Post-Development

Penutup






Teori yang menolak adanya pembangunan
karena menganggap bahwa pembangunan
yang ada berorientasi eropa (Eurocentris)
Teori ini berkembang di tahun 1980an
Teori ini dikritik karena:




Perbandingan Teori Pembangunan
Nama Teori
Ekonomi
Klasik
Marxis Klasik

Aktor
Utama
Pasar
Negara

Definisi
Pembangunan
Pertumbuhan
Ekonomi

Pasar sebagai langkah paling
efisien u/ mengelola ekonomi

Pertumbuhan

Negara sebagai pelaku utama
dalam pendistribusian dan
penggunaan sumber daya

ekonomi
Industrialisasi
Urbanisasi
Peningkatan
kompleksitas
sosial
Keynesianism

Nama Teori
NeoLiberalism

Negara Pertumbuhan
ekonom: tidak
&
Pasar ada
pengangguran

Aktor
Utama
Swasta,
LSM,
dan
individu

Deskripsi

Definisi
Pembangunan
Pertumbuhan

Ekonomi
Demokrasi
liberal

Intervensi negara untuk
membantu wilayah dan
kelompok yang dirugikan oleh
pembangunan

Tidak menyediakan jawaban dari kritik dan hanya
memfokuskan pada pendekatan grassroots
Pada kenyataannya pembangunan ternyata bisa
memperbaiki kehidupan seseorang

Nama Teori

Aktor
Utama

Definisi
Pembangunan

Deskripsi

Pertumbuhan

Modernisasi

Negara
&
Pasar

Struktural

Negara Pertumbuhan
ekonomi

Pemerintah perlu memproteksi
produksi lokal dari persaingan
global karena ketidaksamaan
kemampuan ekonomi

Dependensi

Negara Pertumbuhan
ekonomi

Kerugian ekonomi di negara
pinggiran karena adanya
eksploitasi negara Utara, shg
perlu keluar dari sistem
ekonomi global

Pandangan eurosentris yang
Ekonomi
memaksa negara lain
mengikuti pengalaman negaraMeningkatnya
kompleksitas di negara Eropa
organisasi
sosial dan
ekonomi

Deskripsi
Keterlibatan

pemerintah
dianggap mengganggu
pembangunan
Pemerintah membuat
peraturan yang
memungkinkan swasta dan
LSM beroperasi

Pembangun
an
Berkelanjuta
n

Tergant Perlindungan
ung
terhadap
Perspe lingkungan alam
ktif

Beragamnya pendekatan
pembangunan berkelanjutan
mulai dari pendekatan pasar
dan pendekatan kebijakan

Ethnodevelo
pment

Negara Pengakuan
&
perbedaan etnis
Group
Etnis

Kebijakan pembangunan harus
seimbang dalam memenuhi
kebutuhan berbagai etnis

Nama
Teori

Aktor
Utama

Gender &
Pembangu
nan

Tergantu
ng
perspekti
f

Definisi
Pembangunan
Menuju

kesetaraan
gender yang
lebih baik

Organisa Pembangunan
Post
Eurosentris
si
Developme
grasroot membahayakan
nt
budaya dan
s&
individu lingkungan lokal

Deskripsi
Pendekatan

yang beragam
tetapi lebih banyak memiliki
pendekatan grasroots

Fokus pada aktivitas
grassroots, dan partisipasi di
tingkat lokal
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Memilih Teori Pembangunan



P

Positif

berkaitan dengan bagaimana dunia seadanya

Normatif

berkaitan dengan bagaimana dunia seharusnya

Formal

pembangunan memiliki tujuan universal dan
indikator tertentu yang dapat digunakan untuk
meramal

Substantif

Pembangunan melibatkan perubahan historis,
komprehensif, kualitatif, dan tidak dapat diprediksi

• Teori Sistem Dunia

• Teori Marxis

Letakkan teori pembangunan dalam kuadran tertentu
Kuadran tersebut dibatasi oleh 4 dimenasi

• Teori Artikulasi

S

F
• Teori Neoklasik

• Teori Modernisasi

• BNA

• Teori Dependensi

• Struktural

• Gender and Development
•Pembangunan berkelanjutan
N
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