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Pertanyaan-pertanyaan Mendasar

 Apa yang menyebabkan suatu negara mengalami 
proses pembangunan yang lebih cepat ?

 Apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara sedang 
berkembang untuk memperbaiki standar hidup 
mereka?

 Bisakah penanggulangan terhadap kemiskinan, 
pengangguran, dan ketimpangan menjawab 
permasalahan-permasalahan yang timbul pada 
negara-negara sedang berkembang?



Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pengertian

 Ilmu Ekonomi berkaitan dengan alokasi sumber daya untuk
menghasilkan barang dan jasa.

Bahasannya mencakup:

 Efisiensi dan alokasi sumber-sumber produktif yang

langka untuk menghasilkan barang dan jasa secara

optimal.

 Ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu ekonomi yang
bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi yang
dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan cara-
cara untuk mengatasi masalah-masalah itu supaya negara
tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat.

Tujuan analisisnya:

 Menelaah faktor-faktor penyebab ketiadaan pembangunan

 Mengemukakan beberapa pendekatan, cara-cara, dan pilihan
kebijaksanaan.



Ruang Lingkup Pembangunan 

Ekonomi

 Memberikan gambaran tentang berbagai sifat
perekonomian masyarakat di negara-negara
sedang berkembang dan implikasinya terhadap
kemungkinan untuk membangun ekonomi
kawasan/ negara tersebut.

 Memberikan berbagai pilihan kebijaksanaan
pembangunan yang dapat dilakukan dalam usaha-
usaha untuk mempercepat proses pembangunan
ekonomi di negara tersebut.



Definisi Pembangunan Ekonomi

Definisi Lama:

 Menurut definisi lama, 
pembangunan ekonomi adalah 
suatu proses yang menyebabkan 
pendapatan per kapita suatu 
masyarakat meningkat dalam 
jangka panjang.

 Unsur yg terkandung di dalamnya:

 Pembangunan sebagai suatu 
proses.

 Usaha meningkatkan pendapatan 
per kapita.

 Kenaikan pendapatan per kapita 
harus berlangsung dlm jangka 
panjang

 Menurut definisi 
baru, 
pembangunan 
ekonomi adalah 
suatu proses 
multidimensional 
yang melibatkan 
perubahan-
perubahan dalam 
struktur, sikap dan 
faktor 
kelembagaan, juga 
percepatan 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pengurangan 
ketidakadilan dan 
penghapusan 
kemiskinan 
absolut.



 Dalam Pembangunan 

ekonomi (economic 

development) terkandung 

arti adanya usaha untuk 

meningkatkan pendapatan 

per kapita masyarakat atau 

GDP yang kenaikannya 

dibarengi oleh perombakan 

dan modernisasi serta 

memperhatikan aspek 

pemerataan pendapatan 

(income equity)

 Pertumbuhan Ekonomi

diartikan sebagai 

kenaikan GDP tanpa 

memandang kenaikan 

itu lebih besar atau lebih 

kecil dari pertumbuhan 

penduduk dan tanpa 

memandang apakah ada 

perubahan struktur 

ekonominya atau tidak.



Tujuan Pembangunan 

Ekonomi

 Pembangunan ekonomi bertujuan 

sebagai suatu usaha untuk mengurangi 

atau menghapus kemiskinan, 

ketimpangan dalam distribusi 

pendapatan dan pengangguran dalam 

konteks luas pertumbuhan ekonomis 

secara menyeluruh.




