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Pembangunan Secara Spontan :

Pembangunan ekonomi yang berlangsung tanpa 

adanya campurn tangan pemerintah yang 
berlangsung sejak adanya revolusi industri.



Ciri –ciri

• Berjalan tanpa petunjuk dan arahan dari 

pemerintah

• Berjalan lebih lambat

• Akumulasi modal secara perlahan

• Sumber perkembangan dari kelas wiraswasta



Proses Perkembangan Ekonomi

Fase Statis

Pasca Perang Salib

Penemuan Daerah 

Baru

Revolusi Industri

Reformasi 

Renaisanse

Pembangunan ekonomi pesat dilihat dengan adanya 

kenaikan upah



Negara Pengikut

Negara – Negara dikawasan eropa barat (Inggris, 

Perancis, Belanda)



Pembangunan yang didorong :

Perkembangna ekonomi yang diatur oleh 

pemerintah, yang ditujukan untuk 

menghimpun kekuatan dalam negeri



Ciri - ciri

•Diatur dan dipimpin oleh pemerintah

•Pembangunan ekonomi ditanggung oleh golongan 

petani

•Pembangunan ekonomi berlangsung lebih cepat

•Pembangunan ekonomi dilakukan oleh kelasa feodal

•Membutuhkan kapital relative kebih kecil



Proses Perkembangan Ekonomi

Struktur social dan ketaatan terhadap pemerintah dipertahnkan

Pemerintah mempelopori pengadaan investasi

Free enterprise / usaha bebas

Usaha swasta mengikuti jejak pemerintah



Negara Pengikut

Jepang



Pembangunan yang dipaksakan:

• Pembangunan ekonomi dimana pemerintah 

ikut secara aktif dan langsung mengendalikan 

gerak perekonomian melalui suatu proses 

pengambilan keputusan yang terpusat ( 

Lincolin Arsyad)

• Pembangunan ekonomi yang didasrkan pada 

pemilikan dan pengawasan pemerintah 

seluruhnya (Irawan & suparmoko )



Ciri - ciri

•Pemerintah berfungsi sebagai pengendali (kontrol)

•Proses pembangunan ekonomi menggunakan rencana-

rencan lima tahun

•Terjadi dualisme ekonomi

•Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh keadaan 

politik

•Perkembangan industri disektor industri berat

•Diberlakukan penekanan konsumsi



Proses Perkembangan Ekonomi

Adanya kebijakan ekonomi 

baru

Disusun rencana pembangunan lima 

tahun

Proses kolektifisasi

Industrialisasi

Sistem perekonomian 

campuran

Penekanan Konsumsi



Negara Pengikut

Uni Sovyet (system ekonomi sosialis) 



Perkembangan di Negara Sedang Berkembang

Pembangunan ekonomi yang ada didalam 

Negara-negara yang mempunyai sifat aspek-

aspek kemiskinan



Ciri - Ciri

•Keterbatasan capital

•Keterbatasan pengetahuan teknis

•Karakter Negara sedang berkembang

•Masalah utamanya kemiskinan



Latar Belakang Kemiskinan

Dual ekonomi

Turunya kekuasaan barat

Perkembangan Internasional



Negara Pengikut

Indonesia, Chili, Uni Afrika Selatan.
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