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Meskipun seluruh manusia menghuni
satu planet yang sama, planet ini
sebenarnya terbagi menjadi dua dunia, 
yakni dunia orang-orang kaya dan dunia
orang-orang miskin.
--- Raanan Weitz, 1986

Lebih dari tiga perempat penduduk tinggal di negara-negara berkembang, namun mereka
semua hanya menikmati 16 persen dari total pendapatan dunia—sedangkan 20 persen
penduduk terkaya di dunia menikmmati hampir 85 persen dari seluruh pendapatan global
---United Nations Development Program, Human Development 

Report, 1995



What Do You Think?



Tujuan utama kita dalam pembangunan adalah untuk mengurangi kesenjangan
yang terjadi diantara negara-negara di dunia dan di dalam negara itu

sendiri….Tantangan utama pembangunan pada zaman kita saat ini adalah
tantangan terhadap timbulnya penyatuan (inclusion)

James D Wolfensohn, Presiden Bank Dunia, 1998





Ciri Negara Berkembang
• GNP perkapita

• Andil Industri(manufaktur)

• < 10% GNP untuk LDCs

• ≤ 20% GNP untuk Developing countries

• Tingkat pengangguran lokal. Batasnya kira-kira
lebih dari 25% angkatan kerjayang ada

• Tingkat melek huruf masih dibawah 80% dari
penduduk yang berumur15 tahun keatas atau
berarti yang butahuruf masih diatas 20%

• Persentase urbanisasi diatas 3% setiaptahun

• Angka kematian bayi masihtinggi



Istilah
• Developing countries(negara-negaraberkembang) 

: Digunakan untuk menunjuk negara-negara yang 

keadaan ekonominya lumayan baik.

• Less developed Countries (LDCs) :untuk menunjuk

negara-negarayang sangat terbelakang atau

yang sangat miskin dibandingkan dengan

developing countries.



Pembangunan
Pembangunan (development) secara tradisional
diartikan sebagai kapasitas dari sebuah
perekonomiannasional--yang kondisi ekonomi
awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun
waktu yang cukup lama– untuk menciptakan dan
memperthankan kenaikan pendapatan nasional
atau GNP pada tingkat yang lebih tinggi

Tantangan utama pembangunan..adalah
memperbaiki kualitas kehidupan (tidak hanya
berkenaan dengan pendapatan tinggi), yg pada
akhirnya pembangunan harus dipandang sebagai 
suatu proses yang multidimensional



Mengukur Pembangunan
1.Kekayaan rata-rata

Sebuag masyarakat dinilai berhasil melaksanakan

pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi

masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian

yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau

produktivitas negara tersebut tiap tahunnya.



Mengukur Pembangunan
2.Pemerataan

Bangsa atau negara yang berhasil melakukan

pembangunan adalah mereka yang disamping tinggi

produktivitasnya, penduduknya juga makmur dan

sejahtera secara relatif merata.



Mengukur Pembangunan
3.Kualitas Kehidupan

• Rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun

• Rata-rata jumlah kematian bayi

• Rata-rata persentase buta huruf dan melek huruf



Mengukur Pembangunan
4.Lingkungan Hidup

Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya dan

merata pendapatan penduduknya, bisa saja berada

dalam sebuah proses untuk menjadi miskin karena

tidak mempedulikan dampak terhadap lingkungan.



Mengukur Pembangunan
5. Keadilan Sosial dan Pembangunan

Keadilan Sosial, Ekonomi dan Pengaruh Politis


