
Teori Ketergantungan



• Teori ini berpendapat bahwa kemiskinan yang 
terdapat di negara-negara berkembang yang 
mengkhususkan diri pada produksi pertanian
adalah akibat dari struktur perekonomian
dunia yang bersifat eksploitatif

• Bersumber pada teori Karl Marx : Filsafat
Materialisme



1. Raul Prebisch : Industri Substitusi
Impor

• Fokus perhatian : Mengapa negara-negara yang 
melakukan spesialisasi di bidang industri menjadi
negara-negara kaya, sedangkan mereka yang 
memilih bidang pertanian tetap saja miskin.

• “Manifesto ECLA”  The Economic Development of 
Latin Amerika and Its Principal Problem

• Negara-negara berkembang harus melakukan
industrialisasi, bila mau membangun dirinya
industri substitusi impor dan kebijakan proteksi

• Prebisch menolak teori ekonomi terpimpin atau
teori ekonomi liberal.



2. Perdebatan tentang Imperialisme
dan Kolonialisme

• Mengapa bangsa-bangsa di Eropa
melakukan ekspansi keluar dan
menguasai bangsa-bangsa lain, baik
secara politis maupun secara ekonomis. 
Apa yang menjadi dorongan utamanya?



• Kelompok teori yang menekankan idealisme
manusia dan keinginannya untuk menyebarkan
ajaranTuhan, untuk menciptakan dunia yang lebih
baik

• Kelompok teori yang menekankan kehausan
manusia terhadap kekuasaan, untuk kebesaran
pribadi maupun kebesaran masyarakat dan
negaranya

• Kelompok teori yang menekankan pada
keserakahan manusia, yang selalu berusaha
mencari tambahan kekayaan, yang dikuasai oleh
kepentingan ekonomi



God, Glory, Gold

• God

Motivasi penjelahan bangsa Eropa adalah
menyebarkan agama

• Glory

imperialisme dan kolonialisme bukan kepentingan
agama atau ekonomi melainkan kehausan akan
kekuasaan

• Gold

imperialisme terjadi karena dorongan untuk mencari
pasar dan investasi yang lebih menguntungkan



3. Paul Baran : Sentuhan yang 
Mematikan dan Kretinisme

• The Political Economic of Growth :Sentuhan
negara-negara kapitalis mengakibatkan
negara-negara pra-kapitalis terhambat
kemajuannya dan akan terus hidup dalam
keterbelakangan.

• Negara-negara pinggiran mengalami penyakit
Kretinisme

• Bukan akumulasi modal namun penyusutan
modal



4. Andre Gunder Frank : Pembangunan 
Terbelakang

• Capitalism and Underdevelopment in Latin America

• Hubungan negara pinggiran atau dengan negara pusat
pasti menghasilkan apa yang disebutnya the 
development of underdevelopement, hanya ada satu
cara bagi negara pinggiran untuk maju : ?

• Keterbelakangan merupakan sebuah proses ekonomi, 
politik, sosial yang terjadi sebagai akibat globalisasi dari
sistem kapitalisme

• Ada tiga komponen : Modal asing, pemerintah lokal di
negara satelit dan kaum borjuasi, pembangunan hanya
terjadi di kalangan mereka.



Theonio Dos Santos : Membantah
Frank

• Bagi Frank, hubungan negara metropolis selalu
berakibat negatif bagi negara satelit.  

• Dos santos, negara pinggiran atau satelit bisa juga
berkembang, meskipun perkembangannya
merupakan perkembangan tergantung.

• Sumbangan Dos Santos diantaranya adalah :

ketergantungan kolonial, ketergantungan
finansial-industrial, ketergantungan teknologis-
industrial.



• Ketergantungan adalah keadaan dimana
kehidupan ekonomi negara-negara tertentu
dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi
dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, 
dimana negara-negara tertentu ini hanya
berperan sebagai penerima akibat saja.

• Saling Ketergantungan??



Kritik Teori Ketergantungan

• Bill Warren :Industrialisasi kapitalis tercapai
dan perkambangannya cukup baik di negara-
negara berkembang , ikatan ketergantungan
semakin kendor, namun bukan berarti
imperialisme hilang perubahan terjadi

• Fernando Henrique Cardoso : Associated-
dependent development 

• Peter Evans : Dependent Development


