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KARAKTERISTIK UMUM DAN

STRUKTUR KEGIATAN

EKONOMI NEGARA

BERKEMBANG

PENGELOMPOKAN NEGARA

 Negara maju (Developed Countries) : Eropa Barat
dan Amerika Utara, Negara-negara Australia dan
New Zealand. Negara ini sering disebut negara dunia
kesatu (first world) yaitu negara-negara kapitalis
atau negara-negara yang ditopang pengalaman
jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi.

 Negara dunia kedua (Second World): negara sosialis
di Eropa timur (Rusia, Polandia, Chekoslovakia).
Negara maju yg baru seperti Korsel dan Jepang.

 Negara dunia ketiga (Third World) atau negara yang
sedang berkembang (developing countries), yaitu
negara2 yg mempunyai tingkat pembangunan rendah
dan tingkat pendapatan perkapita tidak lebih dari
US $ 200.
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 Tahun 1985 negara-negara dunia ketiga sebanyak 

118 negara berkembang di kawasan Asia, Afrika, 

Timur Tengah, dan Amerika Latin.

 Negara-negara ini ditandai dengan low level of living, 

high populations presures, low income percapita, dan 

di bidang teknologi serta ekonomi pada umumnya 

tergantung (dependen) pada ekonomi negara-negara 

dunia pertama dan kedua.

 Negara dgn tingkat pendapatan perkapita lebih dari 

US $ 200 bahkan sama dgn negara-negara maju 

tetapi struktur ekonomi dan struktur masy seperti di 

negara2 berkembang lainnya, belum termasuk 

kategori maju. Seperti Lybia, Kuwait, dan Brunai

KELOMPOK ROMA MEMBAGI 3 KLP

 Negara-negara yang mempunyai potensi SDA  

dan energi disertai kemampuan dan penguasaan 

teknologi.

 Negara-negara yang memiliki SDA dan Energi, 

tetapi tdk memiliki kemampuan dan pengusaan 

teknologi.

 Negara-negara yang tidak memiliki SDA dan 

Energi, serta tdk memiliki kemampuan dan 

pengusaan teknologi.
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PBB MEMBEDAKAN KEDLM 3 KLP

 Golongan ekonomi pasar yg sudah maju

 Golongan ekonomi yg direncanakan secara 

terpusat.

 Golongan ekonomi pasar yang sudah 

berkembang

BANK DUNIA

 Low income economies

 Midlle Income economies

 High income oil exporter, dan

 European Non-Market Economies;

 High income market economies
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SIFAT EKONOMI NEGARA-NEGARA

 Tingkat pertumbuhan penduduk tiap tahun

 GNP

 Tingkat GNP perkapita

 Angka buta huruf

 Harapan hidup waktu lahir

 Jumlah penduduk; dan

 Tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian

KONSEP-KONSEP DASAR 

PEMBANGUNAN
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"Dunia ketiga yang memiliki 76% 

penduduk dunia, hidup dari 27% 

pendapatan dunia dan bahkan 

pendapatan yang pas-pasan ini di 

dalamnya terdistribusi secara sangat 

tidak merata sedemikian sehingga 

menelantarkan sebagian besar 

penduduknya dalam kemiskinan 

yang nista“

(Deklarasi Santiago, Ekonomi Dunia Ketiga)

BAGAIMANA KEHIDUPAN TIGA 

PEREMPAT MANUSIA LAINNYA

 Demikian orang di seluruh dunia bangun setiap pagi untuk
menghadapi hari yang baru, mereka melakukannya dalam
keadaan yang sangat berbeda. Sebagian hidup di rumah
yang nyaman dengan kamar yang banyak, mereka
memiliki pangan yang lebih dari cukup, pakaian
yang bagus dan sehat, dan tingkat kecukupan
keuangan yang layak.

 Sebagian lainnya lebih dari tiga perempat dari 4,8 milyar
orang, hidup dalam keadaan yang sangat kurang
beruntung, mereka mungkin memiliki rumah yang
kecil atau tidak sama sekali dengan persediaan makanan
yang tidak mencukupi, kesehatannya jelek dan buta
huruf, menganggur dan masa depan mereka untuk
tujuan suatu kehidupan yang lebih baik suram atau
sekurang-kurangnya tidak menentu.
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KARAKTERISTIK NEGARA 

SEDANG BERKEMBANG

1. MEMILIKI TUJUAN YANG SAMA

 Memerangi Kemiskinan

 Mengurangi Ketidak merataan

 Mengurangi Pengangguran

 Memenuhi Standar minimum pendidikan, 

kesehatan, perumahan dan makanan bagi 

masyarakat

 Memperluas kesempatan di bidang ekonomi dan 

sosial serta menempa persatuan bangsa
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2. KESAMAAN MASALAH YANG DIHADAPI

TETAPI DENGAN KADAR YANG BERBEDA-

BEDA YAITU :

1. Kemiskinan yang kronis dan meluas

2. Tingkat pengangguran yang tinggi dan cenderung 
meningkat terus

3. ketidakmerataan distribusi pendapatan yang 
semakin melebar

4. Rendahnya tingkat produktivitas di sektor 
pertanian

5. Kesempatan ekonomi antara desa dan kota

6. Kurangnya pelayanan kesehatan dan pendidikan

7. Memburuknya neraca pembayaran dan hutang luar 
negeri

8. meningkatnya ketergantungan teknologi terhadap 
luar negeri

9. Lemahnya kelembagaan dan sistem penilaian

STRUKTUR EKONOMI DUNIA KETIGA

Tujuh komponen utama perbedaan diantara negara 

sedang berkembang :

 Ukuran Negara (Geografis, Penduduk dan 

pendapatan)

 Evolusi Sejarah

 Sumberdaya manusia dan fisik

 Kepentingan relatif sektor pemerintahan dan swasta

 Sifat struktur industri

 Tingkat ketergantungan terhadap ekonomi luar 

negeri dan kekuasaan politik

 Pembagian kekuasaan, kelembagaan dan politik luar 

negeri
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UKURAN NEGARA DAN TINGKAT

PENDAPATAN

 Diantara 143 negara berkembang anggota PBB, 104
negara diantaranya berpenduduk kurang dari 15 juta
jiwa dan 75 negara berpenduduk kurang dari 5 juta
jiwa.

 Negara besar yang padat penduduknya hidup
berdampingan dengan negara kecil yang
berpenduduk sedikit

 Negara dengan wilayah yang luas biasanya memiliki
keuntungan dari tersedianya macam-macam sumber
daya, potensi pasar yang luas dan kurang bergantung
kepada produk dan bahan baku dari luar, tetapi
meski demikian timbul permasalahan dari
pengawasan administratif kesatuan nasional dan
ketidak sinambungan regional dimana
ketidakmerataan pendapatan nasional menjadi
persoalan.

Tidak ada jaminan bahwa negara dengan

luas wilayah yang besar akan

menciptakan pendapatan yang besar bagi

masyarakatnya misalnya saja India

dengan penduduk sekira 140 juta jiwa

ternyata tingkat pendapatan perkapita

pertahun sebesar $265 US, sedangkan

Singapura dengan penduduk sekira 2,6

juta jiwa berpendapatan perkapita

pertahun mencapai $5.900US (data tahun

1993).
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EVOLUSI SEJARAH
 Kebanyakan negara Asia dan Afrika pernah dijajah 

oleh negara Erofa seperti Inggris, Perancis, Belgia, 

Belanda, Jerman, Portugal dan Spanyol.

 Struktur Perekonomian, pendidikan dan lembaga 

sosial negara tersebut dibentuk oleh bekas negara 

penjajah.

 setiap negara yang pernah dijajah oleh negara yang 

berbeda-beda akan memiliki kebudayaan, 

pembentukan kelembagaan dan sosial yang berbeda-

beda pula.

 India yang dijajah oleh Inggris, Philipina yang 

dijajah Spanyol dan Amerika, Vietnam dijajah oleh 

Perancis dan Indonesia yang dijajah oleh Belanda.

SUMBER FISIK DAN 

MANUSIA

 Potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara
sebagian besar dipengaruhi oleh sumberdaya
fisik (tanah, mineral, dan bahan mentah lainnya)
serta sumber daya manusia (baik jumlah
maupun tingkat pendidikan).

 Sumber daya manusia tidak terbatas pada
jumlah dan pendidikannya saja tetapi juga
meliputi pandangan kebudayaan mereka, sikap
terhadap pekerjaan dan keinginan untuk
memperbaiki diri.

 Tingkat kecakapan administratif seringkali
menentukan kemampuan sektor pemerintah
dalam mengubah struktur produksi dalam waktu
yang tepat.
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PERANAN SEKTOR PEMERINTAH 

DAN SWASTA

 Sebagian besar negara berkembang menganut

sistem ekonomi campuran.

 Besarnya pemilikan oleh pihak asing disektor

swasta merupakan variabel yang penting untuk

menentukan perbedaan diantara negara negara

berkembang.

PEMBANGUNAN EKONOMI 

DAN PERTUMBUHAN 

EKONOMI

File ini dpt di download melalui

http://ismailrasulong.wordpress.com

http://ismailrasulong.wordpress.com/
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TEORI-TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI

TERKEMUKA

1. Teori linier tahapan 

pertumbuhan ekonomi

2. Model-model neo klasik tentang 

perubahan struktural, dan

3. Paradigma ketergantungan 

internasional

TEORI LINIER TAHAPAN PERTUMBUHAN

EKONOMI

1. Proses pembangunan sebagai suatu seri urutan 
tahap-tahap yang harus dilalui oleh seluruh negara.

2. Mensyaratkan suatu kombinasi tabungan, 
penanaman modal, dan bantuan asing dengan 
jumlah yang tepat, agar negara berkembang dapat 
berjalan menelusuri pertumbuhan ekonomi yang 
menurut sejarahnya telah dilalui oleh negara maju.

3. Saat ini cara pendekatan linier dalam banyak hal 
telah diganti oleh dua aliran pemikiran ekonomi, 
yaitu (1) model neo-klasik perubahan struktural 
(neoclassic structural change models) dan (2) 
Paradigma ketergantungan internasional 
(international dependence paradigms) yang lebih 
radikal dan berorientasi politik)
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1. MODEL NEO-KLASIK PERUBAHAN

STRUKTURAL (NEOCLASSIC STRUCTURAL

CHANGE MODELS)

 Menggunakan teori ekonomi modern dan analisis 

statistik

 Sebagai suatu usaha untuk melukiskan proses 

intern perubahan struktural yang harus dialami 

oleh negara berkembang agar dapat berhasil 

menciptakan dan mempertahankan 

pertumbuhan ekonomi yang cepat

(2) PARADIGMA KETERGANTUNGAN

INTERNASIONAL (INTERNATIONAL

DEPENDENCE PARADIGMS)

 Paradigma ini memandang keterbelakangan

dalam kerangka hubungan kekuasaan

internasuonal dan dalam negeri, kelembagaan

dan kelakuan ekonom i yang bersifat struktural,

serta semakin meluasnya dperekonomian dan

masyarakat yang dualistik baik di dalam negeri

maupun diantara negara di dunia.
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TEORI TAHAPAN LINIER

Tahap pertumbuhan Rostow

 Rangsangan politik perang dingin pada tahun 1950-1960 
an yang menghasilkan suatu kompetisi untuk mencari 
kesetiaan negara-negara yang baru merdeka, muncullah 
doktrin tahapan pertumbuhan ekonomi.

 Menurut ajaran Rostow perubahan dari keterbelakangan 
kepada kemajuan dapat dijelaskan dalam suatu seri 
tahapan yang harus dilalui oleh semua negara.

 Negara yang maju seluruhnya telah melalui tahapan 
"tinggal landas ke arah pertumbuhan yang 
berkesinambungan" dan negara terbelakang yang masih 
dalam tahapan masyarakat tradisional atau tahap 
penyusunan kerangka landasan hanya tinggal mengikuti 
suatu set aturan pembangunan tertentu untuk tinggal 
landas.

 salah satu fikiran utama tentang pembangunan 

adalah bahwa bagi setiap upaya untuk tinggal 

landas mengharuskan adanya mobilisasi 

tabungan dalam dan luar negeri dengan maksud 

untuk menciptakan investasi yang cukup, untuk 

mempercepat pertumbuhan ekonomi.


