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Pembangunan
Pembangunan merupakan bentuk perubahan 

sosial yang terencana
Perubahan sosial adalah segala perubahan pada 

lembaga-lembaga kemasyarakatan yang 
mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di 
dalamnya nilai, sikap dan pola perilaku antara 
kelompok dalam masyarakat  Selo Sumardjan

Tujuan pembangunan Indonesia  Pembukaan 
UUD 1945 



Sosiologi Pembangunan
Sosiologi mencoba memahami pembangunan 

dari sisi masyarakat dan melengkapi kajian-
kajian yang cenderung positivistik ala ilmu 
ekonomi

Sosiologi pembangunan berkembang pesat 
sejak tahun 1960-an

Sebagai bagian dari sosiologi, sosiologi 
pembangunan dipengaruhi oleh pemikir-
pemikir sosiologi klasik seperti Marx, Weber 
dan Durkheim



Sosiologi pembangunan berusaha untuk 
menjelaskan berbagai dampak baik positif 
maupun negatif dari pembangunan terhadap 
sosial budaya masyarakat.

Sosiologi pembangunan berkembang semakin 
pesat setelah USA gagal mensponsori 
pembangunan di negara-negara dunia ketiga

Kegagalan ini menimbulkan tanda tanya 
besar bagi ilmuan sosial  MENGAPA?



Dimensi dalam Sosiologi 
Pembangunan

1. Posisi negara miskin dalam hubungan sosial dan 
ekonominya dengan negara-negara lain

2. Ciri khas atau karakter dari suatu masyarakat 
yang mempengaruhi pembangunan

3. Hubungan antara proses budaya dan ekonomi 
yang mempengaruhi pembangunan

4. Aspek sejarah dalam proses pembangunan atau 
perubahan sosial yang terjadi

5. Penerapan berbagai teori perubahan sosial yang 
mempengaruhi kebijakan pembangunan nasional 
pada negara-negara berkembang



Perspektif Pembangunan
Modernisasi  USA
Dependensi   Amerika latin
Sistem Dunia



Modernisasi
Merupakan ide besar dari USA dalam rangka 

perang ideologi dengan sosialisme
Bertujuan untuk membantu membangun kembali 

negara-negara Eropa pasca PD II
Modernisasi bertumpu pada 2 pendekatan, yaitu 

pendekatan psikologi dan budaya
Pendekatan psikologi menekankan bahwa 

pembangunan ekonomi yang gagal pada negara 
berkembang disebabkan oleh mentalitas 
masyarakatnya



Pendekatan budaya lebih melihat kegagalan 
pembangunan pada negara berkembang 
disebabkan oleh ketidaksiapan tata nilai yang 
ada dalam masyarakatnya

Jadi untuk melakukan pembangunan 
diperlukan PERUBAHAN SIKAP MENTAL DAN 
TATA NILAI MASYARAKAT



Teori-teori modernisasi
Harrod Domar

Dicetuskan oleh Evsey Domar dan Roy Harrod
Titik beratnya adalah pada GNP, dimana untuk 
mencapai GNP yang tinggi diperlukan investasi

WW Rostow
Teori pertumbuhan tahapan linear
Pembangunan dikaitkan dengan perubahan corak 
produksi masyarakat dari agraris dengan budaya 
tradisional menuju masyarakat industri yang rasional



Tahapan linear WW Rostow



1. Masyarakat tradisional
 Bertumpu pada sektor pertanian
 Ilmu pengetahuan masih terbatas
 Masih terkungkung oleh kepercayaan 

kepercayaan supranatural
 Masyarakat masih statis
 Subsisten sehingga tidak ada investasi



2. Prakondisi untuk lepas landas
 Ada campur tangan puhak luar
 Terdapat usaha untuk melakukan investasi

3. Lepas landas
 Hilangnya hambatan untuk mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi
 Tabungan atau investasi meningkat 5-10 

persen
 Pertanian sudah menjadi lebih komersial
 Industri mulai bermunculan



4. Bergerak menuju kedewasaan
 Adopsi teknologi semakin meningkat
 Memantapkan posisi pada pereknomian global  

swasembada dan ekspor
 Tabungan dan investasi meningkat pada kisaran 10-

20 persen

5. Konsumsi massal yang tinggi
 Konsumsi tidak terbatas pada kebutuhan primer
 Perubahan orientasi produksi bukan saja pada 

barang kebutuhan primer
 Surplus ekonomi tidak lagi hanya untuk investasi, 

namun telah digunakan untuk kesejahteraan sosial
 Pembangunan berkelanjutan



Max Weber
Atika protestan dan semangat kapitalisme
Menekankan pada faktor “ide” sebagai pendorong 
perubahan

Bert F Hoselitz
Melengkapi kajian Rostow dengan faktor lingkungan 
yang meliputi perubahan pada pengaturan kelembagaan 
hukum, pendidikan, keluarga dan motivasi

David McClelland
Bahwa setiap orang secara psikologi menginginkan 
kemajuan dengan cara berprestasi
Prestasi yang diraih bukan saja didasarkan pada imbalan 
namun juga kepuasan



Teori Tokoh

Ketersediaan modal untuk 
investasi

Harrod

Aspek psikologi individu McClelland

Nilai-nilai budaya Weber

Lembaga-lembaga sosial politik Rostow dan Hoselitz



Kelemahan modernisasi
1. Modernisasi yang mendasarkan pada penggunaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi 
modern tidak dapat diikuti oleh semua negara

2. Tidak adanya indikator sosial pada modernisasi
3. Keterlibatan negara berkembang diabaikan, 

konsep persamaan hak dan keadilan sosial antara 
negara maju dan berkembang tidak menjadi 
sesuatu yang penting untuk dibicarakan

4. Modernisasi yang mendasarkan pada penggunaan 
iptek pada organisasi modern tidak dapat diikuti 
oleh semua negara

5. Tidak adanya indikator sosial pada modernisasi
6. Keberhasilan negara barat dalam melakukan 

modernisasi disebabkan oleh kekuasaan kolonial 
yang mereka miliki sehingga mampu mengeruk 
SDA dengan mudah dari negara berkembang 
dengan murah dan mudah



Keberhasilan negara barat dalam melakukan 
modernisasi disebabkan oleh kekuasaan 
kolonial yang mereka miliki sehingga mampu 
mengeruk sumberdaya alam dari negara 
berkembang dengan murah dan mudah. 
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