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Pengertian Pengertian 
Ekonomi Pembangunan Ekonomi Pembangunan 

Ekonomi pembangunan (Ekonomi pembangunan (economics of economics of 
developmentdevelopment) adalah ilmu ekonomi yang ) adalah ilmu ekonomi yang 
mempelajari transformasi  struktural  dan mempelajari transformasi  struktural  dan 
kelembagaan dari seluruh masyarakat  yang kelembagaan dari seluruh masyarakat  yang 
pada hakekatnya akan menghasilkan kemajuan pada hakekatnya akan menghasilkan kemajuan 
ekonomi secara efisien bagi sebagian besar ekonomi secara efisien bagi sebagian besar 
penduduk penduduk 

Pengertian Pengertian 
Pembangunan EkonomiPembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi (Pembangunan ekonomi (economic of economic of 
developmentdevelopment) adalah usaha) adalah usaha--usaha untuk usaha untuk 
meningkatkan taraf hidup suatu  bangsa yang meningkatkan taraf hidup suatu  bangsa yang 
sering kali diukur dengan tinggi rendahnya sering kali diukur dengan tinggi rendahnya 
pendapatan riel  per kapita pendapatan riel  per kapita 
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses Pembangunan ekonomi adalah suatu proses 
peralihan (transisi) dari tingkat ekonomi tertentu peralihan (transisi) dari tingkat ekonomi tertentu 
yang bercorak sederhana menuju ke tingkat yang bercorak sederhana menuju ke tingkat 
ekonomi yang lebih majuekonomi yang lebih maju
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Lanjutan...!Lanjutan...!
Pembangunan Pembangunan merupakanmerupakan prosesproses transformasitransformasi
yang yang dalamdalam perjalananperjalanan waktuwaktu ditandaiditandai oleholeh
perubahanperubahan strukturalstruktural, , yaituyaitu perubahanperubahan padapada
landasanlandasan kegiatankegiatan ekonomiekonomi maupunmaupun padapada
kerangkakerangka susunansusunan ekonomiekonomi masyarakatmasyarakat yang yang 
bersangkutanbersangkutan
Tujuan pembangunan ekonomi di samping Tujuan pembangunan ekonomi di samping 
untuk menaikkan  pendapatan nasional riel juga untuk menaikkan  pendapatan nasional riel juga 
untuk meningkatkan produktivitasuntuk meningkatkan produktivitas

Pembangunan mempunyai arti yang sangat Pembangunan mempunyai arti yang sangat 
luas, dimana tujuannya adalah peningkatan luas, dimana tujuannya adalah peningkatan 
produksiproduksi
PPembangunan ekonomi sebagai suatu proses embangunan ekonomi sebagai suatu proses 
multidimensional yang mencakup perubahan multidimensional yang mencakup perubahan 
struktur, sikap hidup dan kelembagaanstruktur, sikap hidup dan kelembagaan
Pembangunan ekonomi juga merupakan Pembangunan ekonomi juga merupakan 
pengurangan ketidakmerataan distribusi pengurangan ketidakmerataan distribusi 
pendapatan  dan pemberantasan kemiskinanpendapatan  dan pemberantasan kemiskinan

Lanjutan...!Lanjutan...!
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Dengan adanya pembangunan ekonomi akan Dengan adanya pembangunan ekonomi akan 
terjadi pertumbuhan ekonomi yaitu proses terjadi pertumbuhan ekonomi yaitu proses 
peningkatan produksi barang dan jasa dalam peningkatan produksi barang dan jasa dalam 
kegiatan ekonomi masyarakatkegiatan ekonomi masyarakat
Pertumbuhan  menyangkut perkembangan Pertumbuhan  menyangkut perkembangan 
berdimensi tunggal diukur dengan berdimensi tunggal diukur dengan 
meningkatnya produksi dan pendapatanmeningkatnya produksi dan pendapatan
Setiap pembangunan ekonomi  diharapkan Setiap pembangunan ekonomi  diharapkan 
dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dapat merangsang pertumbuhan ekonomi 
yang digambarkan dengan peningkatan yang digambarkan dengan peningkatan 
pendapatan  nasional atau pendapatan per pendapatan  nasional atau pendapatan per 
kapita masyarakat kapita masyarakat 

Lanjutan...!Lanjutan...!

PertumbuhanPertumbuhan dandan
PerkembanganPerkembangan EkonomiEkonomi

PertumbuhanPertumbuhan ekonomiekonomi berpokokberpokok padapada prosesproses
peningkatanpeningkatan produksiproduksi barangbarang dandan jasajasa dalamdalam
kegiatankegiatan ekonomiekonomi masyarakatmasyarakat. . PertumbuhanPertumbuhan
iniini ditandaiditandai adanyaadanya peningkatanpeningkatan pendapatanpendapatan
(PDB, PDRB, (PDB, PDRB, pendapatanpendapatan per per kapitakapita) ) daridari
waktuwaktu keke waktuwaktu
PerkembanganPerkembangan ekonomiekonomi berkaitanberkaitan dengandengan
pahanpahan evolusievolusi, , bukanbukan berhubunganberhubungan langsunglangsung
dengandengan pertumbuhanpertumbuhan ataupunataupun pembangunanpembangunan
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Ada beberapa alasan mengapa Ada beberapa alasan mengapa 
muncul pembangunan ekonomimuncul pembangunan ekonomi

Adanya kenyataan bahwa suatu negara Adanya kenyataan bahwa suatu negara 
pendapatan nasionalnya hanya mampu pendapatan nasionalnya hanya mampu 
mengimbangi pertambahan penduduk. Dari sisi mengimbangi pertambahan penduduk. Dari sisi 
lain ada negara yang mempunyai sisa lain ada negara yang mempunyai sisa 
pendapatan untuk investasi guna menaikkan pendapatan untuk investasi guna menaikkan 
standar kehidupan masyarakatnyastandar kehidupan masyarakatnya
Adanya perbedaan tingkat hidup antara negara Adanya perbedaan tingkat hidup antara negara 
yang satu dengan negara yang lain, perbedaan yang satu dengan negara yang lain, perbedaan 
ini semakin besarini semakin besar
Adanya kehendak dari negara untuk Adanya kehendak dari negara untuk 
berkembang yang selama ini disadari tingkat berkembang yang selama ini disadari tingkat 
hidupnya yang rendah. Mereka menghendaki hidupnya yang rendah. Mereka menghendaki 
tingkat hidup yang lebih tingi  melalui tingkat hidup yang lebih tingi  melalui 
peningktan kemakmuran ekonomi atau peningktan kemakmuran ekonomi atau 
kesejahteraankesejahteraan

MMembedakan apakah suatu negara itu embedakan apakah suatu negara itu 
negara maju atau negara yang sedang negara maju atau negara yang sedang 

berkembang berkembang 

dengan ukuran deskriptif dan dengan ukuran deskriptif dan 
kuantitatif; kuantitatif; 
dengan ukuran struktur dengan ukuran struktur 
perekonomian; dan perekonomian; dan 
dengan ukuran distribusi dengan ukuran distribusi 
pendapatan pemilik faktor produksipendapatan pemilik faktor produksi
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Perhatian Negara Maju pada Perhatian Negara Maju pada 
Negara BerkembangNegara Berkembang

Bersifat politis, yaitu mencegah Bersifat politis, yaitu mencegah 
masuknya pengaruh dari blok lain;masuknya pengaruh dari blok lain;
Bersifat ekonomis, yaitu untuk Bersifat ekonomis, yaitu untuk 
memperluas perdagangan memperluas perdagangan 
internasional;internasional;
Bersifat perikemanusiaanBersifat perikemanusiaan

Manfaat Pembangunan EkonomiManfaat Pembangunan Ekonomi

pembangunan ekonomi juga meningkatkan pembangunan ekonomi juga meningkatkan 
kesejahteraan penduduk karena pembangunan  kesejahteraan penduduk karena pembangunan  
ekonomi tersebut  akan menambah ekonomi tersebut  akan menambah 
kesempatan untuk mengadakan pilihan yang kesempatan untuk mengadakan pilihan yang 
lebih baiklebih baik
Pembangunan ekonomi juga memberikan Pembangunan ekonomi juga memberikan 
suatu kebebasan untuk memelih kesenangan suatu kebebasan untuk memelih kesenangan 
yang lebih luas. Dengan pembangunan yang lebih luas. Dengan pembangunan 
ekonomi akan tersedia barang lebih banyak ekonomi akan tersedia barang lebih banyak 
untuk pemuas kebutuhan dan juga lebih untuk pemuas kebutuhan dan juga lebih 
banyak kesempatan untuk hidup bersenangbanyak kesempatan untuk hidup bersenang--
senang, juga akan tersedia jasa guna senang, juga akan tersedia jasa guna 
memenuhi kebutuhan hidup manusia.memenuhi kebutuhan hidup manusia.
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Lanjutan...!Lanjutan...!

Pembangunan ekonomi juga memungkinkan Pembangunan ekonomi juga memungkinkan 
orang untuk memikirkan lebih banyak sifatorang untuk memikirkan lebih banyak sifat--
sifat perikemanusiaan, karena semakin banyak sifat perikemanusiaan, karena semakin banyak 
sarana yang tersediasarana yang tersedia
Pembangunan ekonomi dapat memberikan Pembangunan ekonomi dapat memberikan 
kepada manusia kemampuan yang lebih besar kepada manusia kemampuan yang lebih besar 
untuk menguasai alam sekitarnya dan untuk menguasai alam sekitarnya dan 
mempertinggi tingkat kebebasannya  dalam mempertinggi tingkat kebebasannya  dalam 
mengadakan suatu  tindakan tertentumengadakan suatu  tindakan tertentu

Pembangunan 
Jalan Kelok 9

Hambatan dalamHambatan dalam
Pembangunan EkonomiPembangunan Ekonomi

Lingkaran SetanLingkaran Setan KemiskinanKemiskinan
Tingkat Pembentukan Modal yang Tingkat Pembentukan Modal yang 
RendahRendah
Hambatan SosioHambatan Sosio--budayabudaya
Dampak Kekuatan InternasionalDampak Kekuatan Internasional
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Sekian...!Sekian...!


