages) antar industry dalam upaya untuk memahami kopleksitas 

perekonomian serta kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan antara 

penawaran dan permintaan 
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15. PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH MENGGUNAKAN RATIO 

 

A.  Pendahuluan 

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk 

kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah 

tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah 

Analisis keuangan adalah usaha untuk mengidentifikasi ciri -ciri keuangan berdasarkan 

laporan yang tersedia. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan 

membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode 

sebelumnya. Salah satunya alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja 

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio 

keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Beberapa rasio yang 

digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah. 

 

1.  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Tujuan umum laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan kinerja keuangan suatu 

entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan 

pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan 

dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan:  

a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan entitas 

dana pemerintah.  

b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban 

dan ekuitas dana pemerintah.  

c) Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya 

ekonomi.  

d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.  

e) Menyediakan informasi cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi 

kebutuhan kasnya.  

f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan pemerintah.  
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g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan 

dalam mendanai aktivitasnya.  

Tanpa laporan kinerja, laporan keuangan yang disajikan pemerintah akan memberikan 

informasi yang kurang lengkap kepada penggunanya. Pentingnya informasi surplus dan 

defisit dalam laporan keuangan pemerintah karena pembiayaan penerimaan mencantumkan 

adanya penerimaan pinjaman. Ancaman serius apabila informasi dari laporan kinerja tidak 

dapat disajikan oleh entitas akan menjadikan kebijakan pemerintah menjadi tidak tepat. 

Contoh utang luar negeri kita yang amat besar merupakan salah satu hasil kebijakan masa 

lalu yang harus ditanggung oleh generasi sekarang akibat dari pembuat kebijakan keuangan 

tidak mempertimbangkan informasi surplus/defisit. Informasi surplus/defisit menjadi amat 

penting dalam upaya mengentaskan bangsa dari jeratan hutang dan dapat menumbuhkan 

kemandirian. 

 

2.  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memnuhi tiga tujuan 

yaitu  

a) untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah,  

b) untuk pengalokasian sumber ddaya dan pembuatan keputusan dan  

c) untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan (Mardiasmo, 2002: 121).  

Pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang besar bagi organisasi, menurut Simamora 

(2001: 227) secara umum manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:  

a) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang telah digunakan menilai kinerja 

manajemen.  

b) Menunjukan arah pencapian target kinerja yang telah ditetapkan.  

c) Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan 

pelaksanaannya.  

d) Membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.  

e) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.  

f) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 
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3.  Tujuan Dari Hasil Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan menjadi salah satu metode yang digunakan untuk menganalisa 

laporan keuangan. Analisis rasio keuangan ini biasanya digunakan sebagai alat ukur untuk 

keuangan di suatu perusahaan dalam masa periode tertentu Caranya adalah dengan 

membandingkan dua variabel secara kuantitatif yang diambil dari laporan keuangan 

perusahaan 

Tujuan dari analisis keuangan adalah 

a) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi 

daerah 

b) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah 

c) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan 

daerahnya 

d) Mengukur kontribusi masing – masing sumber pendapatan dalam pembentukan 

pendapatan daerah 

e) Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang 

dilakukan selama periode waktu tertentu 

 

B.  Rasio Keuangan Pemerintah Daerah  

Alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan 

berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(Halim, 2014: 267) yaitu:  

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)  

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu 

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang 

diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya 

Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber 

lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya 

alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah 

RKKD = 𝑃𝐴𝐷 /𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 x 100%  
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Dengan kriteria sebagai berikut: 

 Rendah sekali  : 0% - 25%  

Rendah  : 25% - 50%  

Sedang   : 50% - 75%  

Tinggi   : 75% - 100% 

2.  Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah  

a) Rasio efektivitas  

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan 

asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan 

berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila 

rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. 

 Rasio Efektivitas = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 / 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 x 100%  

Dengan kriteria sebagai berikut:  

Sangat efektif  : > 100%  

Efektif   : 100%  

Cukup efektif  : 90% - 99%  

Kurang efektif  : 75% - 89%  

Tidak efektif  : < 75% 

b) Rasio efesiensi 

 adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang 

diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa 

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang 

diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya 

tersebut efesien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah 

daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang 

ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang 

dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar 

dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja pemerintah daerah dalam 

melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai 

kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. 
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Rasio Efesiensi = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑈𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑀𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡 𝑃𝐴𝐷 / 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 

𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 x 100% 

c) Rasio Aktivitas 

 menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya 

pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase 

dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang 

digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung 

semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai 

berikut (Halim 2007:236): 

- Rasio Belanja Operasional 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
× 100% 

- Rasio Belanja Modal 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎
× 100% 

Dengan Kriteria sebagai berikut 

Tidak Baik  : 0% - 50 % 

Baik  : 50% - 100% 

d) Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan (growth Ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah 

daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai di 

periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap 

tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 =
𝑅𝑝𝑋𝑛 − 𝑅𝑝𝑋𝑛 − 1

𝑅𝑝𝑋𝑛 − 1
× 100% 

Keterangan:  

RpXn-Xn-1 : Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelumnya. 

RpXn-1 : Realisasi penerimaan tahun sebelumnya.  

Dengan kriteria sebagai berikut:  

Rendah : 0% - 25%  

Sedang  : 25% - 50%  

Tinggi  : 50% - 100% 
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16. INOVASI DAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 

A. Pendahuluan 

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu tool dalam 

mengakselerasi peningkatan daya saing Indonesia. Setiap elemen negara yang meliputi 

pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Inovasi pada lingkungan 

instansi pemerintah meliputi antara lain kementerian, lembaga pemerintah non kementerian 

(LPNK), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sangat penting karena dapat 

mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik. 

Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan 

inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan 

masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya 

saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas 

kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

reformasi birokrasi.  

Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki “penyakit-penyakit” di sektor 

publik melalui pembaruan di 8 area sasaran (organisasi, tata laksana, peraturan perundang-

undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset serta 

cultural set aparatur). Inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi 

birokrasi, di mana banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya 

perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai 

sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang 

disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat. Kesadaran pentingnya inovasi 

saat ini ditandai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan 

inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. 

Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, 

perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, 

berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai 

kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. 
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4. Peran Perguruan Tinggi 

Menurut Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pengertian 

pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup 

program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, 

serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan 

bangsa Indonesia.Adapun jumlah perguruan tinggi di Indonesia adalah Perguruan Tinggi 

3.250, Perguruan Tinggi Agama 1.155, Perguruan Tinggi Kedinasan 181, sehingga total 

terdapat 4.586 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia (Kementrian Riset dan Teknologi, 

2018).    

Jumlah yang ribuan tersebut tentu memiliki mutu beragam, yang ditandai dengan 

peringkat melalui proses akreditasi. Meskipun demikian, Perguruan Tinggi mengemban 

kewajiban dan tugas yang sama yakni Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma adalah 

kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat.   Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, 

Perguruan tinggi diharapkan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini 

disebabkan karena perguruan tinggi merupakan obyek sekaligus subyek/pelaku pembangunan 

itu sendiri. Terjunnya perguruan tinggi dalam proses pembangunan masyarakat selain sebagai 

tanggung jawab moral juga menghapus stigma bahwa perguruan tinggi berjarak dengan 

masyarakat. Stigma bahwa penelitian dan kegiatan Perguruan Tinggi hanya untuk internal 

kampus bukan untuk masyarakat harus bisa dikikis dengan lebih berpartisipasi dalam proses 

pembangunan.  

Peran perguruan tinggi amat terbuka mulai perencanaan pembangunan, proses 

pelaksanaan pembangunan hingga evaluasi kegiatan pembangunan. Pada masa lalu terdapat 

kecenderungan untuk memandang bahwa hanya pemerintahlah yang paham kebutuhan 

masyarakat. Segala tahapan pembangunan bermula dari pemikiran pemerintah semata. 

Strategi pembangunan terpusat demikian biasa disebut sebagai Top-down. Sering kita dapati 

pembangunan yang demikian ternyata tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat karena ada 

anggapan bahwa kebutuhan masyarakat seragam. Saat ini strategi yang paling sesuai adalah 

Bottom-Up. Ide dan gagasan pembangunan berawal dari inspirasi masyarakat, dijaring 

melalui mekanisme yang menampung secara optimal kebutuhan pembangunan berasal dari 

masyarakat. 
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5. Peran Sektor Industri 

Sektor industri sebagai sektor yang secara langsung berusaha memenuhi kebutuhaan 

masyarakat melalui kegiatan yang berbasis profit memiliki kelebihan dalam hal kajian 

kelayakan pemanfaatan inovasi dalam skala besar, selain itu sektor industri sebagai sektor 

yang aktivitasnya berorientasi pada memenuhi kebutuhan pasar (Market Oriented), memiliki 

pengenalan yang baik akan kebutuhan – kebutuhan masyarakat yang merupakan pasar itu 

sendiri, oleh karena itu peran sektor industri dalam koridor Triple Helix ini adalah analisis 

akan tersediannya pasar dan pendampingan kepada perguruan tinggi khususnya dalam proses 

fabrikasian. 

Sektor Industri dapat dikatakan sebagai sektor pemimpin (leading sector), yaitu 

pembangunan industri dapat memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya 

seperti sektor perdagangan, pertanian, ataupun sektor jasa (Arsyad, 1999). Hadirnya kegitan 

industri di Indonesia berjalan tanpa mengabaikan sektor perekonomian lain yang berperan 

sebagai penunjang kegiatan pembangunan ekonomi agar terjadi keselarasan dalam mencapai 

pembangunan daerah dan nasional. Menurut  

Undang-undang Perindustrian No. 3 tahun 2014 untuk mewujudkan industri nasional 

sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat 

dalam pembangunan industri. Untuk pengendalian pemanfaatan Teknologi Industri, 

Pemerintah:  

a) mengatur investasi bidang usaha Industri; dan  

b) melakukan audit Teknologi Industri.  

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal di bidang 

industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya 

nasional dalam rangka pendalaman struktur industri nasional dan peningkatan daya saing 

industri. Kejelian dan kecermatan kelompok perencana dan pelaksana pembangunan industri 

dalam memanfaatkan potensi dan mengatasi kendala tersebut merupakan salah satu kunci 

keberhasilan pembangunan perindustrian (Hidayat, 2011). Industri pengolahan atau industri 

manufaktur memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan ekonomi dan memiliki 

keterkaitan yang erat dengan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian. Dari hal tersebut 

maka industri pengolahan dapat di katakan sebagai mata rantai kegiatan ekonomi. Menurut 

Istifadah (2009) sektor industri pengolahan memiliki keterkaitan hulu dan hilir terhadap 

sektor dan subsektor ekonomi lainnya. Input disektor industri pengolahan dapat berasal dari 

output sektor industri pengolahan itu sendiri dan sektor-sektor lainnya, sebaliknya output 
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industri pengolahan sebagian digunakan sebagai input disektor lainnya disamping langsung 

dikonsumsi oleh m 

asyarakat. Berdasarkan data yang di publikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa 

sektor industri pengolahan tahun 2014 memiliki peran pertama terbesar terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) di Indonesia yakni sebesar 21,02%. Tingginya kontribusi sektor 

industri pengolahan terhadap PDB tahun 2014 didominasi oleh kegiatan industri pengolahan 

makanan. 

 

6. Peran Pemerintah 

Tidak terlepas dari kewenangannya sebagai pelaksanaan peraturan perundangan 

sekaligus penggunaan anggaran pembangunan: 

a) Memberikan kapastian hukum 

b) Memberikan dukungan prasarana dan infrastruktur bagi pengembangan inovasi serta 

c) Mengembangkan kurikulum yang 
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17. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH MENJADI KOTA 

CERDAS (SMART CITY) 

 

A.  Pendahuluan 

Peningkatan arus urbanisasi melahirkan masalah baru bagi daerah urban atau perkotaan. 

Mulai dari sampah, edukasi, transpotasi, sosial ekonomi, bencana, dan kesehatan. Di sisi lain, 

masyarakat yang semakin modern dan mapan, memiliki segudang ekspektasi, seperti 

lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang nyaman, adanya area publik yang memadai, 

serta kemudahan mengurus segala bentuk pelayanan publik. Smart city memang sedang 

menjadi trend di Indonesia. Bukan hanya sebagai bentuk gengsi untuk disebut sebagai kota 

cerdas, namun smart city adalah sebuah langkah yang hebat dalam memajukan kota dalam 

suatu negara dengan basis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Secara harafiah, smart 

city memang diartikan sebagai sebuah kota cerdas dengan konsep yang dirancang sedemikian 

rupa untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya agar efisien 

dan efektif. Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah paparan mendefinisikan Smart City 

sebagai konsep penataan kota secara terintegrasi dengan cakupan pembangunan yang luas 

dan dipadukan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan 

antara lain, menciptakan perencanaan dan pengembangan kota yang layak huni, maju dan 

modern, meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing ekonomi dan membangun 

fondasi indonesia smart nation.  

Sedangkan aspek utama pembangun smart city menurut Frost dan Sullivan pada tahun 

2014 yaitu smart governance, smart technology, smart infrastructure, smart healthcare, smart 

mobility, smart building, smart energy dan smart citizen. Tujuan dari smart city itu sendiri 

adalah untuk membentuk suatu kota yang nyaman, aman, serta memperkuat daya saing dalam 

perekonomian. Kota menjadi entitas yang menarik perhatian banyak peneliti. Tidak hanya 

karena kota memiliki dinamika perubahan yang begitu cepat, tetapi juga karena dalam 

banyak prediksi yang didasarkan pada hasilhasil penelitian bahwa hampir 50% penduduk 

dunia akan memadati kota (Senate Department for Urban Development and the Environment, 

2015; Bakıcı, et.al., 2013; Chourabi, et.al., 2012). Akibatnya kota semakin menghadapi 

tantangan yang luar biasa besar dan kompleks terkait dengan fasilitas yang diberikan kepada 

warganya. Kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti kesehatan, pendidikan, transportasi 

umum, sehingga warga kota merasakan keamanan kenyamanan, dan kebahagiaan tinggal di 

kotanya harus dipenuhi oleh pengelola kota (Neirottia, et.all., 2014; Nam and Pardo, 2011; 

Washburn and Sindhu, 2010). 
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B.  Visi Kota Berkelanjutan 2045 

Pembangunan Indonesia dilaksanakan secara menyeluruh dan berencana sejak tahun 

1967 dengan prioritas pada bidang ekonomi. Pertumbuhan penduduk berhasil dikendalikan 

serta swasembada beras tercapai pada tahun 1984. Ekonomi Indonesia tumbuh tinggi sekitar 

6,8 persen per tahun (periode 1968 – 1997). Indonesia menjadi negara industri meskipun 

masih pada tahap awal. Jumlah penduduk miskin yang pada awal 1970an mencapai 70 persen 

berhasil diturunkan menjadi sekitar 11 persen pada tahun 1996. Demokrasi dan desentralisasi 

menjadi bagian penting pembangunan pada era reformasi pasca krisis ekonomi 1997/98. 

Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7 persen per tahun 

(periode 2004-2014), meski krisis keuangan dan resesi global terjadi pada tahun 2008/09. 

Perekonomian Indonesia yang pada tahun 2003 berada di urutan 23 meningkat menjadi 

urutan 16 terbesar dunia pada tahun 2011.  

Untuk mempercepat perwujudan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia menggagas 

“Impian Indonesia 2015-2085”, yaitu:  

1) Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsabangsa lain di 

dunia;  

2) Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai etika;  

3) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia;  

4) Masyarakat dan aparatur Pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi;  

5) Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia;  

6) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia 

Pasifik; dan  

7)  Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia 

 

Dalam mewujudkan impian tersebut disusun Visi Indonesia Tahun 2045 dengan 4 

(empat) pilar, yaitu:  

a) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,  

- Percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata 

- Peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan 

- Peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan 

- Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat 

- Reformasi ketenagakerjaan 
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b) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan,  

- Peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri 

- Percepatan industri dan pariwisata 

- Pembangunan ekonomi maritim 

- Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani 

- Pemantapan ketahanan energi dan air 

- Komitmen terhadap lingkungan hidup 

c) Pemerataan Pembangunan, serta  

- Percepatan pengentasan kemiskinan 

- Pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan 

- Pemerataan pembangunan wilayah 

- Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi 

d) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan 

- Demokrasi substantif 

- Reformasi kelembagaan dan birokrasi 

- Penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi 

- Politik luar negeri bebas aktif 

- Penguatan ketahanan dan keamanan 

 

C. Konsep Dan Elemen Smart City 

Berkembangnya konsep Smart City, menimbulkan pemahaman terhadap konsep Smart 

City yang beragam dan belum jelas atau konsisten. Kota-kota yang disebut Smart City pada 

awalnya memiliki terobosan baru dalam penyelesaian-penyelesaian masalah di kotanya, yang 

kemudian sukses meningkatkan performa kotanya. Pembangunan kota-kota menuju Smart 

City diawali dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang biasanya bersifat 

parsial, pada masalah-masalah prioritas. Sebagai contoh, Kota Amsterdam yang mendasarkan 

penggunaan TIK untuk mengurangi polusi, atau Kota Tallim, sebagai ibukota Estonia yang 

memulai pengelolaan kota yang cerdas dari segi pemerintahannya dengan egovernment dan 

menggunakan smart ID card dalam pelayanan bagi penduduknya, maupun Kota Songdo di 

Korea Selatan yang mendasarkan pengembangan kota berbasis TIK untuk mengembangkan 

Songdo sebagai pusat bisnis internasional. Adapun contoh di Indonesia beberapa kota besar 

seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta dan Malang memiliki masalah pertambahan 

penduduk yang signifikan, kemacetan, penumpukan sampah dan masalah kependudukan 
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lainnya yang memerlukan pemecahan masalah yang tepat. Berkat sentuhan teknologi 

beberapa kota besar tersebut mulai mengarah kepada penerapan konsep Smart City, yakni 

dengan lahirnya e-government, eprocurement, e-budgeting, e-delivery, e-controlling, dan e-

monitoring. 

Dibeberapa literatur penelitian lainnya terkait dimensi dalam konsep Smart City juga 

merujuk pada ke tiga dimensi tersebut, yaitu:  

1) Dimensi teknologi, diperlukan pembangunan kota yang digital dan terintegrasi dengan 

dukungan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat mobilitas tinggi dan jaringan 

komputer yang memadai.  

2) Dimensi Sumber Daya Manusia, diperlukan kreatifitas, pengetahuan, pendidikan dan 

pembelajaran sebagai pendorong utama terbentuknya kota yang cerdas, dimana 

permasalahan yang bersifat manual ditransformasi dengan pengetahuan ke model sistem 

digital melalui kratifitas dan disajikan dalam bentuk pembelajaran yang sepenuhnya 

perlu konsisten untuk dilaksanakan.  

3) Dimensi Institusional, diperlukan dukungan dari pemerintah dan kebijakan untuk 

pemerintahan sebagai dasar dari desain dan implementasi kota yang cerdas. Kebijakan 

tidak hanya mendukung tetapi juga berperan, dimana terbentuk hubungan antara 

lembaga pemerintah dan pihak non-pemerintah, dan sektor lainnya dalam membangun 

lingkungan administratif yang terintegrasi.  

Selain ketiga dimensi tersebut, terdapat juga elemen utama dalam Smart City yakni 

infrastruktur, modal, aset, perilaku, budaya, ekonomi, sosial, teknologi, politik, lingkungan. 

Dan level dari penerapan Smart City terbagi dalam 6 level, diantaranya:  

1) Level 0, merupakan level awal dari pengimplementasian konsep Smart City, level ini 

ditandai dengan masih kota biasa namun terdapat potensi menjadi Smart City.  

2) Level 1, merupakan level memulainya suatu kota atau daerah menjadi Smart City, 

ditandai dengan tersedia internet secara menyeluruh di wilayah kota.   

3) Level 2, merupakan tahap kelanjutan dari level pertama, dimana ditandai dengan kota 

mulai terhubung dengan jaringan di kota lainnya atau telah menerapkan konsep 

Metropolitan Area Network (MAN).   

4) Level 3, merupakan level open information, dimana kota telah memiliki keterbukaan 

dengan kota lain untuk berbagi data dan informasi secara online.  

5)  Level 4, merupakan level yang telah memiliki proses mengolahan data dan informasi 

menggunakan keamanan yang baik, sehingga setiap data yang terakses tetap terjaga nilai 

kepentingan yang ada di dalam data dan informasinya.  
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6)  Level 5, merupakan integrasi yang baik di dalam maupun antar kota sebagai kombinasi 

level 2,3 dan 4. 

 

 

D. Faktor Pendukung Smart City 

Smart City adalah sebuah kota yang instrumennya saling berhubungan dan berfungsi 

cerdas. Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang 

berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan 

informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun 

mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Smart City cenderung 

mengintegrasikan informasi di dalam kehidupan masyarakat kota definisi lainnya Smart City 

didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan 

infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 

dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui 

pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Ada beberapa indikator atau faktor-faktor 

pendukung dalam mewujudkan kota cerdas (Smart City), yaitu; 

1) Smart Economy (Ekonomi Cerdas); Kualitas yang menghasilkan suatu inovasi dan 

mampu menghadapi persaingan. Semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan 

maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar 

usaha/modal. Smart Economy, juga diartikan sebuah kota cerdas yang memiliki tingkat 

perekonomian yang baik, pemanfaatan sumber daya atau potensi alam yang dimiliki oleh 

kota secara efisien dan efektif. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indicator 

untuk mengukur tingkat pembangunan di suatu daerah pada periode waktu tertentu 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. 

2) Smart Mobility (Mobilitas Cerdas); Kemampuan untuk mengembangkan transfortasi dan 

pembangunan infrastruktur sebagai bentuk penguatan sistem perencanaan infrastruktur 

kota. Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan 

sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada 

kepentingan publik.  

3) Smart Environment (Lingkungan Cerdas); Keberlanjutan dan sumber daya, lingkungan 

cerdas itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber 

daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik 

lingkungan yang bersih tertata, RTH yang stabil merupakan contoh dari penerapan 

lingkungan pintar.  
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4) Smart People (Masyarakat Cerdas); Kreativitas dan modal sosial, pembangunan 

senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi (economic capital), modal usaha 

(human capital), maupun modal sosial (social capital). Kemudahan akses modal dan 

pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka 

dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk elemen-elemen seperti 

kepercayaan, gotong-royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling 

menerima serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggungjawab terhadap 

kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya 

keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kejahatan.  

5) Smart Living (Hidup Cerdas atau Kualitas Hidup); Berbudaya berarti bahwa manusia 

memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya). Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, 

dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada 

manusia, secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka 

kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang 

berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas.  

6) Smart Governance (Pemerintahan yang Cerdas) ; Kunci utama keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan adalah Good Governance, yang merupakan paradigma, 

sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan 

prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, 

transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap 

tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang 

bersih, bertanggung jawab dan berdaya saing 
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18. GAMBARAN UMUM PENGELOLAHAAN KEUANGAN DAERAH 

 

A.  Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (Pasal 282 UU 

23/2014) 

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari 

dan atas beban APBD.  

2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di 

Daerah didanai dari dan atas beban APBN.  

3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari 

administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 

B.  Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 283 UU 23/2014) 

1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat 

dari penyerahan Urusan Pemerintahan.  

2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 

tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan 

manfaat untuk masyarakat. 

 

C. Keuangan Daerah 

Fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara maksimal, jika diikuti dengan 

pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Pemberian tersebut harus 

mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sumber-sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan 

pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah 

UU Nomor 23 tahun 2014 Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban 

daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat 

dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, 
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meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. 

 

D. Azaz Umum Pengelolahaan Keuangan Daerah 

 Di dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat 5 (lima) asas pengelolaan keuangan 

daerah, yaitu:  

1) asas umum pengelolaan keuangan daerah;  

2) asas umum APBD;  

3) asas umum penyusunan APBD;  

4) asas umum pelaksanaan APBD; dan  

5) asas umum penatausahaan keuangan daerah. 

Kelima asas dalam pengelolaan keuangan daerah ini sebagaimana yang diatur di dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011. 

1) Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah; yaitu 

a) asas terintegrasi yang berarti pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu 

sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan 

dengan peraturan daerah.  

b) asas tanggung jawab yang berarti keuangan daerah dikelola:   

- Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat 

guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan;  

- Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan 

daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;  

- Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, 

yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;  

- Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu 

atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;  

-  Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas 

tertentu pada tingkat harga yang terendah;  

- Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang 

keuangan daerah;  

https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/12/28/keuangan-negara-keuangan-daerah-dan-pengelolaan-keuangan-daerah-bagian-1/
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- Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan;  

- Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau 

keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang 

obyektif;  

- Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan 

proporsional;  

- Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

2. Asas-asas Umum APBD; yaitu  

a) asas penganggaran sesuai urusan pemerintahan, kemampuan pendapatan daerah, 

fungsi APBD dan penetapan APBD. Asas ini mengandung arti bahwa APBD disusun 

sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan 

daerah berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada 

masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara, dan APBD, perubahan APBD, dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan 

daerah, serta APBD mempunyai:  

- fungsi otorisasi yang berarti anggaran daerah menjadi dasar untuk 

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;  

- fungsi perencanaan yang berarti anggaran daerah menjadi pedoman bagi 

manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;  

- fungsi pengawasan yang berarti anggaran daerah menjadi pedoman untuk 

menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan;  

- fungsi alokasi yang berarti anggaran daerah harus diarahkan untuk 

menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan 

sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;  

- fungsi distribusi yang berarti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan 

rasa keadilan dan kepatutan;  

- fungsi stabilisasi yang berarti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk 

memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian 

daerah. 

https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/12/21/sekda-kpkd-dan-tapd/
https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/11/02/pengguna-anggaran/
https://yusranlapananda.wordpress.com/2014/11/02/pengguna-anggaran/
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E. Siklus Pengelolahaan Keuangan Daerah 

Siklus pengelolahaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolahaan 

keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya 

APBD, Pelaksanaaan dan penatausahaan atas APBD serat pertanggung jawaban pelaksanaan 

APBD 

 

F. Tahapan Penyusunan APBD 

 Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN 

didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat. Biasanya, APBN dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 

Desember tahun anggaran APBN memuat besarnya penerimaan, pengeluaran, dan 

pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan. Adapun dasar hukum penyusunan 

APBN, meliputi UUD 1945 Pasal 23, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994, dan Keppres 

Nomor 42 Tahun 2002. 

Penyusunan APBN melalui beberapa tahap, berikut penjelasan singkatnya: 

1) Tahap I 

Tahap pertama, yaitu pemerintah akan menyusun RAPBN (Rencana Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara) atas dasar usulan anggaran oleh setiap departeman atau lembaga 

negara yang diusulkan pada pemerintah dalam bentuk DUK dan DUP. Daftar Usulan 

Kegiatan (DUK) disusun untuk membiayai kegiatan rutin. Sementara itu Daftar Usulan 

Pembangunan (DUP) dirancang untuk membiayai pembangunan. 

2) Tahap II 

Pada tahap kedua, pemerintah akan mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas. 

3) Tahap III 

Dalam tahapan ketiga, DPR akan membahas RAPBN dengan dua tujuan, yakni diterima 

atau ditolak 

4) Tahap IV 

Selanjutnya, RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan pada pemerintah 

untuk dilaksanakan. Apabila ditolak, pemerintah harus merevisi APBN. Namun jika 

APBN ditolak lagi, negara akan menggunakan APBN sebelumnya. 

 

https://kumparan.com/topic/anggaran
https://kumparan.com/topic/negara
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G. Prinsip Penyusunan APBD 

1) Sesuai Dengan Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Urusan 

Dan Kewenangannya 

2) Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk 

masyarakat 

3) Tepat Waktu 

4) Transparan 

5) Partisipatif 

6) Tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Umum, Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan 

Peraturan Daerah Lainnya 

 

H. Prinsip Penganggaran 

a) Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa dianggarkan 

dalam APBD;  

b) Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto;  

c) Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dpt dicapai serta berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

d) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya 

penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang 

melandasinya 

 

I. Prinsip Penganggaran 

a) Menerapkan Prinsip Efisiensi, Efektifitas, Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi;  

b)  Keterpaduan dan Sinkronisasi Antar Kegiatan;   

c) Disesuaikan dengan TUPOKSI SKPD dan Urusan yang menjadi Kewenangan Daerah 
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19. PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 

 

A.  Pendahuluan 

Sebenarnya belum ada kata sepakat di antara para ahli ekonomi mengenai pengertian 

istilah perencanaan ekonomi. Perencanaan sering disamakan dengan sistem politik suatu 

negara seperti kapitalis, sosialis dan campuran. Setiap bentuk campur tangan pemerintah 

dalam masalah ekonomi diartikan juga sebagai perencanaan. Oleh sebab itu perencanaan 

dapat dikatakan sebagai teknik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang 

telah ditetapkan sebelumnya serta telah dirumuskan oleh Badan Perencana Pusat.  

 

B. Tujuan Perencanaan Ekonomi  

adalah mengadakan suatu perekonomian nasional yang diatur, yang direncanakan 

tujuannya dan jalannya. Dan perencanaan pada asasnya berkisar pada dua hal yaitu:  

1) Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam jangka 

waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.  

2) Pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai 

tujuan-tujuan tersebut.  

 

C.  Ciri- Ciri Perencanaan Ekonomi 

Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri-

ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu. Ciri-ciri suatu 

perencanaan pembangunan adalah:  

1) Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi 

yang mantap (steady social economic growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha 

pertumbuhan ekonomi yang positif.  

2) Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita. 

3) Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut sebagai 

usaha diversifikasi ekonomi.  

4) Usaha perluasan kesempatan kerja.  

5) Usaha pemerataan pembangunan, sering disebut sebagai distributive justice.  

6) Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang 

kegiatan-kegiatan pembangunan.  

7) Usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi. 
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D.  Unsur Pokok Perencanaan Pembangunan 

Setiap perencanaan pembangunan harus mengandung unsur-unsur pokok sebagai 

berikut:  

1) Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Unsur ini merupakan dasar 

dari seluruh rencana, yang kemudian dituangkan dalam unsur-unsur pokok perencanaan 

pembangunan lainnya.  

2) Adanya kerangka kerja makro. Dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variabel-

variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut.  

3) Perkiraan sumber-sumber pembiayaan pembangunan merupakan keterbatasan yang 

strategis, sehingga perlu diperkirakan dengan seksama.  

4) Uraian tentang kerangka kebijakan yang konsisten seperti misalnya kebijakan fiskal, 

penganggaran, moneter, harga serta kebijakan sektoral lainnya. Berbagai kebijakan 

tersebut perlu untuk dirumuskan dan kemudian dilaksanakan.  

5) Perencanaan pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral. 

Penyusunan program investasi secara sektoral ini dilakukan bersamasama dengan 

penyusunan rencana-rencana sasaran.  

6) Perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut. 

 

E.  Perlunya Perencanaan Perencanaan Pembangunan Ekonomi 

Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan penting perencanaan ekonomi di 

Negara Sedang Berkembang (NSB) termasuk di Indonesia adalah untuk meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut berarti perlu juga 

meningkakan laju pembentukan modal dengan cara meningkatakan tingkat pendapatan, 

tabungan dan investasi.  

Untuk negara Indonesia peningkatan laju pembentukan modal ini menghadapi berbagai 

kendala, salah satunya adalah kemiskinan masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini 

diakibatkan karena tingkat tabungan yang rendah, tingkat tabungan rendah karena tingkat 

pendapatan juga rendah. Akibatnya laju investasi juga rendah dan berpengaruh pada 

rendahnya modal dan produktivitas. Keadaan inilah yang sering disebut dengan “lingkaran 

setan kemiskinan”.  

Salah satu cara untuk memotong lingkaran setan ini adalah diperlukan suatu 

pembangunan yang terencana. Ada dua (2) cara untuk memotong lingkaran setan tersebut:  
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1) Melakukan pembangunan yang terencana dengan mencari modal dari luar negeri yang 

disebut Industrialisasi yang diproteksi 

2) Dengan cara menghimpun tabungan wajib yang disebut Industrialisasi dengan 

kemampuan sendiri.  

Dasar pemikiran timbulnya perencanaan tersebut adalah:  

1) Untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar.  

2) Untuk mengurangi pengangguran.  

 

F.  Campur Tangan Pemerintah Tentang Perekonomian Daerah 

Cakupan campur tangan pemerintah berbeda untuk tiap daerah, ini disebabkan karena 

keadaan sosial ekonomi yang berbeda (Tingkat pembangunan > Tingkat kesejahteraan). 

Kalau dibiarkan, ini dapat berdampak kurang baik bagai suatu negara. Kenyataannya, kalau 

perkembangan ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar, biasanya cenderung untuk 

memperbesar dan bukannya memperkecil ketidakmerataan antar daerah. Karena kegiatan 

ekonomi akan menumpuk di tempat-tempat dan daerah-daerah tertentu. Cakupan campur 

tangan pemerintah berbeda untuk tiap daerah, ini disebabkan karena keadaan sosial ekonomi 

yang berbeda (Tingkat pembangunan >Tingkat kesejahteraan). Kalau dibiarkan, ini dapat 

berdampak kurang baik bagai suatu negara. Kenyataannya, kalau perkembangan ekonomi 

diserahkan pada mekanisme pasar, biasanya cenderung untuk memperbesar dan bukannya 

memperkecil ketidakmerataan antar daerah. Karena kegiatan ekonomi akan menumpuk di 

tempat-tempat dan daerah-daerah tertentu.  

Implikasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian Daerah 

1) Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman 

tentang hubungan antar daerah dengan lingkungan nasional  

2) Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan 

sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional 

3) Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah (administrasi, proses 

pengambilan keputusan, otoritas) biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan 

yang tersedia pada tingkat pusat. 
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