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Definisi PembangunanDefinisi PembangunanDefinisi PembangunanDefinisi Pembangunan

Pembangunan adalah suatu keadaan di mana 
ada perbaikan Development is “a state inada perbaikan. Development is “a state in 
which things are improving”

D l t i h f ti lDevelopment is a change from a particular 
state to those that are considered as better or 
improved (Saul M. Katz, Guide to Modernizing p ( , g
Administration for National Development, 
1966).



Indikator PembangunanIndikator PembangunanIndikator PembangunanIndikator Pembangunan



Pertumbuhan vs PembangunanPertumbuhan vs PembangunanPertumbuhan vs. PembangunanPertumbuhan vs. Pembangunan

• Pertumbuhan ekonomi merupakan salah 
satu aspek dari pembangunan ekonomi, 
t t i k d tid ktetapi keduanya tidak sama

• Pertumbuhan ekonomi: Ukuran untuk 
menilai output barang dan jasa dalam 
masa tertentu

• Pembangunan ekonomi: Ukuran untuk 
menilai kesejahteraan manusia dalammenilai kesejahteraan manusia dalam 
sebuah masyarakat.



Pertumbuhan EkonomiPertumbuhan Ekonomi
• Penggunaan ukuran 

pertumbuhan ekonomi 
d t b i bdapat memberi gambaran 
yang keliru tentang tingkat 
pendapatan di sebuah 
negara -- distribusi 
pendapatan seringkali tidakpendapatan seringkali tidak 
diperhitungkan. 

• Sekelompok kecil dari 
penduduk mungkin memiliki 
sejumlah besar kekayaan 
suatu negara. Maka tingkat 
kesejahteraan dari Apakah yang disebut sejahtera itu?

Copyright: chinagrove  http://www sxc hu

Gambaran tentang kemiskinan……?
Copyright: unseenob  http://www sxc hu mayoritas penduduk 

mungkin begitu rendah. 

Copyright: chinagrove, http://www.sxc.huCopyright: unseenob, http://www.sxc.hu



Apakah Pembangunan Mengurangi Kemiskinan?

Profil Kemiskinan #1

Wahyono (62), RT.07/07, Boyongsari, 
Panjang Baru, Kec.Pekalongan Utara.Panjang Baru, Kec.Pekalongan Utara.
Rumah: papan kayu, 4x6 m persegi.
Pekerjaan: kernet bus antar kota; 
pendapatan: tidak tentu, rata-rata Rp 
10 000/h i10.000/hari
Tanggungan: Tutiyati (istri, 52), anak 
bungsu (Dyah Ayu, 17), cucu (Moh 
Riyan, 7) & B. Nugroho (7).y , ) g ( )
Pekerjaan isteri: jual nasi bungkus, 
pendapatan Rp 5.000/hari. Jika tidak 
laku jualan, mengemis.



Profil Kemiskinan #2Profil Kemiskinan #2 

Udin (55), Dukuh Boyongsari, Panjang 
Baru Pekalongan UtaraBaru, Pekalongan Utara.
Rumah: bantuan pemerintah sejak 1986, 
semi permanen.
Pekerjaan: penjual besi bekas / rongsok; 
pendapatan Rp 10.000 – 15.000 / hari.
Tanggungan: Tasriah (istri, 48), Suparno 
(anak, 30), Tukiman (anak, 27), Sobirin 
(anak 25) cucu (Siti Rohmah 1 th)(anak, 25), cucu (Siti Rohmah, 1 th)
Pekerjaan istri: serabutan, tergantung 
pemberi kerja. 



Lingkaran Setan Kemiskinan
(Vicious Circle of Poverty)

Sumber: Barke & O´Hare, 1991:43



Pertumbuhan (Growth)Pertumbuhan (Growth)Pertumbuhan (Growth)Pertumbuhan (Growth)



Pertumbuhan EkonomiPertumbuhan EkonomiPertumbuhan EkonomiPertumbuhan Ekonomi
• Kinerja pembangunan dapat diukur dengan menggunakan parameter 

pendapatan, belanja, dan hasil (output) 

• PDB (Produk Domestik Bruto) = GDP (Gross Domestic Product)PDB (Produk Domestik Bruto)  GDP (Gross Domestic Product) 

– Nilai dari output (barang & jasa) yang diproduksi di suatu negara
pada periode tertentu. 

• PNB (Produk Nasional Bruto) = GNP (Gross National Product)

– Nilai dari output yang dihasilkan di sebuah negara ditambahp y g g
pendapatan netto yang diperoleh dari luar negeri. 

• PDB/PNB per kepala / per kapita: 

– Perhitungan dengan membagi jumlah penduduk.



Wujud Pertumbuhan EkonomiWujud Pertumbuhan Ekonomijj

• Pertumbuhan ekonomi tinggi yang didorong dengan
Shopping Mall in Saudi Arabia

Copyright : Christo Pacheco, http://www.sxc.hu

Dubai Skyline
Copyright: zchizzerz, http://www.sxc.hu

• Pertumbuhan ekonomi tinggi yang didorong dengan 
belanja modal (capital spending) terkadang 
menyembunyikan masalah-masalah ekonomi yg 
sebenarnya Bagaimana pendapatan nasional itusebenarnya -- Bagaimana pendapatan nasional itu 
didistribusikan? Siapa yg membelanjakan modal itu, dan 
apakah ada “tetesan ke bawah” (trickle down) kpd orang 
miskin?



Pendapatan Nasional -- Masalah 
Penggunaan PDB / PNB

Pendapatan Nasional -- Masalah 
Penggunaan PDB / PNBPenggunaan PDB / PNBPenggunaan PDB / PNB

• Keandalan (reliability) dari data?

– Apakah pengumpulan datanya akurat?

• Distribusi pendapatan?p p

– Apakah pendapatan itu dinikmati oleh semua 
rakyat atau hanya segelintir orang saja?rakyat, atau hanya segelintir orang saja? 



P d N i l M l hP d N i l M l hPendapatan Nasional - Masalah 
Penggunaan PDB/PNB

Pendapatan Nasional - Masalah 
Penggunaan PDB/PNB

K lit  hid ?• Kualitas hidup?

– Dapatkah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk 
mengukur perubahan kualitas hidup?

– Apakah peningkatan penghasilan membawa dampak g g
stress, bertambahnya jam kerja, bertambahnya masalah 
kesehatan dan masalah keluarga? 

• Dampak tingkat kurs?

– Perbedaan tingkat kurs (exchange rates) menyulitkanPerbedaan tingkat kurs (exchange rates) menyulitkan 
perbandingan antar negara -- ada kebutuhan untuk 
menggunakan satu kurs saja, tetapi kurs yang mana dan 
b il i ?



Masalah Pengukuran Masalah Pengukuran g
Dengan PDB/PNB

g
Dengan PDB/PNB

• Ekonomi informal -- pasar gelap?

• Sebagian kegiatan ekonomi tidak 
tercatat -- pertanian subsistensi, 
transaksi barter, dsb. 

• Sebagian kegiatan ekonomi 
dilakukan secara ilegal -- pekerja 
bangunan “sub-kontrak”, jual-beli 
narkoba dsbnarkoba, dsb. 

• Bekerja tanpa upah tidak tercatat 
dlm PDB, tetapi tetap bisa 

i k tk k j ht

Tidak nyaman bekerja di sini, tetapi dari sisa-sisa inilah dia bisa 
bertahan hidup. 

Title: Sierra Leone Liberia. Copyright: Photolibrary Group
meningkatkan kesejahteraan, 
kegiatan altruisme, ibu rumah-
tangga, dsb.



Pembangunan / DevelopmentPembangunan / DevelopmentPembangunan / DevelopmentPembangunan / Development



Mengukur Kinerja Mengukur Kinerja g j
Pembangunan

g j
Pembangunan

• Pembangunan membutuhkan adanya instrumen 
t k k ti k t k j ht iuntuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia 

• Karena itu secara konseptual pembangunan 
bersifat normatif -- tergantung kepada penafsiran 
yang subjektif 

• Apa saja yang harus dimasukkan sebagai 
instrumen pengukur kesejahteraan?



Relativitas PembangunanRelativitas Pembangunan

• Tingkat kemiskinan

– Absolute poverty

– Relative povertyp y

• Ketimpangan 
(inequality)(inequality)

• Kemajuan -- apa yang 
disebut kemajuan

Rumusan kita tentang kemajuan (progress) bisa sangat
subjektif. Apa makna kemajuan bagi suku-suku asli di seluruh
dunia?

disebut kemajuan 
sesungguhnya? 

Title: Navajos refuse casino riches. Copyright: Stock.Xchng



Apakah yg disebut Miskin?Apakah yg disebut Miskin?

G d k h h dKaum Gypsi di Rumania -- apakah orang ini hidup 
dalam kemiskinan? 

Copyright: ghitulescu radu, http://www.sxc.hu

Seorang penduduk pedesaan di Cina. Di tengah 
limpahan sumberdaya, apakah dia miskin? 
Copyright: Mark Forman, http://www.sxc.hu

• Poverty is a ‘relative’ term



Makna Pembangunan Makna Pembangunan gg
• Kemerdekaan politik?

• Kecukupan gizi (sustenance)?• Kecukupan gizi (sustenance)?

• Pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development)?development)?

• Martabat (self esteem)?

• Proporsi kegiatan di berbagai sektor dalam ekonomi:

– PrimerPrimer

– Sekunder

– Tersier.



Makna Kebebasan 
dlm Pembangunan
Makna Kebebasan 
dlm Pembangunandlm Pembangunandlm Pembangunan

• Rakyat Iraq mestinya sudahRakyat Iraq mestinya sudah 
memperoleh kebebasan 
(freedom) setelah Amerika 
melancarkan ‘Operationmelancarkan Operation 
freedom’. Tetapi apakah 
mereka benar-benar 
“bebas”? Apakah 
kesejahteraan mereka telah 
meningkat atau justru 

Copyright: Photolibrary Group
g j

sebaliknya?



Human Development Human Development p
Index

p
Index



Human Development Index (HDI)Human Development Index (HDI)

• HDI – A socio-economic measure

• Focus on three dimensions of human welfare:

•Longevity – Life expectancy

•Knowledge – Access to educationKnowledge Access to education, 
literacy rates

St d d f li i GDP it•Standard of living – GDP per capita: 
Purchasing Power Parity (PPP)



Indikator Lainnya?Indikator Lainnya?Indikator Lainnya?Indikator Lainnya?



RefleksiRefleksiRefleksiRefleksi

Rumusan dan indikator 
pembangunan akan selalu 
menjadi perdebatan danmenjadi perdebatan dan 
berkembang sejalan dengan 
perkembangan pemikiranperkembangan pemikiran 
teoretis tentang pembangunan.


