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Teori-teori Pembangunan Ekonomi: 
Empat Pendekatan 

 Pasca Perang Dunia Kedua, teori-teori 
pembangunan ekonomi didominasi oleh empat aliran. 
Keempat pendekatan tersebut adalah: 

1. Model pertumbuhan tahapan linear  

2. Teori dan pola perubahan stuktural 

3. Revolusi ketergantungan internasional 

4. Kontrarevolusi pasar bebas neoklasik 

 



Teori Tahapan Linear dan Pembangunan 
sebagai Pertumbuhan 

Model pertumbuhan tahapan linear menekankan 
pentingnya penggunaan injeksi modal secara besar-
besaran untuk membina pertumbuhan ekonomi. Hal ini 
didasarkan pada pengalaman dari Marshall Plan 

 

Pada Aliran ini, yang paling terkenal yaitu: 

1. Tahap-tahap pertumbuhan Rostow 

2. Modal Pertumbuhan Harrod-Domar 

 

 



Tahap-Tahap  
Pertumbuhan Rostow 

 Tokoh pencetus model ini adalah Walt W. Rostow, ahli 
sejarah ekonomi asal Amerika Serikat 

 Bukunya yang terkenal yaitu The Stage of Economic 
Growth 

 Identifikasikan semua masyarakat atas dimensi-dimensi 
ekonomi: Tahapan masyarakat tradisional, penyususnan 
kerangka dasar tahapan tinggal landas menuju 
pertumbuhan berkesinambungan, tahapan tinggal landas, 
tahapan menuju kematangan ekonomi, dan tahapan 
konsumsi masal yang tinggi. 

 Semua negara secara otomatis akan mengalaminya dan 
melewatinya hingga tahapan akhir. 

 Dengan pengerahan dana tabungan guna menciptakan 
bekal investasi yang memadai 



Model Pertumbuhan  
Harrod-Domar 



Kendala dan Batasan 

 Negara yang dapat menabung dan menginvestasikan 15-
20 persen dari GDP nya, akan mengalami pertumbuhan 
secara cepat 

 Sedangkan negara-negara miskin relatif kesulitan 
mendapatkan modal-modal baru, maka ditutupi 
melalui pinjaman luar negeri atau penarikan dana 
investasi dari perusahaan swasta luar negeri 

Kritik 

 Syarat perlu (necessary condition) VS Syarat cukup 
(sufficient condition) 

 



Model Perubahan Struktural 
Transformasi struktur perekonomian berbasisi sektor 
pertanian tradisional ke sektor industri yang lebih 
modern 

 

 



Revolusi Ketergantungan 
Internasional 
 Model ketergantungan internasional memandang 

negara-negara Dunia Ketiga sebagai korban kekakuan 
kelembagaan, politik, dan ekonomi baik skala 
domestik maupun internasional. Mereka terjebak 
dalam ketergantungan (dependence) dan dominasi 
(dominance) negara-negara kaya. 

 Di dalam pendekatan ini, terdapat tiga aliran 
pemikiran yang utama, yaitu: model ketergantungan 
neokolonialisme, model paradigma palsu, serta tesis 
pembangunan-dualistik 



Model Ketergantungan Neokolonial 
(neocolonial dependence model) 

 Ada kekuasaan yang tidak berimbang antara “center” 
dan “pariphery” 

 Kemiskinan di negara-negara Dunia Ketiga dikaitkan 
dengan keberadaan dan kebijakan kelompok negara-
negara industri kapitalis. 

 



Model Paradigma Palsu  
(false-paradigm model) 

 Keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga akibat 
dari tidak tepatnya saran yang diberikan oleh pakar 
internasional. 

 Para pembuat kebijakan yang pada umumnya 
mendapat latihan dan didikan dari negara-negara 
maju, menerapkan konsep-konsep asing dan model-
model teoritis yang tidak cocok dan tidak relevan 
untuk diterapkan di daerahnya. 



Tesis  
Pembangunan-Dualistik  

 Dunia terbagi ke dalam dua kelompok besar yaitu 
negara-negara kaya dan miskin. 

 Di negara-negara miski, jumlah penduduk kaya sangat 
sedikit dibanding jumlah penduduk miskin. 

 

 



Kontrarevolusi Neoklasik: 
Fundamentalisme Pasar 

 keterbelakangan negara-negara berkembang 
bersumber dari buruknya keseluruhan alokasi 
sumberdaya yang selama ini bertumpu pada 
kebijakan-kebijakan pengaturan harga yang tidak 
tepat dan adanya campur tangan pemerintah yang 
tidak tepat, serta adanya campur tangan pemerintah 
yang berlebihan. 


