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Paradigma Neo Ekonomi

 Lahir atas kritik terhadap paradigma pertumbuhan.
 Paradigma pertumbuhan hanya menjelaskan pertumbuhan

ekonomi secara agregate sehingga tidak dapat
menguraikan apakah terjadi pengurangan penduduk
miskin.

 Angka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita
tidak mengungkap nasib kaum miskin, tidak mengungkap
ketimpangan yang terjadi satu negara

 Pertumbuhan Indonesia 7-8% per tahun sampai tahun
1980-an dan tahun 2004-2014, tidak dapat menunjukkan
berapa jumlah kaum miskin, apakah jumlahnya meningkat
atau menurun. Ekonomi dapat tumbuh tinggi, tetapi
ketimpangan tetap tinggi.

 Paradigma Neo Ekonomi menitikberatkan pertumbuhan
ekonomi yang disagregate (dirinci), sehingga bagaimana
nasib kaum miskin dapat diketahui.
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Dudley Seers
 Pengalaman tahun 1950-an dan 1960-an menunjukkan bahwa

meskipun banyak negara-negara berkembang berhasil mencapai
target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% rata-rata per tahun,
sebagaimana ditargetkan oleh PBB, akan tetapi nasib sebagian
terbesar masyarakat miskin tidak mengalami perbaikan.

 Untuk itu, ada kehendak untuk mengganti (dethronement of
GNP) sebagai tolok ukur pembangunan, dan meredefinisikan
kembali paradigm pertumbuhan (Todaro, 1977:61).

 Lebih jauh Seers menyatakan : “Dengan singkat, pembangunan
ekonomi didefinisikan kembali di dalam pengertian
pemberantasan atau penurunan kemiskinan, ketimpangan, dan
pengangguran, di dalam konteks pertumbuhan ekonomi.”
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Dudley Seers

 Dengan demikian, Seers menyebutkan bahwa tolok ukur
pembangunan harus didisagregasikan menjadi tiga (3)
pertanyaan pokok :
1. Apa yang terjadi dengan kemiskinan?
2. Apa yang terjadi dengan ketimpangan?
3. Apa yang terjadi dengan pengangguran?

 Apabila di satu negara tadi kemiskinan, ketimpangan, dan
pengangguran mengalami penurunan yang substansial, maka
negara tadi berhasil membangun.
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Dudley Seers

 Keberhasilan menurunkan/menghapus ketimpangan dapat kita
ukur dari seberapa jauh penduduk yang berada di bawah garis
kemiskinan mengalami penurunan.

 Prof. Sajogyo menetapkan garis kemiskinan untuk Indonesia
adalah :
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Untuk Daerah Kota Untuk Daerah Desa

Tingkat
konsumsi(pengeluaran)

360 kg ekuivalensi
beras per kapita per
tahun

240 kg ekuivalensi
beras per kapita per
tahun

Kota Desa

Paling Miskin 270 kg 180 kg

Miskin Sekali 360 kg 240 kg

Miskin 480 kg 320 kg

Kemudian
garis

kemiskinan
dirubah



Dudley Seers

 Keberhasilan menurunkan pengangguran diukur dari jumlah
orang yang menganggur atau setengah menganggur

 Orang yang menganggur adalah angkatan kerja (orang yang
berumur 17-60 tahun) yang tidak bekerja dan sedang mencari
pekerjaan.

 Orang yang setengah menganggur adalah orang yang bekerja
kurang dari 35 jam/minggu

 Ukuran dari seberapa jauh pembangunan berhasil
menurunkan/memberantas ketimpangan diukur dari Indeks
Gini atau Gini Ratio atau Angka Gini.

 Untuk menjelaskan Angka Gini, kita perlu tahu kurve Lorentz.
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Kurve Lorenz

C

Pendapatan 75%
Nasional

50%

10%

A      10%           50%      75%
Penduduk

AC : Kurve Lorenz yang dalam hal ini menunjukkan keadaan dimana terdapat pemerataan pendapatan yang
sempurna.

: Line of Perfect Equality
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Kurve Lorenz
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AC : Kurve Lorenz yang dalam hal ini menunjukkan keadaan dimana terdapat pemerataan pendapatan yang

sempurna.

: Line of Perfect Equality
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Keterangan

Gini Ratio = Bidang antara Kurve Lorenz + LoPE
---------------------------------------

∆ ACD

Pemerataan Sempurna =       O
-------- = 0
∆ ACD

Ketimpangan Sempurna =   ∆ ACD
-------- = 1
∆ ACD

Jadi Indeks Gini Ratio bergerak dari 0 – 1;  0 : merata sekali; 1 : timpang sekali
Negara yang GR ≤ 0,35 dipandang cukup merata;
makin besar GR, makin timpang; sebaliknya makin kecil (mendekati 0) GR, makin
merata.
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Mahbub Ul Haq

 Tahun 1960-an negara2
berkembang mengambil keputusan
penting :

 Demonstration Effect
 Fusion Effect
 Compression Effect
 Trickle-down Effect
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Permasalahan (1)

Upaya-upaya yang dilakukan negara
berkembang adalah upaya mengejar yang
palsu (cathing-up fallacy), sebab :
1. Perbedaan pertumbuhan ekonomi

antara negara maju dgn negara
berkembang;

2. Pertumbuhan ekonomi yg tinggi tdk
diserta dgn pemberantasan kemiskinan
melalui trickle-down effect----hal ini
sangat tergantung pada struktur
pertumbuhan itu sendiri.
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Permasalahan (2)

3. Oleh karena negara
berkembang memiliki sistem
distribusi yg jelek, dan karena
institusi yg menciptakan
pertumbuhan tdk netral, akan
ttp cenderung mengacu pada
kepentingan golongan atas,
maka distribusi pendapatan
cenderung tdk merata.
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Permasalahan (3)

Hal ini dapat digambarkan pada
kurve Production Possibility
Frontiers, yaitu kurve yg
menunjukkan berbagai
kemungkinan kombinasi
produksi barang mewah dan
barang kebutuhan pokok, jika
semua sumber di suatu negara
digunakan.
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Terimakasih
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