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Kata Pengantar

Produksi terpusat di kota-kota besar, provinsi-provinsi utama, dan negara-negara 
yang makmur. Separuh dari hasil produksi dunia berasal dari 1,5 persen dari luas 
wilayah dunia. Kota Kairo, misalnya, menghasilkan lebih dari separuh PDB Mesir, 
dengan hanya memanfaatkan 0,5 persen dari luas wilayah kota itu. Tiga negara bagian 
Brasil di daerah tengah selatan merupakan 15 persen dari luas wilayah negara itu, 
namun mengontribusikan lebih dari separuh hasil produksi. Sedangkan Amerika 
Utara, Uni Eropa, serta Jepang—yang jumlah penduduknya kurang dari satu miliar 
jiwa —memiliki tiga perempat dari kemakmuran dunia. 
 Namun konsentrasi ekonomi semacam ini meninggalkan beberapa bagian 
populasi di belakang. Di Brasil, Cina, dan India misalnya, negara bagian atau provinsi 
yang tertinggal memiliki angka kemiskinan sebesar lebih dari dua kali lipat bila 
dibandingkan negara bagian atau provinsi yang dinamis. Lebih dari dua pertiga 
penduduk miskin yang ada di belahan dunia yang berkembang ada di pedesaan. Satu 
miliar jiwa manusia, yang bertempat tinggal di negara-negara termiskin dan paling 
terisolasi, yang kebanyakan berada di Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan Asia 
Tengah, bertahan hidup dengan hanya kurang dari 2 persen kemakmuran dunia. 
 Orang-orang yang secara geografis tersisihkan ini setiap harinya menghadapi 
kenyataan bahwa pembangunan tidak membawa kemakmuran ekonomi di mana 
pun secara tiba-tiba; pasar lebih menyukai beberapa tempat ketimbang yang lain. 
Namun produksi yang tersebar secara lebih luas tidak otomatis akan menghasilkan 
kemakmuran. Negara-negara yang sukses secara ekonomi memfasilitasi konsentrasi 
produksi dan sekaligus menetapkan kebijakan yang membuat standar kehidupan 
manusia—dalam hal gizi, pendidikan, kesehatan, dan sanitasi—lebih seragam di 
seluruh penjuru dunia. Untuk memperoleh manfaat dari konsentrasi ekonomi 
dan konvergensi sosial memerlukan aksi kebijakan yang ditujukan pada integrasi 
ekonomi. 
 Integrasi sebaiknya dimulai dengan institusi yang memastikan akses ke layanan 
dasar seperti pendidikan dasar, layanan kesehatan dasar, sanitasi yang memadai, dan 
air minum yang bersih untuk setiap orang. Ketika proses integrasi menjadi semakin 
rumit, kebijakan yang adaptif harus mencakup jalan raya, jalur kereta api, bandar 
udara, pelabuhan dan sistem komunikasi yang memfasilitasi mobilitas barang, 
jasa, orang, dan ide-ide baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Untuk 
tempat-tempat dengan proses integrasi yang paling keras, baik akibat alasan sosial 
maupun politis, respons yang diajukan seharusnya bersifat komprehensif namun 
seimbang, dengan institusi yang menyatukan, infrastruktur yang menghubungkan, 
dan intervensi yang menetapkan target, seperti program peningkatan daerah kumuh 
atau insentif bagi produsen untuk memilih lokasi di wilayah tertentu. 
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 Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, Laporan Pembangunan Dunia 
2009, yang merupakan laporan ke-31 dari seri laporan pembangunan,  membingkai 
ulang debat kebijakan mengenai urbanisasi, pembangunan teritorial, dan integrasi 
regional. Laporan ini menganalisis pengalaman-pengalaman awal dari negara-
negra maju dan menyimpulkan implikasi praktis bagi kebijakan urbanisasi di 
negara-negara berkembang saat ini. Bagi negara-negara termiskin di Afrika dan 
Asia, yang tidak berbatasan dengan laut atau malahan terisolasi dari pasar dunia, 
Laporan ini membahas pendekatan yang menjanjikan berupa integrasi regional yang 
menggabungkan kerja sama institusional, infrastruktur bersama, dan insentif khusus. 
Untuk menumbuhkan perekonomian berpendapatan menengah, kemakmuran 
yang bersifat umum membuat wilayah-wilayah yang menghadapi kemiskinan 
secara permanen tetap tak terjamah. Bagi negara-negara  tersebut, Laporan ini 
menyarankan strategi untuk mendorong integrasi domestik dan membantu kaum 
miskin di wilayah-wilayah yang kurang beruntung. 
 Saya menaruh harapan bahwa Menata Ulang Geografi Ekonomi akan 
mendorong pembahasan-pembahasan yang banyak dibutuhkan mengenai keinginan 
akan “pertumbuhan yang seimbang,” yang terbukti masih sulit dicapai. Dengan 
memberikan informasi terhadap beberapa perdebatan kebijakan yang penting,  
pada akhirnya perdebatan akan menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif 
dan berkelanjutan. 

Robert B. Zoellick. 
Presiden
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dan Pembangunan)
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ICT information and communication technology (teknologi infomasi dan komunikasi)
IDA International Development Association (Asosiasi Pembangunan Internasional)
IIED International Institute for Environment and Development, UK (Institut Lingkungan dan Pembangunan 

Internasional, Inggris)
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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ISSEA Institut sous-regional de statistique et d’economie appliqué, Yaoundé
IT information technology (teknologi informasi)
KÖYDES Village Infrastructure Support Project, Turkey (Proyek Pendukung Prasarana Pedesaan, Turki)
MERCOSUR Southern Common Market, Latin America (Pasar Bersama Bagian Selatan, Amerika latin)
NAFTA North American Free Trade Agreement (Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara)
NEPAD New Partnership for Africa’s Development (Kemitraan Baru untuk Pembangunan Afrika)
NSDP National Slum Development Program, India (Program Pembangunan Permukiman Kumuh 

Nasional, India)
NUTS  Nomenclature of Territorial Units for Statistics (Nomenklatur Unit-unit Teritorial untuk Statistik)
OECD Organization for Economic Co-operation and Development (Organisasi Pembangunan dan Kerja 

Sama Ekonomi)
OEEC  Organization for European Cooperation (Organisasi Kerja Sama Eropa)
PAFTA Pan-Arab Free Trade Area (Wilayah Perdagangan Bebas Pan-Arab)
PPS puschasing power standard (standar daya beli)
R&D research and development (penelitian dan pengembangan)
RASCOM Regional African Satellite Communication Organization (Organisasi Satelit Komunikasi Regional Afrika)
SADC Southern African Development Community (Komunitas Pembangunan Afrika Bagian Selatan)
SAR South Asia region (wilayah Asia Selatan)
SASEC South Asia Sub-regional Economic Cooperation (Kerja Sama Ekonomi Sub-regional Asia Selatan)
SEZ special economic zone (zona ekonomi khusus)
SIC Standard Industrial Classification (Klasifikasi Industri Standar)
SPARTECA South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement (Perjanjian Kerja Sama Ekonomi 

dan Perdagangan Regional Pasifik Selatan)
TFU twenty-foot equivalent units (unit-unit ekuivalen 20 kaki)
TFP total factor productivity (produktivitas faktor total)
UPE universal primary education (pendidikan primer universal)
VAMBAY Valmiki Ambedkar Awas Yojana
WAEMU West African Economic and Monetary Union (Persatuan Ekonomi dan Moneter Afrika Barat)
WTO World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia)
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Negara-negara yang termasuk dalam pengelompokan 
regional dan pendapatan dalam Laporan ini terdapat 
di tabel Klasifikasi Ekonomi yang berada di bagian 
akhir Indikator-indikator Pembangunan Dunia 
Pilihan. Klasifikasi pendapatan didasarkan pada 
pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita; batasan 
klasifikasi pendapatan dalam edisi ini dapat dijumpai 
di Pendahuluan Indikator-indikator Pembangunan 
Dunia. Rata-rata kelompok yang dilaporkan di gambar-
gambar dan tabel adalah rata-rata yang tidak ditimbang 
dari negara-negara dalam kelompok itu, kecuali ditulis 
sebaliknya.

 Penggunaan kata negara untuk menunjuk pada 
ekonomi menyatakan tidak ada pendapat dari Bank 
Dunia mengenai status wilayah yang legal atau lainnya. 
Istilah negara berkembang mencakup pada negara-negara 
dengan pendapatan sedang dan rendah dan oleh karena 
itu, dapat mencakup ekonomi-ekonomi dalam transisi dari 
perencanaan pusat, sebagai soal kenyamanan. Istilah negara 
berkembang dapat digunakan sebagai soal kenyamanan untuk 
menunjuk pada negara-negara berpendapatan tinggi.
 Bilangan dolar adalah mata uang dolar Amerika, 
kecuali ditentukan. Miliar berarti 1.000 juta; triliun berarti 
1.000 miliar.
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Geografi yang bergerak

Sekilas Laporan: Kepadatan, Jarak, 
dan Penyekatan

Melihat pembangunan 
dalam 3-D
P e r u b a h a n - p e r u b a h a n  i n i 
menciptakan kemakmuran, tetapi 
perubahan tersebut tidak terjadi 
tanpa adanya risiko dan pengorbanan. 
Lihatlah tiga lokasi paling makmur di 
dunia:
	Pertama adalah Tokyo, kota 

terbesar di dunia dengan 35 juta 
penduduk, yang merupakan 
seperempat populasi Jepang, 
memenuhi lahan yang kurang 
dari 4 persen total lahan negara 
Jepang. 

	Kedua adalah Amerika Serikat, 
negara dengan perekonomian 
terbesar di dunia dan mungkin 
juga orang-orang dengan mobilitas 
tertinggi, di mana sekitar 35 juta 
penduduk berpindah tempat 
tinggal setiap tahunnya.

	Ketiga adalah Eropa Barat, 
benua dengan koneksi terbanyak 
di dunia saat ini,  di  mana 
perdagangan negara-negara di 
Eropa Barat mencapai sekitar 35 
persen produk domestik bruto 
(PDB) negara mereka, lebih dari 

Kota-kota yang bertumbuh, orang-orang dengan mobilitas yang semakin tinggi, dan produk-produk yang semakin 
terspesialisasi adalah penting untuk pembangunan. Perubahan ini sangat jelas terlihat pada negara-negara di Amerika 
Utara, Eropa Barat, dan Asia Timur Laut. Akan tetapi, kini negara-negara di Asia Timur, Asia Selatan, dan Eropa Barat 
sedang mengalami perubahan yang serupa dalam lingkup dan laju perubahan tersebut. Laporan Pembangunan Dunia 
2009: Menata Ulang Geografi Ekonomi menyimpulkan bahwa perubahan-perubahan seperti ini akan tetap penting 
untuk keberhasilan ekonomi sebagai bagian lain dari pembangunan dunia dan hal ini perlu didukung. 

setengah kali nilai perdagangan 
negara-negara di sekitar mereka. 

 Para pengunjung yang datang 
ke kota Tokyo dapat melihat bahwa 
orang-orang masuk secara berjejalan 
ke dalam kereta yang dikelola secara 

profesional.  Jutaan orang rela 
membiarkan diri mereka mengalami 
ket idaknyamanan ini.  Sebuah 
peta kepadatan ekonomi Jepang 
menjelaskan mengapa hal tersebut 
dapat terjadi. Tokyo berperan besar 
dalam menghasilkan kekayaan negara 

Sapporo

Tokyo

Nagoya
Osaka

Hiroshima

Kitakyushu
Fukuoka

JEPANG

Peta G0.1 Kepadatan—mengapa tinggal dekat Tokyo itu menguntungkan
Produksi ekonomi per kilometer persegi di Jepang

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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Jepang−dan untuk mendapatkan 
hal itu, orang-orang harus hidup 
berdekatan dengan Tokyo (lihat Peta 
G0.1). Fitur yang paling mencolok 
dari peta ini adalah kepadatan—
konsentrasi kekayaan terdapat di 
Tokyo dan Osaka. 
 Di Amerika Serikat, beberapa 
hari menjelang liburan Thanksgiving 
setiap tahunnya, sekitar 35 juta 
penduduk berupaya untuk pulang ke 
keluarga dan sahabat mereka. Hari-
hari tersebut merupakan awal dari 
musim dingin di beberapa negara 
bagian, jadi penerbangan sering 
kali dibatalkan. Namun penduduk 
Amerika harus menahan rasa pedih 
untuk meninggalkan keluarga dan 
teman-teman mereka, karena kegiatan 
ekonomi terpusat pada sebagian kecil 
negara ini (lihat Peta G0.2). Sedangkan 
untuk mendapatkan bagian dari 
kekayaan ini, Anda harus lebih dekat 
dengan sumber kekayaan tersebut. 
Oleh karena itu, 8 juta penduduk 
Amerika berpindah-pindah negara 
bagian setiap tahunnya. Mereka 
bermigrasi untuk mengurangi jarak 
mereka ke peluang ekonomi. Fitur 
yang paling mencolok dari peta ini 
adalah jarak.

 Di seberang Samudra Atlantik, 
di Eropa Barat, suatu pergerakan besar 
lainnya terjadi setiap hari−pergerakan 
tersebut bukanlah pergerakan orang-
orang, melainkan pergerakan produk-
produk. Salah satu contohnya adalah 
pesawat Airbus, yang pembuatan 
bagian-bagian dari pesawat tersebut 
dan perakitannya dilakukan di negara 
Prancis, Jerman, Spanyol, dan juga 
di Inggris. Potongan-potongan 
besar dari pesawat tersebut dimuat 
dalam kapal dan pesawat, yang 
kemudian ditempatkan di tempat-
tempat khusus dalam pembuatan 
bagian-bagian pesawat yang berbeda 
serta memproduksinya dalam skala 
besar. Negara-negara dalam satu 
wilayah yang beberapa saat lalu 
terbagi-bagi, kini berdagang dengan 
pihak-pihak yang dahulu merupakan 
musuh, untuk menciptakan suatu Uni 
Eropa yang lebih terintegrasi. Seiring 
integrasi ini telah meningkat serta 
pemisahan ekonomi telah berkurang, 
spesialisasi dan produksi dalam skala 
besar menjadi dimungkinkan (lihat 
Peta G0.3).
 Apakah imbalan atas penderitaan 
ini? Peta geografi ekonomi ini, yang 
merepresentasikan luas wilayah 

suatu negara sesuai dengan ukuran 
PDB negaranya, memperlihatkan 
keuntungan-keuntungan dari kota-
kota besar, orang-orang dengan 
mobilitas tinggi, dan negara-negara 
yang memiliki hubungan yang luas. 
Amerika Serikat, Eropa Barat, dan 
Jepang mendominasi perekonomian 
dunia (lihat Peta G0.4).
 Kot a - kot a ,  m i g r a s i ,  d an 
perdagangan telah menjadi katalisator 
ut am a  d a l am  p e rke mb ang an 
pembangunan dunia lebih dari 
dua abad yang lalu. Kini kisah-
kisah ini sedang diulangi kembali 
pada perekonomian-perekonomian 
paling dinamis di negara-negara 
berkembang. 
	M u m b a i  b u k a n l a h  k o t a 

terbesar di dunia, tetapi kota 
dengan penduduk terpadat. 
Dan populasinya pun terus 
bertambah.
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YorkWashington, DC

AMERIKA SERIKAT

Peta G0.2 Jarak—mengapa rakyat Amerika harus memiliki 
mobilitas tinggi
Produksi ekonomi per kilometer persegi di Amerika Serikat

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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AMERIKA SERIKAT

Peta G0.3 Penyekatan—apa yang 
mencegah terjadinya kemajuan di 
Afrika, tidak demikian di Eropa Barat
Larangan-larangan perbatasan terhadap arus barang, 
modal, manusia, dan gagasan

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
Catatan: Luas perbatasan merupakan proporsional untuk 
ukuran ringkas dari setiap perbatasan negara untuk arus 
barang, modal, orang, dan gagasan dengan semua negara-
negara yang lain.  
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bentuk-bentuk ini dengan bentuk 
benua Afrika yang besar, yang terlihat 
seperti sebuah semenanjung yang 
ramping.
 Laporan Pembangunan Dunia 
berpendapat bahwa di beberapa 
tempat segalanya berjalan dengan 
baik karena tempat-tempat tersebut 
memiliki perubahan yang memajukan 
dalam tiga dimensi dari geografi 
ekonomi:
	Kepadatan yang lebih tinggi, 

seperti yang dijumpai dalam 
pertumbuhan kota-kota.

	Jarak yang lebih dekat ,  di 
mana para pekerja dan para 
pebisnis bermigrasi mendekati 
kepadatan.

	Penyekatan yang lebih sedikit, di 
mana negara-negara mempertipis 
perbatasan ekonomi negara 
mereka dan memasuki pasar 
du n i a  u ntu k  me mp e rol eh 
keuntungan dari skala produksi 
dan spesialisasi.

	Cina bukanlah negara dengan 
perekonomian terbesar  di 
dunia, tetapi negara dengan 
pertumbuhan ekonomi tercepat 
dan mungkin termasuk dalam 
negara-negara yang mobilitasnya 
tertinggi.

	Asia Tenggara mungkin belumlah 
membentuk kesatuan politik 
seperti Eropa, tetapi negara-negara 
di Asia Tenggara melakukan 
p e r d a g a n g a n  k o m p o n e n -
komponen barang seperti yang 
dilakukan di Uni Eropa.

 Orang-orang berisiko kehilangan 
nyawa ataupun kehilangan anggota 
tubuh mereka dalam kereta di Mumbai 
untuk mendapatkan keuntungan 
dari kepadatan ekonomi. Meskipun 
berjejalan di antara orang yang pulang 
pergi untuk bekerja dan hidup di 
sekitar perkampungan kumuh seperti 
Dharavi, populasi di Mumbai telah 
berlipat ganda sejak tahun 1970-an. 

Sejak tahun 1990-an, jutaan pekerja 
Cina telah bermigrasi untuk lebih 
dekat dengan peluang ekonomi yang 
terkonsentrasi sepanjang daerah 
pesisir. Seperti penduduk Amerika 
Serikat yang melakukan perjalanan 
selama Thanksgiving, lebih dari 200 
juta penduduk di Cina melakukan 
perjalanan selama Tahun Baru Cina. 
Jaringan wilayah produksi di Asia 
Timur tersebar lebih luas dibandingkan 
tempat-tempat pembuatan pesawat 
Airbus di Eropa Barat. Negara-
negara di Asia Timur mungkin tidak 
berdagang komponen pesawat udara, 
tetapi negara-negara di Asia Timur 
yang dahulunya saling bermusuhan 
kini memperjualbelikan komponen 
mobil dan komputer dengan frekuensi 
dan kecepatan yang sama.
 Dan apakah hasilnya? Kita dapat 
kembali mengenali bentuk negara 
Cina, India, dan negara-negara di 
Asia Tenggara pada peta geografi 
ekonomi (lihat Peta G0.4). Bedakan 

Peta G0.4 Bagaimana pasar memandang dunia
Ukuran setiap negara menunjukkan proporsi dari produk domestik bruto global yang dapat ditemui di sana

Sumber: Worldmapper (http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html).
Catatan: Peta ini menunjukkan negara-negara yang memiliki kekayaan terbesar, saat yang dibandingkan adalah PDB, menggunakan nilai tukar mata uang. Ini mengindikasikan bahwa daya beli 
internasional—seberapa berharganya uang seseorang jika dibelanjakan di negara lain.
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 Amerika Serikat dan Jepang 
membentuk kembali geografi ekonomi 
negara mereka di sepanjang garis-
garis ini di masa lalu. Saat ini Cina 
sedang membentuk ulang geografi 
ekonomi negaranya. Laporan ini 
berpendapat bahwa hal-hal tersebut 
akan menjadi perubahan-perubahan 
yang akan membantu pembangunan 
negara-negara di bagian dunia yang 
lain, khususnya Afrika.

Pertumbuhan yang tidak 
merata, pembangunan 
yang inklusif
Itulah pesan yang diajukan oleh 
Laporan Pembangunan Dunia , 
dan Laporan ini disusun untuk 
menyampaikan pesan tersebut (lihat 
Figur G0.1).
	B a g i a n  s a t u  m e nj e l a s k a n 

perubahan-perubahan sepanjang 
dimensi kepadatan, jarak, dan 
penyekatan—membahasnya satu 
demi satu. Bagian ini merangkum 
pengalaman dari kira-kira satu 
abad lampau.

	B a g i a n  du a  m e n g a n a l i s i s 
pendorong-pendorong dari 
perubahan-perubahan ini—
kekuatan-kekuatan pasar dari 
ag lomerasi ,  migras i ,  ser ta 
spesialisasi dan perdagangan. 
Bagian ini menyaring temuan-
temuan dari penelitian kebijakan 
selama kira-kira satu generasi 
lampau.

	Bagian t iga membicarakan 
p e n g a r u h  k e b i j a k a n  d a r i 
pengalaman tersebut dan analisis 
pada dua bagian pertama. 
Bagian ini memberikan sebuah 
kerangka kerja umum untuk 
menciptakan kembali kerangka 
untuk tiga perdebatan mengenai 

kebijakan—urbanisasi, daerah-
daerah terbelakang di berbagai 
negara, serta integrasi regional 
dan globalisasi.

 Laporan ini disusun dan ditulis 
sedemikian hingga orang-orang 
yang tertarik hanya pada salah satu 
perdebatan ini dapat membaca 
sebagian Laporan ini. Bab-bab 
mengenai kepadatan, aglomerasi, dan 
urbanisasi seharusnya menarik bagi 
semua negara—yang kecil dan yang 
besar, yang berpenghasilan rendah 
dan yang berpenghasilan menengah. 
Bab-bab mengenai jarak, faktor 
mobilitas, dan pembangunan regional 
mungkin menarik bagi negara-
begara berpenghasilan menengah 
hingga tinggi. Sementara bab-bab 
mengenai pemisahan, biaya-biaya 
tranportasi, dan integrasi regional 
mungkin akan sangat menarik bagi 
negara-negara dengan penghasilan 
rendah dan perekonomian yang 
lebih kecil.
 Empat pokok bahasan dalam 
Geografi yang Bergerak menelaah 
hubungan antara kekuatan-kekuatan 
pasar dengan kebijakan-kebijakan 
pemerintahan di Amerika Utara, 
Eropa Barat, Asia Timur, dan Afrika 
Sub-Sahara. Dengan menyoroti 
interaksi antara ketiga dimensi 
tersebut, keempat bagian ini pun 
menghubungkan bagian-bagian yang 
berbeda dari Laporan ini.
 Dilihat dari sudut pandang 
yang lain, Laporan ini menyelidiki 
isu-isu kebijakan yang paling utama 
dalam geografi ekonomi, dari lokal 
hingga nasional bahkan internasional. 
Dalam skala lokal, isu kebijakan di 
daerah seperti negara bagian Lagos 
di Nigeria bagian selatan adalah 

bagaimana mengatur urbanisasi. 
Dalam skala nasional, isu kebijakan 
di  Niger ia  adalah bagaimana 
mengatur disparitas sumber daya 
dan standar hidup di bagian utara 
dan bagian selatan. Sedangkan dalam 
skala internasional, isu kebijakan 
di Afrika Barat dan Asia Timur 
adalah bagaimana menciptakan suatu 
persatuan ekonomi yang lebih baik 
yang menguntungkan baik negara 
yang terkungkung daratan maupun 
negara perairan, baik negara yang 
termiskin maupun negara yang lebih 
makmur.
 Seir ing skala geograf inya 
meningkat dari lokal menjadi nasional 
hingga internasional, isu kebijakan 
yang spesifiknya pun berubah. Akan 
tetap, masalah dasarnya tetap sama—
di beberapa tempat segalanya berjalan 
baik, sedangkan di beberapa tempat 
lainnya segalanya tidak berjalan baik. 
Dan sangatlah sulit bagi siapa pun 
untuk menerima ini sebagai sesuatu 
yang tak terhindarkan.
 Pesan utama Laporan ini adalah 
bahwa pertumbuhan ekonomi akan 
menjadi tidak seimbang. Dengan 
menyebarkan kegiatan-kegiatan 
ekonomi, artinya kita mengekang 
kegiatan-kegiatan ekonomi itu 
sendiri.  Namun pembangunan 
masih tetap dapat bersifat inklusif, 
dalam arti bahwa orang-orang yang 
memulai hidup jauh dari peluang 
ekonomi dapat diuntungkan oleh 
bertumbuhnya konsentrasi kekayaan 
di lokasi-lokasi yang jumlahnya tidak 
banyak. Cara untuk mendapatkan 
keuntungan dari keduanya, baik dari 
pertumbuhan yang tidak seimbang 
maupun dari pembangunan yang 
inklusif, adalah melalui integrasi 
ekonomi.
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Integrasi ekonomi—
lokal, nasional, dan 
internasional
Laporan ini menjelaskan makna dari 
integrasi ekonomi. Mengintegrasikan 
daerah-daerah rural dan urban, 
serta daerah-daerah kumuh dengan 
bagian kota lainnya, adalah satu 
hal. Mengintegrasikan provinsi-
provinsi yang tertinggal dengan 
provinsi-provinsi yang maju dalam 
suatu negara adalah hal yang lain. 
Mengintegrasikan negara-negara 
yang terisolasi dengan negara-
negara dengan keterhubungan 
yang baik adalah hal yang lain lagi. 
Pengertian-pengertian integrasi 
ekonomi ini merupakan sesuatu yang 
menjadi inti dari tiga perdebatan 
dalam pembangunan—urbanisasi, 
pembangunan teritorial, dan integrasi 
internasional.
 
Urbanisasi
Pendapat-pendapat dan bukti dalam 
Laporan Pembangunan Dunia 2009 
dapat menentukan prioritas untuk 
kebijakan-kebijakan pada tingkatan 
urbanisasi yang berbeda-beda, pada 
dasarnya menyediakan elemen-
elemen dari suatu strategi urbanisasi. 
Setiap teritori atau daerah dalam 
suatu negara memiliki suatu kondisi 
geografi yang spesifik, akan tetapi 
prinsip-prinsipnya cukup universal. 
	Pada tempat-tempat yang hampir 

seluruhnya rural, pemerintah 
haruslah senetral  mungkin 
dan harus membangun dasar 
institusional untuk urbanisasi 
yang memungkinkan di beberapa 
tempat. Kebijakan lahan yang 
baik adalah yang utama, begitu 
pula kebijakan-kebijakan yang 
menyediakan pelayanan dasar 

bagi semua orang. Sebuah contoh 
yang baik adalah Kosta Rika.

	Pada tempat-tempat di mana 
urbanisasi terjadi dengan cepat, 
pemerintah harus menempatkan 
infrastruktur penghubung di 
sana, selain juga institusi-institusi, 
sehingga manfaat-manfaat dari 
peningkatan kepadatan ekonomi 
dapat dibagi secara lebih luas. 
Sebuah contoh yang baik adalah 
Chongqing di Cina.

	Pada tempat-tempat di mana 
urbanisasi telah maju, di samping 
institusi dan infrastruktur, 
intervensi bersasaran mungkin 
perlu dilakukan untuk menangani 
daerah-daerah kumuh. Akan 
tetapi intervensi ini tidak akan 
berjalan dengan baik kecuali 
institusi-institusi untuk lahan 
dan pelayanan dasarnya cukup 
efekt i f  ser ta  inf rastruktur 
transportasinya ada dan berjalan 
dengan baik. Sebuah contoh yang 
baik adalah Bogotá di Kolombia.

Pembangunan teritorial
Prinsip-prinsip tersebut juga dapat 
membentuk kembali perdebatan 
mengenai pembangunan teritorial 
atau regional. Perangkat-perangkat 
geografi dapat mengidentifikasi 
tempat-tempat mana yang miskin—
daerah-daerah tertinggal—dan di 
mana kebanyakan orang miskin 
tinggal. Sering kali keduanya tidaklah 
sama, karena orang miskin memiliki 
banyak alasan untuk pindah dari 
tempat-tempat yang miskin. Laporan 
ini membahas bagaimana pemerintah 
dapat  menyesuaikan berbagai 
kebijakan untuk mengintegrasikan 
daerah-daerah di dalam negara-
negara,  di  samping berupaya 

mengentaskan kemiskinan di mana-
mana.
 Daerah-daerah ter t inggal 
memiliki satu kesamaan secara 
umum—secara ekonomis jauh dari 
tempat yang makmur. Namun selain 
itu, geografi ekonomi dari daerah-
daerah yang berbeda itu juga tidak 
sama:
	Di beberapa negara, seperti Cina, 

daerah-daerah tertinggalnya 
berpenduduk sedikit. Tidaklah 
masuk akal untuk menyebarkan 
infrastruktur yang mahal ke 
tempat-tempat ini—ataupun 
untuk memberikan insentif 
bagi perusahaan-perusahaan 
untuk pindah. Apa yang lebih 
masuk akal  adalah dengan 
menyediakan pelayanan dasar 
di mana-mana, walaupun jika 
hal itu membutuhkan biaya 
lebih besar untuk menjangkau 
daerah-daerah yang jauh ini. 
Mendorong mobilitas orang-
orang adalah yang terpenting, dan 
institusi-institusi yang membuat 
pasar lahan berfungsi lebih baik 
serta menyediakan keamanan, 
pendidikan, jalan-jalan, dan 
sanitasi haruslah menjadi pokok 
dari kebijakan integrasinya.

	D i  n e g a r a - n e g a r a  l a i n , 
seperti Brasil, daerah-daerah 
tertinggalnya berpenduduk padat. 
Tetapi seperti di Cina, orang-orang 
miskin telah pindah dari timur 
laut ke tenggara. Semua orang 
menggunakan bahasa yang sama, 
dan mobilitas regional tidaklah 
sulit. Akan tetapi, masih banyak 
orang miskin yang tinggal di 
timur laut. Mendorong mobilitas 
orang-orang dari timur laut adalah 
penting, tetapi memungkinkan 
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akses ke pasar-pasar di tenggara 
yang dinamis juga penting. Dalam 
kasus-kasus seperti itu, baik 
institusi maupun infrastruktur 
untuk menghubungkan kedua 
daerah pesisir adalah wajib dalam 
rangka tercapainya integrasi 
ekonomi. 

	Pada kelompok ketiga, yang 
beranggotakan negara-negara 
seperti India, daerah-daerah 
tertinggalnya berpenduduk 
p a d at — h ampi r  6 0  p e rs e n 
penduduk miskin di India hidup 
di tempat-tempat miskin ini—dan 
orang-orang dapat menemukan 
banyak kesulitan ketika mereka 
ingin pindah ke tempat yang 
lebih baik, seperti daerah ibu 
kota dan di selatan. Perbedaan 
bahasa dan budaya di beberapa 
daerah dapat cukup besar. 
Dalam kasus-kasus seperti ini, 
institusi dan infrastruktur dapat 
dilengkapi dengan insentif bagi 
produsen-produsen untuk masuk 

ke daerah-daerah tertinggal ini. 
Namun insentif-insentif ini 
perlu dirancang secara hati-
hati untuk menghindarkan hasil 
negatif atas dampak-dampak 
bersama dari institusi umum dan 
infrastruktur penghubung. Suatu 
kemungkinan yang menjanjikan 
adalah memberikan insentif untuk 
kegiatan agrikultur (pertanian) 
dan kegiatan-kegiatan yang 
berhubungan, yang cocok untuk 
negara-negara yang kebanyakan 
daerahnya masih rural.

Integrasi regional
Terakhir, prinsip-prinsip yang 
dikembangkan dalam Laporan 
ini memberikan struktur untuk 
perdebatan mengenai bagaimana 
membuat globalisasi bekerja untuk 
semua negara. Logika yang sama 
yang diterapkan pada tingkat lokal 
dan nasional dapat pula diterapkan 
pada tingkat internasional untuk 
menggolongkan kawasan-kawasan di 

dunia berdasarkan kesulitan integrasi 
ekonomi di  kawasan-kawasan 
ini. Masalah yang umum adalah 
penyekatan—perbatasan-perbatasan 
ekonomi yang tebal. Di samping 
itu, tugas dari integrasi ekonomi 
berbeda-beda untuk bagian-bagian 
pembangunan dunia yang berbeda 
di negara berkembang: 
	Negara-negara di kawasan-

kawasan yang dekat dengan 
pasar-pasar  dunia,  sepert i 
Amerika Tengah dan Eropa 
Timur, menghadapi suatu tugas 
dari integrasi yang relatif tidak 
bertele-tele. Institusi-institusi 
umum dapat membantu mereka 
menjadi perluasan dari pasar-
pasar yang besar ini.

	Negara-negara di kawasan-
kawasan yang jauh dari pasar-
pasar dunia, namun dengan 
pasar domestik besar yang 
menarik bagi para investor, 
menghadapi tantangan yang 
lebih sulit. Institusi yang baik 
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Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.

Figur G0.1 Laporan ini dapat dibaca secara horizontal, bagian demi bagian—atau secara vertikal, kebijakan demi kebijakan
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dan infrastruktur regional dapat 
membantu negara-negara tersebut 
mengakses pasar-pasar ini. 
Contoh-contohnya adalah Asia 
Timur dan Asia Selatan (baru-
baru ini). Afrika bagian selatan 
dan Amerika Selatan juga dapat 
melakukan integrasi secara global 
dengan cara membuat pasar-
pasar domestik mereka membesar 
dan lebih terspesialisasi melalui 
institusi-institusi regional dan 
infrastruktur.

	Integrasi paling sulit dilakukan 
oleh negara-negara  da lam 
kawasan-kawasan yang terpecah-
pecah, jauh, serta tidak memiliki 
kepadatan ekonominya yang 
dibentuk oleh suatu perekonomian 
lokal yang besar. Negara-negara 
ini  mencakup negara-yang 
dijuluki “satu miliar terbawah”—
Afrika Timur, Afrika Tengah, dan 
Afrika Barat; Asia Tengah; dan 
Kepulauan Pasifik. Bagi negara-
negara tersebut, ketiga instrumen 

di atas sangatlah diperlukan—
inst itusi- inst itusi  regional 
yang mempertipis perbatasan-
perbatasan, infrastruktur regional 
yang menghubungkan negara-
negara, dan sejumlah insentif 
seperti misalnya akses-akses 
istimewa ke pasar-pasar dunia, 
yang mungkin dikondisikan 
untuk memastikan bahwa semua 
negaranya memperkuat kerja 
sama regional.

 Ada satu hal yang sifatnya umum bagi perdebatan kebijakan mengenai urbanisasi, pembangunan daerah, dan 
globalisasi. Pada bentuknya yang sekarang, ketiganya terlalu menekankan sasaran geografis—apa yang harus dilakukan 
di daerah rural ataupun di daerah kumuh, apa yang harus dilakukan di daerah tertinggal atau daerah terpencil, dan juga 
apa yang harus dilakukan di negara-negara yang paling miskin atau terkungkung daratan. Laporan ini menata kembali 
perdebatan-perdebatan ini sedemikian hingga lebih sesuai dengan kenyataan dari pertumbuhan dan pembangunan. 
Kenyataannya adalah bahwa interaksi antara tempat yang maju dan yang tertinggal adalah kunci bagi pembangunan 
ekonomi. Kenyataannya adalah bahwa intervensi yang bersasaran secara spasial hanyalah sebagian kecil dari apa yang 
dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membantu tempat-tempat yang tidak sejahtera. Kenyataannya adalah bahwa, 
selain insentif yang berbasis tempat, pemerintah memiliki instrumen-instrumen integrasi yang jauh lebih potensial. 
Pemerintah dapat membangun institusi-institusi yang mempersatukan seluruh tempat dan menghadirkan infrastruktur 
yang menghubungkan suatu tempat dengan tempat-tempat yang lainnya.
 Tujuan dari Laporan ini adalah menyeimbangkan kembali pembicaraan mengenai kebijakan-kebijakan ini untuk 
menyertakan semua instrumen integrasi—institusi-institusi yang mempersatukan, infrastruktur yang menghubungkan, dan 
intervensi yang bersasaran. Dan Laporan ini menunjukkan bagaimana menggunakan ketiga dimensi—yaitu kepadatan, 
jarak, dan penyekatan—untuk menyesuaikan kegunaan dari instrumen-instrumen kebijakan ini guna menghadapi 
tantangan-tantangan integrasi yang begitu beragam, dari yang relatif sederhana hingga yang paling rumit.
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Pertumbuhan ekonomi akan menjadi tidak seimbang, tetapi pembangunan dapat 
tetap menyeluruh—itulah pesan dari Laporan Pembangunan Dunia tahun ini. Saat 
perekonomian tumbuh dari pendapatan rendah ke pendapatan tinggi, produksi menjadi 
lebih terkonsentrasi secara spasial. Beberapa tempat—kota-kota besar, daerah pesisir, 
dan negara-negara yang saling terhubung—lebih diminati oleh produsen. Seiring 
negara-negara mengalami perkembangan, negara-negara yang paling berhasil akan 
menjalankan kebijakan yang membuat standar hidup masyarakatnya lebih merata. Cara 
untuk mendapatkan keuntungan langsung dari konsentrasi produksi serta keuntungan 
jangka panjang dari konvergensi standar hidup adalah integrasi ekonomi.
 Walaupun masalah-masalah integrasi ekonomi sulit dicari solusi yang 
sederhananya, prinsip penuntunnya tidak harus rumit. Campuran kebijakan harus 
dikalibrasikan untuk menandingi kesulitan dari tantangan-tantangan pembangunan, 
yang ditentukan oleh geografi ekonomi dari berbagai tempat. Saat ini, pembahasan 
kebijakan tentang disparitas geografis dalam pembangunan sering kali dimulai dan 
berakhir dengan suatu pertimbangan dari intervensi yang bersasaran spasial. Laporan 
ini membingkai kembali perdebatan ini dengan menyertakan semua instrumen integrasi 
ekonomi—institusi, infrastruktur, dan insentif. Dasar untuk upaya-upaya integrasi 
haruslah institusi-institusi yang buta secara spasial. Saat tantangan-tantangan yang 
timbul dari geografi semakin sulit, responsnya harus mencakup infrastruktur yang 
konektif. Pada tempat-tempat di mana integrasinya paling sulit, respons kebijakannya 
harus menyeluruh dan proporsional: institusi yang mempersatukan, infrastruktur yang 
menghubungkan, dan intervensi yang memiliki sasaran.

Tempat dan kemakmuran
Tempat merupakan hal terpenting yang 
berhubungan dengan kesejahteraan. Pada 
beberapa dekade ke depan, seseorang 
yang lahir di Amerika Serikat akan 
memiliki pendapatan seratus kali lipat 
dari seseorang yang lahir di Zambia, 
dan juga hidup tiga dekade lebih lama. 
Di balik rata-rata nasional ini terdapat 
angka yang lebih menyedihkan. Seorang 

anak yang lahir di sebuah desa yang jauh 
dari ibu kota Zambia, Lusaka, akan hidup 
kurang dari setengah usia anak yang 
lahir di Kota New York—dan selama 
hidup yang singkat itu, akan memiliki 
pendapatan hanya $0,01 untuk setiap $2 
yang diperoleh warga New York, kecuali 
terjadi perubahan secara radikal. Warga 
New York akan menikmati pendapatan 
seumur hidup kira-kira $4,5 juta; 
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sedangkan warga Zambia pedalaman 
kurang dari $10.000.
 Seorang Bolivia dengan pendidikan 
sembilan tahun akan memperoleh 
pendapatan rata-rata $460 per bulan, 
dalam bentuk dolar yang merefleksikan 
daya beli untuk harga-harga di Amerika 
Serikat. Namun orang yang sama akan 
memperoleh pendapatan tiga kali lebih 
banyak di Amerika Serikat. Seorang 
Nigeria dengan pendidikan sembilan 
tahun akan memperoleh pendapatan 
delapan kali lebih banyak di Amerika 
Serikat daripada di Nigeria. “Premi 
tempat” ini sangat besar di seluruh negara 
berkembang.1 Penentu pendapatan yang 
terbaik di dunia saat ini bukanlah apa 
atau siapa yang Anda ketahui, tetapi di 
mana Anda bekerja.

Gundukan, lengkungan, dan 
limpahan
Perbedaan pendapatan dan standar 
hidup ini merupakan akibat dari 
sifat pembangunan ekonomi yang 
mencolok—ketidakmerataannya dalam 
ruang. Ini tampaknya tidak adil, tetapi 
kemakmuran tidak datang ke semua 
tempat pada saat yang bersamaan. Ini 
berlaku untuk semua skala geografis, 
dari lokal sampai nasional sampai 
global. Kota-kota besar dengan cepat 
mengungguli daerah pedalaman. Standar 
hidup meningkat di beberapa provinsi, 
sedangkan lainnya tertinggal. Dan 
beberapa negara tumbuh semakin kaya 
sedangkan yang lainnya tetap miskin. 
Jika kepadatan ekonomi dituangkan 
pada Peta dunia, maka topografinya akan 
bergelombang, tidak rata.
 Lokasi tetaplah penting pada setiap 
tahapan pembangunan, tetapi hal itu 
kurang berarti untuk standar hidup di 
sebuah negara yang kaya dibandingkan 
dengan negara yang miskin. Perkiraan 
dari 100 penelitian standar hidup 

menunjukkan bahwa rumah tangga 
di daerah-daerah paling makmur di 
negara-negara berkembang—seperti 
Brasil, Bulgaria, Ghana, Indonesia, 
Maroko, dan Sri Lanka—memiliki 
konsumsi rata-rata hampir 75 persen 
lebih tinggi daripada rumah tangga 
yang sama pada daerah yang lebih 
tertinggal. Bandingkan ini dengan nilai 
kurang dari 25 persen untuk negara-
negara maju seperti Kanada, Jepang, 
dan Amerika Serikat. Sebaliknya, saat 
sebuah negara tumbuh lebih kaya, lokasi 
menjadi lebih penting untuk produksi 
ekonomi. Ghana, Polandia, dan Selandia 
Baru—tiga negara berukuran menengah 
dengan luas daerah kira-kira 250.000 
kilometer persegi—masing-masing 
memiliki pendapatan nasional bruto 
per kapita yang sangat berbeda, yaitu 
kira-kira $600, $9.000, dan $27.000. 
Lima persen daerah yang paling padat 
secara ekonomi menghasilkan sekitar 
27 persen dari produk domestik bruto 
(PDB) di Ghana, 31 persen di Polandia, 
dan 39 persen di Selandia Baru.
 Dengan kata lain, saat negara-negara 
mulai berkembang, lokasi lebih tidak 
berarti bagi keluarga dibandingkan bagi 
perusahaan. Pembangunan tampaknya 
memberikan kemampuan pada suatu 
tempat untuk menuai keuntungan 
ekonomi dari meningkatnya konsentrasi 
produksi, dan memperoleh keuntungan 
sosial yang berasal dari konvergensi 
konsumsi. Jadi, pembangunan ekonomi 
membawa serta keadaan yang semakin 
lama menjadi semakin makmur.
 Fakta formal lainnya: lingkungan 
berpengaruh. Sebuah kota besar 
yang makmur jarang membiarkan 
daerah pinggirannya terperosok dalam 
kemiskinan. Kemakmuran suatu provinsi 
cepat atau lambat akan dibagikan ke 
provinsi di dekatnya. Dan negara-negara 
yang bertetangga tidak hanya berbagi 
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batas politik tetapi juga nasib ekonomi. 
Amerika Utara, Eropa Barat, dan Asia 
Timur sekarang merupakan lingkungan 
yang makmur. Di dalam kawasan 
ini, semua negaranya tidak tumbuh 
secara beriringan. Di masing-masing 
negara, beberapa provinsi tumbuh 
lebih baik, dan di dalam setiap provinsi, 
kemakmuran datang di saat yang 
berbeda pada kota besar, kota kecil, dan 
desa-desa. Hal yang kurang diapresiasi 
adalah fakta bahwa tempat-tempat di 
dekat provinsi, negara, dan kawasan 
yang makmur selalu diuntungkan. 
Kemakmuran menghasilkan kemacetan 
dan menyebabkan aktivitas ekonominya 
melimpah keluar, tetapi hanya ke 
tempat-tempat yang terhubung baik 
dengan bagian-bagian yang makmur 
tersebut. Pengaruh yang merusak 
dari kemiskinan, ketidakstabilan, 
dan konflik juga melimpah keluar. 
Bagi tempat-tempat yang makmur, 
kedekatan merupakan sebuah berkah; 
bagi tempat yang miskin, kedekatan 
merupakan sebuah kutukan.
 Ketiga atribut pembangunan ini—
ketidakmerataan geografis, hubungan 
sebab akibat yang melingkar, dan 
pengaruh lingkungan—tidak selalu 
diperhatikan. Seharusnya ketiga hal 
tersebut diperhatikan, karena ketiganya 
memiliki dampak radikal untuk kebijakan 
publik:
•	 Ketidakmerataan geografis—atribut 

pertama dari pembangunan—
menyatakan bahwa pemerintah 
pada umumnya tidak dapat secara 
bersamaan menumbuhkan produksi 
ekonomi dan menyebarkannya 
secara merata.

•	 Hubungan sebab akibat yang 
m e l i ng k ar — at r i but  ke du a —
memberikan harapan bagi pembuat 
kebijakan yang ingin mengejar 
sasaran-sasaran yang progresif. 

Meningkatnya konsentrasi produksi 
ekonomi sesuai dengan konvergensi 
geografis dalam standar hidup. Dan 
kekuatan pasar seperti aglomerasi, 
migrasi,  dan spesialisasi,  jika 
digabungkan dengan kebijakan 
yang progresif, dapat menghasilkan 
konsentrasi produksi ekonomi dan 
konvergensi standar hidup.

•	 Pengaruh lingkungan—atribut 
ketiga—datang dengan sebuah 
prinsip untuk pembuatan kebijakan: 
mendorong integrasi ekonomi. 
Ketidakmerataan dan sirkularitas 
menyatakan secara tidak langsung 
bahwa tempat-tempat yang tertinggal 
lebih sulit untuk mengejar. Namun 
limpahan memberikan janji untuk 
mengatasi kekurangan ini. Integrasi 
ekonomi merupakan cara yang 
efektif dan paling realistis untuk 
memanfaatkan keuntungan langsung 
dari konsentrasi guna mencapai 
keuntungan jangka panjang dari 
konvergensi.

 Dengan menempatkan prinsip 
integrasi  ekonomi ini  ke dalam 
praktiknya, kita perlu mengenali 
kekuatan-kekuatan pasar dan kebijakan-
kebijakan pemerintah yang paling 
mendukung konsentrasi ekonomi 
massal serta konvergensi standar hidup 
di lokasi-lokasi yang berbeda. Kita 
perlu juga mengenali bahwa kekuatan-
kekuatan pasar ini bisa kuat atau lemah, 
bergantung pada geografi ekonomi. 
Pada Laporan Pembangunan Dunia 
sebelumnya, gejala-gejala ini telah 
diteliti. Laporan ini mengemukakan 
pengaruh dari geografi pada peluang 
ekonomi dengan cara mengangkat 
masalah ruang dan tempat dari sesuatu 
yang hanya bersifat sampingan dalam 
pembahasan kebijakan, menjadi fokus 
utama.
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KoTAK 1.  Tiga skala geografis: lokal, nasional, dan internasional

Perhatikan “lingkungan” negara Bagian 
Lagos, nigeria, dan Afrika Barat (lihat peta 
di bawah).
•	 Skala geografis pertama adalah daerah. 

negara bagian Lagos di barat daya nigeria 
memiliki lima wilayah, yaitu Badagry, 
epe, Ikeja, Ikorodu, dan Lagos, yang 
meliputi luas 3.500 kilometer persegi. 
Perkiraan kepadatan penduduknya—
dengan daerah terkecil tetapi termasuk 
dua yang terpadat—adalah 2.600 orang 
per kilometer persegi. Kota metropolitan 
Lagos memiliki kepadatan tiga kali lebih 
tinggi, yang dipicu oleh ekonomi aglomerasi 
dan migrasi rural-urban (desa ke kota).

•	 Skala geografis kedua adalah negara. 
Dengan 36 negara bagian dan daerah 
ibu kota serta meliputi luas 924.000 
kilometer persegi, republik Federasi 
nigeria merupakan negara terbesar 
ke-32 di dunia. Jarak dari Lagos ke 
ujung timur laut nigeria hampir 1.500 
kilometer. negara-negara bagian di 
selatan memiliki banyak pelabuhan dan 
tambang minyak. Bagian utara, yang 
pernah menjadi pusat pemerintahan 
sebuah kerajaan kuno, sekarang 
memiliki tingkat kemiskinan yang 
lebih tinggi. migrasi antara bagian 
utara dan selatan bukanlah masalah 

yang mudah karena adanya perbedaan 
agama dan bahasa. Pembagian hasil 
kekayaan dari minyak merupakan 
sumber ketegangan.

•	 Skala geografis ketiga adalah kawasan. 
Tetangga-tetangga nigeria di Afrika 
Barat antara lain adalah Kamerun, 
republik Afrika Tengah, Pantai gading, 
guinea Khatulistiwa, ghana, niger, dan 
Togo. Kawasan tersebut meliputi lebih 
dari 6 juta kilometer persegi, terbagi oleh 
perbatasan-perbatasan yang paling tebal 
di dunia.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.

Lagos NEGARA BAGIAN LAGOS

NEGARA BAGIAN 
LAGOS

Tiga unit geografis: daerah, negara, dan kawasan
negara Bagian Lagos, nigeria, dan Afrika Barat secara berturut-turut mewakili skala lokal, nasional, dan internasional

Skala geografis pertama
Daerah di sekitar negara Bagian Lagos

Skala geografis kedua
Negara nigeria

Skala geografis ketiga
Kawasan Afrika Barat

Persoalannya—pada tiga skala 
geografis
Bergantung pada “skala geografis”-
nya, kekuatan-kekuatan pasar yang 
dimanfaatkan atau didukung akan 
berbeda. Pada skala yang lebih kecil—
katakanlah, suatu daerah di dalam 
sebuah negara (sebuah provinsi atau 
negara bagian)—geografi menghadirkan 
tantangan yang berbeda dari skala 
geografis yang lebih besar—katakanlah, 
sebuah negara. Pada skala geografis yang 
bahkan lebih besar lagi—katakanlah, 
sekelompok negara yang membentuk 
sebuah kawasan geografis—kekuatan-
kekuatan pasar yang mengarah pada 

integrasi dapat dihadang oleh rintangan 
geografis dan politis yang bahkan lebih 
besar (lihat Kotak 1).
 Secara lokal, konsentrasi produksi 
ekonomi saat negara-negara mulai 
berkembang mewujud dalam urbanisasi. 
Sebagai contoh, di Asia Timur, jika 
kecenderungan saat ini berlanjut, 
populasi kota diperkirakan akan 
meningkat sebanyak 450 juta orang 
dalam dua dekade ke depan, saat negara-
negara di kawasan tersebut bertumbuh, 
menambah penduduk kota dengan 
jumlah yang sama dengan isi kota Paris 
setiap bulannya. Di Asia Selatan dan 
Tengah, peningkatannya diperkirakan 
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hampir 350 juta. Sedangkan di Afrika 
Sub-Sahara—jika perekonomian-
perekonomian ini terus bertumbuh—
populasi kota akan meningkat sebanyak 
250 juta orang antara tahun 2005 dan 
2025. Di bagian-bagian lain dari negara-
negara berkembang, transformasi 
dalam daerah urban juga akan sama 
pentingnya.
 Pertanyaannya adalah apakah 
bertumbuhnya konsentrasi kemanusiaan 
akan meningkatkan kemakmuran, 
atau menghasilkan kemacetan dan 
kemelaratan. Perhatian lainnya adalah 
divergensi dalam standar hidup, antara 
mereka yang paling memperoleh 
keuntungan dari konsentrasi geografis 
ini—terutama kaum urban di lingkungan 
yang makmur—dengan mereka yang 
tertinggal di desa dan mereka yang tinggal 
di daerah kumuh, yang diperkirakan 
berjumlah 1 miliar di negara berkembang 
(lihat Peta 1 Panel a). Respons kebijakan 
(yang tidak efektif) sejauh ini mencoba 
untuk memperlambat urbanisasi.
 Pada skala nasional, pertumbuhan 
e k o n o m i  m e n u n j u k k a n  s u a t u 
ketidakmerataan yang serupa, ketika 
tempat-tempat yang dekat dengan 
pasar besar lebih cepat mencapai 
kemakmuran daripada tempat-tempat 
yang jauh. Di Cina, provinsi-provinsi 
pesisir—terutama di tiga daerah yang 
dikenal sebagai Teluk Bohai, Muara 
Sungai Mutiara, dan Muara Sungai 
Yangtze—mengontribusikan lebih dari 
setengah PDB negara tersebut pada 
tahun 2005, dengan luas daerahnya 
kurang dari seperlima luas negaranya. 
Di Brasil, negara-negara bagian di 
daerah tengah-selatan, seperti Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, dan São Paulo, 
mengontribusikan lebih dari 52 persen 
PDB negara tersebut, dengan luas 
daerah kurang dari 15 persen totalnya. 
Semenanjung Kairo menghasilkan 

50 persen PDB Republik Arab Mesir, 
dengan hanya menggunakan daerah 0,5 
persennya.
 Para politikus pada umumnya 
melihat ketidakseimbangan ekonomi 
ini dengan sikap yang tidak setuju. 
Di Rusia yang komunis, pemerintah 
berupaya keras untuk mengurangi 
pembagian ekonomi daerah industri 
tua St. Petersburg, daerah Pusat, dan 
daerah Ural-tengah dari 65 persen 
menjadi 32 persen, dengan cara paksaan 
memindahkan produksi ke daerah-
daerah timur. Ini meningkatkan bagian 
daerah timur dalam produksi ekonomi, 
dari 4 persen pada tahun 1925 menjadi 
28 persen pada akhir masa komunisme, 
yang kehancurannya kemungkinan 
dipercepat oleh inefisiensi spasial yang 
diakibatkan oleh upaya-upaya tersebut. 
Oleh karena pemerintah di negara-negara 
berkembang begitu memerhatikan 
disparitas domestik, mereka membuat 
persaingan menjadi terancam dan 
mengambil risiko kehancuran ekonomi. 
Kebijakan-kebijakan untuk mengurangi 
disparitas antarprovinsi atau antarnegara 
bagian dalam produksi dan standar hidup 
adalah hal yang lazim—tetapi sebagian 
besar tidak efektif. Kira-kira 1 miliar 
orang tetap hidup di daerah tertinggal 
yang sangat tidak layak ditempati (lihat 
Peta 1 Panel b).
 P a d a  s k a l a  i n t e r n a s i o n a l , 
pertumbuhan ekonomi telah memusatkan 
produksi global di beberapa kawasan, 
dengan disparitas pendapatan yang 
proporsional. Pada tahun 2000, sekitar 
tiga perempat PDB dunia terkonsentrasi 
di Amerika Utara, Eropa Barat, dan Asia 
Timur Laut. Konsentrasi ini bukanlah 
sesuatu yang baru. Tiga abad lalu, Cina 
dan India mengontribusikan hingga dua 
pertiga dari seluruh kekayaan dunia. Hal 
yang menjadi perbedaan adalah saat itu 
kedua negara tersebut memiliki lebih 
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Peta 1 Tiga tantangan terbesar bagi pembangunan—pada skala geografis lokal, nasional, dan internasional

Sumber: Panel a: PBB 2006a; Panel b: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009, berdasarkan data survei rumah tangga; Panel c: Collier 2007.

a. Satu miliar penduduk di tempat kumuh

b. Satu miliar penduduk di daerah terpencil

c. Satu miliar penduduk terbawah

Populasi (jutaan)  Wilayah Laporan Pembangunan Dunia
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dari setengah populasi dunia; sekarang, 
Uni Eropa (UE), Jepang, dan Amerika 
Serikat hanya memiliki satu perenam 
populasi dunia.
 Saat ini, kecemasan pada tingkat 
inter nas iona l  ad a l a h  t ing g inya 
kemiskinan, buta huruf, dan kematian di 
beberapa bagian dunia, yang berlawanan 
dengan kemakmuran, melek huruf, 
dan umur panjang di bagian-bagian 
lainnya. Respons kebijakannya termasuk 
bantuan asing dan upaya multilateral 
untuk memudahkan perdagangan 
internasional dan arus investasi. Namun 
penghalang bagi ekspor hasil pertanian 
dari negara berkembang tetaplah 
signifikan, dan apati bagi orang-orang 
di tempat yang jauh atau berbeda 
membuat arus bantuan tersebut sangat 
kecil. Bantuan akan menjadi bagian kecil 
dari solusinya. Bahkan di Uni Eropa, 
dengan PDB gabungan sekitar €8 triliun, 
bantuan tahunan melalui dana struktural 
dan kohesi rata-ratanya akan kurang dari 
€50 miliar antara tahun 2007 dan 2013. 
Bantuan asing nilainya kurang dari 0,5 
persen dari pendapatan nasional bruto 
dari negara-negara yang memberi, dan 
bahkan bukan merupakan bagian besar 
dari PDB negara-negara “satu miliar 
terbawah” yang ditinggali oleh 12 persen 
populasi dunia, tetapi menghasilkan 
kurang dari 1 persen dari PDB dunia.2

 Satu miliar orang yang tinggal 
di daerah kumuh di kota-kota negara 
berkembang, satu miliar orang di 
daerah tertinggal yang rapuh di berbagai 
negara, satu miliar orang yang berada 
pada tingkat terbawah dalam hierarki 
global bangsa-bangsa—populasi yang 
saling bertindihan ini memberikan 
tantangan pembangunan yang terbesar 
saat ini (lihat Peta 1 Panel c). Meskipun 
tampak berbeda, ketiganya memiliki 
ciri mendasar yang sama: pada skala 
spasial yang berbeda, mereka merupakan 

perwujudan yang paling jelas dari 
pentingnya geografi ekonomi dalam 
pembangunan.
 Perhatian pada 3 miliar penduduk 
yang saling berpotongan ini kadang-
kadang disertai dengan petunjuk 
bahwa pertumbuhan ekonomi harus 
dibuat lebih seimbang secara spasial. 
Pertumbuhan kota-kota besar harus 
dikendalikan. Jurang pemisah antara 
rural-urban dalam hal kekayaan harus 
segera dijembatani. Daerah-daerah dan 
provinsi-provinsi tertinggal yang jauh 
dari pasar domestik dan pasar dunia harus 
ditopang melalui program pembangunan 
kawasan yang memberikan pekerjaan 
bagi orang-orang yang tinggal di sana. 
Dan jurang yang melebar antara negara 
maju dan berkembang harus ditangani 
melalui intervensi untuk melindungi 
perusahaan-perusahaan di negara-
negara berkembang sampai mereka siap 
bersaing.
 Laporan Pembangunan Dunia 
2009  mengemukakan pesan yang 
berbeda: pertumbuhan ekonomi jarang 
sekali bisa seimbang. Upaya untuk 
menyebarkannya terlalu dini justru 
akan membahayakan kemajuannya. 
Dua abad pembangunan ekonomi 
menunjukkan bahwa disparitas spasial 
dalam pendapatan dan produksi tidaklah 
terhindarkan. Penelitian ekonomi 
selama satu generasi menegaskan 
hal ini: tidak ada alasan yang baik 
untuk mengharapkan pertumbuhan 
ekonomi tersebar merata dalam ruang. 
Pengalaman dari para pembangun yang 
sukses menunjukkan bahwa produksi 
menjadi lebih terkonsentrasi secara 
spasial. Bangsa-bangsa yang paling 
berhasil juga menjalankan kebijakan 
yang membuat standar hidup dasar 
lebih seragam dalam ruang. Produksi 
ekonomi terkonsentrasi, sedangkan 
standar hidup mengalami konvergensi.
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 Bagian pertama dari Laporan ini 
menjelaskan berbagai transformasi 
geografis yang diperlukan untuk 
p e m b a n g u n a n .  B a g i a n  k e d u a 
menganalisis penggerak dari perubahan-
perubahan ini dan mengidentifikasi 
pasar yang membawa serta konsentrasi 
dan konvergensi .  Bagian ket iga 
mengemukakan prinsip integrasi 
ekonomi—antara tempat yang dipilih 
oleh produsen dengan tempat di mana 
orang-orang tinggal—untuk menuntun 
p e mbu at an  ke bi j a k an .  D e ng an 
menggunakan prinsip tersebut, Laporan 
ini membingkai ulang perdebatan tentang 
urbanisasi, pembangunan teritorial, dan 
integrasi internasional, memperjuangkan 
suatu perubahan dalam arah kebijakan, 
tidak lagi mengandalkan sasaran 
geografis, menuju ke integrasi.
 Dengan menggunakan campuran 
yang terkalibrasi dengan baik antara 
institusi, infrastruktur, dan intervensi, 
para  pembangun saat  ini  dapat 
membentuk kembali geografi ekonomi 
mereka. Jika ini dilakukan dengan baik, 
mereka akan mengalami pertumbuhan 
yang tidak seimbang serta pembangunan 
yang menyeluruh.

Tiga dimensi pembangunan
Tr a n s f o r m a s i  g e o g r a f i s  u nt u k 
p e m b a n g u n a n  e k o n o m i  d a p a t 
dikelompokkan menjadi tiga dimensi—
kepadatan, jarak, dan penyekatan. Ketiga 
kata ini bukanlah sekadar metafora 
untuk tantangan-tantangan kebijakan 
yang baru saja disebutkan. Mereka sangat 
sesuai dengan gagasan yang lebih teknis 
tentang “akses pasar” (lihat Kotak 2). Dan 
ketiganya merepresentasikan dimensi-
dimensi dari geografi ekonomi yang harus 
dibentuk ulang jika tantangan-tantangan 
pembangunan ingin dipenuhi.
 Dengan memahami transformasi-
transformasi di sepanjang dimensi 

kepadatan, jarak, dan penyekatan, 
kita akan terbantu dalam mengenali 
kekuatan-kekuatan pasar yang utama 
dan respons kebijakan yang tepat pada 
setiap skala geografis—lokal, nasional, 
dan internasional (lihat Tabel 1).
•	 Kepadatan merupakan dimensi yang 

paling penting secara lokal. Jarak 
dekat, dan penyekatan budaya serta 
politik begitu sedikit dan dangkal. 
Tantangan kebijakannya adalah 
membuat kepadatannya bernilai 
tepat—dengan memanfaatkan 
kekuatan-kekuatan pasar untuk 
mendorong  kons ent ras i  dan 
mendorong terciptanya konvergensi 
standar hidup antara desa-desa 
dan kota-kota kecil dan kota-kota 
besar. Namun jarak dapat menjadi 
penting saat urbanisasi yang cepat 
menghasilkan kemacetan, dan 
penyekatan di dalam kota-kota besar 
dapat menciptakan daerah kumuh 
dan perkampungan.

•	 Jarak ke kepadatan merupakan 
dimensi yang paling penting pada 
skala geografis nasional. Jarak antara 
daerah di mana aktivitas ekonominya 
terkonsentrasi dengan daerah 
yang tertinggal adalah dimensi 
utamanya. Tantangan kebijakannya 
adalah membantu perusahaan 
dan pekerja mengurangi jarak ke 
kepadatan. Mekanisme utamanya 
adalah mobilitas tenaga kerja dan 
pengurangan biaya transportasi 
melalui investasi infrastruktur. 
Penyekatan di dalam negara—
perbedaan bahasa, mata uang, dan 
budaya—cenderung kecil, walaupun 
negara-negara yang luas seperti India 
dan Nigeria mungkin terbagi secara 
geografis dari segi agama, suku, atau 
bahasa.

•	 Penyekatan merupakan dimensi yang 
paling penting secara internasional. 
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KoTAK 2.  Tiga dimensi pembangunan: kepadatan, jarak, dan penyekatan

Laporan ini menggunakan tiga dimensi 
geografis untuk menjelaskan transformasi-
transformasi dari perekonomian saat sedang 
berkembang (bagian pertama) dan kondisi-
kondisi yang harus diingat saat merumuskan 
kebijakan (bagian ketiga). Kata-katanya 
merupakan metafora yang sederhana, 
karena kepadatan, jarak, dan penyekatan 
menciptakan gambaran-gambaran tentang 
geografi manusia, fisik, dan politik. Akan 
tetapi semuanya dapat diukur. Simak ilustrasi 
berikut.
 Pada tahun 2003 nigeria memiliki 
45 juta kambing dan anak kambing, 28 
juta domba dan anak domba, dan 15 juta 
sapi. Pada tahun yang sama 8 juta domba, 
7 juta kambing, dan 0,5 juta sapi dibantai, 
kebanyakan di lima negara bagian wilayah 
utara termasuk Kano. Lebih dari setengah 
jumlah kulit yang dihasilkan dimakan sebagai 
pomo. Sisanya dijual ke penyamak kulit. 
Permintaan dari penyamak kulit melebihi 
persediaan lokal, sehingga binatang-binatang 
diimpor dari Chad, niger, dan Kamerun, yang 
bertetangga dengan nigeria. Kulit kambing 
dan domba merupakan bisnis bagus—pada 
tahun 2001 nigeria memproduksi 30 juta 
sampai 35 juta lembar kulit, yang hampir 
semuanya diekspor ke eropa.
 Kepadatan. Simak kondisi-kondisi 
pasar untuk sebuah perusahaan penyamakan 
yang menghasilkan kulit di kota Kano di 
nigeria Utara. Secara resmi, populasi negara 
Bagian Kano adalah sekitar 9 juta, cukup besar 
untuk menyediakan tenaga kerja terampil dan 

infrastruktur untuk usaha penyamakan. oleh 
karena konsentrasi penduduk di kota Kano 
dan sekitarnya, kepadatan ekonomi daerah 
tersebut (PDB per kilometer persegi) 35 kali 
lebih besar dari PDB nigeria pada tahun 1990. 
Kapasitas penyamakan di kota dan sekitarnya 
bahkan membuat impor binatang hidup—
input antara yang paling penting—secara 
ilegal dari negara-negara tetangga cukup 
menguntungkan. namun Kano tidaklah cukup 
besar atau cukup kaya untuk mengonsumsi 
sedikit lebih banyak dari yang diproduksinya. 
Barang-barang tersebut harus diekspor ke 
orang-orang yang bersedia membayar mahal 
supaya produksinya menguntungkan.
 Jarak. orang-orang kaya di eropa 
menginginkan barang yang terbuat dari 
“kulit maroko,” yang kebanyakan berasal 
dari Kano. Untuk mencapai eropa, ekspor 
yang berukuran besar dari Kano harus 
melalui Lagos, sepanjang jalan raya dan rel 
kereta kira-kira sejauh 1.000 kilometer. Atau 
mungkin juga 4.000 kilometer. rel kereta 
yang menuju Lagos melewati kota Kaduna 
dan Ibadan, tetapi jalannya sempit dan 
kurang terawat. Kebanyakan perdagangan 
dilakukan melalui jalanan, yang dihambat 
oleh penghadangan jalan dan pembajakan. 
Perusahaan pengiriman mengenakan biaya 
lebih dari $1.200 untuk mengirimkan sebuah 
trailer 30 ton dari Kano menuju Lagos. 
Setibanya di Lagos, terdapat biaya pelabuhan, 
pencurian, dan keterlambatan. Dibutuhkan 26 
hari untuk memuat barang-barang tersebut ke 
kapal. Jarak ekonomi dari Kano ke Lagos, jika 

diukur sebagai uang, adalah beberapa kali dari 
jarak euclidian-nya (garis lurus), yaitu 829 
kilometer.
 Penyekatan. namun perjalanannya 
belumlah lengkap. Barang-barang tersebut 
harus mengatasi penyekatan yang disebabkan 
oleh perbedaan mata uang dan konvensi antara 
nigeria dan eropa. Antara bulan Desember 
2007 dan maret 2008, mata uang nigeria 
turun dari 170 naira berbanding €1 menjadi 
180 naira, tetapi naik berbanding mata uang 
Inggris, dari 246 naira pada november 2007 
menjadi 235 naira pada maret 2008. Pembeli 
dan penjual kulit harus menghadapi fluktuasi 
ini. mereka juga harus berhadapan dengan dua 
sistem perundang-undangan dan kepabeanan. 
Kerajaan Inggris memiliki 30 prosedur untuk 
menjalankan sebuah kontrak, sedangkan 
nigeria 39. Penyekatan ini meningkatkan 
biaya berbisnis. Hanya sedikit kapal kargo 
yang merapat di Lagos, jadi biayanya lebih 
besar untuk memindahkan barang dari Lagos 
dibandingkan dari tempat yang lebih sibuk, 
seperti Shanghai. Biaya untuk mengapalkan 
kontainer dari Cina ke Kerajaan Inggris adalah 
kurang dari $400, sedangkan dari nigeria 
biaya ini lebih dari $1.000.
 Kepadatan lokal yang rendah, jarak 
internal yang mahal, dan penyekatan 
internasional sangat menghambat Kano untuk 
berkembang. Hal yang membuat keadaannya 
lebih sulit adalah penyekatan agama dan yang 
lainnya di nigeria.

Sumber: Bank Dunia 2007; Phillips, Taylor, Sanni, dan Akoroda, 
(FAo 2004); Pemerintah nigeria 2003.

Namun jarak dan kepadatan 
juga relevan. Produksi ekonomi 
terkonsentrasi di beberapa kawasan 
dunia—Amerika Utara, Asia Timur 
Laut, dan Eropa Barat—yang juga 
paling terintegrasi. Sebaliknya, 
kawasan-kawasan lainnya terbagi. 
Saat jarak menjadi masalah di tingkat 
internasional, untuk akses ke pasar 
dunia, penyekatan yang dipicu oleh 
perbatasan yang tidak dapat ditembus 
serta perbedaan mata uang dan 

peraturan adalah penghalang yang 
lebih serius dibanding jarak. Dengan 
memiliki perekonomian yang besar 
dan dinamis di dalam lingkungannya, 
suatu negara dapat membantu negara-
negara yang lebih kecil, terutama di 
kawasan yang jauh dari pasar dunia. 
Untuk perekonomian-perekonomian 
di kawasan lain seperti Afrika 
Tengah dan Asia Tengah, integrasi 
internasional adalah yang paling 
sulit.
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 Namun masalah potensial pada 
setiap skala geografis ini adalah sama—
penduduk di satu tempat, produksi di 
tempat lain. Tempat-tempat menarik 
produksi  dan penduduk dengan 
kecepatan yang berbeda, dan perbedaan 
ini menentukan disparitas geografi 
dalam pendapatan. Di berbagai provinsi, 
bangsa, dan dunia, pembangunan 
datang dalam bentuk gelombang dan 
meninggalkan suatu lanskap ekonomi 
yang bergelombang—kemakmuran di 
beberapa tempat, kemiskinan di tempat 
lainnya.

Dunia tidak datar
Pembangunan tidaklah halus ataupun 
linier—pada skala geografis mana pun. 
Pertumbuhan terjadi lebih awal di 
beberapa tempat dibandingkan tempat 
lain.  Perbedaan geograf is  dalam 
standar hidup akan menyebar sebelum 
mengumpul, lebih cepat pada skala 
lokal dan lebih lambat saat geografi 
memberikan pengaruhnya. Ini adalah 
fakta  yang umum,  berdasarkan 
pengalaman para pembangun yang 
berhasil selama dua abad terakhir.

Produksi ekonomi menjadi lebih 
terkonsentrasi
Saat negara-negara mulai berkembang, 
penduduk dan aktivitas ekonomi 
menjadi lebih terkonsentrasi. Namun 
kecepatannya beragam, bergantung 
pada skala spasial—kekuatan-kekuatan 
ekonomi tidak bekerja pada suatu tempat 
yang hampa secara geografis. Konsentrasi 
penduduk dan produksi yang paling 
cepat adalah secara lokal; yang paling 
lambat adalah secara internasional.
•	 Konsentrasi paling cepat secara lokal. 

Konsentrasi ekonomi pada skala lokal 
paling mudah diukur dengan tingkat 
urbanisasi—pertumbuhan ekonomi 
dan kepadatan populasi di kota 
kecil dan kota besar. Sebagian besar 
perubahan geografi ini telah terjadi 
saat negara mencapai pendapatan 
per kapita kira-kira $3.500, yang 
kasarnya merupakan ambang untuk 
masuk ke pendapatan menengah 
ke atas. Kecepatan transformasi 
ini tidaklah berbeda dari apa yang 
kita lihat di negara-negara maju 
saat ini ketika mereka mengalami 
transformasi. Implikasinya adalah 

Tabel 1  Kepadatan paling penting secara lokal, jarak secara nasional, dan penyekatan secara internasional

Unit

Skala geografis
Lokal Nasional Internasional
Daerah Negara Kawasan

Contoh guangdong (178.000 km2)
negara Bagian rio de Janeiro (44.000 km2)
negara Bagian Lagos (3.600 km2)
Semenanjung Kairo (86.000 km2)

Cina (9,6 juta km2)
Brasil (8,5 juta km2)
nigeria (933.000 km2)
republik Arab mesir (995.000 km2)

Asia Timur (15,9 juta km2)
Amerika Selatan (17,8 juta km2)
Afrika Barat (6,1 juta km2)
Afrika Utara (6,0 juta km2)

Dimensi paling penting Kepadatan
Permukiman urban dan rural

Jarak
Antara daerah tertinggal dan daerah maju

Penyekatan
Antara negara-negara

Dimensi paling penting 
kedua

Jarak
Karena kemacetan

Kepadatan
Populasi dan kemiskinan di daerah 
tertinggal

Jarak
Ke pasar-pasar dunia utama

Dimensi paling penting 
ketiga

Penyekatan
Antara permukiman resmi dan daerah 
kumuh

Penyekatan
Antardaerah-daerah dalam sebuah negara

Kepadatan
Tidak adanya negara yang besar di 
lingkungan

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
Catatan: Di seluruh laporan ini, “daerah” adalah suatu lingkungan ekonomi atau unit administratif seperti negara bagian atau provinsi yang berada dalam suatu negara, dan “kawasan” adalah kelompok 
negara-negara berdasarkan kedekatan geografi.
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bahwa semua bangsa harus mengelola 
pertumbuhan yang pesat dari kota-
kota besar, sementara mereka masih 
memiliki pendapatan yang rendah 
dan institusi yang baru lahir.

•	 Konsentrasi menjadi lebih stabil secara 
nasional. Di sini, konsentrasi dapat 
diukur paling baik menggunakan 
indikator pembangunan daerah—
akumulasi produksi dan penduduk di 
daerah-daerah yang maju. Sebagian 
besar perubahan ini pada umumnya 
ter jadi  saat  negara mencapai 
pendapatan per kapita kira-kira 
$10.000–$11.000, yang kira-kira 
merupakan ambang untuk masuk 
ke pendapatan tinggi. Ini adalah 
pengalaman dari para pembangun 
yang berhasil. Implikasinya adalah 
bahwa negara-negara berkembang 
harus siap dengan meningkatnya 
disparitas subnasional  dalam 
hal pendapatan dan produksi, 
sementara mereka masih memiliki 
infrastruktur dan institusi yang 
kurang berkembang.

•	 Konsentrasi paling lambat secara 
internasional, dan berlanjut lebih 
lama. Produksi dan kekayaan terus 
terkonsentrasi di negara-negara 
yang melampaui pendapatan per 
kapita $25.000, pencapaian tertinggi 
untuk nilai distribusi pendapatan 
nasional. Lingkungan dari berbagai 
bangsa tampaknya tumbuh atau 
mati bersama—kedekatan dengan 
kemakmuran dapat membantu, 
sedangkan kedekatan pada bangsa 
yang miskin ternyata merugikan. 
Implikasinya adalah bahwa strategi-
strategi pertumbuhan untuk para 
pembangun berikutnya t idak 
sama dengan strategi yang berlaku 
bagi yang telah tumbuh mencapai 
tingkat pendapatan tinggi; bagi 

negara-negara berkembang saat 
ini, berintegrasi ekonomi dengan 
dunia—para tetangga dan negara-
negara yang jauh—bahkan menjadi 
lebih utama.

 Konsentrasi lokal (di kota-kota 
kecil dan kota-kota besar) terjadi 
dengan cepat. Pertama-tama perhatikan 
meningkatnya konsentrasi penduduk di 
kota-kota kecil dan kota-kota besar. Saat 
negara mulai berkembang, kepadatan 
ekonomi di beberapa tempat meningkat 
saat lebih banyak orang yang tinggal 
di atau dekat kota-kota kecil dan kota-
kota besar (lihat Figur 1, Panel a). 
Bagian urban dari populasi meningkat 
tajam—dari sekitar 10 persen menjadi 
50 persen—saat negara tumbuh dari 
pendapatan rendah ke pendapatan 
menengah ke bawah, kira-kira $3.500. 
(Sulit untuk membuat perbandingan 
internasional karena masing-masing 
negara mendefinisikan “urban” secara 
berbeda.3) Antara tahun 2000 dan 
2005, rata-rata pertumbuhan penduduk 
urban untuk negara berpendapatan 
rendah adalah 3 persen per tahun, 
lebih dari dua kali lipat angka untuk 
negara berpendapatan menengah, dan 
lebih dari tiga kali lipat angka tersebut 
untuk negara berpendapatan tinggi. 
Kadang-kadang, ini dapat berarti bahwa 
pertumbuhan yang cepat dari satu 
kota besar, seperti Bangkok, Thailand, 
menghasilkan konsentrasi yang lebih 
besar.
 Bagian penduduk urban dalam 
angka konsumsi rumah tangga juga 
meningkat. Masyarakat kota di Malawi, 
Yordania, dan Panama—negara dengan 
PDB per kapita kira-kira $160, $1.600, 
dan $5.600 secara berturut-turut—
mengontribusikan 36, 63, dan 80 persen 
dari jumlah konsumsinya.
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 Berbagai transformasi spasial ini 
berhubungan erat dengan transformasi 
sektoral dari negara-negara yang awalnya 
agraris menjadi negara industri dan 

kemudian, dalam ekonomi pascaindustri, 
menjadi negara jasa. Negara-negara 
berpendapatan tinggi saat ini mengalami 
dorongan urbanisasi yang serupa ketika 
mereka menjadi terindustrialisasi (lihat 
Bab 1). Semua bukti menunjukkan 
bahwa perubahan dari pertanian menjadi 
industri dibantu, bukan dirugikan, oleh 
pertanian yang sehat, yang membantu 
kota-kota kecil dan kota-kota besar 
menjadi makmur.4 Orang-orang pindah 
untuk membuat hidupnya lebih baik. 
Namun saat pertanian bagus, migrasi 
tidak hanya membuat hidup mereka tak 
lebih baik, tetapi juga bagi desa yang 
ditinggalkan serta kota di mana mereka 
tinggal.
 Konsentrasi nasional (di daerah-
daerah maju) berlanjut lebih lama. 
Apa yang berlaku untuk kota-kota 
besar juga berlaku untuk daerah-
daerah di dalam negara tersebut, tetapi 
dengan kecepatan lebih rendah. Dengan 
pembangunan, orang dan produksi 
menjadi terkonsentrasi di beberapa 
bagian negara, yang disebut daerah-
daerah “maju.” Kepadatan ekonomi di 
bagian-bagian ini—contohnya, Marmara 
di Turki—sedangkan pendapatan di 
tempat yang jauh secara ekonomi—
seperti Anatolia tenggara di bagian 
timur—dapat tertinggal sangat jauh. 
Konsentrasi ini sulit diukur, tetapi 
tampak melambat atau berhenti pada 
pendapatan per kapita antara $10.000 
dan $15.000 (lihat Figur 1, Panel b).
 Pada mulanya, konsentrasinya 
meningkat tajam. Bagian dari jumlah 
konsumsi di daerah maju di negara-
negara dengan pendapatan yang berkisar 
antara $500 dan $7.500—Tajikistan, 
Mongolia, El Salvador, dan Argentina—
meningkat dari 30 persen menjadi 
65 persen. Dengan membandingkan 
konsentrasi PDB di negara dengan 
luas daerah yang sama—Laos, Ghana, 
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Figur 1  Pada ketiga skala geografis, pola-pola konsentrasi aktivitas 
ekonomi didapati serupa

a. Seiring negara-negara mulai berkembang, 
orang-orang terkonsentrasi di kota-kota kecil dan besar

Indeks aglomerasi

PDB per kapita (paritas daya beli, konstan pada dolar AS tahun 2000, dalam ribuan)

b. Secara nasional, produksi terkonsentrasi di daerah-daerah maju

Indeks konsentrasi

PDB per kapita (konstan pada dolar AS tahun 2000, dalam ribuan) 

c. Secara internasional, kekayaan terkonsentrasi di kawasan-kawasan tertentu

% bagian dari PDB global (skala logaritmik)

PDB per kapita (pada dolar internasional tahun 1990, dalam ribuan)

Sumber-sumber: Panel a: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009 (lihat Bab 1 untuk rinciannya); Panel b: Tim Laporan 
Pembangunan Dunia 2009 (lihat Bab 2 untuk rinciannya); Panel c: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009 (lihat Bab 3 untuk 
rinciannya).
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Polandia,  dan Nor wegia—tetapi 
dengan pendapatan dari $600 sampai 
$27.000 menunjukkan konsentrasi yang 
meningkat saat pendapatan meningkat.
 Ini bukanlah hal yang baru. Produksi 
di perekonomian-perekonomian yang 
telah berkembang saat ini tumbuh lebih 
terkonsentrasi sampai mereka mencapai 
pendapatan yang tinggi. Konsentrasi di 
daerah maju di Prancis meningkat empat 
kali lipat antara tahun 1800 dan 1960, dan 
pendapatan Prancis tumbuh dari $1.000 
menjadi $6.000. Namun pada beberapa 
titik, banyak bangsa terus menjadi lebih 
kaya tetapi tidak lagi terkonsentrasi—di 
saat itulah mereka memasuki taraf 
negara berpendapatan tinggi. Tidak ada 
alasan untuk mengharapkan pola yang 
sangat berbeda saat ini (lihat Bab 2).
 Konsentrasi internasional (di 
beberapa kawasan dunia dan negara-
negara maju) berlanjut untuk sesaat. 
Konsentrasi massa ekonomi yang serupa 
telah terjadi secara internasional. Saat 
ini, seperempat PDB dunia dapat muat 
ke dalam daerah seluas Kamerun, dan 
setengahnya ke dalam daerah sebesar 
Aljazair. Pada tahun 1980, bagian PDB 
dari UE15, Amerika Utara, dan Asia 
Timur dijumlahkan mencapai 70 persen; 
pada tahun 2000 jumlahnya adalah 83 
persen.5 Di dalam kawasan-kawasan 
ini, aktivitas ekonomi menjadi lebih 
terkonsentrasi di beberapa negara selama 
beberapa waktu sebelum menjadi lebih 
tersebar. Bagian PDB dari Prancis, 
Jerman, dan Inggris untuk kawasan 
UE15 tumbuh sampai dua pertiga pada 
tahun 1940, sebelum jatuh menjadi 
setengahnya saat ini. Di Asia Timur, 
bagian PDB Jepang untuk kawasannya 
tumbuh sampai 83 persen pada tahun 
1975 dan kemudian jatuh menjadi 62 
persen pada tahun 2000.
 T i d a k  a d a  a l a s a n  u n t u k 
mengharapkan bahwa, saat negara-

negara itu makmur, bagian-bagian lain 
di dunia tidak akan mengalami pola 
yang sama—meningkatnya konsentrasi 
di beberapa negara, sebelum menular 
ke negara-negara tetangganya (lihat Bab 
3).

Standar hidup mengalami 
divergensi sebelum konvergensi
Saat pendapatan meningkat, standar 
h i dup  m e n g a l a m i  k onv e r g e n s i 
antara tempat-tempat di mana massa 
ekonominya terkonsentrasi dan yang 
tidak terkonsentrasi, tetapi hal ini hanya 
terjadi setelah divergensi terjadi.
•	 Konsumsi rumah tangga pokok 

mengalami konvergensi paling cepat. 
Perbedaan rural-urban dalam 
konsumsi rumah tangga pokok 
berkurang cukup cepat. Bahkan 
untuk negara-negara yang memiliki 
bagian urban sekitar 50 sampai 60 
persen, perbedaan-perbedaan ini 
dapat cukup kecil. Perbedaan daerah 
dalam tingkat kemiskinan lebih sulit 
diatasi, perbedaan internasionalnya 
bahkan lebih sulit lagi. Namun seiring 
dunia semakin maju, perbedaan 
ini telah hilang pada semua skala 
geografis.

•	 Akses ke layanan publik mendasar 
mengalami konvergensi kemudian. 
Perbedaan rural-urban dalam 
pendidikan dasar, kesehatan, air 
minum, dan kebersihan sulit diatasi 
hingga negara-negara mencapai 
pendapatan menengah ke atas. 
Namun perbedaan di dalam kota 
besar untuk layanan-layanan 
tersebut—paling nyata di daerah 
kumuh—tidak teratasi bahkan setelah 
terjadinya tingkat urbanisasi yang 
tinggi dan pendapatan menengah ke 
atas.

•	 Upah dan pendapatan mengalami 
konvergensi paling akhir. Memang, 
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upah dan pendapatan menyebar 
antara daerah ter t inggal  dan 
daerah maju di sebuah negara 
saat negara itu bertumbuh melalui 
pendapatan rendah dan menengah 
ke bawah, rentang pendapatan per 
kapita yang sama yang diperlukan 
agar konsentrasi kawasan dapat 
meningkat. Dan divergensi global 
dalam upah dan kekayaan tampak 
berlanjut lebih lama. Pendapatan per 
kapita Asia Timur terlihat menyebar 
antara tahun 1950 dan 1970, saat 
Jepang bergerak maju. Kemudian, 
kemakmuran Jepang menular 
ke sekitarnya, dan pendapatan 
mengalami konvergensi saat negara-
negara di kawasan yang terintegrasi 
secara internasional tersebut menjadi 
makmur. Sebaliknya, di negara-
negara Asia Barat tidak terdapat 
divergensi dalam pendapatan—juga 
tidak ada pertumbuhan yang pesat.

 Seperti konsentrasi aktivitas 
ekonomi, konvergensi dalam standar 
hidup terjadi lebih cepat pada skala 
geografis lokal dan lebih lambat pada 
skala internasional. Akan tetapi ini hanya 
terjadi di lingkungan yang makmur. 
Bahkan di tempat-tempat seperti itu, 
beberapa ukuran standar hidup (seperti 
konsumsi, pendapatan, atau penghasilan 
per kapita) membutuhkan waktu yang 
lama untuk mengalami konvegensi, 
bahkan kadang-kadang diawali dengan 
divergensi (lihat Figur 2). Untuk ukuran 
lainnya, seperti indikator pendidikan dan 
kesehatan, konvergensi dapat terwujud 
lebih cepat.
 Secara lokal, konvergensi pada 
standar hidup dasar terjadi lebih awal. 
Perbedaan rural-urban dalam tingkat 
konsumsi meningkat sampai negara-
negara mencapai tingkat pendapatan 
menengah ke atas (lihat Figur 2). Namun 

perbedaan itu segera jatuh, dan mengecil 
sebelum mereka mencapai tingkat 
pendapatan menengah ke atas, yaitu 
sekitar $10.000 per kapita. Akses air 
dan kebersihan di daerah urban lebih 
dari 25 persen lebih tinggi daripada 
di negara yang kurang urbanisasinya. 
Untuk negara dengan tingkat urbanisasi 
sekitar 50 persen, seperti Aljazair, 
Kolombia, dan Afrika Selatan, disparitas 
dalam akses adalah sekitar 15 persen. 
Untuk negara-negara seperti Brasil, 
Cile, Gabon, dan Yordania, disparitasnya 
kurang dari 10 persen.
 Pola ini juga terlihat di dalam negara-
negara. Provinsi yang lebih makmur dan 
urbanisasinya tinggi memiliki perbedaan 
standar hidup rural-urban yang lebih 
kecil. Bahkan ini juga berlaku di negara-
negara dengan tingkat pendapatan 
rendah, seperti Cina, India, dan Filipina. 
Namun di daerah-daerah yang sangat 
tinggi urbanisasinya, perbedaan dalam 
standar hidup mendasar,  seperti 
kebersihan dan pendidikan, cenderung 
sulit diatasi. Sebagai contoh, walaupun 
pemerintah melakukan upaya-upaya 
terbaiknya, daerah kumuh tetap mengisi 
pemandangan kota di banyak negara 
bahkan setelah mereka mencapai tingkat 
pendapatan tinggi. Merupakan hal 
yang lazim bahwa sekitar sepertiga dari 
populasi kota yang berkembang tinggal 
di daerah-daerah kumuh.
 Secara nasional, divergensi pada 
standar hidup terjadi dengan cepat, 
tetapi konvergensinya lebih lambat. 
Pada tingkat-tingkat pendapatan awal, 
disparitas dalam standar hidup dasar 
antarprovinsi atau antardaerah dapat 
cukup kecil. Namun perbedaan itu akan 
meningkat cepat saat negara-negara 
mulai berkembang. Sebagai contoh di 
negara berpendapatan rendah Kamboja, 
perbedaan antara daerah maju dan 
daerah tertinggal dalam konsumsi 
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rumah tangga yang serupa hampir 90 
persen. Di sebuah negara berpendapatan 
menengah, Argentina, perbedaannya 
50 persen; tetapi di negara maju, seperti 
Kanada, perbedaannya hanya 20 persen. 
Sebagai contoh, di negara-negara yang 
tumbuh pesat di Asia Timur dan Eropa 
Timur, perbedaan ini meningkat tajam.
 Beberapa negara seperti Cile 
menjadi pengecualian. Antara tahun 
1960 dan 2000,  Ci le mengalami 
konvergensi geografis sementara PDB 
per kapitanya naik lebih dari dua 
kali lipat menjadi sekitar $10.500. Di 
Kolombia, perbandingan PDB antara 
Bogota yang maju dengan Choco yang 
tertinggal jauh dari 10 menjadi 3 antara 
tahun 1950 dan 1990. Hal yang tidak 
begitu luar biasa adalah konvergensi 
dalam tingkat kemiskinan, kesehatan 
dasar, gizi, dan pendidikan antara 
daerah dalam negara. Negara-negara 
yang bertumbuh pesat di manapun telah 
mampu dengan cepat menerjemahkan 
kemajuan ekonomi menjadi kesetaraan 
spasial dalam standar hidup mendasar 
ini.
 Secara internasional, divergensi 
pendapatan berlanjut sebentar, dan 
konvergensinya paling lambat. PDB 
per kapita global telah meningkat 
hampir sepuluh kali lipat sejak tahun 
1820. Harapan hidup naik dua kali 
lipat. Tingkat melek huruf meningkat, 
dari di bawah 20 menjadi lebih dari 
80 persen. Namun pencapaian ini 
tidak terbagi secara merata. Eropa dan 
percabangannya—Australia, Kanada, 
Selandia Baru, dan Amerika Serikat—dan 
belakangan ini Jepang dan tetangganya 
telah menyaksikan kenaikan pendapatan 
dan standar hidup yang sangat besar.
 Untuk pendapatan, konvergensi 
hanya terjadi di kawasan-kawasan dunia 
yang tumbuh paling cepat. Polanya 
tidak sama di antara negara-negara 

ini—beberapa negara memimpin, 
menghasilkan divergensi di sekitarnya, 
dan kemudian pertumbuhannya menular 
ke negara-negara tetangga mereka. 
Di kawasan lain seperti Asia Barat, 
tidak terdapat divergensi—tidak begitu 
menyenangkan karena kawasan-kawasan 
ini tertinggal dari Eropa, percabangan 
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Figur 2 Pada ketiga skala geografis, pola-pola konvergensi dalam standar 
hidup didapati mirip

a. Secara lokal, pertama-tama divergensi, kemudian konvergensi, 
dalam jurang pemisah antara rural-urban

rasio konsumsi per kapita urban terhadap rural

PDB per kapita (konstan pada dolar AS tahun 2000, dalam ribuan)

b. Secara nasional, divergensi, kemudian konvergensi, 
dalam pendapatan antara daerah-daerah maju dan tertinggal

Koefisien variasi dari upah atau pendapatan regional

PDB per kapita (konstan pada dolar internasional geary-Khamis, dalam ribuan) 

c. Secara internasional, divergensi, 
kemudian konvergensi—tetapi hanya di kawasan-kawasan yang bertumbuh

Koefisien variasi dari PDB per kapita

Sumber-sumber: Panel a: Perkiraan Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009 berdasarkan lebih dari 120 survei rumah tangga di 
lebih dari 75 negara; Panel b: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009 (lihat Bab 2); Panel c: Tim Laporan Pembangunan Dunia 
2009 (lihat Bab 3).
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dari Eropa, dan Jepang. Pentingnya 
lingkungan digambarkan secara jelas 
dengan perbandingan negara-negara 
di bagian selatan Amerika Latin—
Argentina, Brasil, Cile, dan Uruguay—
dengan Italia, Portugal, dan Spanyol di 
Eropa bagian selatan. Antara tahun 1950 
dan 2006, konvergensi di Eropa bagian 
selatan terjadi pada laju 1 persen per 
tahun, tetapi di Amerika Selatan hanya 
0,3 persen.
 Berbeda dengan pendapatan, 
ketidaksetaraan global dalam akses ke 
standar hidup yang mendasar—harapan 
hidup dan pendidikan—telah jatuh sejak 
tahun 1930. Perbaikan-perbaikan ini 
mulai menyusul sejak tahun 1960 dan 
telah tersebar di seluruh kawasan.

Dunia sekarang berbeda, tetapi 
masa lalu memberikan pelajaran 
yang berguna
Pola-pola umum konsentrasi dan 
konvergensi mungkin tetap sama 
bagi negara-negara berkembang saat 
ini seperti bagi negara yang mulai 
membangun. Namun terdapat beberapa 
perbedaan, karena alasan-alasan 
teknologi dan politik.
 Kota-kota lebih besar. Berkat obat-
obatan dan transportasi yang lebih baik, 
dunia sekarang lebih padat penduduk 
dan kota-kota semakin besar. Antara 
tahun 1985 dan 2005, populasi kota di 
negara-negara berkembang tumbuh 
lebih dari 8,3 juta satu tahun, hampir 
tiga kali peningkatan tahunan dari 
negara-negara berpendapatan tinggi 
saat ini yaitu sebesar 3 juta antara tahun 
1880 dan 1900, saat pendapatan mereka 
sebanding. Walaupun di Cina dan India 
menjadi pengecualian, pertumbuhan 
tahunannya kurang dari 4,5 juta, sekitar 
50 persen lebih banyak dibandingkan 
satu abad yang lalu. Perbedaan yang 
mencolok adalah kota-kota besar dunia 

saat ini jauh lebih besar. London memiliki 
penduduk kurang dari 7 juta orang pada 
tahun 1900; sementara kota terbesar di 
antara negara-negara berpendapatan 
rendah saat ini (Mumbai) berpenduduk 
tiga kali lipatnya. Begitu juga Mexico 
City, kota terbesar di negara-negara 
berpendapatan menengah. Rata-rata 
ukuran dari 100 kota terbesar dunia 
telah tumbuh hampir 10 kali lipat dari 
ukurannya pada tahun 1900 (lihat Figur 
3 Panel a), dan hampir dua pertiga dari 
kota-kota ini berada di negara-negara 
berkembang.
 Pasar lebih luas. Oleh karena 
kemajuan komunikasi dan teknologi 
transportasi, istilah pasar menjadi lebih 
global. Perdagangan global sebagai 
bagian dari produksi sekarang ini lebih 
dari 25 persen, hampir lima kali lipat lebih 
banyak dibandingkan tahun 1900 (lihat 
Figur 3 Panel b). Keterbukaan terhadap 
perdagangan luar negeri dan arus modal 
yang membuat pasar semakin global 
juga membuat perbedaan pendapatan 
subnasional lebih besar dan lebih sulit 
untuk dijembatani di negara-negara 
berkembang saat ini. Tidak semua bagian 
dari sebuah negara sama-sama sesuai 
untuk mengakses pasar dunia. Daerah 
pesisir dan tempat yang padat secara 
ekonomi jelas lebih baik dalam hal ini. 
PDB per kapita Cina pada tahun 2007 
sama dengan Inggris pada tahun 1911. 
Shanghai, daerah maju Cina, saat ini 
memiliki PDB per kapita sama dengan 
Inggris pada tahun 1988, sedangkan 
PDB Guizhou (daerah yang tertinggal) 
lebih dekat dengan PDB Inggris pada 
tahun 1930. Ukuran Cina, keterbukaan 
pesisir Cina pada pasar dunia, dan lokasi 
Shanghai di pesisir merupakan alasan-
alasannya.
 L eb i h  b any ak  p e rb ata s an . 
S ementara  pasar  menjadi  lebih 
internasional karena transportasi dan 
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komunikasi yang lebih baik, dunia 
menjadi lebih terpecah secara politis. 
Pada tahun 1900 ada sekitar 100 
perbatasan internasional (lihat Figur 
3 Panel c). Saat ini, ada lebih dari 
600, saat bangsa-bangsa di Asia dan 
Afrika memperoleh kemerdekaan 
dari penjajah Eropa, dan Uni Soviet 
serta negara-negara komunis lainnya 
terpecah menjadi negara-negara kecil. 
Terpecahnya dunia menjadi lebih banyak 
negara berarti pasar domestik yang lebih 
kecil. Namun pada saat yang sama, 
potensi untuk mengakses pasar luar 

negeri makin bertumbuh. Bagaimanapun 
juga, perbatasan antarnegara yang lebih 
tipis sekarang memberikan hasil yang 
lebih baik bagi produsen dan pekerja.
 Apakah perbedaan dalam teknologi 
seperti itu berarti masa lalu tidak 
memberikan pelajaran? Apakah kota-
kota di negara-negara berkembang 
terlalu besar, dan apakah negara-
negara ini akan menjadi lebih baik jika 
urbanisasinya melambat? Haruskah 
negara-negara berkembang saat ini lebih 
peduli dengan disparitas regional dalam 
produksi dan pendapatan dibandingkan 
negara-negara maju di masa lalu pada 
tahap pembangunan yang sama? Apakah 
saat ini lebih mudah bagi negara-
negara berkembang untuk mengakses 
pasar g lobal ,  dan mengimbangi 
kerugian-kerugian yang terkait dengan 
fragmentasi yang lebih besar? Laporan 
ini menunjukkan mengapa jawaban 
untuk pertanyaan-pertanyaan ini adalah 
“tidak.”

Pasar membentuk lanskap 
ekonomi
Meningkatnya kepadatan manusia, 
migrasi pekerja dan pengusaha untuk 
mempersingkat jarak ke pasar, serta lebih 
rendahnya penyekatan yang diakibatkan 
oleh perbedaan mata uang dan konvensi 
antar negara, penting bagi berhasilnya 
pembangunan ekonomi. Berbagai 
transformasi spasial pada ketiga dimensi 
ini—kepadatan, jarak, dan penyekatan—
paling nyata di Jepang, Amerika Utara, 
dan Eropa Barat. Pergerakan penduduk 
dan produk, yang cepat dan sering, 
telah membantu Amerika Utara, Eropa 
Barat, dan Asia Timut Laut sanggup 
menghasilkan sekitar tiga perempat dari 
total produksi global dengan kurang dari 
seperenam penduduk dunia.
 Kekuatan-kekuatan pasar yang 
sama, berupa aglomerasi, migrasi, 
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Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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dan spesialisasi, sedang mengubah 
lanskap ekonomi di negara-negara 
berkembang yang pal ing sukses 
saat ini, dalam cara-cara yang sama 
cakupannya dan kecepatannya. Kota-
kota yang bertumbuh, orang-orang 
yang berpindah, dan perdagangan 
yang hebat, telah menjadi katalisator 
untuk kemajuan di negara-negara maju 
selama dua abad terakhir. Sekarang 
kekuatan-kekuatan ini menggerakkan 
tempat-tempat yang paling dinamis di 
negara-negara berkembang.

Dunia “ekonomi aglomerasi”
Sebuah perjalanan di National Highway 
321 ke arah timur dari Chengdu di provinsi 
Sichuan ke Shenzhen di Guangdong 
merupakan suatu perjalanan dalam hal 
pembangunan ekonomi. Pekerja-pekerja 
yang bermigrasi yang melalui jalan raya 
ini sering kali meninggalkan keluarga 
mereka. Namun mereka juga membantu 
keluarga mereka keluar dari kemiskinan 
dan mendorong Cina masuk ke dalam 
kelompok negara-negara berpendapatan 
menengah. Saat mereka bergerak ke 
arah timur, mereka meninggalkan 
dunia pertanian di mana mereka hanya 
memperoleh sedikit keuntungan dari 
bekerja secara berdekatan dengan 
yang lain. Alih-alih demikian, mereka 
memasuki dunia “ekonomi aglomerasi,” 
di mana jika berdekatan dengan orang 
lain, mereka dapat meraup keuntungan 
yang besar.
 Shenzhen menarik pekerja-pekerja 
muda—90 persen dari 8 juta penduduknya 
berusia produktif. Spesialisasinya adalah 
barang-barang elektronik. Namun 
Shenzhen membuatnya dalam jumlah 
yang sangat besar. Pada tahun 2006 
ekspornya melebihi India, menjadikan 
pelabuhannya sebagai pelabuhan 
tersibuk keempat di dunia. Dengan 
didorong oleh kekuatan aglomerasi, 

migrasi, dan spesialisasi, serta dibantu 
oleh kedekatannya dengan Hong Kong, 
Cina, Shenzhen tumbuh paling cepat di 
antara semua kota besar di Cina sejak 
tahun 1979, saat kota tersebut dirancang 
sebagai sebuah zona ekonomi khusus.
 Cerita ini diulangi kembali di 
India. Pada tahun 1990 Sriperumbudur 
kebanyakan dikenal sebagai tempat di 
mana Perdana Menteri Rajiv Gandhi 
dibunuh. Pada tahun 2006, jandanya, 
Sonia Gandhi, menyaksikan saat pabrik 
telepon Nokia memproduksi telepon 
genggamnya yang keduapuluh juta.6 
Pabrik tersebut baru saja memulai 
produksinya awal tahun 2006. Tanpa 
adanya status administratif yang 
dikhususkan seperti untuk Shenzhen, dan 
juga infrastrukturnya, Sriperumbudur 
mungkin sedang dibentuk menjadi 
sebuah pusat barang-barang elektronik 
skala nasional, atau bahkan regional. 
Kuncinya adalah kedekatan kota tersebut 
dengan Chennai, sama seperti kedekatan 
Shenzhen dengan Hong Kong, Cina, 
membantu kota tersebut bertumbuh.
 Pada tahun 1965, saat kemerdekaan 
diberikan kepada Singapura, negara 
tersebut tidak berada dekat dengan 
tempat yang makmur atau damai. 
Alih-alih demikian, Singapura terletak 
di antara Malaysia dan Indonesia, 
du a  n e g ar a  m i s k i n  y ang  te l a h 
diporakporandakan oleh perang antara 
para penjajah. Tiga perempat penduduk 
Singapura tinggal dalam rumah-rumah 
Petak. Pada tahun 1980, negara tersebut 
menjadi terindustrialisasi, berspesialisasi 
dalam elektronik, seperti yang dilakukan 
oleh Shenzhen saat ini. Pada tahun 
1986 negara itu menjadi pelabuhan 
peti kemas tersibuk di dunia dan pusat 
keuangan di Asia Tenggara. Sambil 
berjalan, dengan menginstitusikan pasar-
pasar lahan, membangun infrastruktur 
transportasi yang efisien, dan dengan 
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campur tangan untuk memperbaiki 
perumahan-perumahannya, Singapura 
m e m b e r s i h k a n  d a e r a h - d a e r a h 
kumuhnya. Kemakmuran tersebut 
menular ke negara tetangganya, 
Malaysia. Kemakmuran yang diciptakan 
oleh bisnis manufaktur di Malaysia 
pada gilirannya membantu lebih dari 
2 juta orang Indonesia yang berduyun-
duyun masuk untuk mengisi lowongan 
pekerjaan di bidang konstruksi dan 
jasa. Para pebisnis dari Singapura naik 
jet mengelilingi Asia, memberikan 
bahan bakar bagi pertumbuhan di 
tempat-tempat yang lebih jauh dari 
Shenzhen dan Sriperumbudur. “Bintik 
merah kecil” di Peta—yang menurut 
laporan dicemooh oleh presiden negara 
tetangganya7—telah mengubah dirinya 
sendiri, mengintegrasikan lingkungan 
sekitarnya, dan menyusul Inggris, 
mantan penjajahnya (lihat Peta 2).
 S i n g ap u r a ,  S h e n z h e n ,  d a n 
S r i p e r u m b u d u r  m e n u n j u k k a n 
bagaimana skala ekonomi dalam 
produksi, pergerakan pekerja dan 
modal, serta turunnya biaya transportasi, 
saling berinteraksi untuk menghasilkan 
pertumbuhan ekonomi yang pesat, 
di kota-kota besar dan negara-negara 
yang besar dan kecil. Inilah mesin 
dari perekonomian mana pun, dengan 
peranan yang begitu mendasar dalam 
ke m a k mu r an  d an  p e nge nt a s an 
kemiskinan, sehingga dijadikan pokok 
bahasan dalam tiga bab pertama tulisan 
ekonomi paling berpengaruh yang 
pernah ditulis, The Wealth of Nations 
karya Adam Smith.
 Skala ekonomi yang ditekankan 
oleh Smith dapat dikelompokkan 
menjadi tiga jenis—yang eksklusif 
bagi perusahaan, yang terbagi pada 
perusahaan-perusahaan dalam industri 
dan lokasi yang sama, serta yang tersedia 

secara lebih umum bagi para produsen 
di daerah urban yang lebih luas.

•	 D engan  kurang  d ar i  17 .000 
penduduk, Sriperumbudur sudah 
cukup luas bagi Hyundai untuk 
mendirikan sebuah pabrik besar di 
sana sejak tahun 1999. Pada tahun 
2006 kota tersebut telah membantu 
Hyundai memproduksi mobilnya 
yang kesejuta. Pendidikan dasar dan 
layanan kesehatan, kedekatan dengan 
pelabuhan, dan infrastruktur dasar, 
merupakan kebutuhan kota tersebut 
untuk memfasilitasi skala ekonomi 
tingkat pabrik. Ini dibuktikan oleh 
fakta bahwa skala ekonomi internal 
cukup tinggi untuk industri-industri 
berat seperti pembuatan kapal, dan 
rendah untuk industri ringan seperti 
garmen. Kota tersebut memiliki 
cukup pekerja untuk memenuhi 
kebutuhan pekerja dan pekerjaan 
di pabrik-pabrik besar. Jadi, kota 
kecil seperti Sriperumbudur cukup 
besar untuk memfasilitasi ekonomi 
internal.

•	 K a w a s a n  E k o n o m i  K h u s u s 
Shenzhen—dengan daerah hanya 
seluas 300 ki lometer persegi 
tetapi penduduknya hampir 3 juta 

ChennaiBangalore

Sriperumbudur

Singapura

HONG KONG,
CINA

Shenzhen

Peta 2 Permukiman-permukiman yang besarnya berbeda-beda memfasilitasi 
skala-skala ekonomi yang berbeda pula

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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orang—menjadi rumah bagi industri 
elektronik yang sibuk. Dengan 
tersedianya tenaga kerja muda 
terampil dan setengah-terampil, 
daerah tersebut berinvestasi dalam 
pendidikan dan fasilitas penelitian 
yang lebih baik, untuk memastikan 
kota  tersebut  memenuhi  apa 
yang dibutuhkan oleh industri. 
Pelabuhannya memasukkan bahan 
setengah jadi dan mengeluarkan 
produk akhir. Shenzhen berbagi 
fasilitas-fasilitas mahal, seperti 
pelabuhan peti kemas besar dan pusat 
konvensi, serta mencocokkan para 
pekerja dengan jumlah pekerjaan 
yang meningkat saat perusahaan-
perusahaan berkembang pesat. 
Kedekatan dengan Hong Kong, 
Cina, memberikan akses ke sektor 
keuangan, walaupun Shenzhen juga 
menjadi tuan rumah bagi sektor 
keuangan yang berkembang pesat. 
Dan persaingan untuk para konsumen 
di antara banyaknya pemasok 
barang masukan menghasilkan 
penghematan biaya. Daerah ini 
sangat baik dalam memberikan apa 
yang dalam istilah ekonomi disebut 
perekonomian lokalisasi.

•	 Singapura telah melewati tahapan-
tahapan ini dan sekarang menjadi 
salah satu pusat perdagangan 
terkemuka di  dunia.  Dengan 
menyediakan lingkungan ekonomi 
yang stabil, hubungan transportasi 
yang luar biasa, kelayakan untuk 
ditinggali, dan sektor keuangan 
yang efisien, Singapura menyediakan 
layanan bagi seluruh kawasan Asia-
Pasifik. Layanan ini digunakan oleh 
berbagai industri, dari ekspedisi 
sampai produksi, sampai pendidikan, 
serta sampai keuangan, asuransi, dan 
perumahan. Kepadatan ekonominya 
membuat  Singapura semakin 

bertumbuh. Dengan hampir 5 juta 
orang pada kurang dari 700 kilometer 
persegi, Singapura menjadi negara 
paling padat penduduknya di dunia. 
Pada tahun 2006 nilai ekspornya 
adalah $300 juta, mendekati Rusia, 
yang memiliki luas lebih dari 16 juta 
kilometer persegi. Keberagaman 
Singapura memfasilitasi penyekatan, 
pencocokan, dan pembelajaran, 
memberikan apa yang disebut para 
ekonom sebagai perekonomian 
urbanisasi.

 Di kebanyakan negara, kota-kota 
seperti itu hidup secara berdampingan. 
Negara bagian Rio de Janeiro di Brasil 
memiliki penduduk sekitar 14,5 juta 
orang. Volta Redonda, tidak jauh dari 
Rio, memasok barang dan jasa untuk 
memenuhi kebutuhan CSN, pabrik baja 
terbesar di Amerika Latin. Duque de 
Caixas, kira-kira 15 kilometer dari Rio, 
memenuhi kebutuhan suatu industri yang 
menghasilkan bahan-bahan petrokimia. 
Dan keberagaman Rio de Janeiro yang 
metropolis, dengan sekitar 6 juta orang 
penduduk, menyediakan jasa keuangan 
bagi penduduk di sekelilingnya. Dan 
dengan kota metropolis lain seperti 
Sao Paulo, Rio menghubungkan Brasil 
dengan daerah Amerika Latin lainnya, 
serta dengan dunia. Pola ini tidak asing 
lagi sehingga hampir menjadi hukum 
dari perekonomian urban.
 Fungsi-fungsi dan keberuntungan 
dari permukiman sifatnya saling 
berkaitan.  Tempat- tempat  yang 
terindustrialisasi berbeda dari tempat-
tempat pendahulunya yang agraris 
bukan hanya karena mereka lebih 
terkonsentrasi tetapi juga karena 
mereka lebih terspesialisasi. Kota-kota 
terbesar mungkin cocok untuk memulai 
perusahaan besar; kota-kota yang 
lebih kecil mungkin lebih cocok untuk 
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perusahaan yang lebih mapan. Dalam 
bidang pertanian, pembibitan dan panen 
harus terjadi di tempat yang sama. Tidak 
demikian untuk industri dan layanan 
bisnis. Turunnya biaya transportasi dan 
komunikasi memungkinkan perusahaan 
memisahkan tempat pembibitan dan 
panen. Suatu produk dapat dirancang 
dan dibiayai di kota-kota besar—dan 
diproduksi di kota-kota kecil.
 Saat perusahaan-perusahaan 
menyesuaikan diri dengan kondisi 
pasar yang berubah, tempat-tempat 
harus melakukan fungsi yang berbeda 
atau berisiko mengalami kemunduran. 
Input produksi yang paling tidak dapat 
bergerak—tanah—harus memiliki suatu 
mobilitas dalam hal pemanfaatannya. 
Akses ke laut dan sungai mungkin 
menjadi alasan mengapa sebuah tempat 
dihuni, tetapi kegesitan dari pasar 
lahan di tempat tersebut akan sangat 
menentukan seberapa jauh tempat 
itu akan bertumbuh. Pemerintah 
mungkin tidak pandai dalam memilih 
tempat-tempat yang akan menjadi 
makmur. Akan tetapi sebaik apa mereka 
menjalankan peraturan, membangun 
infrastruktur, dan mengintervensi untuk 
membuat pemanfaatan lahan menjadi 
efisien, itulah yang akan menentukan 
kecepatan dari kemakmuran untuk 
seluruh lingkungan sekitarnya.
 B e r g a n t u n g  p a d a  j e n i s 
perekonomian aglomerasi apa yang 
mereka hasilkan, tempat ini boleh 
berukuran besar ataupun kecil. Fungsi 
jauh lebih penting daripada ukuran. 
Namun berada jauh dari kepadatan 
ekonomi pada umumnya mengurangi 
produktivitas. Menggandakan jarak 
ini di Brasil tampaknya mengurangi 
produktivitas sebesar 15 persen dan 
mengurangi keuntungan sebesar 6 
persen. Infrastruktur yang lebih baik 
mengurangi jarak ekonomi. Akan tetapi 

di sebuah negara berkembang, cara 
yang paling alami bagi para pekerja dan 
pengusaha untuk mendekatkan jarak ini 
adalah dengan berpindah ke tempat yang 
lebih dekat.
 
Bermigrasi untuk memperoleh 
keuntungan dari kedekatan
Perekonomian aglomerasi menarik 
orang-orang dan sektor keuangan. 
Dewasa ini, modal cenderung bergerak 
cepat melintasi jarak yang jauh untuk 
mengeksploitasi kesempatan untuk 
mendapatkan keuntungan. Orang-orang 
juga bergerak, tetapi mereka bergerak 
lebih cepat ke aglomerasi yang dekat, 
daripada yang jauh. Setelah pabrik-
pabrik dan orang-orang berada di satu 
tempat, yang lainnya akan mengikuti.
•	 Secara lokal, pergerakan ke arah 

kepadatan berlangsung cepat dalam 
perekonomian-perekonomian yang 
tumbuh pesat, menghasilkan migrasi 
rural-urban yang cepat dan disertai 
pergeseran dari pertanian menuju 
industri. Saat Korea Selatan tumbuh 
antara tahun 1970 dan 1995, populasi 
urbannya naik empat kali lipat 
menjadi 82 persen, dengan migrasi 
menyebabkan lebih dari setengah 
peningkatan tersebut pada tahun 
1960-an dan 1970-an.

•	 Secara nasional,  para pekerja 
berpindah untuk mengurangi 
jarak ke pasar di bagian-bagian 
yang makmur. Sekitar 3 juta orang 
pindah pada semester kedua tahun 
1990-an dari negara bagian yang 
tertinggal, Bihar dan Uttar Pradesh 
di India, ke negara bagian yang maju, 
Maharashtra, dan negara bagian 
yang makmur, Punjab (lihat Peta 5). 
Di Vietnam, sebuah negara yang jauh 
lebih kecil, lebih dari 4 juta orang 
bermigrasi secara internasional 
selama periode yang sama.
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•	 Secara internasional,  migrasi 
regional adalah sebuah bagian yang 
besar dari mobilitas tenaga kerja. 
Migrasi di antara negara-negara yang 
bertetangga cukup besar jumlahnya. 
Pantai Gading, India, dan Republik 
Islam Iran adalah tujuan-tujuan 
utama dari orang-orang di negara-

negara tetangga mereka. Jerman, 
Italia, dan Inggris masih termasuk 
dalam 10 besar negara pengirim 
tenaga kerja.  Namun migrasi 
antarregional bergerak lamban. 
Kurang dari 200 juta penduduk atas 
6,7 miliar penduduk dunia tinggal 
di luar kawasan kelahiran mereka. 

Peta 3 Bermigrasi untuk mengurangi jarak ke kepadatan: Meskipun adanya hambatan-
hambatan, jutaan pekerja Cina telah bermigrasi

Total migrasi
migrasi dari kawasan 
barat ke kawasan 
pesisir

migrasi dari kawasan 
tengah ke kawasan 
pesisir

migrasi di dalam 
kawasan pesisir

Sumber: Huang dan Luo 2008, menggunakan data dari sensus populasi Cina.
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Peta 4 Bermigrasi untuk mengurangi jarak ke kepadatan: Ribuan pekerja 
muda di Brasil pindah supaya lebih dekat ke kepadatan ekonomi

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009, berdasarkan data sensus dari Instituto Brasiliero de Geografia e 
estatistica.

Peta � Bermigrasi untuk mengurangi jarak ke kepadatan: Migrasi di India sejauh ini tidak terlalu bersemangat

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009, berdasarkan data sensus India.

Sedangkan hanya 2 juta orang 
yang berpindah dari negara-negara 
miskin ke negara-negara maju setiap 
tahunnya. Setengahnya berpindah ke 
Amerika Serikat (AS).

 Jumlah ini  sepert inya t idak 
akan bertambah banyak, meskipun 
keuntungan-keuntungan dari migrasi 
yang lebih besar dari negara-negara 
b e r k e m b a n g  k e  n e g a r a - n e g a r a 
maju sangatlah signifikan.8 Migrasi 
internasional pernah cukup tinggi 
di masa lampau: 20 persen orang 
Eropa beremigrasi ke lahan-lahan 
baru di Amerika, Australia, dan Afrika 
Selatan. Sekarang, pergerakan ini telah 
melambat. Hanya 500.000 orang Cina 
yang beremigrasi keluar pada tahun 
2005. Akan tetapi migrasi internal 
telah menyusulnya di negara-negara 
berkembang. Lebih dari 150 juta orang 
berpindah secara internal di Cina 
meskipun adanya halangan-halangan 
(lihat Peta 3). Di Brasil, di masa-masa 
pertumbuhannya yang tinggi antara 
tahun 1960-an dan 1970-an, hampir 
40 juta orang meninggalkan daerah 
pedesaan untuk pindah ke kota-kota; 
bahkan hari ini, para pekerja muda 

melakukan migrasi besar-besaran (lihat 
Peta 4). Migrasi internal yang dahsyat 
ini bukanlah hal baru. Antara tahun 
1820 dan 2000 pendapatan per kapita di 
AS naik 25 kali lipat, dan orang-orang 
Amerika mendapatkan reputasi sebagai 
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orang-orang paling bebas di dunia. 
Di Jepang, migrasi internal mencapai 
puncaknya pada 1960-an, saat negara 
tersebut mulai mencuat sebagai negara 
dengan perekonomian terbesar kedua 
di dunia.
 Meskipun ada kebijakan-kebijakan 
pembangunan daerah yang agresif, 1,7 
juta orang—lebih banyak perempuan 
daripada laki-laki—telah meninggalkan 
Jerman Timur untuk pindah ke Jerman 
Barat, membuat pendapatan di sana 
lebih setara. Sejak terjadinya transisi 
ke perekonomian pasar, perusahaan-
perusahaan dan orang-orang telah 
memilih tempat-tempat yang lebih 
cocok untuk produksi. Lebih dari satu 
juta orang—sekitar 12 persen dari total 
penduduk—telah meninggalkan Siberia 
serta Rusia Utara dan Rusia Timur Jauh 
untuk pindah ke daerah barat Rusia.
 Afr ika Barat  te lah menjaga 
mobilitas tenaga kerja regionalnya 
melalui kerja sama institusional. Akan 
tetapi Afrika yang merdeka sekarang 
secara umum kurang terintegrasi. Orang-
orang Afrika—khususnya yang paling 
terampil—telah meninggalkan benua 
tersebut untuk mencari dan meraih 
imbalan yang lebih tinggi di bagian 
Utara. Bagian-bagian lain dari dunia 
ini menunjukkan bagaimana mengatasi 
pengurasan otak ini. Para pekerja 
terdidik akan tertarik ke tempat-tempat 
di mana orang-orang lain, yang juga 
memiliki keahlian, beraglomerasi. Hal 
ini menguntungkan bagi kedua tempat. 
Namun ketika orang-orang terpaksa 
keluar karena merasa tidak aman atau 
karena kelangkaan layanan-layanan 
mendasar, migrasi menguntungkan bagi 
migran tetapi tidak selalu bagi negaranya. 
Migrasi tarik lebih baik daripada 
migrasi dorong, tetapi keduanya sulit 
dihentikan ataupun diperlambat. Para 
pembuat kebijakan menyadari bahwa 

tantangannya bukanlah bagaimana 
membuat mereka berhenti berpindah, 
melainkan bagaimana mencegah mereka 
berpindah karena alasan-alasan yang 
salah.
 Cina mengilustrasikan keuntungan-
keuntungan ini. Kecuali untuk suatu 
masa yang singkat ketika terjadi Revolusi 
Budaya, Cina telah memperlakukan 
diasporanya dengan baik, dengan 
memberikan hak-hak dan juga rasa 
hormat.9 Secara internalnya, kebijakan-
kebijakannya bergerak maju-mundur, 
tetapi sekarang telah bergeser, dari yang 
tadinya mencoba membuat orang-orang 
batal pindah, menjadi menyediakan 
layanan-layanan mendasar kepada 
orang-orang di mana pun mereka 
tinggal. Kebijakan-kebijakan ini sekarang 
menunjukkan hasilnya. Sementara 
para migran Cina bergerak ke daerah 
pesisir dalam jumlah jutaan jiwa, 
sebagian besar dari 57 orang Cina di 
luar negara tersebut membawa kembali 
keahlian dan keuangan ke beberapa 
tempat yang sama. Migran internal 
dan juga migran internasional datang 
bersama-sama bukan secara kebetulan. 
Keinginan orang-orang Cina untuk 
berpindah—meninggalkan negaranya 
untuk pergi ke tempat-tempat lain di 
dunia untuk kabur dari peperangan dan 
ketidaknyamanan di bagian pertama dari 
abad ke-20 dan kemudian membawa 
uang dan pengetahuan ke daerah pesisir 
Cina selama 25 tahun terakhirnya—
menjanjikan untuk membawa Cina 
“membalikkan nasibnya,” seperti daerah 
Timur Laut AS (lihat “Geografi yang 
Bergerak: Mengatasi Jarak di Amerika 
Utara”).
 Negara-negara tidak dapat menjadi 
makmur tanpa orang-orang yang 
memiliki mobilitas tinggi. Memang, 
kemampuan orang-orang untuk 
berpindah tampaknya merupakan 
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ukuran yang baik dari potensi ekonomi 
mereka, dan keinginan untuk bermigrasi 
tampaknya merupakan ukuran dari 
hasrat mereka untuk maju. Pemerintah 
harus memfasilitasi mobilitas tenaga 
kerja. Selama berdekade-dekade sejak 
merdeka, India memperlakukan 40 
juta emigrannya sebagai “orang India 
yang tidak dibutuhkan.” Didorong oleh 
suatu perubahan sikap sejak 1990-an, 
para ekspatriat India sekarang menarik 
tempat-tempat yang jauh seperti 
Bangalore dan Hyderabad menjadi 
semakin dekat ke pasar-pasar dunia, 
sama seperti orang-orang Cina di luar 
negeri melakukannya untuk Shanghai 
dan Guangzhou lebih dari satu dekade 
sebelumnya. Turunnya biaya-biaya 
transportasi dan komunikasi telah sangat 
membantu.

Spesialisasi dan perdagangan 
seiring biaya-biaya transportasi 
menurun 
Biaya-biaya transportasi dan komunikasi 
telah menurun dengan cepat selama 
satu abad terakhir, khususnya selama 
50 tahun belakangan. Sejak tahun 1970-
an, biaya angkut dengan kereta sudah 
turun setengahnya. Biaya transportasi 
jalan telah turun sekitar 40 persen, 
kendati biaya-biaya energi dan upah 
meningkat. Untuk biaya angkut udara 
di seluruh dunia, harganya telah turun 
hingga sekitar 6 persen dari tingkat biaya 
pada tahun 1955. Harga jasa pengiriman 
dengan kapal sekarang adalah setengah 
dari harga pada tahun 1960. Panggilan 
telepon selama tiga menit dari New York 
ke London pada tahun 1931 hampir 
mencapai $300. Sekarang, panggilan 
tersebut dapat dilakukan dengan hanya 
membayar beberapa sen.
 Dengan turunnya biaya-biaya 
transportasi  domestik,  produksi 
ekonomis seharusnya telah tersebar 

lebih merata di dalam negara-negara. 
Dengan rendahnya biaya-biaya angkutan 
dan komunikasi internasional, negara-
negara seharusnya meningkatkan 
perdagangannya dengan mitra-mitra 
yang jauh. Akan tetapi, yang terjadi 
justru sebaliknya. Turunnya biaya-biaya 
transportasi diikuti oleh meningkatnya 
konsentrasi ekonomi dalam negara-
negara. Dan sementara negara-negara 
sekarang melakukan perdagangan lebih 
banyak dengan semua pihak—ekspor 
sebagai bagian dari produksi dunia telah 
naik empat kali lipat ke 25 persen selama 
tiga dekade terakhir—perdagangan 
dengan negara-negara tetangga justru 
menjadi semakin penting.
 Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya 
terdapat dalam semakin pentingnya 
skala ekonomi dalam produksi dan 
transportasi (lihat Bab 6). Seiring biaya-
biaya transportasi telah menurun, 
spesialisasi yang lebih besar menjadi 
mungkin, serta lokasi dari perusahaan-
perusahaan dan juga sifat alamiah dari 
perdagangan telah berubah secara 
radikal. Dengan biaya transportasi 
yang tinggi perusahaan-perusahaan 
harus berada dekat dengan konsumen. 
Kini, setelah biaya-biaya itu turun, 
mereka dapat memanfaatkan skala 
ekonomi internal, lokal, dan urban, 
dan mengirimkan produknya kepada 
konsumen. Begitu pula halnya secara 
internasional. Dengan biaya transportasi 
yang tinggi, Inggris hanya mengimpor 
apa yang tidak mampu ditumbuhkan 
atau dihasilkan oleh penduduknya pada 
biaya yang masuk akal—yaitu rempah-
rempah dari India dan daging sapi dari 
Argentina, ditukar dengan produk tekstil 
dan porselen dari Inggris. Seiring biaya-
biaya tersebut turun, Inggris mengimpor 
lebih banyak daging sapi dan rempah-
rempah. Akan tetapi, Inggris juga lebih 
banyak melakukan perdagangan dengan 
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Prancis dan Jerman—wiski Scotch 
untuk anggur Prancis, ale (semacam 
bir tetapi lebih keras—red.) Inggris 
untuk bir Jerman. Perdagangan untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar 
telah digabungkan dengan dan bahkan 
diambil alih oleh perdagangan untuk 
memuaskan berbagai keinginan.
 Turunnya biaya-biaya transportasi 
dan komunikasi telah membuat dunia 
menjadi lebih kecil. Akan tetapi ini juga 
telah membuat aktivitas ekonomi lebih 
terkonsentrasi secara geografis:
•	 Secara lokal, dengan menurunnya 

biaya komuter dan membesarnya 
potensi untuk memanfaatkan skala 
ekonomi, kota-kota besar dan kecil 
dapat tumbuh menjadi lebih besar 
dan lebih padat.

•	 Secara nasional, daerah-daerah yang 
maju dan yang tertinggal di dalam 
negara-negara terhubung melalui 

moda-moda transportasi yang lebih 
baik, sehingga porduksi menjadi 
lebih terkonsentrasi di daerah-
daerah yang lebih padat secara 
ekonomis untuk memanfaatkan 
perekonomian aglomerasi.

•	 Secara internasional, negara-negara 
yang telah menurunkan biaya-biaya 
transportasi lebih banyak, telah 
mendapatkan manfaat terbesar 
dari perdagangan yang meningkat. 
Sp es ia l i sas i  yang  mening kat 
telah membuat negara-negara ini 
menjadi semakin kompetitif, serta 
mengonsentrasikan perdagangan 
dan kekayaan di sedikit bagian di 
dunia ini.

 Skala ekonomi juga terasa dalam 
sektor transportasi. Meningkatnya 
perdagangan membuat biaya transportasi 
semakin menurun, yang kemudian 
membuat  perdagangan semakin 
meningkat. Hal ini khususnya benar 
adanya untuk perdagangan intraindustri, 
yang telah menjadi  bagian dari 
perdagangan internasional yang paling 
pesat pertumbuhannya selama setengah 
abad terakhir. Sejak 1960, bagian dari 
perdagangan intraindustri dalam total 
dunia telah berlipat ganda, dari 27 
persen menjadi 54 persen. Perdagangan 
intraindustri dalam kawasan tergolong 
rendah di sebagian besar kawasan di 
dunia, dan cukup tinggi di beberapa 
kawasan saja. Nilai ini hampir nol untuk 
Afrika Tengah, Asia Tengah, Afrika 
Timur, Afrika Utara, Asia Selatan, dan 
Afrika Selatan. Nilai tertingginya terdapat 
di Australia, Asia Timur, Selandia Baru, 
Amerika Utara, dan Eropa Barat (lihat 
Figur 4).
 Kerja sama regional juga telah 
melaju lebih cepat dan lebih jauh di 
bagian-bagian ini, menjelaskan mengapa 
gesekan-gesekan dari perbatasan telah 

7,00 0,60,50,40,30,20,1

Indeks Grubel-Lloyd, 3 digit, perdagangan intraregional

Eropa Barat

Asia Barat

Afrika Barat

Asia Selatan

Afrika Selatan

Asia Tenggara dan Pasifik

Amerika Selatan

Afrika Utara

Asia Timur Laut

Amerika Utara

Afrika Tengah

Eropa Timur dan Federasi Rusia

Afrika Timur

Asia Tengah, Kaukasus dan Turki

Amerika Tengah dan Karibia

Australia dan Selandia Baru

1962
1975
1990
2006

Sumber: Brülhart 2008, untuk Laporan ini.
Catatan: Indeks grubel-Lloyd adalah fraksi dari perdagangan total yang berasal dari perdagangan intraindustri.

Figur 4 Perdagangan intraindustri tinggi di Amerika Utara, Eropa Barat, 
Oseania, dan Asia Timur
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berkurang. Dibantu oleh integrasi yang 
semakin mendalam, bagian perdagangan 
yang intraregional di UE telah naik di 
atas 60 persen (lihat “Geografi yang 
Bergerak: Mengatasi Penyekatan di Eropa 
Barat”). Di Asia Timur, kawasan yang 
pertumbuhannya paling pesat, bagian 
perdagangan regional sekarang adalah 
lebih dari 55 persen (lihat “Geografi yang 
Bergerak: Jarak dan Penyekatan di Asia 
Timur”).
 P e m b a n g u n a n  d i  d a l a m 
sebuah dunia yang spesialisasi dan 
konsentrasinya semakin tinggi menjadi 
semakin menantang. Negara-negara 
berkembang memiliki biaya-biaya 
transportasi yang lebih tinggi dan pasar-
pasar yang kecil, sehingga tidak mungkin 
untuk melakukan spesialisasi di sana. 
Akan tetapi beberapa negara—khususnya 
di Asia Timur—telah menunjukkan 
bahwa pasar-pasar ini dapat diakses oleh 
negara-negara berpendapatan rendah. 
Jawabannya terdapat dalam komponen 
dar i  p erdagangan intraindustr i 
yang paling pesat pertumbuhannya: 
perdagangan “input-input antara” dari 
produksi (lihat Kotak 3).
 D a l a m  b i d a n g  p e r t a n i a n , 
industri, dan jasa, potensi untuk 
memfragmentasikan produksi nyaris 
tidak ada batasnya. Thailand mungkin 
tidak mampu membuat perangkat 
televisi yang lebih bagus dibanding 
Jepang, tetapi Thailand dapat membuat 
komponen-komponen televisi yang 
sama bagusnya, bahkan lebih murah. 
Dijangkari oleh Cina dan Jepang, 
negara-negara di Asia Timur telah 
mengembangkan jaringan produksi 
yang saling memperdagangkan barang-
barang antara (barang-barang madya) 
ini. Dengan melakukan spesialisasi 
dalam bagian kecil dari rantai produksi, 
mereka telah menerobos masuk ke dalam 
komponen perdagangan manufaktur 

yang paling mewah sekaligus paling 
pesat pertumbuhannya.
 Negara-negara di kawasan-kawasan 
lain juga dapat memperoleh keuntungan 
dari tumbuhnya perdagangan barang-
b arang  antara .  Ku nc i ny a  b ag i 
sebagian besar di antara mereka adalah 
menciptakan suatu upaya bersama untuk 
menurunkan biaya-biaya transportasi. 
Ini berarti konsentrasi yang lebih tinggi 
di dalam negara-negara berkembang, 
tetapi—dengan mengizinkan mereka 
untuk melakukan spesialisasi dalam 
tahapan-tahapan awal dari pembangunan 
dan mengeksploitasi skala ekonomi—ini 
akan membantu mereka melakukan 
konvergensi ke pendapatan dan standar 
hidup dari negara-negara maju. Selama 
dua dekade terakhir, interaksi demikian 
antara skala ekonomi, mobilitas modal 
dan tenaga kerja, serta biaya-biaya 
transportasi telah menjadi minat utama 
dari para peneliti (lihat Kotak 4).
 Pemahaman-pemahaman yang 
mereka dapatkan seharusnya mengubah 
apa yang dapat diharapkan dari pasar-
pasar. Mereka juga seharusnya bermanfaat 
bagi pemerintah untuk menentukan 
apa yang dapat mereka lakukan guna 
mendorong transformasi geografis yang 
dibutuhkan untuk pembangunan.

Menempatkan 
pembangunan dengan benar
Kemakmuran tidak akan datang ke 
setiap tempat pada satu waktu sekaligus, 
tetapi tidak boleh ada satu tempat 
pun yang terus berkalang kemiskinan. 
Dengan kebijakan-kebijakan yang 
baik, konsentrasi aktivitas ekonomi 
dan konvergensi  da lam standar 
hidup dapat  ter jadi  bersamaan. 
Tant angannya  bag i  p emer int ah 
adalah untuk memperbolehkan—
bahkan mendorong—terciptanya 
pertumbuhan ekonomi yang “tidak 
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KoTAK 3.  Perdagangan intraindustri dan input antara

Lebih dari setengah perdagangan dunia masa 
kini adalah perdagangan intraindustri, dengan 
industri-industri diklasifikasikan ke dalam 177 
(3 digit) kategori, jauh lebih banyak daripada 
seperempatnya di tahun 1962. Jadi, struktur 
ekonomi di berbagai negara kini menjadi 
semakin serupa. Perdagangan ini terdiri atas 
barang-barang jadi dan barang-barang antara, 
dengan keduanya telah meningkat secara 

signifikan selama 50 tahun terakhir. Kenaikan 
dalam perdagangan intraindustri ini tidaklah 
hanya pada bidang manufaktur. Perdagangan 
intraindustri di bidang permesinan dan alat-
alat transportasi adalah yang tertinggi, tetapi 
peningkatan yang terbesar adalah di bidang 
makanan dan binatang hidup. Para konsumen 
menyukai keberagaman hasil-hasil pertanian, 
dan ini berarti keuntungan dalam perdagangan 

antara dua negara yang menghasilkan 
makanan dan binatang yang sama (lihat figur 
di bawah ini).
 namun peningkatan yang terbesar 
adalah untuk input antara—barang-barang 
yang dibutuhkan untuk produksi tetapi 
juga diproduksi. Perdagangan intraindustri 
marginal—suatu ukuran perubahan yang 
dapat diandalkan—nilainya sangat tinggi 
untuk barang-barang antara. Ini tidak hanya 
berlaku untuk bidang manufaktur. Pertanian 
juga membutuhkan input. Dan turunnya biaya 
komunikasi telah menghasilkan fragmentasi 
jasa yang lebih besar ke dalam “komponen-
komponen,” memasok para konsumen dari 
berbagai belahan dunia.
 Perdagangan barang antara lebih 
sensitif pada biaya-biaya transportasi 
dibandingkan perdagangan barang jadi. Simak 
ilustrasi berikut: Jika input antara adalah dua 
pertiga dari nilai tambah untuk suatu barang, 
maka peningkatan biaya transportasi sebesar 
5 persen dapat berarti peningkatan pajak 
sebesar 50 persen. oleh karena itu, bukanlah 
hal yang aneh jika perdagangan barang antara 
telah meningkat paling cepat di bagian-bagian 
dunia di mana biaya-biaya transportasi dan 
biaya-biaya perdagangannya paling banyak 
berkurang.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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Perdagangan intraindustri telah meningkat untuk barang mentah, barang 
antara, dan barang jadi

Sumber: Brülhart 2008, untuk Laporan ini.

Tahun

Barang setengah jadi (barang antara)

Barang jadi

Barang mentah

seimbang,” di samping tetap memastikan 
p e mb a n g u n a n ny a  m e ny e lu r u h . 
Pemerintah dapat melakukan hal ini 
melalui integrasi ekonomi—dengan cara 
mendekatkan tempat-tempat yang maju 
dan yang tertinggal secara ekonomis.
 Integrasi ini dapat dilakukan 
dengan melepaskan kekuatan-kekuatan 
pasar, yaitu aglomerasi, migrasi, dan 
spesialisasi, bukan dengan memerangi 
atau melawan mereka. Sebaik apa 
pasar dan pemerintah bekerja sama 
menentukan kecepatan dan keberlanjutan 
dari transformasi geografis. Lihat apa 
yang terjadi di Bogotá, Turki, dan Afrika 
Barat:

•	 Bogotá memiliki hampir 7 juta 
penduduk, tetapi migrasi dari daerah 
rural Kolombia tetap berlanjut. 
Sepertiga dari total pertumbuhan 
populasinya disebabkan oleh migran 
dari daerah rural yang kebanyakan 
menetap di lingkungan miskin 
dan penuh sesak ketika kotanya 
tumbuh semakin padat. Sejak tahun 
2000, sebuah sistem transportasi 
umum yang baru, TransMilenio, 
telah membuka jalan bagi kebuntuan 
ini. Saat ini, sistem transportasi ini 
mengangkut satu juta penumpang 
per bulannya. Ia telah memperkecil 
jarak ke peluang-peluang ekonomi, 
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terutama bagi lingkungan miskin. 
Namun, masih banyak orang yang 
hidup di daerah kumuh, sementara 
kejahatan dan kekerasan semakin 
parah. Inisiatif pemerintah setempat 
telah mengatasi  penyekatan-
penyekatan sosial ini sejak tahun 
2003, membantu hampir 1 juta orang 
berintegrasi ke dalam kota tersebut 
dan mengubah lingkungan mereka.

•	 Dengan cara yang berbeda, Turki 
juga sedang berusaha mengubah 
lingkungannya. Negara yang memiliki 
jumlah penduduk 70 juta ini telah 
menantikan integrasinya dengan 

UE. Oleh karena perekonomian 
aglomerasi yang lebih tinggi dan 
biaya transportasi yang lebih rendah, 
daerah di sekitar Istanbul dan 
Izmir mungkin lebih cocok untuk 
berintegrasi dengan Eropa. Daerah 
yang lebih jauh di bagian timur dan 
tenggara Anatolia dan Laut Hitam 
memiliki 40 persen dari keseluruhan 
lahannya namun tingkat produksi 
nasionalnya kurang dari 20 persen, 
dengan PDB per kapita di sana 
sekitar setengah dari PDB per kapita 
di daerah barat. Disparitas ini tetap 
ada walaupun pemerintah berusaha 

KoTAK 4.  Pemahaman-pemahaman baru dari analisis selama satu generasi

Sete lah  memperh i tungkan dampak-
dampak skala ekonomi pada produksi, 
para peneliti telah menelaah organisasi 
industri, pertumbuhan ekonomi, perdagangan 
internasional, dan geografi ekonomi dengan 
cara pandang yang baru. Hasilnya cukup 
mengejutkan bagi mereka yang mempelajari 
analisis ekonomi konvensional. Berikut 
ini adalah beberapa pemahaman baru 
tersebut:
 Pabrik-pabrik harus menjadi besar 
untuk dapat mengeksploitasi skala 
ekonomi, namun tidak dibutuhkan tempat 
yang besar untuk dapat menghasilkan 
skala ekonomi. meningkatnya pengembalian 
seiring peningkatan skala produksi disebabkan 
oleh biaya tetap dari produksi (faktor internal 
perusahaan) dan kedekatan terhadap tenaga 
kerja, konsumen, dan orang-orang yang 
memiliki ide-ide baru (faktor eksternal). 
Ukuran kota tidak menjadi masalah, yang 
penting adalah fungsinya.
 Alasannya: dengan biaya transportasi 
yang masuk akal, kota-kota dapat menjadi 
cukup besar untuk memfasilitasi skala 
ekonomi internal. Kota-kota berukuran 
menengah umumnya cukup besar untuk 
perekonomian “lokalisasi” yang berasal 
dari pasar barang-barang input yang ramai, 
namun tidak cukup untuk perekonomian 
“urban isas i”—terutama untuk yang 
melibatkan pelimpahan pengetahuan—yang 

banyak diciptakan oleh kota-kota besar (lihat 
Bab 4).
 Implikasinya: pembuat kebijakan 
seharusnya berfokus pada fungsi kota.
 Sumber daya manusia berpindah 
ke tempat yang penuh dan bukan ke 
tempat yang kekurangan sumber daya 
manusia. Analisis ekonomi konvensional 
mengimplikasikan bahwa orang-orang 
seharusnya berpindah ke tempat di mana 
keterampilan mereka masih jarang. Akan 
tetapi kelihatannya yang terjadi adalah 
kebalikannya: mereka yang berpendidikan 
mencari tempat di mana banyak orang 
lain juga memiliki keterampilan serupa. Di 
kalangan 100 daerah metropolitan di AS, 
25 kota yang memiliki porsi jumlah lulusan 
universitas tertinggi di tahun 1990 telah 
menarik lulusan universitas sebanyak dua 
kali lipat dari lulusan universitas di 75 kota 
lainnya pada tahun 2000.
 Alasannya: tenaga kerja terdidik 
mendapatkan keuntungan dari kedekatannya 
dengan tenaga kerja lain.
 Implikasinya: kebijakan-kebijakan 
seharusnya menghargai kekuatan pasar 
yang mengumpulkan orang-orang terdidik di 
suatu tempat, alih-alih melawan kekuatan 
tersebut.
 Turunnya biaya transportasi lebih 
meningkatkan perdagangan dengan 
negara-negara tetangga, bukan dengan 

negara-negara yang jauh. Dengan turunnya 
biaya transportasi, negara-negara seharusnya 
lebih banyak mengadakan perdagangan 
dengan negara-negara yang jauh. namun, 
perdagangan telah menjadi lebih lokal 
dibandingkan global. Perdagangan lebih 
banyak terjadi di kalangan negara-negara yang 
serupa, karena semakin lama perdagangan 
semakin didasarkan pada eksploitasi skala 
ekonomi, bukan pada perbedaan kekayaan 
alam. 
 Alasannya: turunnya biaya transportasi 
memungkinkan spesialisasi (lihat Bab 6).
 Imp l i kas inya :  tu runnya  b iaya 
t r anspo r tas i  mengubah  kompos i s i 
perdagangan internasional dan bahkan 
menjadikannya lebih sensitif terhadap biaya-
biaya seperti ini. Kebijakan untuk mengurangi 
biaya perdagangan dan biaya transportasi 
harus menjadi bagian besar dari strategi 
pertumbuhan untuk negara-negara yang baru 
mulai berkembang.
 mengena l i  ska la  ekonomi  dan 
interaksinya dengan mobilitas orang-
orang dan produksi menunjukkan bahwa 
kita sebaiknya mengubah pandangan 
yang telah lama dipertahankan mengenai 
apa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 
ekonomi.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.



30 Laporan Pembangunan Dunia 2009

menyebarkan massa ekonomi ke 
arah timur. Sementara itu, investasi 
publik di bidang layanan sosial 
membantu daerah-daerah yang 
tertinggal, sedangkan insentif pajak 
bagi perusahaan-perusahaan untuk 
masuk ke daerah-daerah tersebut 
sepertinya tidak efektif.10

•	 Economic Community of West 
African States (ECOWAS) memiliki 
sebuah protokol yang mengizinkan 
pergerakan bebas antarnegara anggota 
bagi 250 juta penduduknya. Hal ini 
telah membantu lingkungannya 
mempertahankan mobilitas tenaga 
kerja regional pada tahap pra-
kemerdekaan, bahkan pada saat 
mobilitas tenaga kerja menurun di 
Afrika Timur dan Selatan. Namun, 
untuk perdagangan, ceritanya lain. 
Pada bagian-bagian dunia yang 
paling dinamis, pertukaran barang 
dan jasa yang serupa—perdagangan 
intraindustri—telah meningkat pesat. 
Namun, perbatasan internasional di 
Afrika Barat dipertebal dengan pita 
merah dan tempat pemeriksaan 
i l ega l ,  yang  meme c a h-b e l a h 
kawasan tersebut dan membuat 
usaha para anggota ECOWAS 
untuk berspesialisasi dan berdagang 
menjadi sia-sia.

 Seiring dengan melebarnya lensa 
geografi ekonomi, maka tampaklah 
berbagai pergerakan, penekanan, dan 
ketegangan yang berbeda.
•	 Secara lokal, di tempat-tempat 

seperti Bogotá, lahan haruslah 
mengakomodasi lebih banyak orang. 
Jika pasar lahan berfungsi dengan 
baik, pergantian penggunaan lahan 
dapat terjadi dengan lancar dan lahan 
dapat dialokasikan secara produktif. 
Kota-kota yang melakukan hal ini 

dengan baik akan tumbuh, dan 
menarik lebih banyak orang ke dalam 
kepadatan ekonomi mereka.

•	 Orang-orang dan produk bergerak 
lebih cepat di Bogotá dan sekitarnya 
daripada di Turki. Di Turki, daerah 
baratnya bahkan akan menjadi lebih 
makmur dan padat jika pergerakannya 
lebih lambat. Disparitas spasial 
dalam pendapatan dan tingkat 
kemiskinan antara daerah barat 
dan timur kemungkinan meningkat 
dan kemudian akan menghilang 
seiring orang-orang berpindah 
untuk memanfaatkan kepadatan 
ekonomi. Jika pasar tenaga kerja di 
Turki lancar, maka orang-orang akan 
mengurangi jarak ekonomi mereka 
ke aglomerasi-aglomerasi ini.

•	 Di tingkat internasional, pergerakan 
ini kemungkinan akan semakin 
berkurang dan semakin lambat. 
Jika pasar-pasar regional dan global 
terintegrasi, negara-negara di Afrika 
Barat dapat menspesialisasikan 
diri dalam beberapa tugas dan 
menjadi  kompet it i f  d i  pasar 
dunia. Seiring dengan hilangnya 
penyekatan-penyekatan, negara-
negara yang saling bertetangga 
memperdagangkan barang dan 
jasa yang serupa, lebih termotivasi 
oleh keuntungan dari spesialisasi 
dan skala produksi dibandingkan 
oleh perbedaan kekayaan alam yang 
mereka miliki. Perdagangan hanya 
dapat menyeimbangkan sebagian 
dari macetnya pergerakan lahan dan 
tenaga kerja, namun perdagangan 
akan membantu  tercapainya 
konvergensi jika negara-negara 
berkembang dapat memanfaatkan 
komponen yang pertumbuhannya 
paling pesat: perdagangan barang 
antara.
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 Motif-motif pribadi merupakan 
pembentuk utama dar i  lanskap 
perekonomian, namun hal ini dapat 
dibentuk ulang oleh tindakan kolektif, 
yang paling tepat jika dilakukan oleh 
pemerintah. Dilihat dari lensa geografi 
ekonomi, penggunaan lahan, mobilitas 
tenaga kerja, dan perdagangan barang 
antara menjadi fokus (lihat Tabel 2). 
Pemerintah seharusnya memerhatikan 
lahan, tenaga kerja, dan pasar-pasar 
produk. Ketika faktor-faktor ini tidak 
bekerja dengan baik, maka kekuatan-
kekuatan aglomerasi, migrasi, dan 
spesia l isasi  akan melemah,  dan 
perekonomiannya menjadi stagnan. 
Ketika mereka bekerja dengan baik, 
maka lahan, tenaga kerja, dan pasar 
barang-barang input akan menghasilkan 
efisiensi ekonomi yang diikuti dengan 
konsentrasi geografis, dan pemerataan 
yang terkait dengan standar hidup yang 
mengalami konvergensi.

Aturan umum untuk integrasi 
ekonomi
Perhatian dari para pembuat kebijakan 
adalah bahwa produksi akan terpusat 
di tempat-tempat tertentu, dan orang-
orang akan terpusat di tempat-tempat 
lainnya. Daerah perkotaan akan memiliki 
kepadatan ekonomi dan daerah pedesaan 
akan memiliki sebagian besar warga 
miskin. Daerah maju akan memiliki 
massa ekonomi, sedangkan daerah 
miskin akan berkumpul di daerah-
daerah tertinggal. Beberapa negara akan 
memiliki sebagian besar kekayaan dunia, 
namun negara-negara lainnya diliputi 
oleh kemiskinan. Walaupun sifatnya 
hanya sementara, hal ini tetap saja tidak 
adil. Akan tetapi disparitasnya bisa 
saja berlangsung lama, menggoyahkan 
stabilitas dari beberapa bagian di suatu 
negara, bangsa-bangsa, dan bahkan 
beberapa kawasan dunia.

 Pemerintah memiliki banyak 
alasan untuk khawatir mengenai 
disparitas kemakmuran dalam negeri 
dan antarnegara. Mereka juga memiliki 
instrumen kebijakan untuk mendorong 
terwujudnya integrasi ekonomi dalam 
upaya mengurangi berbagai disparitas 
tersebut:
•	 Institusi−rujukan singkat dalam 

Laporan ini untuk kebijakan-
kebijakan yang buta secara spasial 
dalam perancangannya dan harus 
universal  dalam cakupannya. 
Beberapa contoh utama adalah 
regulasi yang memengaruhi lahan, 
tenaga kerja, serta perdagangan 
internasional dan layanan sosial 
seperti pendidikan, kesehatan, serta 
air dan kebersihan, yang dibiayai 
melalui pajak dan mekanisme 
transfer.

•	 Infrastruktur—rujukan singkat 
bagi kebijakan dan investasi yang 
terhubung secara spasial. Contohnya 
adalah jalan, rel kereta, bandara, 
p e l abu h an  l aut ,  d an  s i s te m 
komunikasi yang memfasilitasi 
pergerakan barang, jasa, orang-
orang, dan ide-ide baik secara lokal, 
nasional, maupun internasional.

•	 Intervensi—rujukan singkat bagi 
program-program yang bersasaran 

Tabel 2 Aglomerasi, migrasi, dan spesialisasi adalah kekuatan yang paling 
penting—dan lahan, tenaga kerja, serta input antara adalah pasar-pasar faktor 
produksi yang paling sensitif

Skala geografis
Lokal Nasional Internasional

Kekuatan 
perekonomian

Faktor utama dari 
produksi 

Aglomerasi
Dipercepat dengan 
migrasi, mobilitas 
modal, dan 
perdagangan

Lahan
Tidak bergerak

Migrasi
Dipengaruhi oleh 
aglomerasi dan 
spesialisasi

Tenaga kerja
Begerak di dalam 
negeri

Spesialisasi
Dibantu oleh 
aglomerasi dan 
mobilitas faktor

Input antara
Bergerak di dalam 
negeri dan antarnegara

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
Catatan: Di sepanjang Laporan ini, “daerah” adalah yang berada dalam lingkungan-lingkungan perekonomian dalam negeri atau 
dalam satuan-satuan administrasi seperti negara bagian atau provinsi, dan kawasan adalah kelompok negara-negara yang 
didasarkan pada kedekatan geografis.
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s e c a r a  s p a s i a l  y a n g  s e r i n g 
mendominasi pembahasan kebijakan. 
C ont o h ny a  a d a l a h  pro g r am 
pembersihan daerah kumuh, insentif 
pajak bagi perusahaan-perusahaan 
manufaktur yang ditawarkan oleh 
pemerintah, dan akses perdagangan 
preferensial ke pasar-pasar negara 
berkembang bagi negara-negara 
yang miskin.

 Saat ini, perdebatan kebijakan 
sering kali diawali dan diakhiri dengan 
pembahasan mengenai insentif yang 
memiliki sasaran spasial. Perdebatan 
mengenai bagaimana mendorong 
urbanisasi yang sehat terbagi ke 
dalam dua kutub, yaitu mereka yang 
menekankan desa-desa yang merupakan 
tempat tinggal bagi sebagian besar 
penduduk miskin dunia dan mereka 
yang menganggap bahwa jalan keluar 
bagi kemiskinan terletak di kota-kota 
di mana diciptakan sebagian besar 
dari kekayaan di dunia. Seiring dengan 
meningkatnya kemiskinan di daerah 
urban, fokusnya bergeser dari desa-desa 
ke daerah-daerah kumuh. Dimotivasi 
oleh disparitas geografis dalam standar 
hidup dalam negeri, perdebatan mengenai 
pembangunan teritorial sama terpakunya 
pada pertumbuhan ekonomi di daerah 
tertinggal. Pada tingkat internasional, 
akses pasar preferensial bagi negara-
negara tertinggal pada akhirnya dapat 
mendominasi pembahasan kebijakan.
 Laporan ini mengajak kita untuk 
menyeimbangkan kembali perdebatan 
tersebut untuk mengikutsertakan 
seluruh elemen dari pendekatan terhadap 
integrasi spasial yang berhasil—institusi, 
infrastruktur, dan insentif. Menggunakan 
temuan-temuan pada bagian pertama 
dan analisis kekuatan pasar pada bagian 
kedua, bagian ketiganya membingkai 

ulang perdebatan-perdebatan ini, 
mengupayakan p erges eran  dar i 
penentuan sasaran secara spasial menuju 
integrasi spasial.
 Dunia itu rumit, dan masalah-
masalah integrasi ekonomi tidak dapat 
diselesaikan dengan solusi yang sederhana. 
Akan tetapi, prinsip-prinsipnya tidak 
perlu menjadi rumit pula. Landasan 
bagi kebijakan integrasi haruslah 
institusi-institusi yang buta secara 
spasial. Di mana tantangan integrasi 
merentang lebih dari satu dimensi 
geografis, institusi-institusi haruslah 
diperkuat dengan investasi publik dalam 
infrastruktur yang terhubung secara 
spasial. Intervensi yang bersasaran secara 
spasial tidak selalu diperlukan. Namun 
jika permasalahannya adalah kepadatan 
ekonomi yang rendah, jarak yang jauh, 
dan tingginya tingkat penyekatan, maka 
responsnya haruslah komprehensif, 
mengikutsertakan kebijakan-kebijakan 
yang buta, terhubung, dan bersasaran 
secara spasial.
 Untuk setiap dimensi spasial, ada 
satu instrumen integrasi. Aturannya: 
“satu I untuk satu D” (lihat Tabel 3):
•	 Untuk masalah satu dimensi, arus 

utama respons kebijakannya haruslah 
institusi (yang buta secara spasial).

•	 Untuk tantangan dua dimensi, 
dibutuhkan baik institusi maupun 
infrastruktur (yang terhubung secara 
spasial).

•	 Untuk kesulitan tiga dimensi, 
dibutuhkan ketiga instrumen 
tersebut—institusi, infrastruktur, dan 
intervensi (yang bersasaran secara 
spasial).

 Dimensi  pr imer pada skala 
geografis lokal adalah kepadatan; pada 
skala nasional adalah jarak; dan pada 
skala internasional adalah penyekatan. 
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Pada setiap skala geografis ini, kebijakan 
yang dirancang tanpa pertimbangan 
yang eksplisit mengenai ruang haruslah 
dipandang sebagai instrumen primernya. 
Di beberapa tempat, hal ini dapat 
mencakup sebagian besar dari kebijakan 
integrasi. Tugas dari integrasi cukup 
jelas di daerah-daerah urbanisasi yang 
baru (seperti di negara-negara bagian 
yang tertinggal di kebanyakan negara 
berpendapatan rendah), di negara-
negara yang memiliki tenaga kerja dan 
modal yang memiliki mobilitas (seperti 
di Cile), atau di daerah-daerah yang dekat 
dengan pasar-pasar dunia (seperti Afrika 
Utara). Di tempat-tempat ini, tantangan 
bagi integrasi dapat dipandang sebagai 
tantangan satu dimensional. Kebijakan 
spasial yang eksplisit bukanlah suatu 
keharusan. Institusi yang buta secara 
spasial atau universal—tersedia bagi 
semua orang di mana pun—membentuk 
landasan sekaligus hal yang utama bagi 
sebuah kebijakan integrasi yang efektif. 
 Seiring dengan semakin rumitnya 
tugas tersebut, institusi-institusi ini harus 
didukung oleh infrastruktur. Secara lokal, 

urbanisasi yang pesat dapat menyesakkan 
daerah tersebut, meningkatkan jarak 
perekonomian dan menghambat 
perekonomian aglomerasi. Di tempat-
tempat seperti Mumbai, di mana jumlah 
populasinya bertambah dua kali lipat 
sejak tahun 1970-an, meningkatnya 
kepadatan harus diikuti oleh investasi 
dalam infrastruktur transportasi, 
sehingga manfaat dari kepadatan dapat 
dirasakan oleh lebih banyak pihak. 
Secara nasional, perubahan dalam 
keberuntungan ekonomi dan politik 
dapat menyebabkan kepadatan populasi 
yang muncul pada tempat yang salah di 
daerah-daerah tertinggal, sehingga di 
beberapa negara (seperti Brasil), daerah 
tertinggal memiliki tingkat kemiskinan 
yang lebih tinggi dan kepadatan populasi 
yang tinggi. Secara internasional, 
penyekatannya sangat mendalam di 
kawasan-kawasan yang berkembang, 
namun beberapa kawasannya juga 
mungkin jauh dari pasar-pasar dunia. 
Bahkan jika institusi regional membuat 
Asia Selatan menjadi daerah yang 
lebih terintegrasi, beberapa negara 

Tabel 3 “Satu I untuk satu D?” Suatu aturan umum untuk mengalibrasikan respons kebijakan

Prioritas kebijakan untuk integrasi ekonomi
Institusi Infrastuktur Intervensi

Kerumitan tantangannya
Jenis tempat—skala geografis lokal (L), nasional (N), dan 
internasional (I)

Buta secara 
spasial

Terhubung secara 
spasial

Bersasaran secara
spasial

Masalah satu dimensi

Tantangan dua dimensi

Kesulitan tiga dimensi

L.  Daerah-daerah urbanisasi tingkat awal
n.  negara-negara yang memiliki daerah-daerah tertinggal 

yang berjauhan dan jarang
I.  Kawasan-kawasan yang dekat dengan pasar-pasar dunia

L.  Daerah-daerah urbanisasi menengah
n.  negara-negara yang memiliki daerah-daerah tertinggal 

yang padat
I.  Kawasan-kawasan yang jauh dari pasar-pasar dunia

L.  Daerah-daerah urbanisasi tingkat lanjutan yang memiliki 
penyekatan-penyekatan dalam kota

n.  negara-negara yang memiliki daerah-daerah tertinggal 
yang padat dan memiliki penyekatan-penyekatan dalam 
negeri

I.  Kawasan-kawasan yang jauh dari pasar-pasar dengan 
perekonomian yang kecil

•

•

•

•

• •

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
Catatan: Di sepanjang Laporan ini, “daerah” adalah yang berada dalam lingkungan-lingkungan perekonomian dalam negeri atau dalam satuan-satuan administrasi seperti negara bagian atau provinsi, 
dan kawasan adalah kelompok negara-negara yang didasarkan pada kedekatan geografis.
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(seperti Nepal) mungkin membutuhkan 
tindakan kebijakan yang diselenggarakan 
dengan persetujuan bersama untuk 
meningkatkan infrastruktur sehingga 
dapat menjangkau pasar-pasar regional 
dan pasar-pasar internasional yang 
sedang bertumbuh. Bagi tempat-tempat 
yang menghadapi tantangan integrasi 
dua dimensi, investasi dalam bidang 
infrastruktur yang menghubungkan 
daerah-daerah tertinggal ke tempat-
tempat utama dan membantu akses 
pasar seharusnya menjadi tambahan bagi 
institusi-institusi yang mempersatukan 
orang-orang.
 Tantangan integrasi menjadi 
paling besar saat kepadatan, jarak, dan 
penyekatan yang buruk bergabung 
untuk membentuk sebuah “tantangan 
tiga dimensi.” Di daerah-daerah yang 
padat urbanisasi (seperti Bogotá), hal 
yang ditakutkan adalah bahwa kepadatan 
ekonomi mungkin saja tidak bertepatan 
dengan kepadatan populasi. Penyekatan 
di dalam kota dapat menghambat proses 
integrasi daerah-daerah kumuh dan 
memunculkan persoalan kriminalitas 
dan sanitasi. Di beberapa negara (seperti 
India), penyekatan etnis, agama, atau 
bahasa membuat orang-orang miskin di 
daerah terbelakang yang padat merasa 
putus asa untuk mencari kekayaan di 
tempat lain. Dan di kawasan-kawasan 
yang paling banyak penyekatannya dan 

yang terjauh (seperti di Afrika Tengah 
dan Asia Tengah), suatu kumpulan 
negara-negara kecil dan miskin dapat 
mendorong munculnya limpahan dari 
hal-hal yang tidak diinginkan—penyakit, 
konflik, atau korupsi.
 Daerah-daerah kumuh di kota-
kota besar, daerah-daerah yang sangat 
padat di negara-negara yang terbagi-
bagi, dan negara-negara dengan “satu 
miliar penduduk termiskin”—mendekati 
jumlah tiga miliar orang, seperti yang 
telah dibahas di awal—merupakan 
tantangan paling sulit bagi integrasi. 
Respons-respons kebijakan tidak boleh 
tanggung-tanggung, tetapi juga harus 
dipertimbangkan matang-matang.

Urbanisasi yang efisien dan 
menyeluruh
Tidak ada negara yang tumbuh menjadi 
negara berpendapatan menengah 
tanpa mengalami industrialisasi dan 
urbanisasi. Tidak ada yang tumbuh 
menjadi negara berpendapatan tinggi 
tanpa adanya kota-kota yang aktif dan 
maju. Ramainya orang yang pindah 
ke kota-kota di negara berkembang 
terlihat kacau, namun ini diperlukan. 
Tampaknya hal tersebut belum pernah 
terjadi sebelumnya, namun kejadian ini 
bukanlah yang pertama kalinya (lihat 
Figur 5). Hal tersebut harus pernah 
terjadi sebelumnya, karena pergerakan 
menuju kepadatan yang terjadi dalam 
urbanisasi berhubungan erat dengan 
transformasi suatu perekonomian, dari 
agraria menjadi industrial kemudian 
mengarah ke pascaindustrial.
 Pemerintah dapat memfasilitasi 
transformasi-transformasi spasial yang 
berada di balik berbagai perubahan 
sektoral ini. Bergantung pada tahapan 
urbanisasinya, penetapan urutannya dan 
prioritasnya membutuhkan perhatian 
pada aspek-aspek transformasi geografis 
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Sumber: Perhitungan Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009 berdasarkan data dari berbagai sumber (lihat Figur 1.13).

Figur � Pernah ada sebelumnya: laju urbanisasi sekarang ini memiliki 
preseden
Perubahan dalam bagian urban sejak 1800
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yang berbeda. Hal yang tidak berubah 
adalah bahwa landasan dari institusi 
haruslah universal dan didahulukan, 
investasi dalam infrastruktur penghubung 
haruslah diatur pada waktu dan lokasi 
yang tepat dan diperlakukan sebagai 
nomor dua, dan intervensi bersasaran 
secara spasial haruslah digunakan 
sesedikit mungkin dan menjadi langkah 
terakhir.
 Pendekatan tersebut membutuhkan 
disiplin dari prinsip-prinsip integrasi 
berikut yang telah diutarakan sebelumnya. 
Hasilnya adalah transformasi spasial 
yang efisien dan menyeluruh atau 
inklusif (lihat Bab 7).
 Prinsip-prinsip yang dijelaskan 
membantu menentukan prioritas 
kebijakan bagi setiap tahapan urbanisasi, 
menyediakan elemen-elemen dari strategi 
urbanisasinya. Peta 6 menunjukkan tiga 
daerah di Kolombia, yang masing-
masing dengan keadaan geografi yang 
spesifik. Namun prinsipnya cukup 
universal.
•	 Urbanisasi tingkat awal (baru 

muncul). Di tempat-tempat yang 
dominannya rural, pemerintah 

perlu senetral mungkin dan perlu 
membentuk landasan institusional 
bagi urbanisasi yang mungkin 
berlangsung di beberapa tempat. 
Kebijakan lahan yang baik merupakan 
titik pusatnya, dan begitu pula 
kebijakan yang menyediakan layanan 
dasar bagi semua orang. Sebagai 
contoh, universalisasi hak lahan 
di Denmark pada pergantian abad 
ke-18 berkontribusi besar atas lepas 
landasnya bangsa tersebut menuju 
industrialisasi pada beberapa dekade 
kemudian. Tentu saja, kebijakan 
untu k  memp erku at  ha k-ha k 
kepemilikan daerah rural dianggap 
sangat penting bagi peningkatan 
produktivitas agrikultural di Inggris 
pada abad ke-16, yang membebaskan 
para pekerja untuk bermigrasi ke 
kota-kota untuk bekerja di bidang 
manufaktur dan jasa. Pelengkap 
yang sesuai bagi institusi-institusi 
untuk pasar lahan yang lebih baik 
adalah penyediaan layanan sosial 
dasar secara universal—keamanan, 
pendidikan, layanan kesehatan, 
dan kebersihan. Pada tahun 1960, 

Bucaramanga

SANTANDER

ANTIOQUIA

BOLÍVAR

CAUCA

HULA

VALLE DEL CAUCA

Popayán

CUNDINA
MARCA

TOLIMA META

Bogotá

KOLOMBIA

Peta � Seiring urbanisasi bergerak maju, kebijakan-kebijakan harus berkembang

a. Urbanisasi tingkat awal 
di Popayan, Kolombia

b. Urbanisasi tingkat menengah 
di Santander, Kolombia

c. Urbanisasi tingkat akhir 
di Daerah Ibu kota Kolombia

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009, berdasarkan data dari Schneider, Friedl, dan Potere 2008.
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Korea Selatan memiliki tingkat 
pendapatan per kapita seperti yang 
dimiliki oleh Benin saat ini. Tujuh 
puluh lima persen penduduknya 
tinggal di daerah rural, lebih dari 
sepertiga orang Korea dewasa tidak 
berpendidikan dan kurang dari 5 
persen anak-anaknya mendapat 
imunisasi penyakit seperti imunisasi 
campak. Pada tahun 2000, hampir 
semua orang melek huruf dan telah 
diimunisasi, dan pendapatan Korea 
Selatan telah sebanding dengan 
Portugal di masa modern. Contoh 
lainnya adalah Kosta Rika.

•	 Urbanisasi tingkat menengah. 
D i  t e mp at - t e mp at  d i  m a n a 
urbanisasinya semakin cepat, selain 
institusi-institusi ini, pemerintah 
juga harus membentuk infrastruktur 
penghubung sehingga manfaat 
dari kepadatan ekonomi yang 
meningkat dapat tersebar lebih 
luas. Industrialisasi melibatkan pola 
penggunaan lahan yang berubah 
seiring dengan terpusatnya aktivitas-
akt iv itas ,  dan membutuhkan 
pergerakan bahan dan jasa yang 
cepat. Regulasi pemanfaatan lahan 
dapat memengaruhi keputusan 
pemilihan lokasi, dan mereka terus 
menjadi prioritas institusional. 
Layanan sosial yang buta secara 
spasial harus terus menjadi bagian 
dari integrasi rural-urban, sehingga 
orang-orang ditarik ke kota-kota oleh 
perekonomian aglomerasi, bukannya 
didorong keluar karena kurangnya 
sekolah, layanan kesehatan, dan 
keamanan umum di daerah rural. 
Namun meskipun layanan-layanan 
ini disediakan, biaya transportasi 
dapat meningkat pesat karena 
kepadatan yang terus meningkat, 
memengaruhi keputusan pemilihan 

lokasi para pengusaha. Infrastruktur 
penghubung dibutuhkan agar daerah-
daerah seperti ini tetap terintegrasi. 
Pemerintah daerah dan pusat yang 
bekerja sama dengan baik dapat 
menyediakan infrastruktur utama 
yang diperlukan guna memastikan 
kemakmuran terbagi secara luas. 
Memperluas yurisdiksi administratif 
dapat membantu mengoordinasikan 
berbagai investasi infrastruktur. Satu 
contohnya adalah Chongqing di Cina 
bagian barat (lihat Kotak 5).

•	 Urbanisasi tingkat akhir .  Di 
daerah-daerah yang urbanisasinya 
sangat tinggi, selain institusi dan 
infrastruktur, intervensi bersasaran 
mungkin diperlukan untuk mengatasi 
berbagai masalah di daerah-daerah 
kumuh. Layanan dan pembelajaran 
mengharuskan orang-orang untuk 
berada dekat dengan lingkungan 
yang layak tinggal. Ini adalah tahap 
di mana daerah-daerah kumuh dapat 
mengganggu kemampuan kota untuk 
mewujudkan perekonomian yang 
muncul dari kedekatan. Program-
program perbaikan tempat-tempat 
kumuh mungkin tidak menjadi 
prioritas pada tahapan urbanisasi 
tingkat awal, namun pada tahapan 
ini, program-program tersebut 
jelas dibutuhkan. Pelajaran yang 
diperoleh dari penilaian mengenai 
inisiatif perbaikan daerah kumuh 
adalah bahwa intervensi-intervensi 
bersasaran saja tidaklah memadai. 
Intervensi-intervensi ini tidak 
akan bekerja kecuali institusi yang 
berhubungan dengan lahan dan 
layanan dasar berfungsi secara efektif, 
dan ada infrastruktur transportasi 
yang memadai. Tantangan tiga 
dimensi haruslah diikuti dengan 
respons kebijakan bercabang tiga, 
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KoTAK 5.  Penduduk yang terkonsentrasi namun tidak sesak di daerah barat Cina: Chongqing dan 
Chengdu

Sebuah eksperimen di Cina mungkin dapat 
mengubah masa depan kebijakan urbanisasi 
di negara-negara berkembang. Para pembuat 
kebijakan harus memerhatikan hal ini.
 Cina sedang menerapkan strategi 
urbanisasi darat yang berhasil di daerah-
daerah pesisir pantainya pada tahun 1980-an 
dan 1990-an. “Pendekatan daerah” tersebut 
telah diimplementasikan di dua tempat, yakni 
Chongqing dan Chengdu, yang keduanya 
berlokasi di daerah barat. Chongqing dan 
Chengdu memiliki rasio urbanisasi sekitar 40 
persen, sama dengan rasio urbanisasi rata-
rata Cina. Tujuannya adalah meningkatkan 
rasio tersebut hingga mencapai 70 persen 
pada tahun 2020, mendukung terwujudnya 
konvergensi konsentrasi penduduk dan 
konvergensi rural-urban.
 Chongqing memiliki populasi sekitar 
40 juta jiwa dengan struktur pemerintahan 
sebuah ibu kota, enam kota besar, 25 kota 
berukuran sedang dan kecil, 95 kabupaten 
(central township), dan 400 kecamatan 
(township). Chongqing telah diberikan otonomi 
khusus, seperti halnya Beijing, Shanghai, dan 
Tianjin selama bertahun-tahun. Seperti kota-
kota tersebut, Chongqing akan menikmati 
otonomi finansial yang lebih besar. Chengdu 
adalah daerah metropolitan yang lebih kecil 
dan berkembang yang berpenduduk 11 juta 
jiwa. Di sekitar ibu kota provinsi Sichuan 
yang berusia 2.000 tahun itu terdapat 8 

kota berukuran sedang, 30 kabupaten, 60 
kecamatan, dan 600 desa. 
 Strategi urbanisasi ini melingkupi 
“tiga konsentrasi” yaitu, konsentrasi 
darat, industri, dan para petani. gagasan 
ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat 
dar i  ska la  ekonomi ,  men ingkatkan 
mobilitas barang dan tenaga kerja, serta 
meningkatkan kenyamanan para migran baru 
yang bermigrasi ke kota-kota. Sesuai dengan 
prioritas kebijakan yang dibuat untuk daerah 
yang memiliki proporsi urban menengah 
sekitar 40−50 persen, titik berat pada 
kedua tempat tersebut adalah pada institusi 
yang universal dan infrastruktur yang 
menghubungkan, bukan pada intervensi-
intervensi yang bersasaran secara spasial.
 Institusi-institusi yang lebih baik. 
Penekanannya adalah pada koordinasi antara 
tingkat-tingkat pemerintahan untuk mengelola 
penggunaan dan konversi lahan. Di pedesaan, 
rancangan tersebut mengonsentrasikan lahan 
pedesaan dengan mentransfer hak guna 
lahan kepada perusahaan-perusahaan dan 
para petani. Di kota-kota kecil dan besar, 
pembangunan zona industri adalah bagian 
utama dari kerangka yang lebih luas. Kota-
kota besar dan menengah mengembangkan 
manufaktur yang bernilai tambah besar, 
sedangkan kota-kota yang lebih kecil 
menspesialisasikan diri dalam industri padat 
karya, menarik tenaga kerja dari desa-desa 

sekitarnya, dan memfasilitasi perekonomian 
lokalisasi.
 Infrastruktur yang lebih banyak. 
Infrastruktur utama yang berskala besar 
telah direncanakan. Untuk infrastrukturnya, 
Chongqing akan membelanjakan miliaran 
uangnya, yang berasal dari pemerintah pusat 
serta melalui investasi swasta dari Hong 
Kong, Cina, dan Singapura yang meningkat. 
Di Chengdu, sekitar 117 miliar yuan akan 
diinvestasikan dalam 71 proyek infrastruktur, 
termasuk proyek jaringan transportasi desa-
kota, air dan kebersihan di daerah pedesaan 
dan juga perkotaan. Selain itu, 16,5 miliar 
yuan akan diinvestasikan dalam 34 proyek 
sosial untuk meningkatkan standar hidup 
masyarakat desa yang tertinggal.
 Jika pasar-pasar menilai baik kedua 
tempat tersebut, sama seperti pemerintah, 
mereka akan meningkatkan taraf hidup jutaan 
penduduk di Cina Daratan. Integrasi tersebut 
telah memiliki dampak lokal. Di Chongqing, 
pendapatan di desa meningkat lebih cepat 
daripada peningkatan pendapatan di kota pada 
tahun 2007. Di Chengdu, konsentrasi petani 
diyakini akan menghasilkan peningkatan 
produktivitas sebanyak 80 persen, seiring 
dengan penyerapan 100.000 tenaga kerja 
petani oleh industri ini.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.

membutuhkan kebijakan yang 
terkoordinasi di tingkat pemerintah 
pusat, daerah, dan kota. Keberhasilan 
Singapura menunjukkan keuntungan 
dari koordinasi semacam ini dalam 
suatu negara-kota. Contoh yang cukup 
baru adalah Shanghai dan Guangzhou 
di Cina. Contoh yang lebih baru lagi 
(dan mungkin yang lebih umum 
dipakai) adalah Bogotá di Kolombia.

 Pengalaman dari urbanisasi yang 
berhasil mengindikasikan bahwa dasar 

bagi transformasi rural-urban yang 
berhasil adalah serangkaian kebijakan 
yang buta  secara  spas ia l—yang 
diistilahkan sebagai “institusi” dalam 
Laporan ini. Investasi dalam bidang 
infrastruktur yang menghubungkan 
tempat-tempat membentuk lapisan 
kedua. Intervensi yang bersasaran 
secara geografis hanya digunakan ketika 
tantangannya sangat sulit, namun harus 
selalu digunakan bersamaan dengan 
upaya-upaya untuk meningkatkan 
institusi dan infrastruktur.
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Kebijakan pembangunan daerah 
(regional) yang mengintegrasi 
bangsa-bangsa
Beberapa bagian dari suatu negara lebih 
cocok untuk pertanian, bagian lainnya 
lebih cocok untuk industri, dan yang 
lainnya lebih cocok untuk jasa. Dan 
seiring dengan berkembangnya industri 
dan jasa, distribusi aktivitas-aktivitas 
ekonomi yang spasial harus berubah.11 
Tidak ada negara yang tumbuh menjadi 
negara kaya tanpa mengubah distribusi 
geograis penduduk dan produksinya.
 Konsentrasi penduduk dan produksi 
yang meningkat di beberapa bagian 
suatu negara menandai pertumbuhan 
ekonominya selama dua abad terakhir. 
Melawan konsentrasi tersebut sama 
dengan melawan pertumbuhan itu 
sendiri, dan para pembuat kebijakan 
perlu bersabar dalam mengatasi berbagai 
ketidakseimbangan ini. Namun, dengan 
dibantu oleh kebijakan pemerintah, 
pembangunan yang berhasil turut 
ditandai oleh berkurangnya disparitas 
dalam standar hidup antara tempat yang 
lebih didukung oleh pasar dan tempat 
yang kurang begitu beruntung. Kebijakan 
dapat meningkatkan konvergensi dalam 
standar hidup dasar, sehingga orang-

orang yang berada di tempat yang 
paling tidak beruntung tidak perlu 
menunggu sampai saat negara mereka 
mencapai tingkat pendapatan yang 
tinggi untuk mendapatkan fasilitas 
umum yang mendasar. Pengalaman dari 
negara-negara yang berhasil maju juga 
menunjukkan bahwa ketidaksabaran 
dalam menyeimbangkan standar hidup 
dasar tidaklah salah.
 Lihatlah Malaysia. Pertumbuhan 
ekonomi dan kebijakan-kebijakan 
pemerintahnya telah mengurangi 
kemiskinan dan meningkatkan standar 
hidup, mempercepat kemajuan dalam 
rangka memenuhi Tujuan Pembangunan 
Milenium. Namun, pada awal-awal 
pertumbuhan (antara tahun 1970 dan 
1976), tingkat kemiskinan antarnegara 
bagian berbeda untuk waktu yang 
singkat, kemudian perbedaan tersebut 
menghilang seiring dengan menurunnya 
tingkat kemiskinan di semua negara 
bagian (lihat Figur 6). Indikator-
indikator kesehatan (angka kematian 
bayi) mengalami penurunan lebih 
tajam di negara-negara bagian yang 
berkembang lebih lambat, menyatakan 
secara tidak langsung bahwa pajak dan 
mekanisme transfer bekerja dengan baik. 
Ketidaksabaran dengan ketidaksetaraan 
spasial dalam standar hidup ini juga mulai 
menunjukkan hasilnya di negara-negara 
lain, seperti Cina, Mesir, Indonesia, 
Meksiko, Thailand, dan Vietnam.
 Namun t idak semua negara 
mengalami konvergensi geografis di 
dalam Indikator-indikator Pembangunan 
Milenium, seperti angka kematian bayi, 
kesehatan ibu, pendidikan dasar, air yang 
aman untuk dikonsumsi, dan sanitasi. 
Apakah yang harus mereka lakukan?
 Jawabannya terletak pada integrasi 
daerah-daerah tertinggal dan daerah-
daerah maju, menggunakan kebijakan 
yang disesuaikan dengan tingkat 
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Figur � Konvergensi geografis yang lebih cepat dalam standar hidup dasar 
di Malaysia

% perbedaan antara tingkat kemiskinan minimum dan maksimum di kalangan negara-negara bagian 
malaysia

PDB per kapita (dolar AS tahun 2000)
Sumber: malaysia economic Planning Unit 2008.
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b. Brasil: Tingkat kemiskinan yang tinggi berada di daerah utara dan timur laut, tetapi jumlah penduduk miskin terbanyak berada 
di daerah sepanjang pesisir

a. Cina: Tingkat kemiskinan yang tinggi berada di daerah barat, tetapi jumlah penduduk miskin terbanyak berada di daerah timur

Persentase penduduk miskin (%)

Persentase penduduk miskin (%)

Persentase penduduk miskin (%)

Kepadatan kemiskinan
Setiap titik mewakili 
50.000 penduduk 
miskin
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5.000 penduduk miskin

Kepadatan kemiskinan
Setiap titik mewakili 
50.000 penduduk 
miskin

tidak ada data

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009 (lihat Bab 8 untuk rincian lebih lanjut).

c. India: Tingkat kemiskinan yang tinggi berada di negara-negara bagian (bagian tengah), dan banyak jumlah penduduk miskin 
yang berada di sana
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kesulitan integrasinya. Sementara motif-
motif ekonomi itu penting, kondisi 
sosial dan politik pun memengaruhi 
kecepatan dari perubahan spasial 
ini. Pilihan tempat yang dilakukan 
oleh orang-orang mencerminkan 
kekuatan dan kecenderungan dari 
struktur masyarakat dan politik. Peta 
kemiskinan menyediakan suatu potret 
di mana orang miskin berkumpul (massa 
kemiskinan yang tinggi—yaitu, “orang-
orang miskin”) dan tempat termiskin 
(tingkat kemiskinan yang tinggi—yaitu 
“tempat-tempat miskin”). Peta ini dapat 
memberitahukan banyak hal mengenai 
kondisi sosial dan politik di suatu negara: 
pergerakan orang miskin mungkin 
paling baik dalam menggambarkan 
batasan-batasan terhadap mobilitas, 
karena merekalah yang paling memiliki 
alasan terkuat untuk berpindah dan 
memiliki paling sedikit sumber daya 
untuk melakukannya.
 Dengan menggunakan informasi 
mengenai di mana orang-orang miskin 
berada dan tempat-tempat mana 
yang miskin, respons kebijakan dapat 
dikalibrasi terhadap kondisi-kondisi 
negaranya:
•	 Negara dengan daerah-daerah 

tertinggal yang jarang penduduk. 
Di Cina, tingkat kemiskinan tertinggi 
berada di provinsi-provinsi bagian 
barat, namun penduduk miskinnya 
berkumpul di daerah tenggara dan 
tengah (lihat Peta 7). Kepadatan 
ekonomi dan kepadatan populasi 
saling tumpang tindih. Di negara 
tersebut penyekatannya t idak 
banyak—rintangan bahasa dan 
rintangan lainnya tidak signifikan—
dan orang-orang, termasuk yang 
miskin, dapat berpindah untuk 
mengurangi jarak mereka ke daerah 
yang padat. Institusi yang buta 
secara spasial yang memastikan 

pasar lahan berfungsi dengan baik, 
menegakkan hak-hak kepemilikan, 
dan memberikan layanan sosial 
dasar seperti sekolah dan kesehatan 
yang dapat menjadi hal utama dalam 
strategi integrasi ekonomi untuk 
mengurangi jarak ekonomi antara 
daerah tertinggal dan daerah maju. 
Cile, Mesir, Honduras, Indonesia, 
Rusia, Uganda, dan Vietnam adalah 
contoh-contoh lain dari negara-
negara yang menghadapi tantangan 
pembangunan satu dimensi—
masalah utamanya adalah jarak.

•	 Negara kesatuan dengan daerah-
daerah tertinggal yang padat 
penduduk .  Di Brasi l ,  t ingkat 
kemiskinan ter t inggi  berada 
di daerah utara dan timur laut: 
delapan dari sepuluh negara bagian 
termiskin berada di daerah timur 
laut, dua negara bagian lainnya 
berada di daerah utara (lihat Peta 7). 
Namun massa ekonomi dan pusat 
kemiskinannya berada paling tinggi 
di berbagai aglomerasi urban yang 
berada di dekat daerah pesisir, dari 
daerah miskin di timur laut sampai 
ke daerah yang makmur di bagian 
tenggara. Hanya sebagian kepadatan 
ekonomi dan kepadatan populasi 
yang munculnya bertepatan. Gejala-
gejala yang berhubungan dengan 
kemiskinannya sesuai dengan 
gejala-gejala di mana penyekatan-
penyekatan dalam suatu negara 
tidak besar, seperti penyekatan 
karena perbedaan bahasa, etnis, dan 
fragmentasi politik, namun negara 
tersebut memiliki kepadatan populasi 
yang berada di “tempat-tempat yang 
salah,” karena berbagai alasan sejarah 
dan politik. Bangladesh, Kolombia, 
Ghana, Thailand, dan Turki memiliki 
kondisi yang serupa. Di tempat-
tempat seperti ini,  daya tarik 
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perekonomian aglomerasi di daerah 
maju dan mobilitas tenaga kerja 
mungkin saja tidak cukup kuat untuk 
mendorong terwujudnya konsentrasi 
dan konvergensi. Permasalahan 
“jarak yang jauh dan kepadatan yang 
salah” harus dihadapi oleh kebijakan-
kebijakan integrasi ekonomi yang 
bercabang dua: institusi yang buta 
secara spasial haruslah ditunjang oleh 
infrastruktur penghubung spasial, 
seperti jalan raya dan jalur kereta api 
antarkawasan serta telekomunikasi 
yang lebih baik.

•	 Negara yang terpecah-pecah dengan 
daerah-daerah tertinggal yang 
padat penduduk. Di India, lebih 
dari 400 juta penduduk tinggal di 
negara-negara bagian yang tertinggal 
(daerah tengah). Daerah tersebut 
merupakan rumah bagi lebih dari 60 
persen penduduk miskin di negara 
tersebut (lihat Peta 7). Orang-orang 
tinggal di sana dengan alasan daerah 
itu merupakan dataran yang subur 
dan merupakan pusat peradaban 
India. Namun, seiring dengan 
berubahnya dunia, lokasi mereka 
sekarang kurang diuntungkan. 
Mobilitas tenaga kerjanya terbatas 
karena penyekatan dalam hal bahasa 
dan kasta. Kebijakan yang bertujuan 
menghidupkan pertumbuhan di 
provinsi-provinsi tertinggal melalui 
sektor keuangan yang disubsidi 
dan hak istimewa untuk lisensi 
industr i  t idak menghasi lkan 
manfaat apa pun bagi mobilitasnya. 
Perdebatannya bergeser ke arah 
integrasi ekonomi—kebijakan-
kebijakan yang lebih konsisten 
dengan mobilitas tenaga kerja seperti 
infrastruktur antarkawasan serta 
layanan kesehatan dan pendidikan 
yang lebih baik. Seiring berlalunya 
waktu, kebijakan-kebijakan ini 

dan migrasi antarnegara bagian 
yang dihasilkan akan mengurangi 
penyekatan yang telah menyebabkan 
jarak yang jauh antara daerah maju 
dan daerah tertinggal yang padat 
penduduk. Sementara itu, daerah-
daerah ini mungkin membutuhkan 
bantuan—dari insentif bersasaran 
geografis yang mendorong produksi 
lokal. Negara lainnya yang memiliki 
agenda integrasi tiga dimensi yang 
terdiri atas jarak, daerah-daerah 
miskin padat penduduk,  dan 
penyekatan domestik, adalah Nigeria. 
Di tempat-tempat seperti ini, respons 
kebijakannya haruslah merupakan 
campuran dari kebijakan-kebijakan 
yang buta, yang konektif, dan yang 
bersasaran secara spasial.

 P e m e r i n t a h  t i d a k  b o l e h 
dipersalahkan karena tidak sabar 
dengan pasar-pasar, dan karena mencoba 
membantu daerah-daerah tertinggal. 
Namun intervensi bersasaran haruslah 
dirancang untuk bekerja sama dengan 
reformasi institusional dan investasi 
infrastruktur. Pengalaman menunjukkan 
bahwa insentif  seharusnya tidak 
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Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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diberikan bagi aktivitas yang bergantung 
pada perekonomian aglomerasi atau 
akses pasar internasional. Insentif untuk 
pertanian merupakan kandidat utama 
di sebagian besar daerah pedesaan dan 
pertanian ini. Dengan hanya bergantung 
pada insentif yang bersasaran pada 
industri—seperti yang dilakukan India 
selama berpuluh-puluh tahun—tidak 
akan membantu negara bagian yang 
tertinggal untuk meningkatkan standar 
hidup sampai pada tingkat yang setara 
dengan negara bagian yang maju. 

Integrasi regional untuk 
meningkatkan akses ke pasar-
pasar global
Perbandingan antara manfaat dari 
perjanjian dagang global dengan 
perjanjian dagang regional telah 
diperdebatkan selama bertahun-tahun. 
Saat ini, kebanyakan perdebatan ini 
telah disimpulkan. Pada saat perjanjian 
regional atau bilateral tidak menghalangi 
perdagangan dengan negara yang berada 
dalam kawasan lain, dan pada saat 
perjanjian disertai oleh upaya-upaya 
untuk memfasilitasi arus barang, orang, 
dan uang—seperti infrastruktur dan 
mekanisme kompensasi—perjanjian 
dagang dapat membantu. Jika tidak, 
manfaat perjanjian tersebut tidak 
sebanding dengan masalah yang 
ditimbulkannya.
 Laporan ini tidak mengangkat 
kembali mengenai perdebatan tersebut. 
Sebaliknya, Laporan ini mengangkat 
pertanyaan mengenai bagaimana cara 
terbaik bagi negara-negara berkembang 
untuk mendapatkan akses ke pasar di 
sekitarnya dan akses ke pasar di seluruh 
dunia. Geografi sangatlah menentukan 
apa saja yang diperlukan, apa saja 
yang tidak diperlukan, dan apa yang 
akan gagal. Namun, dengan kombinasi 
tindakan kebijakan yang tepat, bahkan 

negara-negara yang telah tertinggal jauh 
di belakang di seluruh belahan dunia 
dapat mengatasi ketertinggalan geografis 
mereka. Cara untuk mengetahui apakah 
tindakan-tindakan tersebut bermanfaat 
adalah dengan melihat apakah akses 
pasarnya meningkat tajam.
 Beberapa kawasan di dunia telah 
melakukannya dengan lebih baik (lihat 
Figur 7). Negara-negara yang berada 
dalam kawasan-kawasan ini sekarang 
memiliki batas ekonomi yang lebih 
tipis (lihat Peta 8, Panel a). Mereka 
menyanggupi perbatasan yang tipis 
karena negara tetangga mereka juga 
makmur. Bagi mereka, pasar regional 
adalah pasar dunia. Wilayah lainnya, 
seperti Asia Timur, telah mengizinkan 
hubungan produksi  berkembang 
menjadi kuat dan memotong jalan 
meski melalui perbatasan-perbatasan 
yang tebal. Namun, spesialisasi hanya 
dapat meningkatkan efisiensi jika 
skala produksinya besar, dan hal ini 
mengharuskan mereka menggapai 
pasar-pasar yang besar di Belahan Bumi 
Utara. 
 Apa yang harus dilakukan negara-
negara berkembang selanjutnya untuk 
mempercepat pembangunan? Kondisi 
yang dimiliki sama adalah penyekatan, 
yaitu perbatasan yang tebal. Hal yang 
membedakannya adalah jarak dari pasar-
pasar besar dunia dan apakah terdapat 
negara besar dalam lingkungan mereka 
(lihat Peta 8, Panel b).
•	 Negara-negara yang berada dalam 

kawasan yang berdekatan dengan 
pasar-pasar besar dunia. Untuk 
negara-negara yang dekat dengan 
pasar-pasar besar dunia, integrasi 
regional dan global tidak memerlukan 
diferensiasi geografis. Upaya-upaya 
yang buta secara spasial, seperti 
membaiknya kebijakan ekonomi 
dan iklim investasi akan menarik 
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Negara-negara 
berpendapatan tinggi
Negara-negara yang dekat 
dengan pasar-pasar dunia
Negara-negara besar yang 
jauh dari pasar-pasar dunia
Negara-negara kecil yang 
jauh dari pasar-pasar dunia

Akses pasar potensial, 
relatif terhadap AS, 2003

Negara dengan

< 0.040
0.040–0.090
0.091–0.240
0.241–0.910
> 0.910
Tidak ada data

Sumber: Panel a: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009; Panel b: mayer 2008; Panel c: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.

Peta � Akses pasar membedakan kawasan-kawasan di dunia

a. Perbatasan lebih tebal dalam kawasan-kawasan berkembang

b. Ukuran dan akses ke pasar berbeda-beda di setiap kawasan

c. Tiga D menunjukkan taksonomi yang sederhana dari 
permukiman-permukiman dunia
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modal dan teknologi dari pasar-
pasar terdekat yang lebih canggih. 
Bakat yang belum digunakan secara 
optimal dan tenaga kerja yang 
lebih murah merupakan daya tarik 
yang kuat. Tidak peduli apakah 
negara-negara tersebut merupakan 
negara tertinggal ataupun negara 
maju, kehadiran matahari membuat 
tempat-tempat tersebut menjadi 
planet-planet kecil. Ekspor Meksiko 
ke AS adalah sekitar 1,7 persen dari 
keseluruhan ekonomi AS. Meksiko 
harus membangun hubungan yang 
bahkan lebih kuat lagi dengan AS. 
Namun untuk negara-negara lain di 
Amerika Tengah, imbalan terhadap 
hubungan-hubungan infrastruktur 
ke Meksiko tidaklah besar—pasar 
di Amerika Utara jauh lebih besar 
daripada pasar-pasar di seluruh 
Amerika Tengah. Dan akses pasar 
sangat bergantung pada stabilitas 
ekonomi. Institusi yang buta secara 
spasial harus dapat mengintegrasikan 
Amerika Tengah dengan pasar-
pasar dunia. Hal yang sama berlaku 
untuk Eropa Timur dan Afrika 
Utara. Negara-negara dalam kawasan 
tersebut mempunyai akses pasar di 
atas rata-rata, walaupun bergantung 
pada kebijakan dan regulasi ekonomi 
masing-masing, akses ini tidaklah 
seragam meski berada dalam kawasan 
yang sama (lihat Peta 8, Panel c).

•	 Negara-negara dalam kawasan 
yang jauh dari pasar-pasar besar 
dunia yang memiliki perekonomian 
yang besar. Untuk mengintegrasikan 
kawasan-kawasan yang lebih jauh 
dari pasar-pasar besar dunia tetapi 
memiliki ukuran perekonomian yang 
besar−Asia Timur, Amerika Latin, 
Afrika Selatan, dan Asia Selatan—
upaya-upaya yang buta secara spasial 
seperti ini adalah penting, namun 

mungkin tidak memadai. Untuk 
negara-negara tertinggal dalam 
kawasan-kawasan tersebut, seperti 
Mongolia, Nepal, Paraguay, dan 
Zimbabwe, beberapa jalan menuju 
pasar dunia dapat ditempuh melalui 
negara-negara tetangganya yang lebih 
besar. Brasil, Cina, dan India menarik 
bagi investor karena ukuran potensial 
pasarnya, dan “efek-efek pasar 
rumah” tersebut dapat menghasilkan 
dorongan untuk spesialisasi dan 
membantu perusahaan-perusahaan 
mereka untuk bersaing di pasar 
dunia. Satu syarat: untuk akses 
pasar, ukuran yang relevan untuk 
jarak adalah jarak ekonomi, bukan 
jarak Euclidean. Dengan kombinasi 
perjanjian-perjanjian bilateral, 
kebijakan-kebijakan transportasi 
yang brilian, dan spesialisasi yang 
agresif  dalam produk-produk 
primer, Cile mengurangi jaraknya 
ke Amerika Utara dan menciptakan 
hubungan global alih-alih hubungan 
regional. Namun, kasus-kasus seperti 
ini adalah pengecualian. Untuk 
negara-negara yang lebih kecil 
dalam kawasan tersebut, reformasi 
institusional dan juga konektivitas 
regional akan terbukti penting bagi 
integrasi ekonomi.

•	 Negara-negara dalam kawasan-
kawasan yang jauh dari pasar-
pasar dunia dan tidak memiliki 
p e r e k o n o m i a n  y a n g  b e s a r. 
Tantangan-tantangan tersulit adalah 
untuk negara-negara yang berada di 
bagian dunia yang terpisahkan oleh 
batas-batas yang tebal, jauh dari 
pasar-pasar dunia, dan tidak memiliki 
negara besar sebagai penghubung 
ke pasar-pasar dunia,  seperti 
Brasil dan India. Untuk kawasan 
seperti ini, geografi ekonominya 
mengetengahkan tantangan tiga 
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dimensi. Pantai Gading atau Tanzania 
hampir tidak dapat dipersalahkan 
karena sangat mengkhawatirkan 
kondisi rakyat miskinnya, dan bukan 
orang-orang miskin di negara-
negara tetangga mereka yang kurang 
beruntung, seperti Burkina Faso 
atau Burundi. Meskipun demikian, 
dengan melihat manfaat-manfaat 
dari kerja sama regional, negara-
negara tersebut berusaha terus-
menerus  untuk mewujudkan 
integrasi dalam lingkungan mereka. 
ECOWAS bahkan memasukkan 
klausul yang mengizinkan pekerja-
pekerja melintasi batas negara. Hal ini 
merupakan tingkatan integrasi yang 
hanya disaingi (dan baru terjadi akhir-
akhir ini) oleh Uni Eropa. ECOWAS 
juga mencoba berbagi infrastruktur 
regional. Kawasan-kawasan lain 
yang serupa adalah Afrika Tengah, 
Asia Tengah, dan Kepulauan Pasifik. 
Negara-negara dalam kawasan 

tersebut menghadapi tantangan 
tiga dimensi (lihat “Geografi yang 
Bergerak: Kepadatan, Jarak, dan 
Penyekatan di Afrika Sub-Sahara”). 
Diperlukan kombinasi dari berbagai 
upaya untuk memperbaiki kerja 
sama institusional dan investasi 
infrastruktur regional, namun itu 
saja tidak cukup. Insentif yang 
bersasaran juga akan diperlukan, 
melalui akses preferensial ke pasar-
pasar di negara-negara maju, 
yang mungkin dibuat bergantung 
pada kolaborasi regional untuk 
meningkatkan institusi-institusi dan 
infrastruktur.

 Setiap orang harus mendukung usaha 
dari  negara-negara dengan “satu miliar 
terbawah” ini untuk mengintegrasikan 
perekonomian mereka, baik dalam 
negeri maupun melintasi batas-batas 
negara. Miliaran jiwa bergantung pada 
integrasi tersebut.

 Kita mengenali transformasi-transformasi sektoral yang diperlukan untuk 
pertumbuhan ekonomi—perubahan dalam kerja dan organisasi seiring perekonomian 
agraris mulai berubah menjadi perekonomian yang berorientasi pada industri dan jasa. 
Laporan ini membahas transformasi-transformasi spasial yang juga harus terjadi agar 
negara-negara dapat berkembang. Tingkat kepadatan yang lebih tinggi, jarak yang 
lebih pendek, dan penyekatan-penyekatan yang lebih sedikit akan tetap diperlukan 
untuk menciptakan kesuksesan ekonomi di masa depan yang dapat diramalkan. Hal-
hal ini harus diupayakan. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, pertumbuhan yang 
tidak seimbang akan muncul. Ketika disertai oleh kebijakan-kebijakan integrasi yang 
dikalibrasikan terhadap geografi ekonomi dari berbagai negara, perubahan-perubahan 
tersebut juga akan mewujudkan pembangunan yang menyeluruh—segera, bukan nanti 
entah kapan.
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Panduan untuk Menjelajahi 
Laporan Ini

Pada tahun 1971, Simon Kuznets, 
seorang imigran Rusia yang 
telah membangun kariernya di 

Amerika, dianugerahi Hadiah Nobel 
bidang Ekonomi “untuk interpretasi 
per tumbuhan ekonominya  yang 
didasarkan secara empiris, yang telah 
menghadirkan pemahaman yang 
baru dan lebih mendalam ke dalam 
struktur ekonomi dan sosial serta proses 
pembangunan.”1 Dalam ceramahnya saat 
menerima Nobel, Kuznets merangkum 
perubahan-perubahan struktural yang 
mengiringi pertumbuhan ekonomi, 
menekankan pada “pergeseran upaya-
upaya pertanian ke nonpertanian 
dan, akhir-akhir ini, pergeseran dari 
industri ke jasa.”2 Ini adalah perubahan-
perubahan sektoral dalam produksi yang 
dibutuhkan oleh negara-negara supaya 
mereka menjadi makmur. Negara-
negara tidak berkembang dengan hanya 
melakukan hal-hal yang sama. Mereka 
harus melakukan hal-hal yang berbeda, 
dan melakukannya dengan lebih baik.
 Selama bertahun-tahun, hal ini telah 
sering kali dibuktikan, sehingga sekarang 
tampak sangat jelas. Hal yang kurang jelas 
namun tidak kalah pentingnya adalah 
transformasi-transformasi spasial yang 
diperlukan untuk pergeseran-pergeseran 
struktural ini. Beberapa tempat cocok 
untuk pertanian, yang lainnya untuk 

industri, sementara yang lainnya lagi 
untuk jasa. Seiring banyak perekonomian 
menjadi terindustrialisasi dan semakin 
banyak orang dipekerjakan di bidang jasa, 
bentuk-bentuk perekonomian juga harus 
berubah. Perubahan-perubahan ini, yang 
melibatkan penyesuaian sosial dan juga 
ekonomi, dapat memakan waktu. Dunia 
ekonomi bukanlah dunia tanpa gesekan. 
Perkara “apa” dan “bagaimana” dari 
produksi ekonomi tidak dapat ditentukan 
tanpa memutuskan perkara “di mana.”
 Bagi para pembuat kebijakan 
khususnya, sangatlah penting untuk 
memahami perubahan-perubahan ini dan 
untuk mengapresiasi kekuatan-kekuatan 
pasar yang membentuknya. Pemahaman 
ini dapat menjadi penentu apakah 
yang tercapai adalah kemakmuran atau 
stagnasi. Ini bahkan dapat menjadi salah 
satu pelajaran terpenting dari abad ke-20. 
Setelah Kuznets meninggalkan Rusia 
pada tahun 1922, para perencana Soviet 
mengimplementasikan satu pendekatan 
terhadap geografi ekonomi, dan Amerika 
Serikat mengimplementasikan satu 
pendekatan lain. Strategi Soviet memaksa 
orang-orang untuk berpindah ke utara 
dan timur dan menyebarkan produksi 
ekonomi. Sementara itu, orang-orang 
Amerika Serikat berpindah secara 
sukarela menuju selatan dan barat, 
namun produksinya menjadi lebih 
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terkonsentrasi. Dalam lima tahun setelah 
kematian Kuznets di tahun 1985, Uni 
Soviet runtuh. Pada saat itu, pendapatan 
per kapita Rusia adalah seperempat dari 
pendapatan Amerika. Inefisiensi spasial 
bukanlah satu-satunya alasan mengapa 
Uni Soviet jatuh. Tetapi hal ini tidak 
dapat membantu.
 Setelah Rusia berpindah dari 
rencana ke pasar, efisiensi spasialnya 
meningkat. Antara tahun 1989 dan 
2004, hampir seluruh perusahaan yang 
baru memilih lokasi-lokasi dengan 
akses terbaik ke Moskow, St. Petersburg, 
dan pasar-pasar internasional.3 Selama 
tiga dekade terakhir, para peneliti 
telah mendokumentasikan perubahan-
perubahan dalam geografi ekonomi yang 
diperlukan agar tetap efisien secara spasial, 
seiring kemajuan-kemajuan teknologi 
dan struktur-struktur produksinya 
berubah. Mereka telah mempelajari 
dampak-dampak dari populasi-populasi 
yang lebih besar, pasar-pasar global, dan 
batas-batas internasional pada lokasi 
orang-orang dan produksi. Mereka 
mulai menilai bagaimana pemerintah 
dapat mendukung atau menghambat 
transformasi-transformasi ini. Laporan 
ini membahas upaya ini dan implikasi-
implikasinya bagi kebijakan umum.
 Kebijakan-kebijakan pemerintah 
itu penting. Dengan pembangunan, 
orang-orang dan produksi menjadi 
lebih terkonsentrasi—di desa dan di 
kota, serta di berbagai kawasan negara 
yang dekat dengan berbagai pasar 
domestik dan internasional. Sementara 
kegiatan ekonomi terkonsentrasi di 
beberapa bagian suatu negara atau dunia, 
banyak orang mungkin disebarkan ke 
daerah pedesaan atau di tempat-tempat 
yang jauh dari kemakmuran, yang 
mungkin menimbulkan perbedaan-
perbedaan geografis yang cukup besar 
dalam standar hidup. Laporan ini 

membahas mengapa hal ini terjadi, 
dan menilai apa yang paling efektif 
dalam mengubah geografi ekonomi dari 
negara-negara berkembang. Kegiatan 
ekonomi akan terkonsentrasi dalam 
setiap kasus. Akan tetapi, jika dikelola 
dengan cara seperti yang dilakukan 
oleh Amerika Serikat, kegiatan ekonomi 
dapat meningkatkan pertumbuhan dan 
integrasi. Dikelola dengan cara yang lain, 
ini dapat mengakibatkan disintegrasi dan 
keputusasaan, bahkan konflik.
 Laporan ini mencakup sejumlah 
fenomena yang luas dan tampaknya 
berlainan, yang spektrumnya adalah 
dari skala-skala lokal ke internasional, 
dari geografi manusia ke geografi fisis 
ke geografi politis, dan dari lembaga-
lembaga nasional dan global ke berbagai 
intervensi yang bersasaran. Untuk 
membuat penyelidikannya tetap disiplin, 
beberapa aspek dari transformasi spasial 
perlu ditekankan, sementara yang lainnya 
perlu diabaikan. Bagian selanjutnya 
dari bab ini merangkum cakupan dari 
Laporan ini, menjelaskan istilah-istilah 
yang digunakan di sini, dan menguraikan 
susunannya.

Cakupan
Pemerintah melakukan intervensi 
(sering kali secara tidak tepat) untuk 
m e nye b ar k an  m an f a at - m an f a at 
pertumbuhan ekonomi secara lebih 
merata ke daerah-daerah. Bahkan ketika 
perintah-perintahnya bersifat politis, 
di dalamnya terkandung konsekuensi-
konsekuensi ekonomis. Bahkan jika 
sasaran-sasarannya bersifat ekonomis, 
di dalamnya terkandung dampak-
dampak sosial dan lingkungan. Oleh 
karena itu, para pembuat kebijakan 
menghadapi pertukaran-pertukaran 
yang sulit dan harus berkompromi. 
Biaya-biaya ekonomi dari kesalahan-
kesalahan dapat menjadi besar dan 
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berkepanjangan: mengenali pentingnya 
geografi ekonomi berarti menyadari 
bahwa pada saat para produsen dan 
orang-orang telah membuat keputusan-
keputusan mengenai di mana mereka 
harus bertempat, mereka akan sulit 
berbalik arah.
 Pemerintah dapat memperbaikinya 
dengan cara mendorong kekuatan-
kekuatan pasar yang menghasilkan 
baik konsentrasi produksi ekonomi 
maupun konvergensi standar hidup, 
serta melengkapinya dengan kebijakan-
kebijakan untuk memastikan bahwa 
berbagai layanan dasar dapat terjangkau 
di semua tempat. Pemerintah dapat 
melakukan hal ini dengan membantu 
orang-orang dan usahawan (pengusaha) 
untuk mengambil keuntungan dari 
berbagai peluang ekonomi, di mana pun 
hal ini muncul. Kekuatan-kekuatan pasar 
yang sangat membantu adalah aglomerasi, 
migrasi, dan spesialisasi. Manfaat-
manfaat ekonomisnya merupakan pokok 
bahasan dari Laporan ini. Berbagai 
implikasi sosial dan lingkungannya 
tidak dibahas secara rinci (lihat Kotak 
0.1). Dampak-dampak sosial dan 
lingkungan yang tidak diharapkan dari 
kekuatan-kekuatan pasar merupakan 
persoalan-persoalan kebijakan yang 
penting. Namun mereka layak untuk 
dibahas lebih banyak lagi daripada 
yang dapat dicakup dalam sebuah 
laporan yang menunjukkan bagaimana 
geografi ekonomi dibentuk ulang selama 
pembangunan.
 L a p o r a n  i n i  m e n j e l a s k a n 
transformasi-transformasi geografis 
yang diperlukan untuk pembangunan. 
Laporan ini menganalisis perubahan-
perubahan ini dengan menggunakan 
berbagai wawasan dari sejarah ekonomi 
dan penelitian yang terbaru. Kemudian, 
L ap oran  in i  meninj au  kemb a l i 

perdebatan-perdebatan kebijakan 
mengenai urbanisasi, pembangunan 
regional, dan integrasi internasional. Ini 
adalah Laporan Pembangunan Dunia 
ke-31, dan isu-isu yang dicakupnya 
telah ditinjau oleh Laporan-laporan 
sebelumnya. Bagaimanapun juga, di sini 
berbagai fakta, analisis, dan kebijakan 
yang berkaitan dengan transformasi-
transformasi spasial merupakan fokus 
yang utama, dan Laporan ini disusun 
sesuai dengan tujuan tersebut.

KoTAK 0.1. Apa yang tidak dibahas dalam Laporan ini

Untuk menjaga agar Laporan ini terfokus, 
beberapa aspek dari transformasi spasial 
yang penting tidaklah diberikan perhatian 
sebagaimana di dalam suatu penelitian 
yang lebih lengkap. Aspek-aspek utama 
yang tidak dibahas—kecuali ketika 
menekankan atau memenuhi syarat 
sebagai pesan-pesan terpenting—adalah 
dampak-dampak sosial dan lingkungan 
dari perubahan geografi ekonomi. 
 Aglomerasi—pertumbuhan kota-
kota—dapat memiliki dampak-dampak 
sosial dan lingkungan yang menguntungkan, 
namun beberapa di antaranya malah 
m e r u s a k .  K o t a - k o t a  m e m b a n t u 
melunturkan berbagai stereotip dalam 
masyarakat dan meningkatkan kesatuan. 
Pergerakan-pergerakan yang paling 
progresif sepanjang sejarah berasal dari 
daerah urban. namun demikian juga dengan 
pergerakan kekerasan. Kecenderungan 
orang-orang untuk melakukan kejahatan 
diyakini lebih besar di kota-kota. Dan 
ketika kota-kota mengizinkan tumbuhnya 
individualisme dan kreativitas, serta 
menghancurkan rintangan-rintangan sosial, 
kota-kota itu juga memutuskan ikatan-
ikatan masyarakat:
 Kota-kota selalu merupakan tempat 

lahirnya kebebasan, sebagaimana 
saat ini mereka merupakan pusat-
pusat radikalisme. Setiap orang di 
dunia tahu bahwa pengasingan dan 
kesendirian ditemukan dalam tingkat 
yang jauh lebih besar di sebuah kota 

yang padat dibandingkan di sebuah 
desa, di mana kepedulian-kepedulian 
individual seseorang merupakan 
kepedulian setiap orang.a

 migrasi juga dapat mengakibatkan 
dampak-dampak perbedaan yang sangat 
luas di masyarakat, baik di tempat-
tempat di mana orang-orang pergi dan 
di tempat-tempat ke mana mereka pergi. 
Ini hampir selalu membawa berbagai 
imbalan ekonomis, namun seiring dengan 
yang diperlihatkan oleh sentimen imigran 
di banyak negara, ini juga berarti lebih 
banyak risiko.
 Spes ia l i sas i  p roduks i  yang 
dimungkinkan oleh turunnya biaya 
transportasi dapat terjadi dengan 
mengorbankan sesuatu dari lingkungan. 
Ikan cod ditangkap di  norwegia, 
dikirim dengan pesawat ke Cina untuk 
dibersihkan, kemudian diterbangkan 
kembali ke norwegia untuk dijual. 
Spesialisasi berdasarkan ketersediaan 
alamiah yang seperti itu (ikan di eropa 
Utara, tenaga kerja di Cina) membantu 
para konsumen di norwegia dan juga 
para pekerja di Cina, meski ikan cod 
saat ini memiliki jejak karbon yang lebih 
panjang. Dampak-dampak lingkungan dari 
urbanisasi dan transportasi dibahas sekilas 
dalam Laporan ini, hanya ketika memenuhi 
syarat dari pesan-pesan Laporan ini.

a. Weber, 1899. hlm. 432.
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Istilah-istilah
Untuk merumuskan pesan-pesan 
sederhana yang bermanfaat bagi para 
pembuat kebijakan diperlukan suatu 
istilah yang tidak rumit. Laporan 
ini menggunakan beberapa istilah 
yang mungkin jarang ditemukan para 
pembaca, memperkenalkan beberapa 
istilah yang lainnya, dan menggunakan 
istilah-istilah lainnya lagi sebagai rujukan 
singkat. Bagian ini menjelaskan istilah-
istilah yang akan digunakan di sepanjang 
Laporan ini secara konsisten.

Skala spasial—daerah, negara, 
dan kawasan
Di sepanjang Laporan ini, analisis 
senantiasa diberikan pada tiga skala 
geograf i s—loka l ,  nas iona l ,  dan 
internasional. Hal-hal yang diperhatikan 
dari suatu kebijakan yang bersesuaian 
dengan ska la-ska la  spas ia l  in i , 
masing-masing, adalah kelajuan dan 
keberlanjutan dari transformasi desa-
kota, disparitas teritorial dalam produksi 
dan kesejahteraan di berbagai negara, 
serta disparitas yang serupa di berbagai 
negara dan kawasan di dunia. Satuan-
satuan yang bersesuaian dengan skala-
skala spasial ini adalah daerah, negara, 
dan kawasan. Istilah-istilah ini digunakan 
secara konsisten di sepanjang Laporan 
ini. Suatu “daerah” adalah sama seperti 
suatu “teritori”, merupakan sasaran 
dari berbagai kebijakan pembangunan 
teritorial. Di negara-negara Anglophone, 
ini sama dengan sebuah “kawasan” dalam 
suatu negara, seperti dalam berbagai 
perdebatan mengenai “pembangunan 
regional.” Daerah digunakan di sini 
untuk menghindarkan kekeliruan 
dengan skala spasial lainnya, yaitu 
skala internasional, karena “kawasan” 
juga menjelaskan sekelompok negara, 
misalnya Asia Selatan, yang mencakup 
India dan negara-negara sekitarnya.

 Untuk  menetapkan i s t i l ah-
istilahnya, perhatikan ketiga skala 
geografi dari daerah metropolitan 
Shanghai, negara Cina, dan kawasan 
Asia Timur (lihat Peta 0.1):
•	 Daerah. Skala lokalnya adalah 

k o t a m a d y a  S h a n g h a i — y a n g 
termasuk kota Shanghai dan kota-
kota serta desa-desa di sekitarnya 
dengan luas sekitar 7.000 kilometer 
persegi, dan kepadatan populasinya 
sekitar 3.000 orang per kilometer 
persegi. Kepadatan populasi di 
kotanya adalah sekitar 13.000 orang 
per kilometer persegi.

•	 Negara. Skala nasionalnya meliputi 
23 provinsi, lima daerah otonomi, 
dan empat kotamadya (Shanghai 
merupakan satu satunya) yang 
membentuk Cina, mencakup sekitar 
9,6 juta kilometer persegi. Jarak 
antara provinsi Xinjiang di barat 
dan kota-kota pesisir yang dinamis 
di timur adalah lebih dari 4.000 
kilometer. Larangan-larangan pada 
migrasi internal dapat membuat 
jarak ekonomi tampak lebih besar.

•	 Kawasan. Skala internasionalnya 
terdiri atas Cina dan dan negara-
negara Asia Timur di sekitarnya, 
termasuk Jepang, Mongolia, dan 
Korea Selatan. Kawasannya dibagi 
oleh batas-batas;  beberapa di 
antaranya tebal, beberapa lagi tipis. 

 Laporan ini menggunakan gagasan 
lingkungan-lingkungan “alamiah,” yang 
didefinisikan oleh unsur-unsur geografi 
manusia, fisik, dan politik. World Bank 
biasanya mengklasifikasikan seluruh 
negara berpendapatan rendah dan 
menengah ke dalam enam kawasan, 
dan mengelompokkan seluruh negara 
berpendapatan tinggi bersama-sama, 
terlepas dari lokasi mereka. Laporan 
ini mengklasifikasikan dunia ke dalam 
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16 kawasan yang mencakup negara-
negara maju maupun negara-negara 
berkembang, dengan menggunakan 
kedekatan geografis sebagai kriteria 
t e r p e n t i n g  ( l i h a t  Ko t a k  0 . 2 ) . 
Pengelompokan ini juga lebih terperinci. 
Misalnya Afrika Sub-Sahara memiliki 
empat kawasan—Barat, Tengah, Timur, 
dan Selatan. Asia Timur dan Pasifik 
memiliki tiga kawasan—Timur Laut, 
Tenggara, dan Kepulauan Pasifik. Istilah 
“kawasan” yang digunakan di sepanjang 
Laporan mengacu pada 16 kelompok 
negara ini.
 Meskipun pemilihan daerah 
atau kawasan dapat dilakukan secara 
sembarang, skala-skala spasial ini 
sangat sesuai dengan berbagai tingkat 
pembentukan kebijakan. Laporan ini 
bertujuan untuk memberikan landasan 
untuk pembentukan kebijakan di ketiga 
tingkatan ini—subnasional, nasional, 
dan internasional.

Dimensi spasial—kepadatan, 
jarak, dan penyekatan
Untuk menjelaskan transformasi-
t r a n s f o r m a s i  g e o g r a f i s  y a n g 
menyertai pembangunan, Laporan 
in i  memp erkena lkan  t iga  j en is 
dimensi spasial—kepadatan, jarak, 
dan penyekatan. Dimensi-dimensi 
ini membantu para pembaca melihat 

pembangunan dalam ruang yang nyata—
dengan kata lain, dalam tiga dimensi. 
Istilah-istilahnya merupakan kiasan-
kiasan yang sederhana, namun juga 
memiliki interpretasi teknis. Kepadatan, 
secara umum, berarti kepadatan aktivitas 
ekonomi pada suatu satuan lahan, 
misalkan satu kilometer persegi. Berbagai 
keterbatasan data dapat memaksa kita 
untuk berkompromi: karena kepadatan 
produksi dan kepadatan populasi sangat 
berkaitan, dan data produksi tidak mudah 
tersedia, kepadatan populasi kadang 
kala digunakan sebagai nilai pengganti 
dari kepadatan ekonomi. Hal ini dapat 
menjadi sedikit membingungkan. 
London mungkin merupakan kota 
dengan kepadatan ekonomi tertinggi 
di dunia, tetapi Mumbai dengan 
30.000 orang per kilometer persegi, 
merupakan yang terpadat populasinya. 
Kepadatan menunjukkan biaya-biaya 
untuk mencapai tempat-tempat dengan 
kepadatan ekonomi tertentu.
 Sementara kepadatan dan jarak 
berkaitan erat dengan geografi manusia 
dan geografi fisik, penyekatan lebih 
mengacu pada geografi sosiopolitik. 
Agama, etnis, dan bahasa adalah atribut-
atribut utama yang mengakibatkan 
berbagai penyekatan di berbagai tempat. 
Meskipun penyekatan-penyekatan yang 
terbesar adalah dalam bentuk negara-

Peta 0.1 Tiga skala geografis—daerah, negara, dan kawasan
Shanghai, Cina, dan Asia Timur masing-masing menunjukkan skala lokal, nasional, dan internasional

Skala geografis pertama
Daerah di sekitar Provinsi Shanghai

Skala geografis kedua
Negara Cina

Skala geografis ketiga
Kawasan Asia Timur

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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KoTAK 0.2.  Kawasan-kawasan di Laporan ini lebih terperinci daripada pembagian World Bank 

Isi Laporan ini adalah mengenai pembangunan 
geografi dan ekonomi, yang lebih berfokus 
pada variabilitas spasial dari kondisi-kondisi 
dan hasil-hasil daripada yang biasa dilakukan 
oleh analisis ekonomi. Bilamana tepat, 
Laporan ini menggunakan negara-negara 
atau daerah-daerah di dalam negara-negara 
sebagai satuan-satuan analisis. Akan tetapi, 
bila penekanannya adalah pada integrasi 
regional dan interaksi antara negara-negara 
berdaulat yang saling bertetangga, Laporan 

ini menggunakan kelompok negara-negara 
yang lebih terperinci dibandingkan keenam 
kawasan World Bank yang umum, yang 
dapat menyembunyikan variasi yang cukup 
signifikan.
 Dengan mengadaptasi kawasan-
kawasan geografis Amerika Serikat, sambil 
tetap konsisten dengan kawasan-kawasan 
yang digunakan oleh World Bank, dihasilkanlah 
keenam belas kawasan yang ditampilkan di 
sini. Bergantung pada konteksnya, analisis di 

Laporan ini mengabaikan pendapatan negara-
negara dalam satu kawasan—misalkan, di 
mana tumpahan pertumbuhan regional dari 
negara-negara industri ke negara-negara 
berkembang menjadi sesuatu yang menarik—
atau memperlakukan organization of economic 
Co-operation and Development (oeCD) dan 
perekonomian-perekonomian berpendapatan 
tinggi lainnya secara terpisah.

AMERIKA 
UTARA

AMERIKA TENGAH & KARIBIA

AMERIKA SELATAN

EROPA BARAT

AFRIKA BARAT

AFRIKA UTARA

AFRIKA TIMUR
AFRIKA
TENGAH

AFRIKA SELATAN

EROPA TIMUR & FEDERASI RUSIA

ASIA TIMUR LAUT
ASIA TENGAH, 

KAUKASUS, & TURKI

ASIA BARAT
ASIA SELATAN

ASIA TENGGARA

AUSTRALIA &
SELANDIA BARU

Kawasan-kawasan yang digunakan dalam Laporan ini

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.

negara, penyekatan juga dapat menjadi 
cukup besar di dalam satu negara.
 Dimensi-dimensi ini dapat diukur. 
Namun, tidak seperti tinggi, panjang, 
atau dalam, dimensi-dimensi geografis 
ini tidaklah ortogonal. Analog-analog 
yang lebih baik untuk ketiga dimensi 
adalah tinggi, berat, dan usia seseorang, 
yang saling terkait. Demikian pula 
sewaktu jarak meningkat, biasanya 
penyekatan-penyekatan menjadi lebih 
kuat. Kepadatan, jarak, dan penyekatan 
paling baik diilustrasikan oleh akses 
pasar, suatu indikator dari peluang 
ekonomi untuk suatu lokasi yang 

menyatakan ukuran dari pasar-pasar 
potensial di sekitarnya, dan kemudahan 
menjangkaunya. Akses pasar pada skala-
skala geografis menentukan di mana 
aktivitas ekonomi dapat berkembang dan 
dengan demikian di mana perusahaan-
perusahaan akan berlokasi dan di mana 
populasi akan bertumbuh.
 Dengan menggunakan konsep 
akses pasar ini, ketiga dimensi di atas 
didefinisikan sebagai berikut:
•	 Kepadatan menunjukkan ukuran 

output ekonomi atau daya beli 
total per satuan luas permukaan—
misalnya, kilometer persegi. Nilainya 
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tertinggi di kota-kota besar di mana 
aktivitas ekonomi terkonsentrasi 
dan lebih rendah di lingkungan-
lingkungan pedalaman.

•	 Jarak mengukur seberapa mudahnya 
menjangkau pasar. Ini menentukan 
akses terhadap kesempatan. Daerah-
daerah yang jauh dari pusat-pusat 
yang ekonominya padat di suatu 
negara biasanya lebih tertinggal.

•	 Penyekatan muncul dari hambatan-
hambatan terhadap berbagai interaksi 
ekonomi yang diciptakan oleh 
perbedaan mata uang, kebiasaan, 
dan bahasa, yang membatasi akses 
pasar. Dimensi ini paling relevan 
dalam konteks internasional.

 Konsep jarak juga relevan secara 
internasional. Perbedaan antara jarak 
dan penyekatan adalah bahwa jarak 
mengatur akses pada peluang ekonomi 
dalam suatu cara yang lebih kontinu—
suatu jarak pasti akan berkurang seiring 
dengan waktu. Sebaliknya, penyekatan 
menghadirkan hambatan-hambatan yang 
berlainan terhadap akses dan integrasi 
ekonomi. Ini dapat dilihat sebagai jarak 
ekonomi atau waktu tempuh yang makin 
meningkat untuk satu satuan jarak fisik 
(atau jarak Euclidian).
 Definisi-definisi ini secara ilmiah 
tidaklah tepat. Akan tetapi, istilah-istilah 
tersebut digunakan secara konsisten 
dalam Laporan ini. Ketika “kepadatan” 
digunakan, maka yang dimaksud adalah 
kepadatan ekonomi: produksi per luas 
lahan. Ketika ukuran kepadatan apa 
pun yang lainnya—misalnya populasi 
per kilometer persegi (seperti di Bab 
1 dan 7) atau tempat-tempat di mana 
lebih banyak tinggal penduduk miskin 
di suatu negara (seperti di Bab 2 dan 8), 
maka ini berlaku sesuai konteks.
 Jarak  dapat  d iukur  s ampai 
suatu presisi tertentu, tetapi di mana 

infrastruktur langka, maka jarak 
garis-lurus akan berbeda dari jarak 
jalan atau jarak rel kereta. Banyak 
faktor lainnya, misalnya ketersediaan 
dan keterjangkauan berbagai jasa 
transportasi, menentukan aksesibilitas 
yang sesungguhnya. Di mana pun 
informasi seperti itu tersedia, maka 
informasi tersebut digunakan. Bab 
1, contohnya, melaporkan ukuran 
urbanisasi yang seragam berdasarkan 
tempat-tempat baik yang memiliki 
tingkat kepadatan populasi minimum 
maupun yang berada dalam waktu 
tempuh satu jam ke permukiman yang 
cukup besar. Dalam menghitung “indeks 
aglomerasi” ini, kualitas infrastruktur 
transportasi ikut diperhitungkan. 
Penyekatan dikaitkan dengan batas-
batas internasional, karena penyekatan 
biasanya menghalangi kemudahan 
pertukaran atau perjalanan. Namun 
tidak seluruh batas mengimplikasikan 
penyekatan. Misalnya, batas-batas di Uni 
Eropa (UE) semakin lama semakin tidak 
mencerminkan penyekatan-penyekatan 
antara negara-negara. Dan tidak seluruh 
penyekatan menyatakan batas-batas 
internasional. Saat perbedaan agama, 
etnis, dan bahasa diberlakukan secara 
spasial, mungkin terdapat penyekatan 
di dalam negara-negara itu sendiri.
 Terdapat kesesuaian antara skala-
skala dan dimensi-dimensi geografis. 
Secara lokal di dalam suatu daerah, 
dimensi terpentingnya adalah kepadatan, 
karena umumnya jarak-jaraknya pendek 
dan penyekatan-penyekatannya sedikit. 
Secara nasional, dimensi terpentingnya 
adalah jarak terhadap kepadatan; 
penyekatan-penyekatan di dalam negara 
cenderung lebih sedikit, meskipun dapat 
menjadi serius di beberapa negara. 
Secara internasional, pada skala spasial 
regional atau global, jarak dan penyekatan 
biasanya lebih serius.
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 Dengan menggunakan ketiga 
dimensi ini, Laporan ini merangkum 
transformasi-transformasi geografis yang 
diperlukan untuk pembangunan (bagian 
pertama). Laporan ini menunjukkan 
b a g a i m a n a  k e k u at a n - k e k u at a n 
pasar menggerakkan transformasi-
transformasi ini (bagian kedua). Terakhir, 
Laporan ini menelaah bagaimana 
pemerintah dapat meningkatkan 
kekuatan-kekuatan ini untuk memelihara 
pertumbuhan dan mengentaskan 
kemiskinan (bagian ketiga).

Instrumen-instrumen 
untuk integrasi—institusi, 
infrastruktur, dan intervensi
Melalui berbagai kebijakan yang baik, 
pemerintah dapat meningkatkan 
integrasi ekonomi antara tempat-tempat 
di mana produksi ekonomi terkonsentrasi 
dan tempat-tempat yang tertinggal. 
Beberapa instrumen kebijakan ini 
eksplisit secara spasial, seperti program 
perbaikan daerah kumuh di sebuah kota, 
insentif pajak di Brasil untuk perusahaan 
otomotif AS, atau dana-dana struktural 
dan kesatuan dari UE. Instrumen-
instrumen lainnya dimaksudkan supaya 
universal dalam cakupannya, termasuk 
pendidikan wajib dan gratis untuk 
semua anak, peraturan pasar tenaga 
kerja seperti tingkat upah minimum, 
dan penegakan hak-hak kepemilikan. 
Di antara program-program yang 
bersasaran secara spasial dan kebijakan-
kebijakan “yang buta secara spasial” ini 
terdapat berbagai investasi dan regulasi 
yang menghubungkan berbagai tempat, 
seperti jalan-jalan, bandara-bandara, dan 
sistem-sistem komunikasi.
 D a lam b entu k nya  s aat  in i , 
b e r b ag ai  p e rd eb at an  me nge nai 
bagaimana pemerintah dapat membantu 
mendukung transformasi desa-kota, 

menolong daerah-daerah yang tertinggal 
mengurangi t ingkat kemiskinan, 
dan—di negara-negara termiskin di 
dunia—meningkatkan akses ke pasar-
pasar dunia, semuanya menekankan 
pentingnya menentukan sasaran 
secara geografis. Perdebatan mengenai 
bagaimana meningkatkan urbanisasi 
yang sehat mengalami polarisasi, antara 
penekanan ke desa-desa, di mana 
mayoritas penduduk miskin di dunia 
masih tinggal, dan keyakinan bahwa jalan 
untuk keluar dari kemiskinan terletak 
di kota-kota; jika kemiskinan urban 
meningkat, maka fokusnya bergeser 
dari desa-desa ke daerah-daerah kumuh. 
Termotivasi oleh disparitas spasial 
dalam negeri dalam hal standar hidup, 
perdebatan mengenai pembangunan 
teritorial cenderung memiliki fokus yang 
sama, yaitu meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi di  daerah-daerah yang 
terbelakang. Di tingkat internasional, 
akses pasar preferensial untuk negara-
negara paling terbelakang pada akhirnya 
dapat mendominasi berbagai diskusi 
kebijakan. Bagian ketiga dari Laporan 
ini menempatkan kerangka yang baru 
pada perdebatan-perdebatan ini, yang 
menyarankan pergeseran dari pemilihan 
sasaran secara spasial menuju integrasi.
 Berbagai instrumen kebijakan 
untuk integrasi ekonomi dapat dibagi 
ke dalam tiga kategori, berdasarkan 
pada seberapa eksplisitnya suatu tempat 
diperhitungkan dalam cakupan dan 
rancangannya:
•	 Institusi adalah rujukan singkat 

untuk seluruh instrumen kebijakan 
yang buta secara spasial .  Ini 
merupakan fasilitas-fasilitas yang 
harus disediakan pemerintah 
bagi setiap orang, terlepas dari 
mana tempatnya. Kata “institusi” 
mengandung makna sesuatu yang 
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universal, dan termasuk mekanisme-
mekanisme untuk membiayai dan 
menyediakan fasilitas-fasilitas 
dasar seperti administrasi hukum; 
keamanan umum; peraturan tanah; 
tenaga kerja; serta pasar modal, 
pendidikan dan kesehatan dasar, 
listrik, air, dan kebersihan. Sistem 
pemungutan pajak dan pembiayaan 
pengeluaran sehubungan dengan 
layanan-layanan ini juga dapat 
dirancang dengan paling baik apabila 
tidak ditujukan hanya untuk tempat-
tempat tertentu.

•	 Infrastruktur adalah rujukan singkat 
untuk seluruh investasi yang konektif 
secara spasial dan aturan atau regulasi 
yang terkait. Ini termasuk jalan dan 
rel kereta api, sistem bandara dan 
transportasi udara, telekomunikasi, 
dan Internet.

•	 Intervensi adalah rujukan singkat 
untuk seluruh insentif yang difokuskan 
secara spasial. Ini termasuk berbagai 
peraturan dan investasi  yang 
menguntungkan beberapa tempat, 
misalnya zona-zona pemrosesan 
ekspor. Juga termasuk program-
program yang berbasis tempat—
misalnya rencana perbaikan daerah 
kumuh seperti Favela Bairro di Rio 
de Janeiro atau Superintendency for 
the Development of the Northeast 
(SUDENE), badan pembangunan 
Brasil untuk kawasan tenggara 
yang masih tertinggal, atau inisiatif 
Everything But Arms dari UE, yang 
memberikan akses perdagangan 
preferensial untuk pasar-pasar Eropa 
kepada negara-negara yang paling 
terbelakang.

 Oleh karena definisi-definisi ini 
tidak tepat sesuai dengan penggunaannya 
secara umum, maka diperlukanlah 
penjelasan tambahan:

•	 Pertama, buta secara spasial tidak 
berarti netral secara spasial. Sebagai 
contoh adalah sistem pajak progresif, 
yang mungkin tidak akan menjadi 
netral dalam berbagai dampak 
atau hasilnya. Kota-kota mungkin 
pada akhirnya membayar lebih 
banyak pajak dibandingkan kawasan 
pinggiran, dan negara-negara bagian 
yang lebih kaya mungkin membayar 
lebih banyak dibandingkan negara-
negara bagian yang lebih miskin. 
Akan tetapi prinsip pemandunya 
adalah bahwa tingkat pajak yang 
berbeda bukan disebabkan oleh 
tempatnya saja, tetapi oleh atribut-
atribut dari berbagai perusahaan dan 
keluarga yang memang ada di sana.

•	 K e d u a ,  d a l a m  p e n g g u n a a n 
umumnya, infrastruktur mencakup 
berbagai investasi  yang tidak 
berhubungan, misalnya pasokan 
air dan listrik. Dalam Laporan ini, 
istilah infrastruktur digunakan 
khusus untuk komponen-komponen 
yang konektif secara spasial. Fasilitas 
umum nonkonektif dimasukkan 
ke dalam institusi-institusi, seperti 
untuk layanan dasar, misalnya 
kebersihan.

•	 Ketiga, masing-masing kategori 
ini mencakup ketiga perangkat 
kebijakan pemerintah—pajak, 
transfer dan pengeluaran publik, 
serta regulasi. 

•	 Terakhir, inisiatif pemerintah 
dapat melibatkan lebih dari satu 
instrumen. Pembangunan kawasan 
kumuh dapat termasuk langkah-
langkah untuk menjadikan pasar-
pasar lahan urban beroperasi lebih 
baik dengan menciptakan hak-hak 
kepemilikan, memperbaiki jalan-
jalan, dan menawarkan insentif 
moneter bagi beberapa warga daerah 
kumuh untuk pindah.
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Struktur
Temuan utama dari Laporan ini—pada 
semua skala spasial—adalah bahwa 
pembangunan ekonomi t idaklah 
mulus, linier, atau rapi. Proses-proses 
pertumbuhan ekonomi meninggalkan 
lanskap yang bergelombang, dengan 
massa ekonomi terkonsentrasi di 
beberapa tempat. Standar-standar hidup 
di tempat-tempat seperti itu—khususnya 
kemakmuran yang meningkat, akses 
yang baik ke berbagai fasilitas pendidikan 
dan kesehatan, dan perlindungan yang 
aman, air, serta kebersihan, beberapa 
hal  terpenting di  antara Tujuan 
Pembangunan Milenium (Millenium 
Development Goals)—meningkat lebih 
cepat dibandingkan di tempat-tempat 
di mana aktivitas ekonominya lebih 
sedikit, sehingga memperluas berbagai 
disparitas spasial dalam kesejahteraan. 
Namun di mana terdapat pertumbuhan 
ekonomi yang stabil, konvergensi 
pada standar hidup pun akan mulai 
menggantikan perbedaan. Negara-negara 
menjadi efisien sekaligus merata secara 
spasial (lihat Kotak 0.3). Tantangan 
dari pembangunan adalah untuk 
menciptakan kebijakan-kebijakan yang 
mengizinkan—bahkan mendorong—
pertumbuhan ekonomi yang “tidak 
seimbang,” tetapi memastikan bahwa 
hasil-hasil pembangunannya seimbang 
secara geografis.

Fakta-fakta
B a g i a n  s a t u  d a r i  L ap o r a n  i n i 
menampilkan fakta-fakta mengenai 
transformasi-transformasi spasial—
perubahan-perubahan dalam kepadatan 
ekonomi, jarak, dan penyekatan. Bab 
1 menunjukkan bahwa pembangunan 
disertai dengan kepadatan permukiman 
manusia yang meningkat: tidak ada 
negara yang telah mencapai pendapatan 
tinggi tanpa mengalami kenaikan dalam 

kepadatan ini. Bab 2 memperluas 
skalanya dan menunjukkan bahwa 
pembangunan juga disertai  oleh 
konsentrasi aktivitas ekonomi yang 
lebih besar di daerah-daerah negara yang 
dekat dengan kepadatan ekonomi. Bab 3 
membahas pula penyekatan-penyekatan 
internasional yang lamban, namun tidak 
menghalangi konsentrasi aktivitas-
aktivitas ekonomi di beberapa negara. Di 
skala lokal, nasional, dan internasional, 
polanya sama: konsentrasi meningkat 
dengan sangat cepat di tahap awal dan 
kemudian melambat.
 Pengalaman panjang dari negara-
negara memperlihatkan bahwa perbedaan 
pendapatan antara tempat-tempat yang 
maju dan tempat-tempat yang mengikuti 
pada awalnya berbeda dan kemudian 
menjadi sama, tetapi hanya di daerah-
daerah, kota-kota, dan kawasan-kawasan 
yang lebih dinamis. Pada masing-masing 
dari ketiga skala spasial, berada dalam 
lingkungan yang dinamis membawa 
keuntungan. Pertumbuhan ekonomi 
akan menimbulkan kemacetan di kota-
kota—dan pada pertumbuhan kota-kota 
yang sangat berkaitan dengan aglomerasi-
aglomerasi yang bertumbuh pesat. Pola 
ini terulang kembali di tingkat nasional 
dan internasional. Aktivitas ekonomi 
yang meluas menjalar ke daerah-daerah 
dan negara-negara yang—dalam istilah 
ekonomi—dekat dengan tempat-tempat 
yang sejahtera.

Pemahaman
Bagian kedua dari Laporan adalah “ruang 
mesin.” Bagian ini mengeksploitasi 
berbagai pemahaman utama dari upaya 
selama seperempat abad dari beberapa 
cabang i lmu ekonomi,  misalnya 
organisasi industri, perekonomian urban, 
perdagangan internasional, dan geografi 
ekonomi. Disaring hingga sari-sarinya, 
mesin ini bekerja melalu interaksi tiga 
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cara, antara skala ekonomi, mobilitas 
para pekerja dan para pengusaha, serta 
biaya-biaya perjalanan dan komunikasi 
antara berbagai tempat (lihat Figur 
0.1).
 Perusahaan-perusahaan pada 
umumnya lebih produktif ketika 
berlokasi di tempat-tempat yang besar 
dan ketika beroperasi pada ukuran yang 
relatif besar. Jika ternyata cukup mudah 
untuk mengangkut hasil produksi, 
skalanya bahkan dapat menjadi lebih 
tinggi, karena pasar potensialnya lebih 
besar. Para pekerja bergerak ke tempat-
tempat ini, membawa serta pasokan 
tenaga kerja dan juga permintaan 
untuk produk dan jasa. Sewaktu orang-
orang semakin tinggi mobilitasnya 
dan seiring biaya-biaya transportasi 
dan komunikasi menurun, skala-
skala ekonomi ini menciptakan suatu 
hubungan sebab akibat yang melingkar 
dan kumulatif, di mana aktivitas-aktivitas 
ekonomi menjadi lebih terkonsentrasi 
secara spasial.  Konsentrasi yang 
meningkat secara tidak terhindarkan 
akan  menghasilkan kemacetan, yang 
memperlambat prosesnya dan pada 
akhirnya membalikkannya. Penurunan 
dalam biaya-biaya transportasi pada 
mulanya membuat konsentrasi menjadi 
dimungkinkan, dan kemudian, saat 
biaya-biaya ini cukup rendah, konsentrasi 
menjadi tidak penting lagi.
 Bagian kedua membahas interaksi-
interaksi ini secara lebih terinci, 
merangkum berbagai pengalaman 
selama lebih dari seabad dan banyak 
pemahaman baru yang berasal dari 
penelitian selama satu generasi, yang 
mengenali bagaimana mobilitas faktor 
dan biaya-biaya transportasi yang 
turun memungkinkan terciptanya skala 
ekonomi (lihat Kotak 0.2). Mereka harus 
mengubah apa yang kita dapat harapkan 
dari pasar, dan apa yang pemerintah dapat 

KoTAK 0.3. Pesan Laporan ini bukanlah antipemerataan

Kebijakan-kebijakan untuk pertumbuhan 
spasial yang seimbang sering kali 
dijustifikasikan oleh pemerataan. Ue 
menjelaskan kebijakan teritorialnya 
sebagai kebijakan yang diatur oleh 
prinsip solidaritas karena ini “bertujuan 
untuk menguntungkan penduduk dan 
kawasan-kawasan yang tertinggal 
secara ekonomis dan sosial, dibandingkan 
dengan rata-rata untuk negara-negara 
Ue.”a Kebijakan tersebut tampaknya 
menganggap bahwa pemerataan sosial 
dan spasial adalah sama—persamaan 
antara individu-individu, dan persamaan 
standar-standar hidup antarnegara bagian 
dan juga antarnegara. Sebaliknya, Laporan 
ini lebih mengutamakan manfaat-manfaat 
konsentrasi geografis dari produksi 
ekonomi. namun ini menunjukkan bahwa 
pada tahap-tahap awal pembangunan, 
konsentrasi yang meningkat dikaitkan 
dengan perbedaan spasial dalam berbagai 
standar hidup, misalnya pendapatan. 
Jadi apakah pesan dari Laporan ini anti-
pemerataan?
 Tidak. Penting untuk membedakan 
antara ketiga jenis disparitas yang ada: 
disparitas spasial dalam ekonomi produksi, 
disparitas spasial dalam standar hidup, dan 
ketidaksetaraan sosial.
 Perbedaan spasia l  da lam 
aktivitas ekonomi. Baik di Amerika 
Serikat maupun di negara-negara Ue-
15, produk domestik bruto (PDB) dan 
populasinya memiliki distribusi spasial 
yang tidak merata. Di Amerika Serikat 
(AS), tiga negara bagian (California, 
new york, dan Texas) menghasilkan 21 
persen dari PDB negara tersebut pada 
tahun 2005. Tiga negara bagian yang 
sama itu memuat 19,8 persen populasi 
AS, tetapi hanya menempati 12,8 persen 
dari luas negaranya. Sementara itu, 10 
daerah subnasional di Ue menyumbangkan 
20,5 persen dari PDB Ue pada tahun 
2005. Daerah-daerah ini mencakup 16,9 
persen populasi Ue-15, tetapi hanya 8 
persen dari luasnya. Jadi, dalam kedua 
kasus, aktivitas ekonomi dan populasinya 
terkonsentrasi. namun ketidaksetaraan 

spasial dari produksi dan populasinya lebih 
tinggi di Amerika Serikat dibandingkan di 
UE. Koefisien Gini untuk ketidaksetaraan 
spasial dari PDB adalah 0,53 untuk AS 
dan 0,41 untuk Ue. Untuk populasi, 
koefisiennya masing-masing adalah 0,54 
dan 0,32. Untuk daerah-daerah negara di 
Ue dan negara-negara bagian di AS, angka-
angkanya berubah, tetapi kesimpulannya 
tetap sama.b

 Disparitas spasial dalam standar 
hidup. negara-negara Ue-15 memiliki 
ketidaksetaraan spasial yang lebih besar 
dalam pendapatan per kapita dan tingkat 
pengangguran, dua indikator standar hidup 
individual yang umum di negara-negara 
berpenghasilan tinggi. PDB per kapita,  
misalnya, menunjukkan variasi yang lebih 
besar di semua daerah Ue dibandingkan di 
negara-negara bagian AS pada tahun 2005. 
meskipun produksinya lebih terkonsentrasi 
secara geografis di AS, orang-orang juga 
biasanya tinggal di mana terdapat aktivitas 
produksi, sehingga PDB per kapitanya lebih 
sedikit variasinya. Hal yang sama berlaku 
untuk tingkat pengangguran. Di AS, negara 
bagian dengan tingkat pengangguran 
tertinggi pada tahun 2007 (michigan) 
memiliki tingkat pengangguran sebesar 
7,2 persen; 2,8 kali dari angka di negara 
bagian dengan tingkat pengangguran 
terendah (Hawaii). Akan tetapi di Ue di 
tahun 2006, rasionya adalah 8,1. Terdapat 
ketidaksetaraan spasial yang lebih kecil 
dalam standar hidup di AS.
 K e t i d a k s e t a r a a n  s o s i a l . 
Sementara ketidaksetaraan spasial dalam 
berbagai standar hidup lebih besar di Ue 
dibandingkan di AS, hal yang sebaliknya 
justru berlaku untuk ketidaksetaraan 
sosial secara perorangan. Selama beberapa 
dekade lalu, koefisien Gini untuk AS adalah 
sekitar 0,40, dibandingkan dengan 0,33; 
0,28; dan 0,23 masing-masing untuk 
Inggris, Jerman, dan Austria.c

Kontribusi dari mark roberts.
a. http://europa.eu/pol/reg/overview_en.htm.
b. Puga 2002.
c. Burkey 2006.
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dan harus lakukan untuk memfasilitasi 
konsentrasi produksi dan meningkatkan 
konvergensi dalam standar hidup.
 B a b  4  m e m b e r i k a n  b u k t i 
dari perekonomian aglomerasi—
p e nge mb a l i an  y ang  m e n i ng k at 
berdasarkan skala dikaitkan dengan 
tempat, dan bukan pabrik-pabrik—dalam 
menciptakan berbagai barang, jasa, dan 
gagasan. Tempat-tempat dengan ukuran 
yang berbeda-beda memberikan manfaat-
manfaat aglomerasi yang berbeda, 
dan kemacetan yang dikaitkan dengan 
konsentrasi spasial menghasilkan suatu 
portofolio tempat yang memfasilitasi 
pertumbuhan ekonomi, dengan berbagai 
tempat yang memimpin, bergantung 
pada tahap pembangunannya.
 Bab 5 menjelaskan interaksi antara 
berbagai skala ekonomi dan mobilitas 
faktor, yang berfokus pada migrasi tenaga 
kerja. Bab 6 menjelaskan hubungan 
nonlinier antara biaya-biaya transportasi 
dan konsentrasi geografis dari produksi, 
yang berfokus pada perdagangan 
intraindustri, yang sangat sensitif 
terhadap biaya transportasi. Bab-bab ini 
merangkum pemahaman-pemahaman 
baru yang diberikan oleh interaksi tiga-
cara antara skala ekonomi, mobilitas 
faktor, dan biaya-biaya transportasi—serta 
berbagai implikasinya untuk kebijakan 
pembangunan (lihat Kotak 0.4).

Kerangka kerja kebijakan
Hubungan sebab akibat yang sirkuler, 
ketidaksetaraan, dan dampak-dampak 
konsekuensialnya menjadikan sebuah 
dunia di mana berbagai kebijakan 
dapat meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan memajukan kesejahteraan 
sosial melampaui apa yang dihasilkan 
pasar, karena kebijakan-kebijakan 
yang dilaksanakan dengan baik dapat 
menggerakkan perubahan-perubahan 
ini atau mempercepatnya.

 Fitur-fitur pembangunan ekonomi 
ini juga menjadikan pengambilan 
keputusan suatu hal yang sulit. Bagian 
ketiga dari Laporan ini menciptakan 
suatu kerangka kerja baru bagi tiga 
perdebatan kebijakan penting, yang 
menggunakan suatu prinsip yang 
berasal dari dua bagian pertamanya: 
supaya negara-negara berkembang 
merealisasikan manfaat-manfaat dari 
produksi yang terkonsentrasi spasial 
dan dari konvergensi dalam konsumsi, 
pembangunan difasilitasi paling baik oleh 
integrasi ekonomi. Dengan menggunakan 
ketiga dimensi—kepadatan, jarak, dan 
penyekatan—yang dijelaskan di bagian 
pertama, dan (mal)fungsi dari pasar-
pasar yang penting pada masing-masing 
skala spasial—tanah, tenaga kerja, dan 
input-input menengah—dianalisis di 
bagian kedua, bab-bab di bagian ketiga 
menyediakan kerangka kerja yang 
sederhana dan mengilustrasikan cara 
kerjanya melalui pengalaman kebijakan 
di dunia nyata. Pada masing-masing 
skala geografi, aturan responsnya adalah 
sama—satu instrumen per dimensi. 
Berikut ini adalah sebuah rangkuman 
yang sepertinya terlalu disederhanakan, 
menggunakan contoh-contoh hanya dari 
skala lokal (Bab 7):
•	 Untuk masalah-masalah satu 

dimensi, respons yang dikalibrasikan 
adalah kebijakan-kebijakan yang 
buta secara spasial. Di daerah-
daerah yang baru saja mengalami 
urbanisasi, sasaran kebijakannya 
harus untuk memfasilitasi kepadatan 
yang meningkat, dan para pembuat 
kebijakan harus memberikan 
perhatian khusus pada institusi-
institusi untuk meningkatkan fungsi 
dari pasar-pasar tanah (desa dan 
kota).

•	 Untuk masalah-masalah dua dimensi, 
responsnya harus menyertakan 
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kebijakan-kebijakan yang buta secara 
spasial dan juga yang konektif. 
Sebagai contoh, di berbagai daerah 
dari suatu negara yang mengalami 
urbanisasi yang sangat pesat, 
masalah-masalah kebijakan tidaklah 
hanya untuk memfasilitasi kenaikan 
dalam kepadatan, tetapi juga untuk 
mengurangi masalah jarak yang 
diakibatkan oleh kemacetan yang 
makin meningkat. Responsnya 
mencakup berbagai perbaikan dalam 
institusi-institusi untuk memfasilitasi 
kepadatan yang meningkat seperti 
yang baru diuraikan—dan berbagai 
investasi dalam infrastruktur untuk 
menangani masalah jarak ekonomi 
yang semakin besar.

•	 Untuk masalah-masalah t iga 
dimensi, responsnya harus mencakup 
kebijakan-kebijakan yang buta secara 
spasial, konektif, dan juga yang 
bersasaran. Misalnya di daerah-
daerah yang sangat urban di suatu 
negara, masalah-masalah kepadatan 
dan  j arak  d i t amb a h dengan 
penyekatan-penyekatan  dalam 
daerah-daerah urban, paling tampak 
di antara bagian-bagian yang dihuni 
secara resmi dari metropolis dan 
daerah kumuh, di mana pasar-pasar 
tanah menggunakan kesepakatan-
ke s e p a k at an  y ang  i n for ma l . 
Respons kebijakan yang efektif 
mencakup institusi, infrastruktur, 
dan intervensi.

 Di tingkat nasional, respons 
kebijakan yang disusun dengan cara yang 
sama dapat membantu mengintegrasikan 
daerah-daerah yang tertinggal dan 
daerah-daerah yang maju (Bab 8), 
dan di tingkat internasional, ini dapat 
membantu mengintegrasikan negara-
negara miskin dengan pasar-pasar dunia 
(Bab 9).

 Pada ketiga skala geograf is , 
perdebatan-perdebatan kebijakan 
memiliki satu kesamaan: saat ini, mereka 
dimulai dan diakhiri dengan diskusi-
diskusi mengenai berbagai intervensi 
yang bersasaran secara spasial. Laporan 
ini mengupayakan penyeimbangan 
kembali perdebatan-perdebatan ini 
untuk memasukkan seluruh elemen dari 
suatu pendekatan yang berhasil untuk 
integrasi spasial—institusi, infrastruktur, 
dan insentif.
 Laporan ini menggunakan suatu 
perspektif jangka panjang, yang merunut 
berbagai perbedaan spasial dalam 
perekonomian-perekonomian yang maju 
saat ini saat mereka memiliki tingkat 
pendapatan yang dapat dibandingkan 
dengan tingkat pendapatan dari negara-
negara berpendapatan rendah dan 
menengah saat ini. Laporan ini juga 
mendokumentasikan, secara sistematis, 
hubungan antara disparitas spasial 
dan pembangunan untuk sejumlah 
besar negara. Dalam kesimpulan-
kesimpulannya, Laporan ini membuat 
perbedaan yang lebih tajam antara 
disparitas spasial dalam produksi 
ekonomi dan dalam kesejahteraan. 
Laporan ini juga merekomendasikan 
penggunaan penyewaan aglomerasi 
dalam daerah-daerah yang memimpin 
untuk mendorong kesejahteraan sosial 
di daerah-daerah yang tertinggal—dan 
kecuali dalam situasi-situasi khusus, 
bukan untuk mendorong produksi 
ekonomi keluar dari tempat-tempat 
tersebut.
•	 Pada skala spasial lokal, sasaran 

kebijakannya haruslah untuk 
meningkatkan kualitas urbanisasi, 
untuk memaksimalkan dampak-
dampak pertumbuhannya. Bab 7 
membahas bagaimana prioritas-
pr ior itas  dar i  para  pembuat 
kebijakan harus berubah seiring 
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KoTAK 0.4.  Wawasan segar dari geografi ekonomi: konsentrasi, konvergensi, dan integrasi

Selama dua dekade terakhir, analisis yang 
baru telah mengubah cara kita berpikir 
mengenai lokasi produksi, perdagangan, dan 
pembangunan. Analisis tersebut dibangun 
berdasarkan dua elemen. Pertama, pasar-
pasar yang besar adalah menarik secara tidak 
proporsional bagi perusahaan-perusahaan yang 
melakukan produksi dengan skala ekonomi. 
Perusahaan-perusahaan dengan pasar lokal 
yang lebih besar memiliki lebih banyak 
penjualan yang, dengan skala ekonomi, dapat 
berarti biaya per unit yang lebih rendah dan 
lebih banyak keuntungan, yang mendorong 
perusahaan-perusahaan yang telah ada 
untuk berekspansi dan menarik perusahaan-
perusahaan yang baru. Kedua, pasar-pasar 
yang besar adalah besar, sebagian karena 
ada banyak perusahaan dan konsumen yang 
berada di sana. Akses pasar dan mobilitas 
menciptakan suatu hubungan sebab akibat 
yang melingkar dan kumulatif. Pasar yang 
besar menarik bagi berbagai perusahaan dan 
tenaga kerja—dan permintaan untuk input-
input menengah dari perusahaan-perusahaan 
dan permintaan barang jadi dari para pekerja 
bahkan menjadikan pasarnya lebih besar lagi, 
yang menarik bagi berbagai perusahaan dan 
tenaga kerja, dan seterusnya.
 Hal ini merupakan kabar baik sekaligus 
kabar buruk untuk tempat-tempat dengan 
kondisi-kondisi awal yang miskin. Ini baik, 
karena ini berarti bahwa lokasi perusahaan 
tidak dibatasi oleh alam, seperti yang 
dinyatakan teori-teori yang dilandaskan 
pada keunggulan komparatif, sehingga kita 
memercayainya. Tempat-tempat dengan 
dukungan minim dapat memelihara konsentrasi 
aktivitas. Ini merupakan kabar baik, karena 
siklus dari akses pasar dan mobilitas 
menciptakan kekokohan. Ketika suatu 
tempat telah cukup maju, sulit bagi kawasan-
kawasan yang tertinggal untuk mengejarnya. 
Sementara aglomerasi meningkatkan biaya 
tenaga kerja, perusahaan-perusahaan tidak 
berpindah ke daerah-daerah dengan upah 
yang rendah, karena ini akan berarti mereka 
harus mengabaikan keuntungan dari dekatnya 
mereka ke para pemasok dan konsumen.
 Konsentrasi adalah aturannya. 
Kekuatan aglomerasi yang diciptakan oleh 

akses pasar dan mobilitas bergantung 
pada biaya-biaya transportasi, tetapi 
hubungannya tidak linear. Ketika biaya-
biaya ini tinggi, perusahaan-perusahaan 
menghindari pengiriman output untuk jarak-
jarak yang jauh dengan menyebarkan produksi 
mereka ke luar. Lokasi perusahaan, dengan 
demikian, sangatlah ditentukan oleh akses 
lokal ke permintaan yang mobilitasnya 
tidak tinggi, misalnya dari pertanian dan 
pertambangan. Untuk nilai-nilai menengah dari 
biaya-biaya perdagangan, untuk memasok 
pasar-pasar dari jauh semakin memungkinkan, 
serta tempat-tempat yang mendapatkan 
keuntungan dalam ukuran pasar dibangun di 
atasnya dan mendapatkan lebih dibandingkan 
tempat-tempat lain. Ketika biaya-biaya 
perdagangan turun ke tingkat yang rendah, 
pengaruhnya sedikit saat seseorang menjual 
dan membeli secara lokal. Lokasi perusahaan 
juga sangat ditentukan oleh biaya lokal dari 
fitur-fitur yang mobilitasnya tidak tinggi, 
termasuk biaya tanah dan rumah, juga oleh 
kemampuan untuk memiliki interaksi-interaksi 
langsung atau untuk menemukan tandingan 
yang sesuai dalam pasar tenaga kerja 
yang terspesialisasi. Jadi saat biaya-biaya 
perdagangan turun cukup besar, beberapa 
aktivitas akan disebarkan sebagai respons 
terhadap perbedaan biaya, dan yang lainnya 
akan tetap terkonsentrasi.
 Konvergensi adalah sasarannya. 
Kekuatan-kekuatan dari akses pasar dan 
mobilitas memiliki dampak bagi cara kita 
berpikir mengenai konvergensi. Pandangan 
tentang pembangunan sebagai sesuatu yang 
mulus dan linier kini mulai tergantikan oleh 
sebuah proses nonlinier dan tidak mulus. 
Sewaktu suatu negara bertumbuh, para 
produsen yang baru bertempat semakin 
dekat dengan produksi yang telah ada, 
yang kemudian memperlebar perbedaan-
perbedaan produksi antara tempat-tempat 
yang tertinggal dan yang maju. Ketika 
kesenjangan upah menjadi lebar, industri-
industri pun mulai menyebar ke tempat-
tempat di mana upah masih rendah. namun ini 
tidak menghasilkan pembangunan yang stabil 
di semua tempat. Bahkan, pembangunan 
terjadi dalam gelombang-gelombang, di 

mana beberapa daerah atau negara ditarik 
secara berurutan keluar dari kemiskinan dan 
ditarik secara sangat cepat melalui proses 
pembangunan. Dalam dunia neoklasik, 
kondisi tertinggal dapat merupakan suatu 
keuntungan—tempat-tempat yang tertinggal 
jauh dapat mengejar dengan lebih cepat. 
namun dengan adanya ekonomi aglomerasi, 
semakin jauh suatu daerah, negara, atau 
kawasan mengalami ketertinggalan, akan 
semakin sulit untuk mengejar. Apa yang 
harus dilakukan oleh tempat-tempat yang 
tertinggal?
 Integrasi adalah jawabannya. 
Karena baik biaya-biaya perdagangan yang 
tinggi maupun rendah dapat mendorong 
produksi untuk menyebar ke luar, berbagai 
daerah, negara atau kawasan yang tertinggal 
pada prinsipnya dapat beralih baik ke 
substitusi impor maupun ke industrialisasi 
berorientasi ekspor. Tetapi substitusi impor 
menjadi semakin tidak mudah dilakukan 
sebagai suatu strategi pembangunan seiring 
berlalunya waktu. mengapa? Karena ini 
membatasi akses luar terhadap permintaan 
lokal yang mobilitasnya sangat rendah, 
sementara industrialisasi berorientasi 
ekspor mengurangi biaya pembelian barang-
barang menengah asing untuk proses dan 
ekspor. Bagian agrikultur yang menurun 
dan kecenderungan dari produk dan layanan 
untuk beraglomerasi telah mengurangi bagian 
permintaan di tempat-tempat yang tertinggal. 
Dan fragmentasi produksi telah menjadikan 
akses untuk input-input menengah lebih 
penting. Keduanya menjadikan strategi-
strategi yang berdasarkan pembatasan 
permintaan lokal yang mobilitasnya sangat 
rendah menjadi sia-sia. Pengamatan bahwa 
beberapa negara atau provinsi yang maju 
diindustrialisasikan sementara sedang ditutup 
untuk perdagangan tidak banyak membantu 
untuk daerah-daerah, negara-negara, atau 
kawasan-kawasan yang tertinggal saat ini. 
Jumlah mereka yang tertinggal relatif kecil 
dibandingkan ekonomi dunia sehingga isolasi 
tidak lagi merupakan pilihan yang masuk 
akal.

Kontribusi dari Diego Puga.
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dengan kemajuan urbanisasi. Bab ini 
memberikan perhatian khusus pada 
penggunaan tanah, di mana terdapat 
potensi terbesar untuk malfungsi 
pasar.

•	 Pada skala spasial nasional, sasaran 
kebijakannya haruslah untuk 
meningkatkan akses pasar dari para 
pekerja dan pengusaha, khususnya 
di dunia di mana jarak yang makin 
mengecil telah mengubah makna 
pasar, dari lokal menjadi global. 
Dengan mendiskusikan bagaimana 
para pembuat kebijakan dapat 
merekonsiliasikan sasaran politis dari 
persatuan negara dengan konsentrasi 
ekonomi, Bab 8 memberikan perhatian 
khusus pada mobilitas tenaga kerja, 
yang baginya terdapat potensi terbesar 
untuk malfungsi pasar.

•	 Pada skala spasial internasional, 
sasaran kebijakannya haruslah untuk 
meningkatkan konvergensi dalam 
standar hidup di dunia di mana 
penyekatan-penyekatan merintangi 
perpindahan tenaga kerja dan modal. 
Dengan mendiskusikan bagaimana 
negara-negara berkembang dapat 
memperoleh akses ke pasar-pasar 
dunia, Bab 9 menekankan spesialisasi 
dan perdagangan intraindustri, 
s e b a g a i  t amb a h an  t e r h a d ap 
mengeksploitas i  keuntungan 
komparatif berdasarkan dukungan 
alamiah. Ini memberikan perhatian 
pada perdagangan produk-produk 
menengah, yang sangat sensitif 
terhadap biaya-biaya transportasi.

 Laporan ini dibuat berdasarkan 
pengalaman maupun analisis untuk 
membatasi penyelidikan dalam suatu 
area kebijakan yang sama luasnya dan 
sulitnya dengan pembangunan itu 
sendiri, dan harus bermanfaat bagi 
banyak pembaca. Akan tetapi, Laporan 

ini disusun sedemikian hingga mudah 
dipahami oleh para pembaca yang 
tertarik hanya pada aspek-aspek tertentu 
dari penyelidikan ini:
•	 Laporan memiliki bagian-bagian 

yang deskriptif, analitis, serta 
preskriptif dan meningkat secara 
bertahap dari  posit if  menuju 
normatif. Masing-masing bagian 
merupakan bagian dari sebuah 
penyelidikan yang terintegrasi, tetapi 
masing-masing dapat dibaca secara 
terpisah. Para pembuat kebijakan 
yang dibatasi oleh waktu dapat 
membaca bagian gambaran umum 
dan tiga bab tentang kebijakan 
di bagian ketiga saja. Para pelajar 
yang tertarik dengan transformasi 
spasial dunia dapat membaca tiga 
bab dari bagian satu saja, yang 
memberikan padangan tiga dimensi 
dari pembangunan ekonomi.

•	 Laporan ini secara meningkat 
memperluas skala spasial untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan 
kebijakan yang dimunculkan oleh 
geografi ekonomi, dari lokal ke 
nasional ke internasional, untuk 
kepentingan para pembaca yang 
terspesialisasi. Para pembaca yang 
tertarik hanya pada perdebatan 
kebijakan mengenai urbanisasi 
di negara-negara berkembang 
dapat membaca tiga bab mengenai 
kepadatan—Bab 1, 4, dan 7 saja. 
Mereka yang sangat tertarik pada 
pembahasan kebijakan mengenai 
p embangunan ter itor ia l  dan 
perbedaan geografis antarnegara 
dapat membaca Bab 2, 5, dan 8—
mengenai jarak. Para pembaca yang 
tertarik pada integrasi regional dapat 
membaca hanya Bab 3, 6, dan 9, 
mengenai penyekatan.

•	 Bab 1 sampai 9 membagi-bagi 
masalah pembangunan ekonomi ke 
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dalam bagian-bagian yang mudah 
untuk dicerna, yang masing-masing 
memiliki suatu fungsi pedagogis. 
Argumen-argumen dalam Laporan 
ini semakin dijelaskan dengan empat 
catatan mengenai “Geografi yang 
Bergerak,” yang menghubungkan 
komponen-komponen yang berbeda 
dengan menyoroti pengalaman-
pengalaman dari Amerika Utara, 
Eropa Barat, Asia Timur, dan Afrika 
Sub-Sahara. Para pembaca yang 
tertarik dengan berbagai tantangan 

yang diberikan oleh geografi pada 
pembangunan—dan beberapa 
petunjuk bagaimana geograf i 
dibentuk ulang—dapat membaca 
catatan-catatan dari berbagai bagian 
dunia ini.

 Figur 0.1 menunjukkan bagaimana 
Laporan ini dapat dibaca secara 
horizontal (fakta-fakta, kekuatan-
kekuatan, dan kebijakan-kebijakan) atau 
secara vertikal, menurut minat kebijakan 
dari pembaca.

1
2

34

5

67

8

9

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.

Figur 0.1 Panduan untuk pembaca
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Mengatasi Jarak di Amerika Utara

Ketika orang Eropa mulai menjajah daerah-daerah di luar garis pantai mereka, prospek untuk kemajuan ekonomi 
di Amerika Utara terasa masih jauh. Selama Perang Tujuh Tahun pada tahun 1756−1763, saat Prancis dan Inggris 
memperebutkan Kanada, Voltaire bertanya-tanya mengapa mereka perlu bertarung demi “beberapa petak salju”. Mereka 
seharusnya lebih tertarik pada potensi ekonomi di Karibia yang memiliki iklim dan lahan yang baik untuk menanam tebu, 
dan itulah yang terjadi. Oleh Belanda, Manhattan ditukar dengan tanah di sekitar Suriname. Namun seiring berlalunya 
waktu, beberapa petak salju dan dataran bebatuan di Plymouth (Massachusetts) itulah yang melahirkan “pembalikan 
keberuntungan” antara daerah timur laut Amerika yang dingin dan daerah selatannya yang lebih hangat.1

Untuk memahami bagaimana 
pembalikan ini terjadi, kita 
perlu mengerti bagaimana 

Amerika Utara berhasil mengelola 
pertumbuhan tingkat kepadatan 
penduduknya, jarak yang luas pada 
benua tersebut, dan jurang-jurang 
yang lebar antara budak dengan 
majikan, antara pribumi dengan 
penjajah, antara Prancis dengan 
Inggris—pendek kata, kita perlu 
memahami bagaimana geografi 
ekonomi di Amerika Utara telah 
dibentuk kembali.

Ukuran dan dominasi 
perekonomian Amerika 
Ukuran merupakan ciri khas utama 
dari geografi ekonomi Amerika Serikat 
(AS).2 Pada tahun 1800, lahan seluas 
865.000 mil persegi yang diberikan 
kepada bangsa yang baru terbentuk 
berdasarkan Perjanjian Versailles 
(1783) telah dihuni 5,3 juta jiwa. 
Pada tahun 1900, lahan tambahan 
yang diperoleh dari pembelian lepas, 
hasil rampasan perang, ataupun 

perjanjian telah menambah luas lahan 
tersebut sebanyak lebih dari 2 juta mil 
persegi. Pada saat ini Amerika Serikat 
memiliki penduduk lebih dari 300 
juta jiwa dan lahan seluas 3,5 juta mil 
persegi. Sejak tahun 1790 kepadatan 
penduduk di negara tersebut telah 
meningkat hampir 18 kali lipatnya.

 T a n t a n g a n  d a l a m 
mendistribusikan populasi dan 
produksi di lahan yang begitu luas 
ini sangatlah besar. Baik penduduk 
maupun lahan produktif telah 
bergerak menuju ke barat dan selatan. 
Pada tahun 1800, populasi tersebut 
berpusat di Maryland yang berada di 

2000

1950
1900 1850

1790

AS

Peta G1.1 Pusat geografis dari titik berat populasi AS bergeser 1.3�1 kilometer 
antara tahun 1��0 dan 2000

Sumber: geography Division, U.S. Census Bureau.
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Sumber: Population of metropolitan Statistical Areas; U.S. Census Bureau.

Peta G1.2 Kota-kota besar Amerika terletak di kawasan Timur Laut dan pada 
kedua pesisir pantainya
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daerah pesisir timur (lihat Peta G1.1). 
Pada tahun 1900, pusat populasi ini 
telah bergeser ke Indiana. Selama 
abad ke-20, pusat ini bergeser lagi 
ke arah barat daya dan berakhir di 
Missouri pada tahun 2000. Saat ini, 
populasi Amerika kebanyakan berada 
di kedua pesisir pantainya. Penduduk 
Amerika terpisah pada jarak fisik 
yang sangat jauh, tak ubahnya seperti 
dulu.
 Bagaimana Amerika mengatasi 
jarak fisik yang demikian jauh? 
Awalnya, mekanisme institusional 
yang mengalokasikan tanah dan 
menjamin hak kepemilikan adalah 
hal yang paling penting. Konstitusi 
dan Northwest Ordinance (1787) 
memberikan mekanisme prosedural 
dalam mengubah daerah-daerah yang 
belum dihuni menjadi negara-negara 
bagian. Lahan publik diberikan 
melalui penjualan kepada perorangan 
dan hibah langsung. Diperlukan 
wewenang tinggi dalam menentukan 
penggunaan lahan yang paling tepat, 
terutama saat diperlukan lahan untuk 
jalur kereta api. Jalur kereta api trans-
benua diselesaikan pada tahun 1864. 
Saat diperlukan, populasi pribumi 
dipindahkan secara paksa oleh 
Tentara AS. Pemerintahan negara 
bagian dan juga lokal mendorong 
penduduk Amerika untuk berpindah 
dengan cara menawarkan mereka 
lahan, membangun kanal-kanal, 
serta menyediakan sekolah-sekolah, 
jalan, dan fasilitas umum lainnya. 
Pemerintahan lokal ini bersaing satu 
sama lain, menawarkan insentif pajak 
dan lainnya untuk menarik perhatian 
orang-orang dan perusahaan-
perusahaan.

 Orang-orang dan perusahaan-
perusahaan juga didorong untuk 
berpindah dengan adanya klausul 
perdagangan dalam Undang-Undang 
AS yang melarang pemerintah 
negara bagian untuk menerapkan 
p e n g e k a n g a n  p e r d a g a n g a n 
antarnegara bagian secara eksplisit. 
Dengan demikian, struktur institu 
sional mengizinkan penduduk 
(kecuali para budak), modal, dan 
barang bergerak secara bebas dengan 
disertai hak-hak kepemilikan, 
sehingga pergerakan dapat terjadi 
tanpa menimbulkan kerugian 
ekonomis.
 Di dalam lingkungan kebijakan 
ini, “revolusi transportasi” pada 
abad ke-19 dan pertumbuhan 
t ing kat  kepadatan  p enduduk 
telah memungkinkan terjadinya 
perubahan fundamental dalam 
struktur perekonomian Amerika. 

Gabungan antara penggunaan 
kereta api, kanal-kanal, dan kapal 
uap, mengurangi biaya transportasi 
jarak menengah dan jarak jauh 
secara drastis jika dibandingkan 
dengan biaya transportasi dengan 
menggunakan kereta (kuda) saja.3 
Negara tersebut menjadi semakin 
maju dan padat, sementara struktur 
perekonomian regionalnya menyebar. 
New England, yang pada tahun 1800 
terdiri atas 80 persen pertanian 
dengan kondisi lahan dan iklim 
yang buruk, mulai mengembangkan 
industri manufaktur, sedangkan 
daerah Midwest mengkhususkan diri 
dalam bidang makanan. Pada awal 
abad ke-20, AS telah menjadi negara 
manufaktur terbesar di seluruh 
dunia.
 Pertumbuhan tingkat kepadatan 
penduduk serta migrasi penduduk 
dan perusahaan sebagian besar 
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didorong oleh kekuatan-kekuatan 
pasar. Kebanyakan permukiman 
bersikap hati-hati. Jalur kereta api 
dibangun pada saat (dan pada tempat) 
yang dianggap dapat menguntungkan 
para investor itu sendiri dan dapat 
m e mu d a h k an  m e re k a  d a l am 
bergerak ke tempat-tempat lain 
dalam negara tersebut. Kadang kala, 
permukiman melakukan “lompat 
kodok,” melewatkan lahan yang luas 
untuk mencapai tempat yang lain, 
seperti halnya kejadian di California 
setelah ditemukannya emas pada 
tahun 1849. Namun, hal tersebut 
hanya mempercepat laju realokasi 
tenaga kerja di Amerika.

Konvergensi dalam 
standar hidup
Perang Saudara Amerika memberikan 
dampak-dampak ekonomi yang 
berlangsung sangat lama, yang 
memecah-belah negara tersebut. 
Pendapatan per kapita di daerah 
Selatan turun drastis setelah Perang 
Saudara, baik secara mutlak maupun 
relatif terhadap daerah lain di seluruh 
negeri. Pada tahun 1900, pendapatan 
per kapita di Alabama masih setengah 
dari pendapatan per kapita rata-
rata tingkat nasional. Pada tahun 
1938 Franklin Roosevelt berkata 
bahwa daerah Selatan merupakan 
“masalah ekonomi nomor satu” bagi 
negara tersebut. Amerika memiliki 
daerah-daerah yang tertinggal. 
Namun, pengalaman pada abad ke-20 
merupakan salah satu pengalaman di 
mana terjadi konvergensi yang stabil 
dari standar-standar hidup.
 Di AS, jelas terdapat hubungan 
negatif yang sangat jelas antara 
tingkat pendapatan per kapita di 
suatu negara bagian pada tahun 1900 

dengan pertumbuhan pendapatan di 
negara bagian tersebut selama satu 
abad berikutnya. Dengan kata lain, 
negara bagian yang lebih miskin 
tumbuh lebih cepat daripada negara 
bagian yang lebih kaya antara tahun 
1900 dan 2000. Fenomena ini dikenal 
sebagai “konvergensi beta.” Penjelasan 
utama untuk fenomena ini adalah 
migrasi penduduk. Pada abad ke-
20, pola pergerakan yang dominan 
adalah pergerakan dari negara 
bagian miskin ke negara bagian yang 
lebih kaya. Mungkin contoh yang 
terpenting adalah migrasi orang 
Amerika keturunan Afrika (Afro 
Amerika) dari daerah pedesaan di 
Selatan menuju ke daerah perkotaan 
di Utara (dan Barat) yang dimulai 
dari awal Perang Dunia I dan menjadi 
gelombang besar selama dan setelah 
Perang Dunia II. Pendapatan bersih 
setelah pajak di negara-negara bagian 
seperti Mississippi dan Louisiana 
sekarang berada di urutan paling 
rendah, namun sangat mudah untuk 
membayangkan bahwa keadaan 
mereka akan jauh lebih buruk tanpa 
berlangsungnya migrasi ini.
 Konvergensi telah dibantu 
oleh berbagai pengurangan dalam 
biaya transportasi. Sebagian besar 
penemuan terpenting dalam bidang 
transportasi dan komunikasi terjadi 
di AS. Pada abad ke-20, jaringannya 
meluas seiring dengan menyebarnya 
penggunaan pesawat terbang, mobil, 
dan komunikasi elektronik. Pada 
saat ini, sebanyak 16 dari 30 bandara 
tersibuk di dunia terletak di AS, dan 
terdapat lebih dari 75 mobil untuk 
setiap 100 orang Amerika.
 Penemuan dan penyebaran dari 
penggunaan mobil menyebabkan 
kota-kota semakin membesar, melalui 

menonjolnya “perataan” kepadatan 
daerah perkotaan ketika seseorang 
berpindah dari pusat kota ke pinggiran 
kota. Ini membantu memperbesar 
p erekonomian-p erekonomian 
aglomerasi, namun juga menimbulkan 
pemisahan-pemisahan sosial. Sistem 
AS untuk keuangan publik lokal, 
yang bergantung pada pajak properti 
lokal untuk membiayai berbagai 
layanan, dirancang dengan buruk 
untuk memengaruhi redistribusi 
pendapatan. Rumah tangga kaya dan 
kelas menengah dapat menghindar 
dari pemberian subsidi dengan cara 
berpindah ke daerah pinggiran yang 
baru. Jenis ras juga turut berperan—
bagian pusat kota didominasi oleh 
“orang kulit hitam” sedangkan daerah 
pinggiran didominasi oleh “orang 
kulit putih.”
 B ag ai manapu n  has i l ny a , 
pertumbuhan di bidang otomotif 
diuntungkan oleh dikeluarkannya 
Federal Highway Act pada tahun 
1956, yang memberi otorisasi 
pembangunan Eisenhower Interstate 
System untuk jalan-jalan tol. Dalam 
suatu pidato yang terkenal, Presiden 
Eisenhower mengingat kembali 
bagaimana beliau yang merupakan 
seorang prajurit muda berpartisipasi 
dalam konvoi motor trans-benua 
pertama dari Washington, D.C., 
menuju San Francisco pada tahun 
1919. Perjalanan tersebut memakan 
waktu 62 hari, mengalami segala 
jenis penundaan yang mungkin 
terjadi selama perjalanan seperti 
ini. Berkat sistem tersebut, saat ini 
seorang pengemudi dapat menempuh 
perjalanan sejauh 2.819 mil dalam 
waktu 2 hari  saja.  Hasi l  r iset 
belakangan ini menunjukkan bahwa 
jaringan jalan raya sepanjang 47.000 
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mil tersebut telah mengintegrasikan 
daerah-daerah pedesaan yang awalnya 
terisolasi ke dalam perekonomian 
nasional dan membantu pertumbuhan 
kota metropolitan.
	 Apa yang telah dihasilkan dari 
hubungan-hubungan ini terhadap 
distribusi populasi dan aktivitas 
perekonomian? Secara bertentangan, 
seiring pusat gravitasi bergerak 
menuju ke tengah Amerika Utara, 
daerah tengah ini—kecuali untuk 
k ot a - k ot a  m e t rop o l i s — t e l a h 
menjadi kosong. Missouri hanya 
memiliki 5,5 juta penduduk, lebih 
dari setengah penduduknya berada 
di daerah St. Louis. Tersebarnya 
infrastruktur transportasi tidak 
otomatis menyebarkan penduduk, 
namun hal tersebut telah membantu 
p e r tu mbu h an  p e re kon om i an 
aglomerasi agar dapat terjadi di 
lebih banyak kota di seluruh negeri. 
Distribusi populasi pada tahun 2000 
terkumpul di kota-kota, di daerah 
Timur Laut dan pesisir pantai, 
menghasilkan apa yang dikenal 
sebagai “konvergensi-sigma,” yaitu 
penurunan selisih pendapatan di 
seluruh negara bagian (lihat Peta 
G1.2). Dengan menggunakan suatu 
ukuran, penyebaran pendapatan per 
kapita di seluruh negara bagian pada 
tahun 2000 telah menurun menjadi 
hanya sepertiga dari selisih pada 
tahun 1880.

Kepadatan penduduk 
yang meningkat, 
disparitas yang 
berkurang, penyekatan 
yang berkepanjangan
Kiner ja  j ang ka  p anjang  dar i 
perekonomian AS patut dicontoh. 
Rata-rata pendapatan per kapita 

tumbuh 1,8 persen per tahun selama 
180 tahun terakhir, mengakibatkan 
peningkatan kumulat if  dalam 
standar hidup sebanyak 26 kali lipat. 
Bersamaan dengan pertumbuhan 
ini, ketidaksetaraan pendapatan 
dalam negeri pun turut menurun. 
Amerika telah menyadari prinsip 
skala ekonomi−awalnya pada tingkat 
pabrik, kemudian pada tingkat lokal 
saat kota-kota mengkhususkan 
diri dalam bidang manufaktur, dan 
kemudian pada tingkat metropolis 
dalam aglomerasi-aglomerasi daerah 
urban di tempat-tempat seperti Los 
Angeles dan New York.
	 Negeri AS masa kini disusun 
oleh sekumpulan pasar barang dan 
faktor produksi yang sangat efektif. 
Faktor lokasi tetap berperan dalam 
menentukan pendapatan pada jangka 
pendek, tetapi tidak pada jangka 
panjang; dan jangka pendek tersebut 
jauh lebih singkat dibandingkan satu 
abad yang lalu. Kejutan-kejutan lokal 
yang dahsyat, seperti Badai Katrina, 
menciptakan dampak yang lebih kecil 
terhadap prospek pertumbuhan lokal, 
dibandingkan sebelumnya. Setelah 
kapal pengangkut Mariel membawa 
125.000 pengungsi Kuba ke Miami 
pada awal tahun 1980-an, upah 
regional tidak mengalami dampak 
yang berarti. 
	 Hasilnya tampak seperti suatu 
paradoks: upah di Amerika (sebagai 
pengganti istilah modal manusia) 
sama dengan di lokasi-lokasi yang lain, 
sedangkan aktivitas perekonomian 
sangat jauh berbeda di berbagai 
tempat. Eropa dipuji banyak pihak 
karena memiliki ketidakseimbangan 
sosial  yang lebih kecil,  namun 
Amerika Utara lebih seimbang dilihat 
dari segi keruangan. Dan Amerika 

Utara memiliki distribusi produksi 
perekonomian yang lebih efisien 
secara spasial. Alasannya adalah: 
tenaga kerja yang mobilitasnya 
tinggi. Setiap tahunnya sekitar 8 juta 
orang Amerika berpindah ke negara 
bagian; selama satu dekade, lebih dari 
seperempat populasinya mengubah 
negara bagian yang menjadi tempat 
tinggalnya. Dengan mengatasi 
jarak dan penyekatan, dan dengan 
mengizinkan mobilitas bebas yang 
menyebabkan pembagian populasi 
dan produksi tidak merata di seluruh 
negeri, pendapatan per kapita di AS 
saat ini tinggi dan relatif sama di 
seluruh negara bagian.
	 Tantangan yang masih tersisa bagi 
AS adalah bagaimana menghilangkan 
penyekatan-penyekatan. Perjanjian 
Perd agangan  B eb as  Amer i ka 
Utara (North American Free Trade 
Agreement—NAFTA) merupakan 
suatu langkah menuju arah ini. 
Namun itu merupakan langkah 
yang sederhana. Perhatikanlah 
integrasi pasar Kanada dan AS. 
Sebuah studi menemukan bahwa 
perdagangan antarprovinsi di Kanada 
jauh lebih besar dibandingkan 
perdagangan antara Kanada dan 
AS, jika dikendalikan terhadap 
jarak dan ukuran perekonomian 
(produk domestik bruto—PDB) 
dari mitra dagangnya, dalam hal 
ini, negara bagian dan provinsi.4 
Contohnya, dilihat dari ukuran, 
perdagangan California dengan 
Ontario seharusnya lebih dari sepuluh 
kali lipat perdagangan antara Ontario 
dan British Columbia, tetangga 
Califonia yang terdekat di Kanada. 
Faktanya, perdagangan Ontario 
dengan British Columbia adalah 
tiga kali lipat perdagangan Ontario 
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dan California. Bahkan salah satu 
perbatasan tertipis di dunia pun 
memiliki pengaruh negatif terhadap 
perdagangan.
	 Sepanjang perbatasan utaranya, 
AS dan Kanada berbagi 3.987 mil. Ini 
merupakan perbatasan internasional 

terluas di dunia yang tidak dijaga. 
Situasi yang berbeda terjadi di 
sepanjang perbatasan selatan dengan 
Meksiko. Perbatasan ini dijaga—tidak 
cukup ketat bagi kebanyakan warga 
negara AS—untuk menghalangi 
masuknya imigran gelap. Bahkan 

ada proposal untuk membangun 
pagar di perbatasan sepanjang 1.933 
mil tersebut. Rintangan semacam ini 
merupakan hambatan bagi terciptanya 
konvergensi antara negara-negara di 
benua Amerika Utara.

Kontribusi dari Robert A. Margo.
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MENATA ULANG GEOGRAFI EKONOMI

Seiring perekonomian dunia bertumbuh, orang-orang dan produksi semakin terkonsentrasi, seolah-
olah ditarik oleh suatu gaya gravitasi dari kota-kota dan tempat-tempat yang makmur. Sebagaimana 
yang terjadi beberapa dekade lalu di negara-negara berpenghasilan tinggi di masa kini, dorongan 
kepadatan penduduk di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dapat meningkatkan rasa 
ketakberadaan, seiring jarak ekonomis antara daerah-daerah makmur dan daerah-daerah tertinggal 
semakin melebar. Dan meskipun adanya berbagai kemajuan teknologi dalam transportasi, perjalanan, 
dan telekomunikasi semakin mempererat komunitas-komunitas yang jauh secara geografis di seluruh 
dunia dan membuka kesempatan-kesempatan baru untuk melakukan petukaran, pemisahan-pemisahan 
politik yang lama, yang menghalangi aliran alamiah dari orang-orang, modal, dan barang-barang, tetaplah 
ada. Bagian pertama dari laporan ini mendefinisikan makna-makna keruangan atau spasial—kepadatan, 
jarak, dan penyekatan—dan menjelaskan evolusinya dengan pembangunan ekonomi. Bab 1, 2, dan 
3 menunjukkan bagaimana topografi ekonomi pada skala lokal, nasional, dan internasional sedang 
mengalami perubahan serta perbandingan cakupan dan laju perubahan ini dengan pergeseran-pergeseran 
yang pernah terjadi sebelumnya dalam hal geografi ekonomi dari Amerika Utara, eropa, dan Jepang. 
Ulasan yang menyeluruh dari fakta-fakta khusus ini membantu dalam analisis di bagian kedua dan 
dalam pembahasan kebijakan di bagian ketiga Laporan ini.
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KepadatanBAB 1

Pada umumnya luput dari radar 
perhatian dunia; di suatu dataran 
yang berdebu di Afrika Barat, 

terletak sebuah kota dengan jumlah 
penduduk 1,6 juta jiwa. Terbagi oleh 
Sungai Niger, kedua bagiannya—masing-
masing dihuni sekitar 800.000 jiwa—
hanya dihubungkan oleh dua jembatan. 
Hiruk-pikuknya begitu nyata dan 
menyesakkan sampai-sampai setiap pagi, 
salah satu jembatan ini dikhususkan bagi 
lalu lintas kedatangan: minibus, sepeda 
kayuh, sepeda motor, pejalan kaki, dan 
kadang-kadang mobil pribadi. Di malam 
hari, ribuan orang meninggalkan pusat 
kota berduyun-duyun menuju halte-halte 
minibus. Mobil-mobil van berwarna 
hijau yang penuh dengan penumpang 
berlalu-lalang menuju berbagai kawasan 
perumahan yang berjarak hingga sejauh 
20 kilometer. Inilah Bamako, Mali. 
Warganya menyesaki pusat kota setiap 
pagi dan meninggalkannya lengang di 
malam harinya.
 Dari waktu ke waktu, Bamako 
tumbuh semakin besar.  Kota ini 
merupakan salah satu kota dengan 
tingkat pertumbuhan tercepat di dunia. 
Pertumbuhan penduduk alaminya 
dibarengi oleh migrasi dari kawasan 
pedesaan dan kota-kota lain di Mali. 
Pada tahun 2008, jumlah penduduknya 
meningkat 50 persen dibanding sepuluh 

tahun yang lalu. Akibatnya, Bamako 
kini sama besar dengan kota-kota lain 
seperti Budapest, Dubai, atau Warsawa. 
Jumlah penduduk Bamako 10 kali lebih 
banyak daripada penduduk kota terbesar 
berikutnya di Mali dan mengakomodasi 
70 persen industri negeri.1 Kawasan-
kawasan baru—quartiers—yang dulunya 
merupakan desa, terus berkembang 
ke wilayah kota ke arah selatan, timur, 
dan barat. Beberapa warga Bamako kini 
menyingkir ke daerah-daerah pinggiran 
untuk mencari tanah yang lebih murah 
dan ketenangan, tetapi mereka tetap tidak 
bisa tinggal jauh-jauh dari kota sebab di 
sanalah mereka mencari penghidupan 
mereka.
 Meskipun merupakan kawasan 
padat industri, Bamako merupakan salah 
satu kota paling statis di Afrika Barat. 
Material-material pokok manufakturnya 
banyak didatangkan lewat perjalanan 
darat sejauh 1.184 kilometer dari salah 
satu metropolitan di kawasan tersebut, 
Abidjan, yang jumlah penduduknya dua 
kali lipat dari Bamako. Abidjan sendiri 
tampak kecil bila disandingkan dengan 
Lagos, di mana aktivitasnya begitu 
padat sampai-sampai warganya merasa 
tinggal di dalam ketel masak. Beberapa 
keluarga menyewa kamar-kamar untuk 
tidur selama enam jam dan kemudian 
menyerahkannya kepada keluarga lain 
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yang lalu menempatinya. Belanja pun 
tidak perlu pakai jalan: barang-barang 
diangkut dengan berjalan kaki atau 
gerobak ke tempat para sopir yang 
terjebak dalam kemacetan kota Lagos 
yang tanpa henti. Bagi beberapa orang, 
seperti para perencana tata kota Lagos 
di tahun 1980 yang membuat rancangan 
mereka ketika jumlah penduduk kota 
itu baru 2,5 juta jiwa, pertumbuhan 
kota tersebut yang terus berlangsung 
hingga kini sudah pada taraf yang “tidak 
terkendali”.2 Apakah gerangan yang 
membuat orang begitu tertarik untuk 
tinggal di Lagos yang, terlepas dari 
masalah polusi udara dan kejahatannya, 
tetap membuat para migran mau 
mendatanginya?
 Jawaban singkatnya: kepadatan 
ekonomi. Lagos bukanlah kota terpadat 
di dunia, baik secara ekonomis maupun 
dalam hal jumlah penduduk. Predikat 
tersebut secara berturut-turut disandang 
oleh London dan Mumbai. Meskipun 
demikian, masa depan ekonomi Nigeria 
terkait erat dengan pertumbuhan Lagos, 
sama seperti perekonomian Inggris dan 
pertumbuhan London. Tak satu pun 
negara dibangun tanpa pertumbuhan 
kota-kota yang ada di dalamnya. Seiring 
dengan semakin kayanya negara, aktivitas 
perekonomian semakin terpusat atau 
memadat di berbagai kota kecil, kota 
besar, dan metropolitan. Transformasi 
ekonomi geografis ini kelihatan sangat 
alamiah sehingga—di tingkat agregat 
impersonal—ia dipandang sebagai 
sesuatu yang memang demikian adanya. 
Tetapi, pindah ke tempat-tempat 
yang padat dengan aktivitas ekonomi 
merupakan sebuah jalan untuk mentas 
dari kemiskinan baik bagi mereka yang 
datang ke sana maupun, akhirnya, 
bagi mereka yang ditinggalkan. Jane 
Jacobs, seorang urbanis terkemuka, tidak 
berpikir tentang Bamako dan Lagos 

ketika menulis, “Suatu perekonomian 
metropolitan, bila berfungsi secara benar, 
akan mampu mentransformasi banyak 
orang miskin menjadi masyarakat 
kelas menengah, banyak orang buta 
huruf menjadi terampil, banyak orang 
mentah pengalaman menjadi warga 
yang kompeten. Kota tidak memikat 
atau memberikan daya tarik bagi kelas 
menengah. Kota menciptakannya.”3 
Dia pun mungkin akan menambahkan 
sekarang: seiring pertumbuhan Lagos 
dan Bamako, kota tersebut akan dipenuhi 
oleh masyarakat Afrika Barat yang tak 
kesampaian menjadi kelas menengah.
 Bab ini memperkenalkan isu 
kepadatan, dimensi geografis yang 
pertama dari pembangunan, yang 
didefinisikan sebagai massa ekonomi atau 
output ekonomi yang dihasilkan di suatu 
unit lahan. Dengan mendasarkan diri 
pada pengamatan mengenai relasi antara 
evolusi kepadatan dan pembangunan, 
bab ini akan mengemukakan fakta 
tentang bagaimana kepadatan di suatu 
negara meningkat seiring dengan 
urbanisasi, pada awalnya secara cepat, 
dan kemudian secara lebih lambat. 
Berbagai perubahan ini pada awalnya 
terkait dengan perbedaan standar 
hidup antara tempat-tempat yang 
memiliki kepadatan ekonomi dengan 
yang tidak mempunyainya. Pada waktu 
kemudian, perubahan-perubahan 
tersebut terkait  dengan masalah 
konvergensi. Standar hidup, dengan 
demikian, pada akhirnya bertemu 
antara area-area dengan kepadatan 
yang berbeda, seperti perkotaan dan 
pedesaan. Bahkan di dalam kota pun, 
yang dipenuhi oleh wilayah-wilayah 
kumuh di antara permukiman yang 
bagus, perbedaannya pelan-pelan 
menghilang karena pembangunan. 
Tetapi pertemuan antara dua perbedaan 
(konvergensi) ini tidak terjadi dengan 
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sendirinya. Lembaga-lembaga pembuat 
kebijakan harus mampu mengelola 
pasar tanah dengan baik, melakukan 
investasi dalam infrastruktur, serta 
membuat intervensi yang tepat waktu 
dan tertangani dengan sempurna.
 Temuan-temuan utama:
•	 Konsentrasi aktivitas ekonomi 

m e n i n g k a t  s e i r i n g  d e n g a n 
pembang unan.  Wi layah atau 
daerah permukiman yang paling 
padat di dunia terdapat di negara-
negara maju. Tetapi, jalan menuju 
tingkatan ini, “urbanisasi” di dalam 
Laporan ini, tidak bersifat linear. 
Persentase penduduk suatu negara 
yang bermukim di kota-kota, baik 
besar maupun kecil, meningkat 
tajam selama masa transformasi 
dari perekonomian agraris menjadi 
industrial, yang biasanya dibarengi 
dengan perkembangan dari negara 
dengan pendapatan rendah menjadi 
menengah. Laju urbanisasi melambat 
setelah itu,  tetapi  kepadatan 
ekonomi terus berlangsung dalam 
perekonomian pascaindustri sebab 
sektor jasa menjadi lebih padat 
daripada industri.

•	 Disparitas kesejahteraan desa-kota 
dan di dalam kota menyempit 
seiring dengan pembangunan.  Pada 
tahap-tahap awal pembangunan, 
disparitas geografis dalam hal 
kesejahteraan tampak besar. Dengan 
pembangunan, disparitas semacam 
itu boleh jadi melebar pada awalnya. 
Jurang perbedaan antara desa 
dan kota dalam hal pendapatan, 
kemiskinan, dan standar hidup 
mulai terjembatani seiring dengan 
pertumbuhan ekonomi, akses ke 
berbagai layanan sosial yang lebih 
cepat, dan pertumbuhan wilayah-
wilayah yang sangat dinamis. Gap 
kesejahteraan dan perumahan di 

dalam kota—paling tampak dalam 
permukiman informal atau daerah 
kumuh—bertahan lebih lama, dan 
baru menyempit pada tahap-tahap 
pembangunan yang berikutnya.

•	 L a j u  u r b a n i s a s i  m a u p u n 
hubungannya dengan pertumbuhan 
ekonomi bukannya tanpa preseden. 
Negara-negara berkembang saat 
ini sedang mengalami apa yang 
pernah dialami oleh negara-negara 
maju, yakni arus perpindahan 
masyarakat secara besar-besaran 
ke kota. Kecepatannya kurang-
lebih sama, dan arahnya pun tidak 
berbeda. Yang berbeda sekarang 
adalah ukurannya: di negara-negara 
berkembang jumlah absolut orang 
yang setiap tahunnya masuk ke kota 
dan menjadi warganya jauh lebih 
besar bahkan dibandingkan dengan 
negara-negara industri baru, seperti 
Korea Selatan dan Taiwan, Cina. 
Bab-bab berikutnya dalam laporan 
ini menyelidiki dampak kebijakan 
dari persamaan dan perbedaan ini.

Definisi Kepadatan
Kepadatan atau densitas menunjuk pada 
massa atau agregat ekonomi per unit 
lahan, atau kepadatan geografis aktivitas 
ekonomi. Secara gampangnya, kepadatan 
adalah tingkat output yang diproduksi—
dan, karenanya, pendapatan yang 
diperoleh—per unit lahan. Kepadatan, 
misalnya, dapat diukur sebagai nilai 
tambah atau produk domestik bruto 
(PDB) yang dihasilkan per kilometer 
persegi lahan. Mengingat bahwa 
kepadatan yang tinggi membutuhkan 
konsentrasi tenaga kerja dan modal 
secara geografis, kepadatan terkait 
erat dengan pekerjaan dan kepadatan 
penduduk. Kepadatan merupakan 
karakteristik yang sangat penting dari 
perkotaan.
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Dunia ekonomi tidak rata
Distribusi aktivitas ekonomi secara 
geografis, di mana pun dan dalam 
keadaan apa pun, tidak merata. Tidak 
peduli seberapa luas skala geografis yang 
diamati, entah itu negara atau wilayah-
wilayah yang lebih kecil seperti provinsi 
atau kabupaten, hierarki kepadatan 
akan selalu ada. Di puncak adalah 
kota utama, dan di dasarnya adalah 
kawasan pertanian atau pedesaan. Di 
antara keduanya, terdapat kontinum 
permukiman dengan tingkat kepadatan 
yang beragam.
 Ketidakmerataan massa ekonomi, 
atau “benjolan-benjolan” (bumpiness), 
secara geografis cenderung meningkat 
seiring besarnya lahan atau luasnya 
wilayah suatu negara. Tetapi, bahkan 
geografi ekonomi negara-negara kecil pun 
tidak merata. Luas kota Brussels di Belgia 
161 kilometer persegi; 159 kilometer 
persegi di antaranya digunakan untuk 
tujuan nonpertanian. Di area yang kecil 
ini, PDB sebesar €55 miliar dihasilkan 
oleh sekitar 350.000 pekerja—itu artinya, 
di setiap kilometer persegi lahan rata-rata 
terdapat lebih dari 2.000 pekerja yang 
setiap tahunnya menghasilkan hampir 
€350 juta barang dan jasa. Brussels tidak 
hanya mempunyai tingkat kepadatan 
PDB dan lapangan kerja yang tinggi; kota 
tersebut juga termasuk memiliki tingkat 
kepadatan penduduk tertinggi di Eropa 
(UE27) sehingga diklasifikasikan sebagai 
NUTS1 (Nomenclature of Territorial 
Units  for  Stati st ics)—kepadatan 
penduduknya lebih dari 6.000 orang 
per kilometer persegi, 18 kali rata-rata 
untuk Belgia.4 Untuk perbandingan, 
kepadatan penduduk London dan 
Madrid adalah sekitar 5.000 orang per 
kilometer persegi.
 Kepadatan ini  jauh berbeda 
dibandingkan dengan wilayah-wilayah 
pertanian Belgia. Di wilayah Vlaams 

Gewest yang didiami orang Flemish, 6.323 
kilometer persegi lahannya digunakan 
untuk pertanian. Luas tanahnya hampir 
40 kali lipat luas tanah Brussels, tetapi 
tenaga kerjanya hanya sebesar 13 
persennya Brussels dan PDB-nya 4,5 
persennya saja. Bila dinominalkan ke 
dalam kepadatan tenaga kerja dan PDB, 
berturut-turut sebesar tujuh pekerja 
dan €330.000 per kilometer persegi. 
Rasio kepadatan output antara Brussels 
dan Vlaams Gewest adalah 1.000 : 1. 
Di antara Metropolitan Brussels dan 
Pedesaan Vlaams Gewest, terdapat 
wilayah-wilayah lain, masing-masing 
dengan kepadatan yang berbeda. Kota 
Antwerp, Brugge, Gent, dan Leuven 
memiliki output rata-rata sebesar €22 
juta dan kepadatan tenaga kerja 342 
pekerja per kilometer persegi.5

 Baik di negara maju maupun di 
negara berkembang, dengan demikian, 
lanskap ekonomisnya tidak rata (lihat 
Peta 1.1). Tetapi, topografi tersebut 
tidak sama dengan dikotomi kota-desa 
yang sederhana. Kontinum kepadatan 
memunculkan suatu portofolio tempat. 
Di puncaknya adalah kota utama, 
kota primer, dan kota terbesar sebuah 
negara. Di bawah kota utama tersebut 
terdapat suatu spektrum permukiman—
kota-kota sekunder, pusat-pusat urban 
kecil, kota kecil, dan desa. Di beberapa 
negara, seperti Prancis dan Meksiko, 
perbedaan ukuran antara dua kota 
terbesar sungguh fenomenal. Dengan 
jumlah penduduk sebanyak 10 juta 
jiwa, Paris sangat jauh berbeda dari kota 
terbesar kedua di Prancis, Marseilles, 
yang penduduknya hanya 1,5 juta jiwa. 
Dan, jumlah penduduk Mexico City yang 
22 juta jiwa, empat kali lebih banyak 
dibanding Gaudalajara, kota terbesar 
kedua di Meksiko. Sebaliknya, di India 
dan Amerika Serikat, perbedaan ukuran 
antara dua kota terbesarnya relatif kecil. 



Kepadatan ��

Dengan penduduk lebih dari 22 juta 
jiwa, Mumbai dan New Delhi memiliki 
ukuran yang kurang-lebih sama. Los 
Angeles berpenduduk 18 juta, sementara 
New York City 22 juta.6,7 

Portofolio tempat yang berubah
Walaupun pertumbuhan kota tampak 
sebagai sesuatu yang kaotis (kacau-
balau), pola yang mendasarinya memiliki 
keteraturan yang menakjubkan (lihat 
Figur 1.2). Hierarki perkotaan suatu 
negara dicirikan oleh dua keteraturan 
yang solid:
•	 “Aturan per ingkat-ukuran”—

peringkat sebuah kota di hierarki dan 
populasinya terkait secara linear.

•	 H u k u m  G i b r a t — t i n g k a t 
pertumbuhan penduduk suatu kota 
cenderung tidak bergantung pada 
ukurannya.

 Menurut sebuah kasus khusus 
dalam aturan peringkat-ukuran di 
atas, yang dikenal sebagai hukum Zipf, 
penduduk suatu kota sama dengan 

Brussels

Leuven

Gent

Brugge

Antwerp
FLANDERS

WALLONIA

BELGIA

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009 dan group riset Bank Dunia berdasarkan estimasi-estimasi PDB subnasional 2005. Lihat 
juga nordhaus 2006.

Peta 1.1 Lanskap massa ekonomi tidak rata, bahkan di sebuah negara kecil seperti 
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Figur 1.1 Portofolio tempat berubah dari dikotomi menjadi kontinum

Wilayah ekonomi yang disederhanakan .....  dan representasi yang lebih realistis
Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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Sumber: Perserikatan Bangsa-Bangsa 2006c.
Catatan: Setiap poin data merepresentasikan area aglomerasi ukuran penduduk sebanyak 750.000 atau lebih.

Figur 1.2 Hampir menjadi sebuah hukum: Distribusi ukuran relatif dari permukiman tetap stabil dari waktu ke waktu
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KoTAK 1.1.  Dua hukum dan satu aturan: regularitas empiris distribusi ukuran kota suatu negara

Aturan peringkat-ukuran, yang ditemukan 
pada tahun 1913, dapat dinyatakan sebagai 
peringkat atau ranking (r) yang terkait dengan 
sebuah kota berukuran S bersifat proporsional 
terhadap S dalam kekuatan negatif tertentu. 
Kasus khusus di mana kekuatan tersebut 
sama dengan -1 dikenal sebagai hukum Zipf, 
disebut demikian menurut nama seorang 
pakar bahasa, george Zipf. Bukti dari 
berlakunya aturan peringkat-ukuran ini tidak 
hanya diperoleh berdasarkan kajian terhadap 
kota-kota besar dari berbagai negara dengan 
kelas pendapatan yang berbeda, tetapi juga 
dari pengalaman masing-masing negara 
tersebut. Terlepas dari ekspansi besar-
besaran ke barat dan selatan kota-kota di 
AS, aturan tersebut mampu memberikan 
gambaran yang baik mengenai distribusi 
ukuran kota-kota di AS selama setiap 
dasawarsa antara tahun 1790 dan 1950.a 
Bahkan, sampai sekarang, aturan peringkat-
ukuran ini tetap mampu menggambarkan 
dengan baik distribusi ukuran kota-kota di AS 
Aturan itu masih berlaku meskipun ada bukti 
bahwa bentuk aturan tersebut telah berubah 
dari waktu ke waktu, menjadi sedikit lebih 
datar sehingga distribusi ukuran kota-kota di 

AS menjadi lebih merata—dan bahwa aturan 
tersebut tidak berlaku lagi pada sisi ekstrem 
dari distribusi ukuran kota di AS, sebuah 
temuan yang lazim di banyak negara.b Lebih 
jauh, aturan peringkat-ukuran juga berlaku 
untuk negara-negara yang sangat timpang 
seperti Kazakhstan dan maroko, membuatnya 
memiliki universalitas yang mengagumkan 
(lihat figur di bawah).
 Apakah aturan peringkat-ukuran 
benar-benar merupakan sebuah aturan 
yang didasarkan pada struktur teoretis, 
masih menjadi perdebatan. Hal itu dapat 
ditunjukkan dengan mengikuti hukum gibrat, 
yang mengimplikasikan bahwa kota tumbuh 
secara paralel.c Hal ini sejalan dengan 
tiadanya perbedaan pertumbuhan yang 
sistematis antara kota-kota. Tetapi, ini 
tidak mengimplikasikan bahwa kebijakan 
tidak mampu memengaruhi ukuran dan 
pertumbuhan ekonomi suatu kota. Kota dapat 
dan memang naik atau turun dalam hierarki 
perkotaan nasional mereka sebagai akibat 
dari pilihan kebijakan yang baik dan buruk. 
Dan bahkan, penyimpangan yang sifatnya 
temporer dari jalan pertumbuhan yang paralel 
bisa memiliki dampak jangka panjang yang 

penting bagi kesejahteraan warga suatu kota. 
mengenai apakah kekuatan dalam aturan 
peringkat-ukuran setara dengan -1, sehingga 
hukum Zipf dapat dipertahankan, banyak 
peneliti tampaknya sepakat bahwa, secara 
umum, tidaklah demikian adanya.

Pesan yang sangat gamblang dari aturan 
peringkat-ukuran adalah bahwa, untuk 
negara atau wilayah mana pun, kota dengan 
beragam ukuran bisa ada secara bersama-
sama. negara yang paling maju sekalipun 
memiliki portofolio permukiman dengan 
ukuran yang berbeda-beda, mulai dari yang 
kecil sampai yang besar, bukannya sebuah 
kota raksasa tunggal atau sekumpulan kota 
dengan satu ukuran yang sama dan seragam. 
Aglomerasi adalah upaya menyeimbangkan 
antara kekuatan-kekuatan sentripetal dan 
sentrifugal. Titik keseimbangannya berbeda-
beda bergantung pada sektor, aktivitas 
ekonomi, dan jenis industri.

Sumber: Kontribusi dari mark roberts.  
a. madden 1956, dikutip dalam Kim dan margo 2004. b. 
gabaix dan Ioannides 2004, hlm. 14 c. gabaix dan Ioannides 
2003, hlm. 16–17.
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dan marrewijk (2001). 

penduduk kota terbesar, dibagi peringkat 
kota yang bersangkutan di dalam hierarki 
perkotaan negara tersebut (lihat Kotak 
1.1).8 Sudah sejak tahun 1682, Alexandre 
Le Maître mengamati adanya sebuah 
pola yang sistematis di dalam ukuran 
kota-kota di Prancis.9 Untuk semua 
kelas negara, distribusi ukuran relatifnya 
tetap stabil dari waktu ke waktu, bahkan 

ketika pendapatan dan penduduknya 
meningkat (lihat Figur 1.2). Meskipun 
ada kekhawatiran mengenai “keunggulan 
perkotaan”, “portofolio tempat” menjadi 
fitur yang terus ada dan menandai 
pembangunan ekonomi.
 Permukiman dengan ukuran yang 
berbeda-beda memiliki sifat yang saling 
melengkapi. Kota-kota metropolitan, 
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KoTAK 1.2.  Portofolio tempat di Korea Selatan

Untuk mengilustrasikan portofolio sebagai 
tempat yang dikembangkan secara baik, kita 
bisa menengok tujuh permukiman di dalam 
hierarki perkotaan di Korea Selatan: Seoul, 
Pusan, Taegu, Ansan, gumi, Jeongeup, dan 
Sunchang.
 Seoul menjadi puncak dari hierarki. 
Terletak 50 kilometer dari perbatasan 
Korea Selatan dengan republik Demokratik 
Korea di daerah aliran Sungai Han, kota ini 
merupakan ibu kota negara dan ditinggali 
oleh seperempat penduduknya (sekitar 9,76 
juta jiwa). Seoul adalah pusat kekuasaan 
politik dan jantung budaya negeri. yang juga 
penting adalah fungsi khususnya sebagai 
pusat layanan bisnis, keuangan, asuransi, 
real estat, dan bisnis grosir serta ritel. 
Secara keseluruhan, sektor jasa menyumbang 
60 persen bagi perekonomian setempat. 
Seoul juga sangat terkenal karena industri 
penerbitan dan percetakannya, serta desain 
fesyen dan pakaian berkelasnya, dengan 
dua industri besar yang menyerap lebih dari 
separuh angkatan kerja manufaktur kota yang 
banyaknya 465.000 orang.
 Tempat berikutnya dalam hierarki 
perkotaan diduduki oleh Pusan dan Taegu. 
Dengan populasi sebanyak 3,7 juta jiwa, Pusan 
adalah kota terbesar kedua di Korea Selatan. 
Terletak di sudut tenggara Semenanjung 
Korea, pelabuhannya, yang merupakan 
salah satu yang terbesar di dunia, mampu 
menangani lebih dari 6,5 juta kapal kontainer 
setiap tahun. Taegu adalah sebuah wilayah 
metropolitan dengan penduduk 2,5 juta jiwa, 
yang didominasi oleh manufaktur tekstil dan 
pakaian jadi serta manufaktur dan perakitan 
onderdil otomotif. Sejak 1970, gyeongbu 
express telah menghubungkan Pusan ke Seoul 
melalui Taegu. Sekitar 20 penerbangan setiap 
hari melayani penumpang antara Seoul dan 
Taegu, dan sejak tahun 2001, kedua kota 
tersebut telah dihubungkan oleh kereta api 
berkecepatan tinggi.
 Jauh lebih di bawah di dalam hierarki 
perkotaan, Ansan dan gumi adalah dua kota 

sekunder, dengan penduduk berturut-turut 
sebanyak sekitar 679.000 dan 375.000 jiwa. 
Terletak di provinsi gyunngi, Ansan termasuk 
dalam Daerah Ibu Kota negara Seoul, sebagai 
bagian dari wilayah suburban (pinggiran) 
Seoul. gumi terletak di provinsi gyungbok, 
di tenggara. Seperti kota-kota sekunder lain, 
Ansan dan gumi lebih terspesialisasi dalam 
manufakturnya, khususnya dalam manufaktur 
standar, daripada kota-kota yang menempati 
hierarki lebih tinggi. Walaupun kedua kota 
tersebut merupakan pusat manufaktur, 
mereka memiliki spesialisasi yang berbeda. 
gumi terutama berspesialisasi dalam industri 
radio, televisi, dan perlengkapan komunikasi, 
yang secara keseluruhan menyerap lebih dari 
separuh tenaga kerja manufaktur lokal. Ansan 
merupakan kawasan khusus untuk industri 
teknologi tinggi seperti mesin elektrik dan 
komputer serta mesin perkantoran. Kota ini 
juga merupakan aglomerasi dari beberapa 

industri berat: hampir 14.000 pekerja, atau 
14,7 persen dari angkatan kerja manufaktur 
setempat, bekerja di industri produk logam 
fabrikasi.
 Di posisi terbawah dari hierarki, 
Jeongeup dan Sunchang, keduanya terletak 
di Provinsi Jeonbuk, merupakan perpaduan 
sempurna dari dua wajah, perkotaan dan 
pedesaan. maka, meskipun Jeongeup memiliki 
populasi yang relatif besar (129.050 jiwa), 
satu dari setiap empat warganya berprofesi 
sebagai petani. Serupa dengannya, Sunchang 
adalah sebuah kota pedesaan: setengah dari 
32.012 penduduknya adalah petani. Kalau 
mereka bekerja di sektor manufaktur, operasi 
mereka adalah entah di industri berbahan 
dasar tradisional, seperti di Jeongeup, atau 
dalam manufaktur produk makanan dan 
minuman, seperti di Sunchang.

Kontribusi dari Park Sam ock.
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Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009, menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
nasional Korea Selatan.

kota-kota sekunder, kota-kota pasar, dan 
desa semuanya terkait dalam rangkaian 
fungsi komplementer (lihat Kotak 1.2). 

Kota utama sering kali, walaupun tidak 
selalu, merupakan pusat administratif 
nasional dan pusat kekuasaan politis: 
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Phnom Penh untuk Kamboja, Yaounde 
untuk Kamerun, dan Bogotá untuk 
Kolombia. Kota terbesar di sebuah 
negara juga cenderung yang paling 
beragam, baik dalam penyediaan barang 
dan jasa, dalam hal budaya, maupun 
dalam kenyamanan-kenyamanan lain. 
Untuk keragaman budaya, Anda dapat 
membayangkan Broadway di New 
York City, Opera House di Sydney, 
dan Louvre di Paris. Tetapi, bayangkan 
pula Port of Spain di Trinidad dan 
Tobago, yang terkenal karena karnaval 
tahunannya yang mampu menarik 
banyak wisatawan.
 Persis sebagaimana sebuah kota 
utama atau terbesar menjadi inti dari 
wilayah metropolitan suatu negara 
bersama dengan kota-kota di sekitarnya, 
pusat-pusat perkotaan besar atau berbagai 
kota sekunder lain berfungsi sebagai titik 
fokus regional baik bagi perekonomian 
maupun masyarakat. Sebagai contoh, 
mereka menjadi pusat sektor finansial 
setempat, yang melayani wilayah-wilayah 
di sekitarnya. Düsseldorf, Hamburg, 
Hannover, dan Munich merupakan 
pusat perdagangan saham regional, dan 
juga tempat berpusarnya perusahaan-
perusahaan modal ventura lokal.10 
Dallas dan Atlanta muncul sebagai pusat 
perdagangan dan keuangan regional di 
Amerika Serikat bagian Selatan, dan 
keduanya memiliki kantor regional dari 
Federal Reserve Bank.11 Pusat-pusat 
kota besar dan kota-kota sekunder 
juga menjadi pusat politik lokal dan 
menyediakan fasilitas publik seperti 
kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan 
secara lengkap. Hyderabad, ibu kota 
negara bagian Andhra Pradesh, yang 
memiliki sejumlah universitas, institut 
teknik yang terkemuka, dan sekolah 
tinggi kedokteran swasta, merupakan 
pusat pembelajaran di India selatan.

 Kota-kota regional yang besar ini 
terhubung dengan kota-kota kecil atau 
pusat perdagangan yang cukup besar. 
Kawasan Ruhr di Jerman, Randstadt di 
Belanda, dan jalur Padang-Medan di 
Sumatera, Indonesia merepresentasikan 
aliansi kota semacam itu. Kota-kota 
kecil  di dalam kawasan tersebut 
merupakan pusat kota yang lebih 
terspesialisasi, biasanya berfokus pada 
usaha manufaktur dan produksi barang-
barang tradisional dan standar. Simbiosis 
mewarnai hubungan tersebut: persis 
sebagaimana kota-kota besar membantu 
melayani kebutuhan kota-kota kecil, 
yang sebaliknya pun terjadi. Sebagai 
contoh, kota besar bergantung kepada 
para komuter (penglaju—commuter) di 
kota kecil untuk memenuhi kebutuhan 
akan tenaga kerjanya.12

 Sebagaimana ada hubungan yang 
saling menguntungkan antara kota besar 
dan kota kecil, hal yang sama berlaku 
untuk kota menengah dan kota kecil, dan 
kota kecil dan daerah pedesaan. Kota kecil 
merupakan penghubung antara wilayah 
perkotaan dan wilayah pedesaan. Kota-
kota kecil ini berfungsi sebagai pasar bagi 
produk pertanian dan produk-produk 
lain pedesaan, sebagai perangsang 
aktivitas nonpertanian pedesaan, sebagai 
tempat yang menawarkan kesempatan 
kerja musiman bagi para petani, dan 
sebagai fasilitator skala ekonomi dalam 
layanan pendidikan tingkat akademi dan 
perawatan kesehatan. Simbiosis kembali 
menjadi warna utama dalam hubungan 
tersebut. Kota kecil menggantungkan 
hidupnya pada aktivitas pertanian di 
pedesaan, tetapi kemakmuran mereka 
juga terasakan hingga ke desa berkat 
kesempatan kerja nonpertanian yang 
disediakannya. Para petani di Vietnam 
secara musiman bermigrasi untuk 
bekerja di sektor konstruksi di perkotaan, 
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dan kemudian kembali lagi ke desa 
untuk menginvestasikan uang yang 
mereka peroleh di usaha pertanian 
mereka.13 Petani di Makueni, Kenya, 
menggunakan pendapatan yang mereka 
peroleh di luar pekerjaan pertanian 
untuk membangun terasering, menanam 
pohon, membersihkan semak belukar, 
membangun rumah, dan menyekolahkan 
anak-anak mereka. Para petani di 
kawasan Diourbel yang semigersang di 
Senegal telah merespons peningkatan 
permintaan daging masyarakat kota 
dengan melakukan diversifikasi dari 
produksi kacang tanah ke usaha 
peternakan.14

Mengukur kepadatan
Mengukur produk bruto (gross product) 
pada skala spasial yang relatif kecil, 
seperti sebuah kabupaten atau kota, 
bukanlah hal yang gampang. Bahkan 
untuk negara-negara maju, estimasi 
output biasanya tersedia hanya untuk 
wilayah subnasional yang cukup besar 
(daerah administratif tingkat satu, 
seperti provinsi atau negara bagian). Di 
level ini, variasi-variasi penting dalam 
kepadatan ekonomi kemungkinan 
terlalu umum. Untungnya, sebagaimana 
diilustrasikan sebelumnya untuk Belgia, 
output dan kepadatan penduduk terkait 
erat. Perkiraan jumlah penduduk dengan 
akurasi yang terpercaya lebih mudah 
diperoleh, bahkan untuk tingkat desa 
atau kota kecil, sebab di sebagian besar 
negara, sensus penduduk dilaksanakan 
setiap satu dasawarsa.
 Korelasi yang kuat antara kepadatan 
penduduk dan massa ekonomi ini 
konsisten dengan fakta bahwa wilayah 
perkotaan merupakan konglomerasi 
konsumen dan produsen, pembeli 
dan penjual, serta perusahaan dan 
pekerja. Untuk wilayah metropolitan 

kebanyakan, gradien (variasi tinggi-
rendahnya) kepadatan penduduk untuk 
jarak dari pusat kota serupa dengan 
gradien yang sama untuk kepadatan 
tenaga kerja.15 Sebagaimana telah 
diimplikasikan di atas, jarak tinggal 
penduduk suatu negara di wilayah-
wilayah perkotaan terkait erat dengan 
seberapa “benjol” geografi ekonominya. 
Kepadatan berubah dari tersebar merata 
menjadi sangat tidak merata seiring 
pertumbuhan sebuah negara. Urbanisasi, 
karenanya, merupakan kata lain dari 
kecenderungan yang mengarah pada 
aglomerasi di dalam negara. Persentase 
kota suatu negara merupakan alat ukur 
yang baik untuk mengetahui proporsi 
penduduknya yang tinggal di wilayah-
wilayah yang memiliki kepadatan tinggi 
dan, karenanya, juga untuk mengetahui 
seberapa variatif “benjolan-benjolan” 
geografi ekonominya.
 L ap o r a n  i n i  m e n g u s u l k a n 
pemakaian indeks aglomerasi yang 
dihitung dengan menggunakan berbagai 
sistem informasi geografis sebagai 
sebuah alat ukur kepadatan. Masing-
masing negara memiliki pengukuran 
urbanisasinya sendiri-sendiri sehingga 
upaya pembandingan dan agregasi 
menjadi sulit dilakukan. Indeks aglomerasi 
memungkinkan pembandingan level 
urbanisasi yang lebih konsisten—atau, 
bisa saling dipertukarkan, aglomerasi, 
kepadatan, atau konsentrasi aktivitas 
ekonomi secara geografis—dari satu 
negara ke negara lain.
 I n d e k s  t e r s e b u t  a k a n 
mengidentifikasi suatu area seluas 
1 kilometer persegi sebagai kota, 
teraglomerasi, atau padat jika memenuhi 
ketiga syarat berikut:
•	 Kepadatan penduduknya melampaui 

sebuah ambang batas (150 per 
kilometer persegi).
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KoTAK 1.3.  Menghitung indeks aglomerasi

Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki basis 
data World Urbanization Prospects, yang 
menyimpan informasi penting. Basis data 
tersebut menyediakan informasi tentang 
persentase dan penduduk perkotaan untuk 
229 negara mulai dari tahun 1950. Data itu 
didasarkan pada definisi negara, yang bisa jadi 
sangat berbeda. Laporan ini mengajukan suatu 
ukuran aglomerasi baru, yang didasarkan 
pada definisi yang seragam mengenai apa itu 
area “kota (urban)” atau yang teraglomerasi, 
menggunakan teknik yang dipaparkan oleh 
Chomitz, Buys, De Luca, Thomas, dan Werz-
Kanounnikoff (2007) serta diperinci oleh 
Uchida dan nelson (2008).
 Ini tidak kemudian berarti bahwa data 
World Urbanization Prospects tidak akurat. 
Interpretasinya yang lebih bagus adalah 
bahwa mengukur urbanisasi itu sama sulitnya 
dengan mengukur kemiskinan. Setiap negara 
memiliki garis dan kriteria kemiskinannya 
masing-masing, yang digunakan untuk 
melacak perubahan di dalam tingkat 
kemiskinan nasional. Tetapi, ukuran ini tidak 
memungkinkan pembandingan kemiskinan 
yang terpercaya antara satu negara dengan 
negara lain, dan juga tidak dapat dipakai untuk 
menghitung kemiskinan bagi sekelompok 
negara tertentu. manfaat dari ukuran 
kemiskinan yang seragam—seperti mereka 
yang hidup dengan pendapatan di bawah 
$1 atau $2 AS, yang disesuaikan dengan 
perbedaan daya beli antarnegara—adalah 
bahwa ukuran semacam itu memungkinkan 
dilakukannya pembandingan dan kalkulasi 

internasional yang lalu bisa menghasilkan 
kemiskinan agregat untuk kawasan-kawasan 
tertentu dan seluruh dunia. Indeks aglomerasi 
memungkinkan upaya pembandingan dan 
agregasi yang sama.
 metodologi yang mendasari kalkulasi 
indeks aglomerasi dapat diringkas sebagai 
berikut:
•	 Menentukan ambang. Untuk dapat 

diklasifikasikan sebagai “kota” dengan 
menggunakan indeks aglomerasi, 
sebuah wilayah harus memenuhi 
tiga kriteria yang didasarkan pada 
(1) jumlah penduduk minimum yang 
digunakan untuk mendefin is ikan 
sebuah kota besar, (2) kepadatan 
penduduk minimum, dan (3) waktu 
tempuh maksimum, lewat jalan darat, 
ke kota besar.

•	 Menentukan lokasi pusat kota besar. 
Pemetaan ini dilakukan untuk kota-kota 
yang memenuhi kriteria jumlah penduduk 
menggunakan data dari basis data 
permukiman global rural-Urban mapping 
Project (grUmP)a.

•	 Menentukan batas-batas kota besar. 
Perbatasan yang mengelilingi pusat 
sebuah kota besar dihitung berdasarkan 
waktu tempuh maksimum ke pusat 
tersebut. model biaya-jarak digunakan 
untuk memperkirakan waktu tempuh. 
model ini memanfaatkan data sistem 
geografis mengenai jaringan transportasi, 
dan permukaan tanah yang diperoleh dari 
data tutupan lahan.

•	 Membuat kisi-kisi kepadatan penduduk. 
Kisi-kisi ini dibuat pada resolusi spasial 
1 kilometer dengan menggunakan dua 
sumber data populasi berbasis-kisi-kisi 
global, grUmP dan LandScan.b

•	 Mengidentifikasi area. Mengidentifikasi 
sel kisi-kisi yang memenuhi ambang 
ketiga kriteria.

•	 Menjumlahkan populasi sel kisi-kisi. 
Hasil yang diperoleh analog dengan 
populasi perkotaan. Proporsi jumlah ini 
terhadap keseluruhan populasi adalah 
indeks aglomerasi, proporsi penduduk 
yang tinggal di daerah dengan tingkat 
kepadatan tinggi.

 
Untuk mengalkulasi indeks, Laporan ini 
menggunakan ambang bawah: 50.000 
untuk jumlah penduduk minimal sebuah kota 
besar, 150 orang per kilometer persegi untuk 
kepadatan penduduk, dan 60 menit untuk 
waktu tempuh ke kota terdekat.
 Ambang bawah kepadatan dan waktu 
tempuh tersebut adalah sama dengan yang 
digunakan oleh Chomitz, Buys, dan Thomas 
(2005). Ambang bawah kepadatan sama 
dengan yang dipakai oleh organisasi untuk 
Kerja Sama dan Pembangunan ekonomi 
(organization for economic Co-operation 
and Development—oeCD). Ambang 50.000 
untuk kota besar ini sesuai baik untuk negara 
berkembang maupun negara maju. Di banyak 
negara berkembang, lebih dari 10 persen 
dari penduduk keseluruhan mereka tinggal 
di pusat-pusat kota yang memiliki jumlah 

•	 Area itu memiliki akses ke sebuah 
permukiman yang cukup besar 
dalam jarak tempuh yang tidak 
terlalu lama (60 menit lewat jalan 
darat).

•	 Permukiman tersebut besar dalam 
pengertian memenuhi suatu ambang 
populasi (lebih dari 50.000 warga).

Kotak 1.3 meringkas dasar pemikiran 
dan metodologi yang mendasari indeks 
tersebut.

 Salah satu keuntungan dari indeks 
aglomerasi adalah bahwa ia mencakup 
baik kepadatan maupun jarak lokal 
ke kepadatan tersebut. Berdasarkan 
pada kriteria kepadatan populasi dan 
aksesibilitas ke pasar besar, indeks 
tersebut juga lebih mampu memberikan 
definisi ekonomi suatu area yang lebih 
akurat yang bisa menarik manfaat 
sekaligus mengulurkan sumbangan bagi 
perekonomian aglomerasi. Walaupun 
kepadatan ekonomi merupakan penyebab 
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penduduk antara 50.000 dan 200.000. 
Beberapa contohnya adalah Chili pada 
2002, Brasil pada 2000, dan malaysia 
pada 2000. Sekitar 17 persen penduduk 
nasional negara-negara tersebut tinggal 
di pusat-pusat perkotaan dengan jumlah 
penduduk 50.000–200.000 orang. Pada 
tahun 2001, 20 persen dari masyarakat 
India tinggal di kota-kota sebesar ini.
 menurut basis data World Urbanization 
Prospects, bagian penduduk yang tinggal 
di wilayah perkotaan di seluruh dunia 
pada tahun 2000 adalah 47 persen. 
menggunakan kriteria kita di atas, 
rasionya adalah 52 persen, tetapi dengan 
menggunakan angka 100.000 sebagai 
batas minimal ukuran kota, ada 44 persen 
menurut indeks aglomerasi. Tetapi, 
perkiraan tingkat negara bisa jadi lebih 
berbeda (figur di samping).

KoTAK 1.3.  Menghitung indeks aglomerasi (lanjutan)

dan konsekuensi dari perekonomian 
aglomerasi, aksesibilitas ke massa 
ekonomi dari bagian-bagian luar kota 
ini memudahkan eksploitasi manfaat 
karena faktor kedekatan semacam itu. 
Ini terutama berlaku di sektor jasa yang 
sering kali membutuhkan interaksi tatap 
muka. Dengan mengurangi kebutuhan 
alokasi lahan berharga bagi fungsi tempat 
tinggal di dalam dan di dekat pusat-
pusat kota, infrastruktur transportasi 
memfasilitasi kepadatan ekonomi.
 Pergi ke tempat kerja dengan mobil 
atau transportasi publik berkecepatan 
tinggi merupakan sebuah kemewahan 
para komuter (penglaju) di negara maju 
yang juga tidak selalu bisa dirasakan 
oleh rekan-rekan mereka di negara 
berkembang. Untuk jarak geografis 
tertentu, karenanya, aksesibilitas ke 
kota cenderung lebih rendah di negara-
negara berkembang karena keharusan 
untuk bergantung pada berbagai moda 

transportasi alternatif yang menyita 
waktu, seperti berjalan kaki, bersepeda, 
atau menggunakan transportasi publik 
yang tidak efisien yang beroperasi di 
jalan berkualitas buruk. Di Mumbai, 
India, 44 persen orang berjalan kaki 
untuk pergi ke tempat kerja,16 dan di 
Hefei City, Cina, lebih dari 70 persen 
entah berjalan kaki atau bersepeda.17

 Variasi-variasi dalam aksesibilitas 
semacam itu menentukan bentuk dan 
rupa sebuah kota. Bila kebanyakan 
orang berjalan untuk pergi bekerja, kota 
cenderung bersifat monosentris dan 
memiliki tingkat kepadatan yang sangat 
tinggi di pusatnya. Di Mumbai, setengah 
dari semua komuter berjalan tak sampai 
2 kilometer, mengimplikasikan bahwa 
mereka tinggal di dekat tempat kerja 
mereka. Serupa dengannya, untuk 
meraih keuntungan dari aglomerasi di 
distrik-distrik industri, para pekerja 
di Inggris abad ke-19 harus tinggal 
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Sumber: Chomitz, Buys, dan Thomas 2005; nelson 2008; Satterthwaite 2008; PBB 2006.
a. Basis data permukiman grUmP dikembangkan oleh Center for International earth Science Information network (CIeSIn) di 
Columbia University (http://sedac.ciesin.columbia.edu/gpw/index.jsp).
b. LandScan dikembangkan oleh oak ridge national Libary (http://www.ornl.gov/sci/landscan/).

Indeks aglomerasi yang dapat diperbandingkan secara internasional bisa 
menghasilkan persentase penduduk kota yang berbeda dari yang dihasilkan 
oleh berbagai definisi tingkat negara

Definisi negara

Indeks Aglomerasi
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di dekat tempat kerja mereka. Pusat-
pusat kota industri sangat padat, dan 
perumahan yang berdesak-desakan 
merupakan pemandangan biasa. Baru 
setelah trem listrik diperkenalkan, 
keadaan ini berubah.
 Dalam menentukan aksesibilitas, 
dan karenanya juga bentuk dan rupa 
kota, fitur geografis fisik pun memainkan 
peran penting. Manhattan Island di New 
York City sulit untuk dijangkau, semata-
mata karena geografinya, sehingga 
kota itu dibangun dengan bangunan-
bangunan pencakar langit dan memiliki 
struktur monosentris yang klasik, 
dengan separuh dari tenaga kerjanya 
tinggal dalam radius tiga mil dari Wall 
Street. Sebaliknya, di Los Angeles, orang 
harus memperluas pencariannya hingga 
radius 11 mil dari pusat kota untuk 
mendapatkan pilihan pekerjaan dalam 
jumlah yang memadai.18 Implikasinya: 
kepadatan ekonomi di New York City 
adalah $1,44 miliar produk bruto per 
kilometer persegi, sementara di Los 
Angeles hanya $0,49 miliar.19

 Di Inggris, Stevenage, Basildon, 
dan Crawley merupakan kota-kota 
komuter yang menyangga London. 
Hampir 11 persen dari PDB London 
dihasilkan oleh para komuter dari 
wilayah-wilayah pinggiran (suburban).20 
Serupa dengannya, di Amerika Serikat, 
para pekerja dalam jumlah yang besar 
setiap harinya pergi-pulang kerja ke 
Washington, D.C. dari negara-negara 
bagian di sekitarnya, seperti Maryland 
dan Virginia. Pada 2005, para komuter 
dari kedua negara bagian ini memberikan 
kontribusi neto sebesar $36,4 miliar pada 
output Washington, D.C. Montgomery 
County di Maryland—yang bisa dengan 
mudah dilaju—sendiri menyumbang 
$6,4 miliar terhadap produk bruto 
Washington, D.C.21

 Keunggulan utama dari indeks 
aglomerasi adalah sifatnya yang bisa 
diperbandingkan (komparibilitas) 
antarnegara. Di sini, indeks tersebut 
lebih unggul daripada basis data 
World Urbanization Prospects PBB, 
yang berisi “penduduk yang secara de 
facto tinggal di wilayah-wilayah yang 
diklasifikasikan sebagai kota menurut 
kriteria tiap-tiap area atau negara”.22 
Heterogenitas antarnegara dapat 
membuat perbandingan antara satu 
negara dan negara lain menyesatkan. 
Berikut adalah beberapa contohnya:
•	 India. Dengan kriteria wilayah 

perkotaan sebagaimana dipakai 
oleh Zambia atau Arab Saudi, 
yang mendefinisikan kota sebagai 
permukiman yang dihuni 5.000 orang 
atau lebih, persentase penduduk 
India yang tinggal di wilayah kota 
pada 1991 adalah sebesar 39 persen 
padahal angka resminya sebesar 26 
persen. Ini dikarenakan 113 juta 
warga yang tinggal di 13.376 desa 
akan diklasifikasi ulang sebagai 
warga perkotaan.

•	 Meksiko .  Berdasarkan kriteria 
resmi Meksiko yang menyatakan 
bahwa permukiman dengan jumlah 
penduduk 2.500 jiwa atau lebih 
sebagai kota, persentase kota negara 
tersebut pada tahun 2004 adalah 
74,4 persen. Tetapi, jika ambang 
populasi diredefinisi pada jumlah 
15.000 (Nigeria dan Siria, misalnya, 
menetapkan ambang sebesar 20.000), 
persentase itu akan turun menjadi 67 
persen.

•	 Mauritius .  Pada tahun 2000, 
kurang lebih seperempat penduduk 
Mauritius tinggal di wilayah dengan 
jumlah penduduk antara 5.000 
dan 20.000 jiwa. Beberapa dari 
wilayah tersebut merupakan ibu 
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kota kabupaten, tetapi tidak satu pun 
di antara mereka diklasifikasikan 
sebagai perkotaan. Jika demikian, 
persentase penduduk kota akan 
lebih dari dua pertiga padahal 
sesungguhnya kurang dari separuh 
dari total populasi negara itu.

 Di tataran regional, menurut data 
World Urbanization Prospects, Asia 
Selatan mengandung paradoks bahwa 
kawasan tersebut merupakan kawasan 
yang paling lambat mengalami proses 
menjadi kota (urbanized) (27 persen kota) 
padahal pada saat yang sama, merupakan 
kawasan yang paling padat penduduknya 
di dunia. Dengan menggunakan indeks 
aglomerasi, persentase kota kawasan 
Asia Selatan pada 2000 adalah sebesar 42 
persen, menjadikannya sebagai wilayah 
yang lebih terurbankan daripada Afrika 
Sub-Sahara maupun Asia Timur dan 
Pasifik (Figur 1.3). World Urbanization 
Prospects juga memunculkan teka-teki 
untuk kawasan Amerika Latin dan 
Karibia. Pada tahun 2000, persentase 
kota di kawasan ini lebih besar daripada 
persentase kota Eropa Timur dan Asia 
Tengah serta hampir sama dengan 
persentase kota negara-negara anggota 
OECD. OECD, sementara itu, memiliki 
rata-rata PDB per kapita hampir enam 
kali lebih besar daripada rata-rata PDB 
per kapita negara Amerika Latin. Indeks 
aglomerasi secara lebih masuk akal 
menunjukkan bahwa persentase kota 
kawasan Amerika Latin dan Karibia pada 
tahun 2000 setara dengan persentase 
kota Eropa Timur dan Asia Tengah, serta 
15 poin persentase lebih rendah daripada 
persentase kota negara-negara OECD.
 Terlepas dari berbagai kelemahan 
ini, data World Urbanization Prospects 
merupakan satu-satunya informasi yang 
tersedia untuk perbandingan dari waktu 

ke waktu. Indeks aglomerasi baru tersedia 
untuk tahun 2000, sebab data seri-waktu 
(time-series data) tentang jaringan jalan, 
yang diperlukan untuk memperkirakan 
waktu tempuh, belum tersedia. Oleh 
karenanya, indeks aglomerasi dan basis 
data World Urbanization Prospects 
harus dipandang sebagai sumber yang 
saling melengkapi untuk mengamati 
urbanisasi dan kepadatan, dan Laporan 
ini menggunakan data dari keduanya.23 
Menghitung dan memperbandingkan 
persentase kota di masa lalu adalah 
hal yang mungkin, paling tidak untuk 
beberapa negara; ke depannya, harus 
dicari jalan yang memungkinkan 
pembandingan bagi seluruh negara.
 
Konsentrasi ekonomi—lebih 
kaya, lebih padat
Pada tahap-tahap awal pembangunan, 
ketika ekonomi masih bersifat agraris, 
orang hidup secara tersebar di berbagai 
tanah pertanian. Bahkan kota terbesar 
pun ukurannya kecil. Permukiman  
perkotaan biasanya berupa kota 
pelabuhan dan pasar yang tak seberapa 
besar, yang menjual kebutuhan sehari-
hari dan memperjualbelikan surplus 
hasil pertanian. Industrialisasi membawa 
serta proses urbanisasi yang cepat—
kota-kota baru terlahir, dan kota-kota 
yang sudah ada menjadi semakin besar. 
Ketika orang yang berkumpul di kota-
kota ini bertambah lebih cepat daripada 
perluasan tapal batas kota, kepadatan 
penduduk dan ekonomi pun meningkat. 
Sejak awal dalam pembangunan sebuah 
negara, hal ini menghasilkan hierarki 
tempat.
 Jad i ,  te rd ap at  du a  t rans i s i 
f u n d a m e nt a l  y a n g  m e n c i r i k a n 
pembangunan ekonomi. Yang pertama 
melibatkan pergeseran dari ekonomi 
yang sangat agraris menuju ekonomi 
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yang jauh lebih berorientasi manufaktur. 
Transisi kedua, yang secara tradisional 
dipandang ter jadi  pada t ingkat 
pembangunan yang jauh lebih tinggi, 
melibatkan transformasi struktural ke 
arah perekonomian yang berorientasi 
jasa. Fase pertama urbanisasi, yang 
lajunya lebih cepat,  berlangsung 
berbarengan dengan peralihan dari 
ekonomi pedesaan ke perkotaan. Fase 
kedua urbanisasi, yang lebih lambat 
dan terjadi pada tahap pembangunan 
yang lebih lanjut, terkait dengan evolusi 
dalam-kota. Di sebagian besar negara, 
kedua transformasi ini berlangsung pada 
waktu yang bersamaan tetapi di wilayah 
yang berbeda.
 Untuk mengukur konsentrasi, 
kita harus terlebih dulu mendefinisikan 
apakah area itu. Perdebatan kebijakan 
sering kali melibatkan diskusi tentang 
sifat-sifat kota, seperti apakah kota-kota 
di negara berkembang itu terlalu besar 
atau terlalu kecil. Diskusi yang lebih 
akademis menggunakan gagasan ruang 
geografis yang lebih murni. Bab ini 
menggunakan kedua unit atau satuan 
spasial tersebut—kota-kota utama dan 
sel kisi-kisi 1o lintang dan 1o bujur 
sebuah negara yang paling padat—untuk 
mengukur konsentrasi.

Secara historis, konsentrasi 
meningkat dengan cepat, 
kemudian melambat
Dalam salah satu definisinya, kota 
merupakan sebuah wilayah geografis 
yang dicirikan oleh konsentrasi para 
pelaku ekonomi.24 Secara global, 30 kota 
terbesar, yang diperingkat berdasar PDB 
mereka, menghasilkan sekitar 16 persen 
output dunia pada 2005, sementara 100 
kota terbesar menghasilkan hampir 25 
persen. Aglomerasi kota Tokyo dan New 
York telah memperkirakan PDB (dalam 
paritas daya beli) yang secara luas setara 
dengan, secara berturut-turut, PDB 
Kanada dan Spanyol, sedangkan London 
memiliki PDB yang jauh lebih tinggi 
daripada PDB Swedia dan Swiss. Serupa 
dengannya, kota-kota utama di negara 
berkembang memberikan sumbangan 
persentase yang tidak proporsional 
terhadap PDB nasional mereka. Pada 
tahun 2005, Mexico City menyumbang 
30 persen dari PDB Meksiko walaupun 
luas lahannya hanya sebesar 0,1 
persen dari luas negara itu. Luanda 
menyumbang persentase yang sama 
besar bagi PDB Angola, meski hanya 
menempati sebagian kecil wilayahnya 
(0,2 persen). Serupa dengannya, kota-
kota terbesar di Hungaria, Kenya, 
Maroko, Nigeria, dan Arab Saudi—
Budapest, Nairobi, Casablanca, Lagos, 
dan Riyadh—menyumbang sekitar 20 
persen dari PDB total negara mereka 
walau hanya menempati lahan di bawah 
1 persen dari luas negara-negara itu.25

 Kepadatan, yang didefinisikan 
sebagai PDB dalam paritas daya beli per 
kilometer persegi, meningkat bersama 
tingkat pembangunan, dan tempat 
terpadat di dunia berada di dalam 
negara-negara paling kaya. Di antara 
kota-kota besar dunia, Dublin, London, 
Paris, Singapura, dan Wina menduduki 
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Figur 1.3 Indeks aglomerasi membantu membandingkan urbanisasi dari satu 
negara ke negara lain

Persentase kota (%)

Indeks aglomerasi
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Sumber: Chomitz, Buys, dan Thomas 2005; nelson 2008; Satterthwaite 2007; Perserikatan Bangsa-Bangsa 2006.
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Figur 1.4 Semakin kaya sebuah negara, semakin terkonsentrasi massa ekonominya

A. Kota Utama
Produk bruto (dalam juta $) per km2

B. Unit Area Seluas 1° Lintang dan 1°	Bujur
Produk bruto (dalam juta $) per km2

PDB per kapita ($AS konstan, ribuan)
PDB per kapita ($AS PPP konstan, ribuan)

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia membuat perkiraan berdasarkan Bank Dunia (2007), dan basis data dari www.citymayors.com dan www.gecon.yale.edu.

tempat teratas, pada tahun 2005, karena 
memiliki produk bruto per kilometer 
persegi lebih besar daripada $200 juta. 
Di antara wilayah-wilayah yang ada, 
Kanagawa di Tokyo, New Jersey di New 
York, Arkershus di Oslo, dan Modling 
di Wina merupakan sel kisi-kisi 1° 
lintang dan 1° bujur yang paling padat, 
menghasilkan lebih dari $30 juta produk 
bruto per kilometer persegi (Figur 1.4).
 Data satu abad tentang persentase 
kota agregat, dan dua abad mengenai 
estimasi penduduk untuk kota-kota 
utama menunjukkan bahwa urbanisasi 
pada awalnya berjalan cepat sebelum 
kemudian melambat. Negara-negara 
berkembang—terutama yang terletak 
di Afrika dan Asia—sedang berada 
pada fase di mana persentase kota 
meningkat tajam. Orang di Eropa Barat 
dan Amerika Utara, yang mengalami 
fase yang sama seabad sebelumnya, 
tidak banyak membantu kita memahami 
proses ini. Perekonomian baru seperti 
Korea Selatan yang berkembang dengan 
pesat merupakan studi kasus yang 
sangat baik untuk memahami laju dan 
pola konsentrasi geografis. Pengalaman 
mereka menunjukkan pertumbuhan yang 
lebih bertahap dibandingkan dengan 
negara-negara terkaya dewasa ini.

 Di  tataran agregat ,  dengan 
menggunakan persentase populasi di 
wilayah-wilayah kota, pola urbanisasi 
negara-negara di Asia, Afrika, Timur 

PDB per kapita (dolar internasional geary-Khamis konstan, ribuan)
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Figur 1.� Negara-negara berkembang memiliki laju urbanisasi yang serupa 
dengan negara-negara yang berkembang pada waktu sebelumnya

Panel A. Pada skala yang diperbesar (PDB per kapita < $10.000 AS)

Panel B. Kisaran penuh PDB per kapita

Persentase kota (%)

PDB per kapita (dolar international geary-Khamis 1990, ribuan)

Persentase kota (%)

Sumber: Bairoch 1991; maddison 2006; Perserikatan Bangsa-Bangsa 1969; Perserikatan Bangsa-Bangsa 1949; 
Perserikatan Bangsa-Bangsa 1952; Historical Database of the global environment; Perserikatan Bangsa-Bangsa 2006.
Catatan: EAP = Asia Timur dan Pasifik, SAS = Asia Selatan, SSA = Afrika Sub-Sahara, MENA = Timur Tengah dan Afrika 
Utara, LAC = Amerika Latin dan Karibia, dan eCA = eropa Timur dan Asia Tengah.
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Tengah, dan Amerika Latin selama 
kurun waktu 50 tahun terakhir secara 
jelas menunjukkan adanya kemiripan 
dengan jalan yang pernah dilalui oleh 
negara-negara OECD antara 1900 dan 
2000 (Figur 1.5). Urbanisasi di Asia 
mencerminkan fase urbanisasi cepat 
yang dialami oleh negara-negara OECD 
pada abad ke-19. Serupa dengannya, 
transformasi geografis di Amerika Latin 
dan Karibia, di Eropa Timur dan Asia 
Tengah, serta di Timur Tengah dan Afrika 
Utara secara kualitatif sama dengan yang 
pernah dialami oleh OECD pada fase 
pertama urbanisasi. Secara kuantitatif, 
persentase kota untuk kawasan Amerika 
Latin dan Karibia serta untuk Eropa 
Timur dan Asia Tengah lebih tinggi 
daripada persentase kota di OECD pada 
tingkat pendapatan yang sebanding.
 Na mu n  d e m i k i a n ,  h a l  i n i 
merupakan artefak data. Data dari World 
Urbanization Prospects secara sistematis 
memperbesar—semata-mata karena 
persoalan definisional—persentase kota 
kawasan Amerika Latin dan Karibia, 
Eropa Timur dan Asia Tengah, serta 
Afrika Sub-Sahara. Kesimpulan yang 
paling aman kiranya adalah bahwa pola 
urbanisasi—relasi antara pertumbuhan 
ekonomi dan urbanisasi—bukannya 
sesuatu yang tanpa preseden. Bahkan 
di Afrika Sub-Sahara, urbanisasi yang 
lebih cepat antara 1970 dan 1995, 
walaupun disertai dengan pertumbuhan 
PDB per kapita negatif, terkait dengan 
pertumbuhan PDB total yang lebih tinggi. 
Urbanisasi juga berjalan beriringan 
dengan pertumbuhan yang cepat dalam 
sektor industri dan jasa (lihat Kotak 
1.4).
 Di level disagregat, persentase 
penduduk kota utama sebuah negara 
menghasilkan suatu pola nonlinear yang 
identik secara kualitatif dari konsentrasi 
yang pada awalnya meningkat dengan 

cepat, dan pada waktu kemudian diikuti 
dengan perlambatan dan pola yang 
mendatar (Figur 1.6). Intensifikasi massa 
ekonomi di dalam kota-kota terbesar 
di sebuah negara ini terjadi di berbagai 
perekonomian, mulai dari Budapest, 
Kairo, Kuala Lumpur, dan Warsawa 
hingga Athena, Lisbon, Santiago, dan 
Seoul. Evolusi ini juga terjadi di Brussels, 
Dublin, Sydney, Toronto, Wina, dan 
Zurich selama dua abad sejak 1800.

Kini kembali, konsentrasi 
meningkat dengan cepat, 
kemudian melambat
Pola serupa muncul  kembali  di 
dalam perbandingan antara tingkat 
pembangunan suatu negara dan 
konsentrasi kepadatannya. Sepanjang 
tahun 2000–2005 rata-rata pertumbuhan 
penduduk kota di negara-negara 
berpendapatan rendah adalah 3 persen 
per tahun—lebih cepat daripada negara-
negara berpendapatan menengah-ke 
atas yang sebesar 1,3 persen dan negara-
negara berpendapatan tinggi yang 
sebesar 0,9 persen. Relasi tersebut sangat 
jelas. Ia berlaku untuk berbagai ukuran 
konsentrasi, berkisar mulai dari indeks 
aglomerasi, hingga populasi, produk 
bruto, dan kepadatan konsumsi rumah 
tangga. Pola tersebut sangat jelas dalam 
skala geografis: area seluas 1 kilometer 
persegi, sebuah kota, sel kisi sebesar 1° 
lintang dan 1° bujur, serta sektor kota 
agregat.
 Area lokal seluas 1 kilometer 
persegi. Indeks aglomerasi terestimasi 
(estimated agglomeration indexes) 
menghasilkan sebuah pola yang serupa 
dengan seri waktu historis: kepadatan 
yang meningkat dengan cepat bagi suatu 
negara selama fase awal urbanisasi (Figur 
1.7). Relasi positif yang kuat antara 
persentase kota dan pembangunan ini 
berlangsung sampai PDB per kapita 
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KoTAK 1.4.  Urbanisasi di Afrika mencerminkan industrialisasi

Antara 1970 dan 1995, populasi perkotaan 
di kawasan Afrika Sub-Sahara meningkat 
5,2 persen per tahun sementara PDB per 
kapita mereka menyusut 0,66 persen per 
tahun. Sejak diterbitkannya karya Fay dan 
opal (2000), banyak kalangan berpendapat 
bahwa urbanisasi tidak serta-merta menyertai 
pembangunan, mengingat apa yang terjadi di 
kawasan Afrika Sub-Sahara (Commission for 
Africa 2005). namun, Satterthwaite (2007) 
mempertanyakan kembali validitas jumlah 
penduduk di kebanyakan kajian yang ada. 
oleh karena banyak di antara kajian tersebut 
didasarkan pada proyeksi, beberapa mungkin 
terlalu dibesar-besarkan.
 masalahnya adalah tidak adanya 
sensus penduduk yang dilakukan secara 
teratur. Untuk Cad dan eritrea, proyeksi 
penduduk yang berlaku dari tahun 1950 
sampai 2030 didasarkan pada satu saja 
sensus penduduk. Proyeksi untuk republik 
Demokratik Kongo diperoleh dari dua kali 
observasi; yang termutakhir berasal dari 
tahun 1984. masuk akal, karenanya, untuk 
mempertimbangkan hanya negara-negara 
yang melaksanakan paling sedikit dua kali 
sensus penduduk selama periode yang 

diamati (1970–1995), sensus pasca-2000 
untuk estimasi penduduk yang lebih akurat, 
penduduk dengan jumlah paling tidak satu 
juta jiwa pada 1995, dan data mengenai nilai 
tambah sektoral untuk 1970 dan 1995.
 Kriteria ini menyusutkan sampel 
menjadi 10 negara saja: Benin, Botswana, 
republik Afrika Tengah, ghana, mauritania, 
niger, rwanda, Senegal, Zambia, dan 
Zimbabwe. Dari 10 negara ini, lima di 
antaranya mengalami konflik paling tidak 
sekali, dan lima sisanya merasakan situasi 
damai sepanjang periode pengamatan. Secara 
sistematis, hasilnya tidak tampak berbeda 
di antara kedua kelompok negara tersebut. 
Temuan-temuan utamanya adalah:
•	 Kecuali untuk Botswana, negara-negara 

tersebut mengalami peningkatan jumlah 
penduduk rata-rata dua kali lipat, tetapi 
hanya 60 persen pertumbuhan kumulatif 
dalam PDB. Pertumbuhan penduduk 
mengalahkan peningkatan dalam nilai 
tambah bruto, dan PDB per kapita 
turun.

•	 Pertumbuhan penduduk perkotaan 
berkorelasi positif dengan pertumbuhan 
PDB total. negara-negara dengan 

pertumbuhan PDB total terpesat—
ekonominya meningkat dua kal i 
lipat—juga mengalami pertumbuhan 
penduduk perkotaan yang paling cepat—
peningkatan sebesar empat kali lipat. 
yang paling mencolok dari sampel di atas 
adalah Benin dan Zimbabwe. 

•	 Laju urbanisasi berkorelasi positif 
dengan pertumbuhan industri dan jasa, 
dua aktivitas yang dominan di wilayah-
wilayah perkotaan.

Pola ini tidak mendukung klaim bahwa 
urbanisasi Afrika tidak disertai dengan 
pertumbuhan. Sebaliknya, negara-negara 
dengan pertumbuhan PDB lebih tinggi 
mengalami urbanisasi yang lebih cepat, dan 
urbanisasi yang cepat beriringan dengan 
pertumbuhan industri dan jasa yang lebih 
tinggi. yang berlawanan dengan fakta adalah 
Afrika yang tidak mengalami urbanisasi, 
memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih 
lambat, PDB per kapita yang menurun, dan 
kemiskinan yang meningkat.

Sumber: Fay dan opal 2000; Satterthwaite 2007; 
Perserikatan Bangsa-Bangsa 2006.
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Figur 1.� Kepadatan mengalami intensifikasi yang cepat selama fase awal urbanisasi sebelum kemudian melambat dan 
membentuk pola mendatar

Persentase penduduk kota terhadap total penduduk nasional

PDB per kapita (konstanta dolar internasional, ribuan)

Sumber: estimasi tim Laporan Pembangunan Dunia berdasarkan Staff City Population Database, Human Settlements group, International Institute for environment and Development (IIeD). Untuk 
data dari tahun 1950 sampai sekarang, figur ini terutama didasarkan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (2006). Untuk data sebelum 1950, kami menggunakan Chandler dan Fox (1974), Chandler 
dan Fox (1974), Chandler (1987), dan Showers (1979). Untuk Amerika Latin, kami juga memanfaatkan tinjauan atas 194 sensus yang dipublikasikan. 

Persentase penduduk kota terhadap total penduduk nasional

PDB per kapita (konstanta dolar internasional, ribuan)

mencapai sekitar $10.000. Urbanisasi 
awal tersebut terkait dengan intensifikasi 
jumlah orang yang berpindah dari 
pedesaan ke perkotaan. Pada waktu 

berikutnya, laju urbanisasi melambat 
dan tingkat kepadatan mencapai puncak 
sementara persentase kota sampai pada 
titik di atas 60 persen dan tingkat PDB 
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per kapita melampaui $10.000. Dengan 
hanya sedikit perkecualian, negara-
negara dengan PDB per kapita di atas 
$25.000 memiliki indeks aglomerasi di 
atas 70 persen. 
 Area yang didefinisikan secara 
administratif. Dengan mengambil 
kota individual sebagai unit geografis, 
terdapat sebuah relasi cekung yang 
positif antara tingkat pembangunan 
suatu negara dan statusnya sebagai 
kota utama—persentase penduduk 
kota yang tinggal di kota utama negara, 
sebuah ukuran konsentrasi yang banyak 
dipakai dalam literatur. Serupa dengan 
relasi antara aglomerasi dan tingkat 
pembangunan, perkembangan menjadi 
kota utama juga berlangsung cepat 
pada awalnya sebelum menjadi stabil 
pada tahap-tahap lanjut urbanisasi 
(lihat Figur 1.8 Panel a). Populasi dan 
kepadatan output memiliki korelasi yang 
sangat erat, tetapi kepadatan penduduk 
mengecilkan konsentrasi geografis 
massa ekonomi. Ekonomi aglomerasi, 
manfaat (benefit) yang dinikmati oleh 
perusahaan dan para pekerja karena 
faktor kedekatan atau proksimitas, 

memungkinkan kepadatan output 
meningkat lebih dari proporsional bila 
dibandingkan dengan tenaga kerja atau 
kepadatan penduduk.
 Sel seluas 1° lintang kali 1° bujur. 
Dengan menggunakan sel-sel kisi bumi 
untuk memperkirakan konsentrasi 
sebagai persentase produk bruto yang 
dihasilkan oleh sel terpadat yang 
tercermin sebagai PDB suatu negara, 
konsentrasi kepadatan massa ekonomi 
meningkat pesat di antara negara-negara 
dengan PDB per kapita kurang dari 
$15.000, dan kemudian menjadi stabil 
di antara negara-negara dengan tingkat 
pendapatan lebih tinggi (lihat Figur 1.8 
Panel b).
 Wilayah-wilayah kota suatu 
negara. Konsentrasi, yang sekarang 
diukur dengan konsumsi bukannya 
dengan populasi atau PDB, menunjukkan 
relasi cekung yang sama dengan tingkat 
pembangunan. Sebagai contoh, konsumsi 
rumah tangga kota di Malawi dan 
Kamerun menyumbang masing-masing 
36 persen dan 48 persen terhadap PDB 
per kapita kedua negara tersebut yang 
berturut-turut sebesar $150 dan $700. 
Persentase tersebut lebih tinggi untuk 
Yordania dan Mesir (63 persen) yang 
memiliki PDB per kapita sebesar sekitar 
$1.600, dan naik menjadi 80 persen di 
Panama dan Polandia dengan PDB per 
kapita berturut-turut $3.500 dan $5.000 
(lihat Figur 1.8 Panel c).26 

Sebuah portofolio untuk tempat 
yang lebih besar dan lebih padat
Dari fakta-fakta transformasi geografis 
yang distilisasi (stylized) tersebut 
diketahui bahwa negara-negara yang 
memiliki pendapatan tinggi mempunyai 
portofolio tempat di mana permukiman 
yang besar lebih tinggi proporsinya 
dan permukiman yang kecil lebih 
rendah proporsinya daripada negara-
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Figur 1.� Persentase penduduk yang tinggal di aglomerasi kota meningkat 
seiring tingkat pembangunan

Indeks aglomerasi

PDB per kapita (PPP, konstanta AS$2000, ribuan)

Sumber: Dikalkulasi oleh tim Laporan Pembangunan Dunia 2009 dengan menggunakan nelson (2008) dan Bank Dunia 
(2006).
Catatan: Ukuran setiap lingkaran mengindikasikan ukuran populasi negara itu. PPP = paritas daya beli. Indeks aglomerasi 
menggunakan kriteria berikut: kepadatan per kilometer 150 orang atau lebih, waktu akses ke perkotaan, yang didefinisikan 
memiliki populasi lebih dari 50.000 orang, 60 menit atau kurang.
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negara berpendapatan menengah. 
Dan, negara-negara berpendapatan 
menengah memiliki jauh lebih banyak 
permukiman berukuran menengah 
daripada negara-negara berpendapatan 
rendah. Di negara-negara berpendapatan 
rendah, sekitar seperempat warganya 
tinggal di berbagai permukiman kecil 
yang jumlah pendudukya kurang dari 
20.000 orang, dan hanya 10 persennya 
tinggal di aglomerasi kota dengan 
jumlah penduduk di atas 1 juta jiwa. Di 
negara-negara berpendapatan tinggi, 
hal yang sebaliknyalah yang terjadi 
(lihat Tabel 1.1). Tak sampai seperempat 
warganya tinggal di permukiman-
permukiman kecil dengan penduduk 
kurang dari 20.000 orang, dan kurang 
lebih separuhnya tinggal di berbagai 
permukiman dengan jumlah penduduk 
di atas 1 juta jiwa.
 Pada tahap awal urbanisasi, 
portofolio tempat di sebuah negara 
kecil atau bagian dari suatu negara 
besar, misalnya provinsi atau kabupaten 
yang luas, bisa diperkirakan terdiri 
atas 75 persen wilayah pedesaan dan 
25 persen wilayah perkotaan, dengan 
semua permukiman memiliki kepadatan 
yang relatif rendah. Ketika urbanisasi 
terjadi secara lebih cepat—terutama 

masih  mer upakan t ransformasi 
pedesaan-perkotaan yang didorong oleh 
industrialisasi—dan area atau provinsi 
tersebut tumbuh hingga memiliki PDB 
per kapita sebesar $10.000, distribusi 
permukimannya (antara kota dan 
desa) akan menjadi 50/50. Selama 
tahap urbanisasi yang lebih lanjut—
transformasi dalam-perkotaan di area 
pascaindustrial—distribusi populasinya 
adalah 75 persen perkotaan dan 25 
persen pedesaan.
 Generalisasi ini sesuai dengan 
pengalaman Amerika Serikat. Pada tahun 
1690, ketika rata-rata PDB per kapitanya 
baru $500 (dolar internasional 1990),27 
kota utama di kolonial British America 
adalah Boston. Namun demikian, dengan 
penduduk 7.000 jiwa, Boston merupakan 
sebuah kota yang sedikit lebih besar 
daripada kota kecil menurut standar 
modern sekarang ini. Dalam hierarki 
kota, hanya ada tiga kota lain yang 
mempunyai penduduk lebih banyak 

Tabel 1.1 Ukuran permukiman kota meningkat seiring dengan pembangunan

Ukuran penduduk

Negara 
berpendapatan 

rendah (%)

Negara 
berpendapatan 
menengah (%)

Negara 
berpendapatan 

tinggi (%)
Permukiman kecil: di bawah 20.000
Permukiman menengah: 20.000–1 jt
Permukiman besar: lebih dari 1 juta

73
16
11

55
25
20

22
26
52

Sumber: Bank Dunia, International Bank for reconstruction and Development 2007.
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Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia melakukan estimasi berdasarkan Bank Dunia (2007), nordhaus (2006), dan lebih dari 120 survei rumah tangga di lebih dari 75 negara.

Figur 1.� Konsentrasi geografis penduduk, produk bruto, dan konsumsi rumah tangga meningkat tajam seiring 
pembangunan, kemudian menjadi stabil

PDB per kapita (dalam konstanta dolar AS, ribuan)

Persentase kota (%) terhadap konsumsi rumah 
tangga

Produk bruto di area terpadat sebagai persentase 
(%) dari PDB total negara

A: Penduduk  
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dari 2.500 jiwa, dua di antaranya adalah 
New York dan Philadelphia. Fase awal 
industrialisasi Amerika menyebabkan 
peningkatan dalam persentase kota dari 
7 persen pada 1820 menjadi 20 persen 
pada 1860, sementara PDB per kapita 
meningkat dari $1.257 menjadi $2.170 
(dolar internasional 1990). Selama kurun 
waktu ini, populasi kota utamanya, kini 
New York, meningkat dari 123.706 
menjadi 805.651 jiwa. Pertumbuhannya 
yang cepat memungkinkan hierarki kota 
untuk meluas dan menyebar.
 Jumlah kota dengan penduduk di 
atas 1 juta naik dari hanya satu, New 
York, pada tahun 1820 menjadi sembilan 
pada 1860. Kesembilan kota ini terletak di 
kawasan timur laut, tempat industrialisasi 
berawal. Ketika transformasi geografis 
b e r h e nt i  d an  A m e r i k a  S e r i k at 
menyelesaikan peralihannya menuju 
sebuah perekonomian industrial yang 
matang, kepadatan penduduk di kota-
kota AS dengan jumlah penduduk di 
atas 25.000 orang yang menjadi sampel 
meningkat dari 7.230 orang per mil 
persegi menjadi 8.876 per mil persegi. 
Luas tanah rata-rata sebuah kota naik 
dari sekitar 19 mil menjadi 40 mil.28 
Kota-kota menjadi lebih padat dan melar 
pada waktu yang sama.

Perbedaan—pedesaan-
perkotaan dan dalam kota
“Benjolan-benjolan” geografi ekonomi 
yang menunjukkan ketidakmerataan 
dalam pendistribusian produksi dan 
manusia di antara berbagai tempat 
di satu negara merupakan hal yang 
alamiah dalam sebuah ekonomi pasar 
yang terus berkembang. “Benjolan-
benjolan” ini cenderung menjadi 
semakin kentara ketika sebuah negara 
bertumbuh. Pertanyaan yang sering 
mengemuka adalah: apa kaitannya ini 

dengan distribusi geografis kemiskinan, 
konsumsi, dan standar-standar hidup 
lain? Jawabannya dapat menentukan 
keberlanjutan politis dan sosial dari 
proses konsentrasi.

Disparitas kesejahteraan desa-
kota—awalnya lebar, kemudian 
menyempit
Disparitas produktivitas, upah, dan 
kesejahteraan antara desa dan kota bisa 
jadi amat lebar dan terus meningkat 
pada tahap-tahap awal pembangunan. 
Dengan konsentrasi massa ekonomi 
yang meningkat dengan sangat cepat 
di berbagai kota besar maupun kecil 
di suatu negara pada tahap-tahap awal 
pembangunan, disparitas produktivitas, 
upah, dan kesejahteraan dasar antara 
wilayah perkotaan dan pedesaan terlihat 
amat mencolok. Aglomerasi modal, 
konsumen, dan pekerja dengan segera 
menghasilkan keuntungan produksi, dan 
biaya transportasi membatasi manfaatnya 
hanya pada lokalitas itu. Pasar lokal 
yang lebih besar ini memungkinkan 
perusahaan membagi beban biaya 
tetap produksi kepada semakin banyak 
konsumen. Dengan begitu, perusahaan 
bisa menikmati keunggulan biaya dan 
produktivitas.29 Bila itu tercapai, upah 
yang lebih tinggi di kota, baik yang besar 
maupun kecil, akan terjadi dan barang 
dan jasa dalam jumlah yang semakin 
banyak dan semakin beragam akan 
semakin tersedia.
 Konsentrasi massa juga membantu 
memastikan penyediaan infrastruktur 
dasar dan fasilitas kesehatan publik 
yang lebih baik di wilayah perkotaan. 
Bersamaan dengan upah yang timpang, 
hal ini mendorong perbedaan ukuran 
kesejahteraan yang lebih dasar antara 
wilayah perkotaan dan pedesaan.30 
Tetapi, disparitas kota-desa ini mulai 
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menyempit seiring melambatnya proses 
urbanisasi dan semakin mampunya 
pemerintah menangani permasalahan 
ini. Eksodus orang dan tenaga kerja 
dari wilayah pedesaan ke kota-kota 
besar dan kecil mengurangi surplus 
tenaga kerja dari sektor pertanian—
dan mengurangi kompetisi antar-
para pekerja di pasar tenaga kerja 
pedesaan. Dan, berbagai kemajuan 
teknis yang mampu menggantikan 
tenaga kerja manual memungkinkan 
mereka untuk bermigrasi ke perkotaan 
dan meningkatkan produktivitas. Pada 
waktunya, investasi dan redistribusi fiskal 
akan memberi masyarakat pedesaan akses 
lokal yang lebih baik ke berbagai fasilitas 
dasar, seperti sumber air bersih, sanitasi, 
dan listrik, selain juga pendidikan dan 
pelayanan kesehatan. Malahan, seiring 
dengan pembangunan dan jalannya 
waktu, geografi ekonomi sebuah negara 
akan mencapai keseimbangan “alamiah” 
yang membagi secara adil kesejahteraan 
antara masyarakat perkotaan dan 
pedesaan. Dalam situasi ini, orang 
memiliki pilihan untuk tinggal di tempat 
yang mereka anggap akan memberi 
mereka kesejahteraan material dan 
nonmaterial yang mereka butuhkan. 
Sebuah contoh dari Republik Islam Iran 
mengilustrasikan konvergensi pedesaan-
perkotaan ini (lihat Kotak 1.5).
 Negara-negara industri dewasa 
ini membuktikan bahwa pembangunan 
mampu menghapuskan disparitas desa-
kota. Persentase kota yang tinggi dan 
kepadatan ekonomi yang terkonsentrasi 
berjalan beriringan dengan perbedaan 
yang minimal antara berbagai indikator 
kesejahteraan perkotaan-pedesaan. Ke-
15 negara yang bergabung dalam Uni 
Eropa (UE) sebelum tahun 2004, yang 
semuanya memiliki PDB per kapita di 
atas $13.000 (dolar internasional 1990), 

memandang pengangguran sebagai 
sebuah sasaran penting suatu kebijakan.31 
Tetapi, perbedaan desa-kota tidak lagi 
menjadi perhatian kebijakan. Tingkat 
penganggurannya adalah 10,1 persen 
untuk wilayah perkotaan, dan 9,9 persen 
untuk wilayah pedesaan. Ini juga tampak 
untuk kaum mudanya: 19,4 persen di 
wilayah perkotaan dan 18,7 persen di 
wilayah pedesaan. Tingkat partisipasi 
angkatan kerja di wilayah perkotaan 
dan pedesaan adalah, secara berturut-
turut, 68,3 dan 69,4 persen.32 Untuk 
negara Inggris, kesetaraan kesejahteraan 
antara desa-kota tercerminkan di dalam 
pendapatan yang dapat dibelanjakan 
(disposable incomes) yang jumlahnya 
setara: malahan, dengan pendapatan 
yang bisa dibelanjakan per minggunya 
yang sebesar £522, masyarakat desa 
mempunyai pendapatan 10 persen 
lebih tinggi daripada warga perkotaan 
(£476).33

 Bagi 21 dari 30 negara anggota 
OECD, semakin tinggi PDB per kapita 
mereka pada tahun 2003,34 semakin 
rendah rasio dominasi PDB per kapita 
wilayah perkotaan terhadap PDB per 
kapita wilayah pedesaan (lihat Figur 
1.9).35 Untuk Republik Ceko, Hungaria, 
Polandia, Republik Slovakia, dan Turki, 
yang rata-rata PDB per kapitanya di 
bawah $10.000 (dolar internasional 
1990), PDB per kapita wilayah perkotaan 
dua atau tiga kali lebih tinggi. Tetapi, 
bagi negara-negara OECD dengan PDB 
per kapita rata-rata di atas $10.000, 
rasionya adalah antara satu dan dua 
(kecuali untuk Norwegia). Mengingat 
mekanisme redistribusi fiskal yang 
sudah baik di negara-negara OECD, dan 
perbedaan dalam profil usia-demografis 
antara wilayah perkotaan dan pedesaan, 
disparitas dalam PDB per kapita ini akan 
membuat perbedaan kota-desa dalam, 
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KoTAK 1.5.  Urbanisasi dan menyempitnya disparitas desa-kota di Republik Islam Iran

Disparitas desa-kota telah mengalami 
penyempitan di republik Islam Iran. Pada 
1976, menjelang revolusi Iran, rata-rata 
pendapatan per kapita rumah tangga di 
wilayah pedesaan Iran adalah sebesar 44 
persen dari pendapatan per kapita mereka 
yang tinggal di perkotaan. Tahun 2005, 
persentase ini naik menjadi 63 persen.
 P e m e r i n t a h a n  S h a h  l e b i h 
memprioritaskan kota dibandingkan desa. 
Kontrol harga untuk barang-barang kebutuhan 
pokok menekan pendapatan sektor pertanian. 
Tarif yang tinggi, larangan impor, dan perizinan 
untuk barang-barang industri mendongkrak 
harga barang-barang manufaktur dan 
memperlemah daya beli para petani. Strategi 
pembangunan ke dalam yang secara sempit 
berorientasi penciptaan permintaan akan 
barang-barang domestik mendorong orang 
untuk bermigrasi secara internal ke Teheran 
dan beberapa kota besar lain. Untuk setiap 
indikator pembangunan, pusat lebih baik 
daripada wilayah periferi. Pada tahun 1973, 
tingkat kemiskinan negara itu adalah 23 
persen untuk kawasan ibu kota dan 42 persen 
untuk daerah. Ketidakadilan spasial ini selaras 
dengan peta etnik rakyat republik Islam Iran, 
dan akhirnya menimbulkan ketegangan.
 Apa yang terjadi setelah komitmen 
pada tahun 1979 untuk mengatasi masalah 
disparitas spasial ini?

•	 Pertama, persentase penduduk kota 
telah meningkat dari 49 menjadi 67 
persen antara 1979 dan 2005. Ini 
merupakan kelanjutan dari sebuah tren 
jangka panjang: populasi kota tumbuh 
sebesar 5,4 persen per tahun (dan di 
Teheran sebesar 6 persen) antara 1966 
dan 1976.

•	 Kedua, jurang pemisah pendapatan rumah 
tangga antara masyarakat pedesaan dan 
perkotaan telah menyempit. Antara 
1976 dan 1984, nilai tambah sektor 
pertanian naik sebesar 31 persen, dua 
kali lebih tinggi daripada peningkatan 
sektor nonminyak. Salah satu alasan 
pertumbuhan ini adalah harga beli di 
tingkat petani yang naik 55 persen. 
Alasan yang lain adalah semakin 
besarnya dana yang dialokasikan 
pada proyek-proyek yang bertujuan 
untuk meningkatkan produktivitas 
lahan pertanian sempit dan menengah. 
Pertumbuhan juga dimungkinkan oleh 
fakta bahwa produksi pertanian di 
republik Islam Iran didominasi oleh 
sektor privat, sementara usaha industri 
besar dan penyediaan jasa dinasionalisasi 
menyusul pecahnya revolusi, hal mana 
menghambat efisiensinya.

•	 Ketiga, indikator-indikator pembangunan 
manusia pedesaan dan perkotaan 

membaik, bahkan di berbagai provinsi 
yang tertinggal. Antara tahun 1976 dan 
1996, tingkat melek huruf di antara 
kaum perempuannya meningkat dari 17 
menjadi 62 persen, sementara untuk 
kaum perempuan kota angka tersebut 
naik dari 56 menjadi 82 persen. Selama 
1994–2000, laju penurunan kematian 
bayi dan balita paling cepat terjadi di 
provinsi-provinsi paling miskin.

•	 Akhirnya, secara keseluruhan kemiskinan 
menurun. Tingkat kemiskinan nasional 
adalah 8,1 persen pada tahun 2005, 
dengan perbedaan yang relatif sedikit 
antara kemiskinan pedesaan dan 
perkotaan, yaitu, berturut-turut 10 dan 
7,1 persen. Tetapi, tingkat kemiskinan 
daerah masih sangat beragam, berkisar 
mulai dari 1,4 sampai 23,3 persen. 

Komitmen politis untuk mewujudkan keadilan 
spasial telah memberikan hasil yang beragam 
selama 30 tahun terakhir: kemiskinan 
keseluruhan menurun dan konvergensi dalam 
standar hidup pedesaan-perkotaan terjadi, 
meski perbedaan standar hidup antarprovinsi 
tetap saja ada.

Didasarkan pada kontribusi dari Anton Dobronogov, 
Alexander Kremer, dkk.

katakanlah, tingkat rata-rata pendapatan 
yang dapat dibelanjakan dan konsumsi 
personal menjadi kurang berarti. Indeks 
aglomerasi menghasilkan pola kualitatif 
yang sama.
 Disparitas kota-desa di negara-
negara ini lebar selama abad ke-19 
dan pada awal abad ke-20. Di Swedia, 
kekayaan per laki-laki dewasa di wilayah 
perkotaan pada abad ke-19 dua ratus 
persen lebih tinggi daripada di wilayah 
pedesaan, dan 150 persen lebih tinggi di 
Finlandia (lihat Tabel 1.2). Sementara 
itu, untuk negeri Inggris yang mengalami 
urbanisasi yang cepat, upah di perkotaan 

75 persen lebih tinggi daripada upah di 
wilayah pedesaan pada tahun 1830-an. 
Prancis dan Amerika Serikat mengalami 
peningkatan yang besar dalam premi 
upah perkotaan selama kurun waktu 
1882–1911 dan 1925–1935. Malahan, 
di Amerika Serikat, premi tersebut 
meningkat hampir tiga kali lipat dalam 
satu dasawarsa.36 Untuk negara-negara 
berkembang pada abad ke-19, termasuk 
Australia, Denmark, Prancis, Jepang, 
dan Amerika Serikat, upah nominal 
perkotaan 50 persen lebih tinggi.
 Negara-negara berkembang saat ini 
masih berada di fase pertama urbanisasi 
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dan, karena itu tidak mengherankan bila 
produktivitas dan pendapatan desa-kota 
masih sangat jomplang. Untuk contoh 
negara-negara berkembang pada tahun 
1960-an—di antaranya adalah Malaysia, 
Meksiko, serta Trinidad dan Tobago, 
yang kini telah mencapai status sebagai 
negara berpendapatan menengah–atas 
atau tinggi—upah perkotaan lebih 
tinggi hingga 40 persen daripada upah 
pedesaan. Gap yang sama dapat diamati 
dalam konsumsi per kapita antara 
wilayah perkotaan dan pedesaan di 72 
negara berkembang dewasa ini.
 Ketimpangan antara massa ekonomi 
dan distribusi penduduk menyempit 
seiring dengan urbanisasi. Cara lain untuk 
mengamati disparitas konsumsi antara 
wilayah perkotaan dan pedesaan adalah 
dengan melihat persentase penduduk 
perkotaan suatu negara dan kemudian 
membandingkannya dengan persentase 
konsumsi di wilayah ini. Jika rasionya 
lebih besar daripada satu, konsumsi per 
kapitanya, secara rata-rata, lebih tinggi 
di wilayah perkotaan daripada pedesaan, 
sementara yang sebaliknya berlaku 
manakala rasionya di bawah satu.
 Di negara-negara berkembang 
saat ini, disparitas desa-kota dalam 
hal konsumsi turun seiring dengan 
kepadatan (lihat Figur 1.10).37 Di 

Malawi dan Sri Lanka, rasionya sekitar 
dua: persentase penduduk wilayah 
perkotaan sekitar 10 persen tetapi 
konsumsinya mencapai lebih dari 20 
persen. Untuk negara-negara dengan 
tingkat urbanisasi lebih tinggi, distribusi 
spasial penduduk lebih mendekati 
distribusi produksi. Madagaskar dan 
Tanzania memiliki persentase penduduk 
perkotaan sekitar 20 sampai 25 persen 
dan persentase konsumsi perkotaan 
sebesar kurang-lebih 30 hingga 35 
persen. Mana kala suatu negara masuk 
ke tahap urbanisasi lanjut, populasinya 
akan terdistribusi secara kurang-lebih 
proporsional dengan massa ekonomi, 
sehingga rasionya mendekati satu. Di 
Cile, 85 persen penduduknya tinggal di 
wilayah perkotaan, dan warga perkotaan 
ini menyumbang 92 persen konsumsi 
nasional. Di Brasil, 80 persen warganya 
hidup di kota, dan yang 80 persen 
ini memberikan 85 persen konsumsi. 
Seiring kemajuan pembangunan dan 
meningkatnya konsentrasi aktivitas 
ekonomi di area-area dengan kepadatan 
tinggi, disparitas desa-kota menyempit. 
Garis kurva menurun di semua level 
urbanisasi merupakan pertanda yang 
baik: sebagian besar negara berkembang 
telah melewati puncak disparitas kota-
desa mereka.38 

5 10 15 20 25 30
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

40 50 60 70 80 90 100
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50
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 Yang berlaku bagi konsumsi privat 
berlaku pula untuk infrastruktur dasar. 
Di antara negara-negara berpendapatan 
rendah dengan persentase penduduk 
perkotaan kurang dari 25 persen, akses 
ke air dan sanitasi di kota, baik yang 

kecil maupun yang besar, sekitar 25 
poin persentase lebih tinggi daripada 
di wilayah pedesaan.39 Tetapi, negara-
negara yang lebih kota ,  seper t i 
Aljazair, Kolombia, dan Afrika Selatan, 
disparitas aksesnya adalah antara 15 
dan 20 persentase poin. Untuk negara-
negara di mana urbanisasi sudah lanjut 
dan persentase kota mendekati titik 
maksimum alamiahnya, hampir tidak 
ada perbedaan antara wilayah perkotaan 
dan pedesaan dalam akses ke layanan 
dasar. Kesetaraan akses ke infrastruktur 
dasar diharapkan dapat mempersempit 
jurang perbedaan berbagai indikator 
kesejahteraan dan standar hidup 
nonmaterial (lihat Tabel 1.3).
 Mempersempit disparitas desa-
kota adalah hal yang penting, tetapi 

Tabel 1.2 Disparitas pendapatan, kekayaan, dan konsumsi desa-kota menjadi ciri pembangunan selama dua abad terakhir

Negara (tahun) Disparitas kota-desa (%) Deskripsi dan sampel negara
Swedia (1805) 221,0 Kekayaan per laki-laki dewasa di wilayah perkotaan dan pedesaan
Finlandia (1805) 146,0 Kekayaan per laki-laki dewasa di wilayah perkotaan dan pedesaan
Inggris (1830-an) 73,2 Upah perkotaan adalah upah bagi para pekerja di sektor konstruksi, dan upah pedesaan adalah dari 

tenaga kerja pertanian
Prancis 
(1882)
(1911)

29,0
51,0

Upah perkotaan adalah upah tenaga kerja tidak terampil di ibu kota daerah (chef lieu departemen), 
dan upah pedesaan adalah rata-rata upah pertanian

Amerika Serikat
(1925)
(1935)

28,0
75,0

Pendapatan perkotaan adalah pendapatan dari manufaktur, dan pendapatan pedesaan diperoleh dari 
aktivitas pertanian

negara-negara berkembang
(abad ke-19)

51,2 Upah perkotaan adalah upah dari tenaga kerja tidak terampil pada umumnya, dan upah pedesaan 
adalah upah pertanian, termasuk pembayaran dan sejenisnya. negara-negara ini mencakup Argentina 
1872; Australia 1887; Denmark 1872; Prancis 1892, 1801; Hungaria 1865; Jepang 1887; dan 
Amerika Serikat 1820–1829, 1890.

negara-negara berkembang 
(abad ke-20)

41,4 Upah perkotaan didasarkan pada tenaga kerja konstruksi yang tidak terampil, dan upah pedesaan 
adalah upah pertanian dalam bentuk tunai. Ada 19 negara (1960–1970) termasuk di sini: Argentina, 
Kamerun, Cile, Kosta rika, Pantai gading, guatemala, Kenya, Pakistan, malawi, malaysia, meksiko, 
maroko, Panama, Sri Lanka, Tanzania, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Uruguay, Venezuela.

negara-negara berkembang 
(abad ke-20)

42,0 Berdasarkan pada konsumsi rumah tangga per kapita, setelah karekteristiknya ditentukan terlebih 
dulu. Terdapat 72 negara (2000–2005) yang tercakup di sini: Armenia, Angola, Bangladesh, Belize, 
Benin, Bhutan, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Bulgaria, Kamboja, Kamerun, Cad, Kolombia, 
rep. Dem. Kongo, Kosta rika, Pantai gading, Kroasia, Djibouti, ekuador, mesir, rep. Arab, el 
Salvador, etiopia, gambia, georgia, ghana, guatemala, guinea, guyana, Honduras, Hungaria, 
India, Indonesia, Jamaika, yordania, republik Kyrgyztan, madagaskar, malawi, maladewa, mali, 
mauritania, meksiko, moldova, mongolia, maroko, mozambik, nepal, nikaragua, nigeria, Pakistan, 
Panama, Paraguay, Peru, Filipina, Polandia, rumania, Federasi rusia, rwanda, Senegal, Afrika 
Selatan, Sri Lanka, Swaziland, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Uganda, Ukraina, Vietnam, 
Zambia.

Sumber: Swedia dan Finlandia 1805: Soltow 1989, Tabel 1, hlm. 48; Inggris 1830-an: Williamson dan Willi 1987, Tabel 3, hlm. 652; Prancis 1882, 1911: Sicsic 1992, Tabel 2, hlm. 685; Amerika 
Serikat 1925, 1935: Alston dan Hatton, Tabel 3, hlm. 93; negara-negara berkembang (abad ke-19): Clark 1957, Tabel II hlm. 526–531; negara-negara berkembang (abad ke-20): Squire 1981, Tabel 
30, hlm. 102; negara-negara berkembang (abad ke-21): estimasi tim Laporan Pembangunan Dunia 2009 yang didasarkan pada survei rumah tangga individual di 72 negara; rangkaian data dijelaskan 
secara detail dalam montenegro dan Him (2008).
Catatan: Disparitas desa-kota (dalam pengertian nominal) dihitung sebagai perbedaan dalam hal upah, pendapatan, kekayaan, atau konsumsi antara wilayah perkotaan dan pedesaan relatif terhadap 
rata-rata pedesaan.
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memajukan kesejahteraan dasar di 
berbagai wilayah pedesaan di negara-
negara termiskin di dunia lebih penting 
lagi. Meningkatnya disparitas kota-desa 
sejalan dengan perbaikan absolut di dalam 
kesejahteraan dasar baik di pedesaan 
maupun perkotaan. Untuk ini, gambaran 
besarnya cukup membanggakan hati. 
Selama dasawarsa terakhir, sebagian 
besar negara berpendapatan rendah dan 
menengah telah merasakan perbaikan 
absolut dalam berbagai indikator 
kesejahteraan dasar, termasuk tingkat 
kematian bayi dan balita, malnutrisi, 
imunisasi, dan partisipasi sekolah di 
wilayah perkotaan dan pedesaan. Dari 
32 negara berpendapatan rendah, tiga 
perempatnya berhasil menurunkan 
tingkat kematian bayi dan balita serta 
kejadian gizi buruk dan kekurangan 
berat badan akut, khususnya di wilayah 
pedesaan.40 Dan, sejak tahun 1990, empat 
per lima dari negara-negara tersebut 
mengalami perbaikan tingkat kehadiran 
di sekolah, terutama di pedesaan.41 Baik 
wilayah perkotaan maupun pedesaan 
telah mencapai kemajuan menuju Tujuan 
Pembangunan Milenium (Millenium 
Development Goals—MDG).
 Konvergensi atau penyatuan kota-
desa lebih lekas terjadi di wilayah-
wilayah subnasional yang lebih kota. 
Baik di Cina maupun di Filipina, 
disparitas pendapatan desa-kota yang 
lebih rendah terjadi di dalam provinsi-
provinsi kota (lihat Figur 1.11). Di Cina, 
relasinya berbentuk kurva naik selama 
dasawarsa lalu sehingga, secara umum, 
disparitas kota-desa meningkat dari 
waktu ke waktu, sejalan dengan tahap 
pembangunan awal yang dijalani Cina 
yang ditandai oleh urbanisasi yang cepat. 
Di India, gap harapan hidup kota-desa 
yang lebih kecil ditemukan di negara-
negara bagian yang lebih kota baik 

pada 1983 maupun 1994. Tetapi secara 
keseluruhan, relasinya menunjukkan 
kurva menurun dari waktu ke waktu.

Kawasan kumuh—divergensi 
dan konvergensi dalam kota
Di negara-negara miskin, tingkat 
kehidupan yang lebih tinggi tidak 
mampu menghapuskan kemiskinan 
dan kepapaan. Disparitas yang terjadi di 
dalam kota-kotanya pun bisa jadi cukup 
lebar. Di Nairobi, tingkat kemiskinan 
yang tinggi terjadi di pusat kota, tetapi 
di bagian-bagian lain dan pinggiran kota 
jauh lebih rendah (lihat Figur 1.12). Di 
Mombasa, kota terbesar kedua di Kenya, 
pembagian geografis tingkat kemiskinan 
terlihat sangat mencolok (lihat Peta 1.2). 
Disparitas internal tingkat kemiskinan 
juga terjadi di kota-kota di Afrika 
Selatan. Daerah pantai Cape Town 
tingkat kemiskinannya rendah, tetapi di 
pusat kotanya, tingkat kemiskinannya 
lebih t inggi.  Serupa dengannya, 
Johannesburg-Pretoria-Tshwane dan 
Durban memiliki disparitas yang sangat 
kentara. Namun, geografi kemiskinan 

Tabel 1.3 Disparitas layanan dasar desa-kota menyempit seiring 
pembangunan

Persentase 
penduduk perkotaan 
(Rata-rata PDB per 
kapita)

Disparitas 
dalam akses 
ke air bersih 
(persentase poin)

Disparitas dalam 
akses ke sanitasi 
(persentase poin)

Contoh negara-negara dalam 
sampel

75% atau lebih tinggi 
(rata-rata PDB per 
kapita: $21.602)

50%-70% (rata-rata 
PDB per kapita: 
$9.672

25% atau lebih rendah 
(rata-rata PDB per 
kapita: $2.585)

8

15

24

8

20

26

Amerika Serikat, norwegia, 
Swiss, Spanyol, Jerman, 
Kanada, meksiko, Cile, Brasil, 
Argentina, gabon, Venezuela, 
Djibouti, Lebanon, yordania, 
Inggris 
estonia, Panama, Turki, 
Hungaria, ekuador, Kolombia, 
malaysia, Siria, Azerbaijan, 
Afrika Selatan, rep. Kongo, 
Aljazair, Tunisia, Bolivia
India, rep. yaman, 
madagaskar, Cad, Tajikistan, 
Bangladesh, Tanzania, Kenya, 
nepal, Kamboja, malawi, 
Uganda, Sri Lanka, Bhutan

Sumber: Bank Dunia 2007.
Catatan: Disparitas menunjuk pada persentase poin perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
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di Durban berbeda dari kemiskinan di 
Cape Town dan Johannesburg: tingkat 
kemiskinan, secara umum, lebih tinggi 
di luar perbatasan kota daripada di 
dalam kota. 
 Tanda paling jelas terjadinya 
disparitas di dalam kota adalah adanya 
permukiman kumuh. Kawasan kumuh 
merupakan daerah permukiman sangat 
padat berkualitas buruk yang terletak 
di wilayah yang kurang terlayani secara 
baik. Mereka tidak mendapatkan layanan 
umum dan infrastruktur dasar tersebut 
karena pemerintah kota, departemen 
terkait, dan penyedia layanan umum 
tidak mampu atau enggan memberikan 
layanan publik di kawasan kumuh, 
umumnya karena permukiman semacam 
itu sifatnya informal dan ilegal.42 Jadi, 
standar hidup, khususnya kesehatan, 
keamanan, dan sanitasi, di kawasan 

kumuh lebih rendah daripada di 
permukiman di sekitarnya. Gambaran 
anekdotal tentang kawasan Dharavi di 
Mumbai, yang diyakini sebagai kawasan 
kumuh terbesar di Asia, menyebut 
“mungkin satu juta warga ... berjejal-jejal 
di kawasan seluas lapangan bola dan 
hanya dengan dipisahkan oleh papan 
rendah, petak semen, dan besi tua ... 
sebuah keluarga beranggotakan 12 orang 
tinggal di sebuah kamar seluas 3 meter 
persegi.” Di Shiva Shakti Nagar, yang 
lagi-lagi terletak di Mumbai, satu keran 
air umum dipakai oleh kurang-lebih 100 
orang.43

 Pertumbuhan kawasan kumuh di 
kota-kota besar merupakan karakteristik 
urbanisasi yang cepat. Oleh karena 
pertumbuhan penduduk yang pesat 
tidak dapat diakomodasi dengan baik, 
kawasan kumuh dan permukiman liar 
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Figur 1.11 Bahkan di tingkat subnasional, disparitas desa-kota turun ketika kepadatan meningkat

Sumber: Balisacan, Hill, dan Piza 2007; yao 2007; Cali 2008.
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Figur 1.12 Kawasan kumuh bertambah seiring laju urbanisasi, lalu menyusut ketika 
persentase kota meningkat
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tumbuh dengan subur dan semakin 
besar. Hal ini merupakan salah satu 
pemicu meningkat dan meluasnya 
disparitas kesejahteraan di dalam 
wilayah perkotaan. Pembangunan—
baik ekonomi maupun institusional—
serta infrastruktur yang lebih baik, 
dikombinasikan dengan intervensi 
yang terfokus, pada gilirannya akan 
mempersempit disparitas standar hidup 
di perkotaan.
 Kawasan kumuh merupakan 
bagian dari urbanisasi yang cepat, dan 
adalah hal yang lazim bahwa seperlima 
sampai sepertiga penduduk perkotaan 
di negara-negara berkembang saat ini 
tinggal di kawasan semacam itu (lihat 
Figur 1.12).44 Goiâna, ibu kota negara 
bagian Goiàs di Brasil, sebuah kota 
berukuran menengah dengan penduduk 
sebanyak 40.000 pada tahun 1950, kini 
merupakan kota yang dihuni oleh lebih 
dari 1 juta warga. Dari lebih sejuta jiwa 

tersebut, banyak di antara mereka tinggal 
di kawasan-kawasan kumuh kota.45 Sejak 
1950, penduduk Delhi telah meningkat 
lebih dari sepuluh kali lipat; dari 1,4 juta 
jiwa menjadi 15,6 juta.46 Pertumbuhan 
itu dibarengi oleh meningkatnya jumlah 
kluster kawasan kumuh dari 200 menjadi 
1.160.
 “Tidak ada tempat yang lebih 
kotor dan menjijikkan. Jalannya sempit 
dan berlumpur, udaranya pun dipenuhi 
bau tidak sedap.... Jalanan dan halaman 
yang kotor, yang di sana-sini menjadi 
gang-gang jalan utama, menuju ke 
gubuk reot nan kecil, di mana orang-
orang mabuk, laki-laki dan perempuan, 
berkubang dalam kenajisan.” Sebuah 
gambaran kontemporer tentang kawasan 
kumuh di negara-negara berkembang 
seperti Kibera atau Huruma di Nairobi, 
Washington di Abidjan, Majboor 
Nagar atau Kanchan Puri di Delhi, San 
Fernando di Buenos Aires, atau Rocinha 

Peta 1.2 Pembagian Lokal—disparitas geografis dalam kota bisa jadi cukup besar

Tingkat kemiskinan di kota-kota di Afrika

Sumber: The Poverty mapping Project, Universitas Kolombia, menggunakan data dari Alderman, dkk (2002), Statistik Afrika Selatan, Biro Pusat Statistik, Kenya; dan Kementerian Perencanaan dan 
Pembangunan nasional, Kenya.
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di Rio de Janeiro? Bukan, ini merupakan 
kutipan dari Parish Boy’s Progress karya 
Charles Dickens yang diterbitkan pada 
tahun 1838, dan mendeskripsikan Kota 
London yang bertumbuh pesat pada 
abad ke-19 (lihat Kotak 1.6).

 London bukanlah satu-satunya kota 
besar atau wilayah urban di Inggris abad 
ke-19 yang memiliki kawasan kumuh 
yang luas. Perumahan yang sangat 
padat dan tanpa fasilitas yang memadai 
merupakan ciri yang lazim dari kota-
kota industri di Inggris pada masa itu. 
Di Edinburgh, pertumbuhan penduduk 
yang cepat dan gelombang suburbanisasi 
yang pertama oleh kelas menengah 
zaman itu membuat, pada tahun 1860-
an, pusat kota dipenuhi oleh kawasan 
kumuh yang luas dengan kepadatan 
penduduk hingga lebih dari seribu 
orang per hektar. Warga di kawasan ini 
tinggal di rumah-rumah petak sewa 
bertingkat dengan jalanan yang sempit, 
bau, dan gelap. “Perumahan semacam 
ini benar-benar tidak memadai dalam 
segala aspek—dalam hal kuantitas, 
kualitas, dan kenyamanan lingkungan, 
sekiranya kebutuhan pokok seperti air 
bersih dan pembuangan yang aman 
bisa dianggap sebagai kenyamanan.”47 
Terlepas dari kondisi nyatanya yang 
sangat memerihkan, kawasan kumuh 
rentan menjadi tempat bermulanya 
wabah seperti cacar dan muntaber serta 
memiliki tingkat kematian yang tinggi 
karena penyakit seperti diare, tipus, dan 
saluran pernapasan.48

 Kawasan yang dulunya kumuh, kini 
merupakan kota berkelas dunia. Inggris 
bukan satu-satunya negara industri yang 
menderita karena kawasan kumuh dan 
perbedaan intrakota selama fase-fase 
awal pembangunan dan urbanisasi yang 
cepat (lihat Kotak 1.7). Pola divergensi 
yang terstilisasi yang kemudian diikuti 
oleh konvergensi juga merupakan 
ciri khas negara-negara maju modern 
dewasa ini. Bagi berbagai kota di negara-
negara ini, kawasan kumuh kini tinggal 
sebagai kenangan masa lalu. Berkat 
membaiknya pasar tanah, investasi 

KoTAK 1.6. Kawasan kumuh, dulu dan kini

Istilah “kawasan kumuh”, atau dalam 
bahasa Inggris “slum”, yang kiranya 
berasal dari kata dalam bahasa Inggris 
atau Jerman kuno yang berarti tempat 
yang pembuangan airnya buruk atau yang 
berlumpur, disematkan pada perumahan 
di awal revolusi industri di Kerajaan 
Inggris sebelum rel kereta api ada, ketika 
kanal-kanal menjadi saluran transportasi 
berbagai barang berat di seluruh penjuru 
negeri. Selama masa industrialisasi Inggris 
yang pesat, kebanyakan pabrik dibangun 
di samping kanal, saluran utama untuk 
mentransportasikan batu bara bagi mesin 
uap mereka serta berbagai input produksi 
lain.
 Para pekerja miskin, yang bermigrasi 
untuk mencari pekerjaan di pabrik, tidak 
mungkin harus menempuh perjalanan jauh 
dari dan ke tempat kerja mereka. Sebelum 
ada trem listrik, moda-moda transportasi 
yang lain mahal. maka, para pekerja 
tinggal di dekat pabrik. Perumahan murah 
di dataran rendah yang buruk drainasenya 
bermunculan di sekitar pabrik. Perumahan 
tersebut sangat padat. Sanitasinya jauh 
dari memadai dan, dalam banyak kasus, 
bahkan tidak ada. Dan, kualitas udaranya 
juga buruk, terutama karena jelaga dan 
berbagai polutan lain. Buruh yang sakit 
adalah pemandangan yang biasa. Diare, 
tipus, dan penyakit pernapasan, serta 
cacar dan demam, memangkas harapan 
hidup mereka yang dilahirkan di kota 
sampai 12 tahun bila dibandingkan dengan 
mereka yang lahir di wilayah-wilayah 
pedesaan.
 masalah kesehatan umum di 
kawasan-kawasan kumuh di Inggris 
tersebut memunculkan masalah kesehatan 
yang lebih luas yang akhirnya menyentuh 
pula kalangan di luar kaum buruh, dan 

akhirnya mendorong tindakan politik 
yang kuat. Tetapi, alih-alih berusaha 
menghentikan lebih banyak pekerja yang 
ingin datang ke kota, atau membersihkan 
kawasan yang penuh dengan penyakit dan 
kemiskinan ini, pemerintah pada tahun 
1870-an justru mengeluarkan undang-
undang yang sangat ketat menyangkut 
pembangunan tempat tinggal, di mana di 
dalamnya dirinci soal dimensi jalan dan 
rumah, serta kewajiban bahwa semua 
tempat tinggal dihubungkan dengan sistem 
pembuangan yang belum lama selesai 
dibuat. Investasi besar-besaran yang 
dilakukan pemerintah dalam membangun 
saluran air, fasilitas pembuangan, dan 
kesehatan umum secara dramatis mampu 
menurunkan angka kematian di kota-kota 
di Inggris antara tahun 1874 dan 1907.
 Terlepas dari kondisi yang buruk dan 
jorok itu, jutaan kaum migran terus saja 
berbondong-bondong meninggalkan desa 
mereka untuk menangkap peluang ekonomi 
yang ditawarkan kota di negara-negara 
miskin dan berpendapatan menengah. 
Walaupun bahaya kesehatan dan tingkat 
kematian merupakan masalah yang sangat 
besar di kawasan kumuh di banyak kota 
di Afrika, orang di sana tetap berdagang, 
bekerja, dan mengirimkan uang dalam 
jumlah yang besar ke rumah mereka di 
desa. Tantangan yang ada di hadapan 
para pembuat kebijakan dewasa ini 
sama dengan yang dihadapi oleh kaum 
Victorian di London: bagaimana menyangga 
aglomerasi ini dengan infrastruktur 
transportasi dan kesehatan umum yang 
lebih baik, agar manfaat yang ditawarkan 
pertumbuhan ekonomi dapat benar-benar 
dimanfaatkan.

Sumber: Satterthwaite, dkk, 2007; Crafts 2008; The 
Economist 2007.
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dalam infrastruktur, dan insentif yang 
tepat sasaran, disparitas kesejahteraan 
intrakota bisa dikatakan telah mengalami 
penyempitan, tetapi hanya pada tahap 
urbanisasi yang lebih lanjut. Malahan, 
bagi kota-kota “dunia” seperti London, 
New York, Paris, Singapura, dan Tokyo, 
kawasan kumuh bisa dilihat, sebagai 
hasil refleksi, bagian dari “rasa sakit saat 
tumbuh”. Inggris berhasil membersihkan 
kawasan Dark Satanic Mills setelah 
berjuang selama satu abad, dan jika ia 
mulai membersihkannya lebih awal, 
kelas pekerja justru akan menderita 
karena lambatnya pertumbuhan upah 
dan rendahnya konsumsi.49 
 Kemunculan dan pertumbuhan 
kawasan kumuh pada tahap awal dan 
tahap menengah pembangunan suatu 
negara dapat dijelaskan dengan interaksi 
antara pasar tenaga kerja yang fungsional 
dan pasar tanah yang disfungsional. Pada 
fase urbanisasi yang cepat, pasar tenaga 
kerja mengisyaratkan permintaan tenaga 
kerja yang lebih tinggi di wilayah-wilayah 
perkotaan, permintaan yang muncul akibat 
pertumbuhan industri dan jasa. Tenaga 
kerja merespons dengan urbanisasi, baik 
ke kota besar maupun ke kota kecil.
 Sebagai refleksi dari hal ini, orang-
orang yang bermukim di berbagai 
kawasan kumuh di negara berkembang 
sering kali terlibat secara produktif, 
mencoba mengambil keuntungan 
dengan adanya peluang ekonomi yang 
ditawarkan kota. Dharavi di Mumbai 
memiliki 15.000 pabrik “gubuk” dan 
“pakaian, wadah, mainan, serta barang-
barang daur ulang yang mereka produksi 
memberikan pendapatan sebesar jutaan 
dolar per tahunnya bagi pabrik.” Banyak 
warga permukiman kumuh mengawali 
bisnis mereka setelah pemerintah 
negara bagian memberi mereka hak 
terbatas atas tempat tinggal mereka pada 

tahun 1976 dan mulai menyediakan 
air bersih serta listrik kepada mereka. 
Oleh karena terletak di antara rel kereta 
api utama kota dan dikelilingi oleh 
enam stasiun, Dharavi juga berfungsi 
sebagai titik penghubung transportasi 
Mumbai.50 Pendeknya, kawasan-kawasan 
kumuh yang muncul di banyak negara 
berkembang sebagai rumah tangga 
berpendapatan rendah mendapatkan 
keuntungan karena adanya peluang kerja 
yang terkonsentrasi secara spasial dan 
sebagai bisnis mendapatkan keuntungan 
karena lokasi mereka yang terletak di 
lahan strategis. Konsisten dengan negara-
negara industri dewasa ini, respons 
yang tepat bukanlah memperlambat, 
menghentikan, atau membalik urbanisasi. 
Yang harus dilakukan adalah menangani 
pasar tanah yang disfungsional.
 Proses saling memengaruhi antara 
berbagai kekuatan pasar dan respons dari 
para pelaku pasar yang rasional semacam 
itu bisa dilihat di banyak negara Afrika 
Sub-Sahara. Tetapi, pasar tanah yang 
tidak efisien, sering kali terjadi karena 
perencanaan dan penetapan daerah 
perkotaan yang salah, hanya membuat 
pasokan lahan legal dan terjangkau 
untuk membangun perumahan agar bisa 
mengejar laju permintaan yang cepat 
menjadi terbatas dan tidak responsif.51

Perbedaan bagi negara-
negara yang mengalami 
urbanisasi dewasa ini
Pada permulaan abad ke-19, setiap satu 
dari 10 orang di negara maju di Eropa 
tinggal di perkotaan berpenduduk 
5.000 jiwa atau lebih.52 Dalam hal ini, 
paling tidak, sedikit saja yang berubah 
dari lima abad sebelumnya. Jadi, tinggal 
landas menuju urbanisasi selama abad 
berikutnya merupakan suatu perubahan 
yang dramatis dari masa sebelumnya.
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KoTAK 1.7.  Banyak kota kelas dunia saat ini dulunya dikotori oleh kawasan kumuh

“Di Antwerp dan di sebagian besar kota-kota 
kecil di Belgia permasalahan dasar dalam 
kaitannya dengan perumahan kelas pekerja 
adalah ... tiadanya sanitasi individual atau 
penyediaan air individual ... Tiga epidemi 
kolera akut pada abad ke-19 memiliki 
pengaruh yang sangat mengerikan atas 
berbagai kawasan ini ...”
 “Permukiman kaum miskin Baltimore 
yang pertama terletak di tepi perairan. 
Berkali-kali, wabah demam kuning, malaria, 
kolera, dan demam tipoid menyapu kota. 
epidemi ini secara khusus terkait dengan 
pemilihan lokasi bermukim kaum miskin di 
dataran rendah. epidemi demam kuning tahun 
1797, misalnya, disebut-sebut bermula dari 
air yang stagnan di teluk Fells Point dan 
menyebar ... ke gubuk-gubuk dan lapak-lapak 
di tepi Sungai Jones Falls dan kemudian ke 
kawasan kumuh lain di kaki Federal Hill.”
 “Pada tahun 1890-an, para imigran 
Polandia menggantikan imigran Irlandia 
dan Jerman, menciptakan ghetto (bagian 
kota yang didiami terutama oleh golongan 
minoritas—red.) berdimensi baru. Satu 
tempat tinggal dihuni oleh enam sampai 
delapan keluarga, satu [keluarga] menempati 
satu kamar. Persediaan air diperoleh dari 
selang ledeng di halaman, dan kakus luar 
ruang berfungsi sebagai toilet ... Fells Point 
digambarkan oleh seorang pegawai kesehatan 
sebagai kandang Augean ... permukiman 
yang menjijikkan ... Saluran pembuangan 
yang terbuka, lahan yang ditumbuhi semak 
dan dipenuhi dengan abu dan sampah yang 
menggunung, kolong bawah rumah yang 
digenangi air hitam, rumah-rumah yang tak 
pernah disentuh kuas kapur atau pun sikat 
cat, dan tubuh-tubuh manusia yang selama 
berbulan-bulan tak mandi dan digosok sabun 
ataupun air ... kota itu adalah kota babi.”
 “Kawasan kumuh Dublin merupakan 
salah satu yang terburuk di eropa, hanya 
disaingi oleh Glasgow. rumah-rumah kota 
yang tinggi, yang pada awalnya didirikan 
sebagai bangunan elegan bagi kaum kaya raya 
di abad ke-18, jatuh ke tangan kaum Tomae 
yang adalah tuan tanah yang tamak dan tak 
kenal belas kasih, yang memenuhinya sampai 
nyaris meledak dengan kaum miskin kota yang 

menyedihkan dan menjijikkan. Keadaannya 
benar-benar jorok dan kotor, sangat hiruk-
pikuk dan nyaris tanpa sanitasi apa pun.”
 “Transformasi menyeluruh Katajanokka 
dari wilayah permukiman masyarakat 
berpendapatan rendah menjadi sebuah 
kawasan yang dikhususkan bagi kaum elite 
pegawai negeri dan borjuis merepresentasikan 
suatu pola pertumbuhan kota yang pertama 
kali terjadi di Helsinki. Daerah yang dulunya 
kumuh telah menjadi kawasan tempat tinggal 
yang prestisius bagi masyarakat kelas 
atas.”
 “Di sini, dengan latar tanah pekuburan 
kaum papa, stasiun kereta api Liverpool dan 
Leeds, serta di belakangnya, Workhouse, 
“Penjara Bastille” di Manchester, yang, 
... merupakan tempat berkumpulnya kaum 
pekerja ... Berjalan melewati tepian sungai, 
di antara tonggak dan sempilan untuk 
mencuci, orang akan memasuki gubuk-gubuk 
berlantai satu dengan ruangan tunggal, yang 
kebanyakan lantainya tidak dikeraskan; 
dapur, ruang tamu, dan kamar tidur jadi satu. 
Di lubang semacam itu, yang luasnya tak 
sampai lima kali enam kaki, saya menemukan 
dua tempat tidur—dipan dan kasurnya!—
yang, bersama tangga dan serupa-cerobong, 
sudah memenuhi seluruh ruang. Di beberapa 
gubuk yang lain, saya tidak melihat apa 
pun, sementara pintunya terbuka, dan 
para penghuninya tampak duduk bersandar 
padanya. Di mana-mana sebelum pintu itu 
rusak dan lapuk; lantai di bawahnya tak 
terlihat tapi hanya terasakan, di sini dan di 
sana, dengan kaki.”
 Kawasan kumuh paling kotor di 
Melbourne, Little Bourke Street ... pada 
tahun 1880-an ... sangat padat, hiruk-
pikuk, dan ramai ... Lorongnya dipenuhi 
segala jenis timbunan sampah, cairan yang 
menggenang, gombal yang membusuk, dan 
kotoran lain. Bau tak sedap yang sangat 
menyengat menguar dari tumpukan tersebut 
... tumpukan yang menjijikkan ... terdedah dan 
dibiarkan membusuk serta menebarkan aroma 
tengiknya ke udara.”
 “Sekitar 200 tahun yang lalu, kawasan 
Lower Manhattan dihiasi oleh sebuah danau 
seluas lima are bernama The Collect ... namun, 

pada pertengahan 1700-an, pinggiran The 
Collect dipenuhi oleh rumah jagal dan tempat 
penyamakan kulit. Sampah dari usaha yang 
mengerikan ini dibuang langsung ke danau 
dan semakin banyak industri, semakin banyak 
sampah, mengikuti dengan cepat. Pada 1800, 
The Collect tak lebih dari genangan air yang 
menyebarkan bau busuk. Pada tahun 1813, 
danau tersebut telah sepenuhnya kotor dan 
pada 1825 sesuatu yang benar-benar baru 
berdiri di atasnya—kawasan kumuh yang 
pertama di Amerika, Five Points.”
 “meskipun kini merupakan kawasan 
yang sangat mahal di Paris, pada masa Victor 
Hugo, ia merupakan kawasan kumuh, dekat 
dengan Penjara Bastille.”
 “[P]engacara Derville memasuki 
kawasan kumuh Saint marceau, daerah 
paling miskin di pinggiran Paris. Dengan 
menggunakan keretanya untuk menyusuri 
lorong-lorongnya yang jorok, dia tiba di sebuah 
bangunan yang hampir runtuh, seluruhnya 
terbuat dari material bekas dan disusun tanpa 
perencanaan yang baik, di mana Kolonel 
Chabert hidup bersama lembu, kambing, 
kelinci, dan keluarga miskin mantan tentara 
resimen yang kini berganti pekerjaan menjadi 
tukang susu, Vergniaud. Di sana, Kolonel itu 
tinggal di sebuah ruangan terpisah dengan 
lantai tanah dan kasur jerami. Sebuah pipa 
rokok dan salinan Les Bulletins de la grande 
Armée merupakan satu-satunya barang 
miliknya.”
 “Antara tahun 1815 dan 1851, 
penduduk Prancis tumbuh dari 29 menjadi 
36 juta jiwa ... kota-kotalah yang menyerap 
ribuan kaum migran yang tidak dapat 
menemukan pekerjaan di desa ... Tetapi, 
persoalannya adalah tidak ada cukup banyak 
pekerjaan. Pengangguran dan tingkat 
kepadatan penduduk yang sangat tinggi 
menciptakan kondisi hidup yang sangat 
menyedihkan. Hanya satu dari lima rumah 
memiliki air yang mengalir. Pada tahun 1832, 
wabah kolera membunuh sekitar 20.000 
warga Paris.”
 “Seperti banyak kota lain di eropa, 
Paris menderita kekurangan perumahan yang 
akut pasca-perang. Dari 17 kawasan kumuh 
yang rencananya akan dibersihkan, sebagian 
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Laju dan Pola Urbanisasi Serupa
Urbanisasi dimulai di Inggris. Pada 
1800, persentase kota Inggris adalah 19,2 
persen; sekitar dua kali lipat dari rata-
rata Eropa. Tetapi, selama dua dasawarsa 
pertama abad itu, jumlah orang yang 
tinggal di wilayah perkotaan telah naik 
dua kali lipat. Menjelang tahun 1820, 
persentase kotanya telah mencapai 40 
persen. Pada akhir abad ke-19, tujuh 
dari setiap 10 rakyat Inggris tinggal di 
perkotaan. Arus urbanisasi yang terjadi 
di Inggris tersebut diikuti oleh negara-
negara industri awal lain di Eropa. Di 
paruh kedua abad ke-19, urbanisasi 
terjadi tidak hanya di dunia lama, tetapi 
juga dialami oleh Amerika Serikat dan 
Kanada. Menjelang meletusnya Perang 
Dunia I, empat dari setiap 10 orang 
Amerika tinggal di wilayah perkotaan 
berpenduduk 5.000 jiwa atau lebih; 
padahal baru 60 tahun sebelumnya, 
rasionya masih satu berbanding 20.
 Jadi, sekiranya ada sesuatu yang 
berbeda bagi negara-negara yang saat 
ini mengalami urbanisasi, hal itu pasti 
bukan terletak pada lajunya. Malahan, 

laju rata-rata urbanisasi di negara-
negara berkembang selama kurun 
waktu 1985–2005 sangat mirip dengan 
rata-rata di negara-negara Eropa dan 
Amerika Utara53 antara 1880 dan 1900 
(lihat Figur 1.13).54 Bagi negara-negara 
yang lebih dulu mengalami urbanisasi, 
rata-rata peningkatan absolut dalam 
persentase kota mereka selama kurun 
waktu 20 tahun adalah 7,7 persentase 
poin, sementara untuk negara-negara 
yang mengalaminya lebih belakangan, 
median dan mean absolutnya, secara 
berturut-turut, meningkat sebesar 7,1 
dan 8,0 persentase poin. Laju urbanisasi 
di antara kebanyakan negara yang 
mengalaminya dalam dua dasawarsa 
pertama abad ke-19 menempati kuartil 
tertinggi dalam distribusi laju urbanisasi 
kontemporer.

Volume urbanisasi lebih besar 
untuk negara-negara yang 
mengalaminya saat ini
L a lu ,  ap a  y an g  b e r b e d a ?  S atu 
perbedaannya adalah penduduk 
perkotaan di negara-negara berkembang 

KoTAK 1.7.  Banyak kota kelas dunia saat ini dulunya dikotori oleh kawasan kumuh (lanjutan)

besarnya masih berdiri hingga tahun 1950-
an.”
 “Salah satu pelanggaran terhadap 
martabat manusia yang paling mengerikan 
dalam industrialisme Cina adalah pembiaran 
atas para pekerja untuk tinggal di kawasan-
kawasan kumuh di dalam distrik pabrik 
... begitu mengerikan dan memuakkan 
... di Shanghai ... Sama sekali tidak 
disediakan fasilitas saniter, dan lorong-
lorong antara perumahan yang berjajar 
bisa dikatakan merupakan kakus terbuka. 
Tingkat kepadatannya sudah sampai pada 
tahap yang menyesakkan. Banyak anak yang 
tumbuh di kawasan yang jorok ini memiliki 
luka yang tak pernah sembuh karena kotoran 
dan ketidakacuhan pada kesehatan badan.”

 “Dalam waktu 15 tahun antara 1930 
dan akhir perang, penduduk Singapura 
meningkat dua kali lipat menjadi satu juta 
jiwa. Ledakan penduduk tersebut telah 
menyebabkan kekurangan perumahan 
hingga pada proporsi epidemik. Satu ruko 
kecil bisa dihuni oleh sampai 100 orang. 
rata-rata ruang hidupnya adalah 9 kali 9 
kaki, hampir seukuran sel penjara. Banyak 
orang tinggal di kamar petak yang gelap, 
bau, tanpa jendela, dan tanpa akses ke 
udara segar. Layanan publik, seperti 
pembuangan limbah, air, dan listrik, telah 
dibangun untuk komunitas yang besarnya 
sepertiga dari yang ada saat itu. Kondisi 
fisik dari banyak rumah yang ada sungguh 
memprihatinkan.”

 “Semua ghetto yang ada di Tokyo 
pada tahun 1920-an merupakan produk 
dari pembangunan perkotaan Tokyo dan 
pertumbuhan ekonomi Jepang modern ... 
Ukuran ghetto-ghetto yang sangat besar itu 
sungguh menakjubkan ... Kantong-kantong 
kemiskinan bermunculan kembali di seluruh 
penjuru metropolis Tokyo setelah Perang 
Dunia Kedua, bahkan di tengah-tengah kota 
lama Tokyo.”

Sumber: Belgia: Lis; Baltimore: garret 2002; Dublin: 
Kearns 2006; Helsinki: mäkinen; manchester: engels 
1845; melbourne: mountford; manhattan: Baker 2001; 
Paris: Sanderson, Villon 2000, The Economist; Shanghai: 
Schwenning 1927; Singapura: Baker 1999; Tokyo: Koji 
1969.



102 Laporan Pembangunan Dunia 2009

meningkat secara absolut dalam beberapa 
dasawarsa terakhir. Ini tidak pernah 
terjadi sebelumnya. Negara-negara 
berkembang dewasa ini memiliki jumlah 
penduduk yang lebih besar daripada 
negara-negara industri pada abad ke-
19 dan awal abad ke-20. Penduduk 
perkotaan saat ini, yang diperkirakan 
sebanyak 3,3 miliar jiwa, jauh lebih besar 
daripada total penduduk dunia pada 
tahun 1960, misalnya. Penduduk kota 
butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk 
bisa mencapai jumlah 1 miliar pada 
tahun 1960. Selanjutnya, untuk mencapai 
dua miliar, mereka butuh waktu 25 
tahun sedangkan untuk menjadi 3 miliar 
hanya butuh waktu 18 tahun.55 Menurut 
proyeksi PBB, hanya perlu waktu 15 
tahun untuk menjadi empat miliar.56 
Di Asia Timur sendiri, 500 juta orang 
akan bergabung ke dalam 750 juta kaum 
perkotaan yang ada saat ini dalam 25 
tahun yang akan datang. Secara esensial 
ini berarti akan menambahkan satu 
Kota Paris atau Kuala Lumpur setiap 
bulannya.

 Antara 1985 dan 2005, Cina 
menambah 225 juta orang ke berbagai 
kota besar dan kecilnya, hampir sama 
dengan total penduduk Amerika 
Serikat. Namun demikian, dalam kurun 
waktu yang sama, peningkatan absolut 
persentasi kota di Cina hanya menduduki 
peringkat ke-15. Di India, selama dua 
dekade penduduk yang tinggal di kota 
besar dan kota kecilnya meningkat 
sebanyak 137,8 juta; jumlah itu sama 
dengan jumlah penduduk Jerman atau 
Italia.
 Negara-negara berkembang dewasa 
ini memiliki rata-rata peningkatan 
populasi perkotaan mereka sebanyak 
8,3 juta selama kurun waktu 1985–2005, 
hampir tiga kali lipat peningkatan 
populasi di banyak negara Eropa dan 
Amerika Utara yang sekarang memiliki 
tingkat pendapatan tinggi antara tahun 
1880 dan 1900. Namun demikian, jika 
Cina dan India tidak dimasukkan dalam 
hitungan, rata-rata peningkatan populasi 
perkotaan dalam dasawarsa terakhir 
hanyalah 4,4 juta, sekitar 50 persen 

Sumber: Kalkulasi tim Laporan Pembangunan Dunia berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (2006); data rata-rata historis untuk 
Kanada, Inggris, dan negara-negara industri lain diambil dari Bairoch dan goertz (1986) dan Dumke (1994).

0

5

10

30

25

20

15

35

Kanada,
1880–1900

Jerman,
1880–1900 Denmark dan AS, 

berturut-turut, 1880–1900

Swiss,
1880–1900

Rata-rata atau mean negara-negara 
berpendapatan tinggi, 1880–1900

Rata-rata atau mean 
negara-negara berkembang, 1985–2005

Titik tengah atau median 
negara-negara berkembang,1985–2005

Inggris,
1830–1850

Figur 1.13 Laju urbanisasi memiliki presedennya

Perbedaan persentase poin dalam populasi kota, 1985–2005 (kecuali dikhususkan)

Semua negara



Kepadatan 103

lebihnya dari rata-rata peningkatan 
populasi kota negara-negara Eropa dan 
Amerika Utara selama 1880 hingga 1900 
(lihat Figur 1.14).57

 Sehubungan dengan itu, ukuran 
kota-kota megapolitan di banyak negara 
berkembang saat ini belum bias dijadikan 
contoh dalam hal ukuran. Sepanjang 
abad ke-19, kota terbesar di dunia adalah 
London. Tetapi, penduduknya pada tahun 
1900 yang berjumlah 6,6 juta jiwa hanya 
sepertiga dari Mumbai atau New Delhi 
modern, dua kota terbesar di kelompok 
negara berpendapatan rendah. London 
tahun 1900 dan, malahan, London saat 
ini juga lebih kecil daripada Shanghai (10 
juta), kota terbesar di kelompok negara 
berpendapatan menengah, dan beberapa 
yang lain (Kairo, Jakarta, dan Manila). 
Dengan jumlah penduduk 22 juta jiwa, 
Mexico City, kota terbesar di kelompok 
negara berpendapatan menengah ke atas, 
tiga kali lebih besar daripada London 
pada awal abad ke-20.

Penduduk kota dewasa ini 
menikmati pendapatan privat 
yang lebih tinggi dan layanan 
publik yang lebih baik
Indikator kesejahteraan kota-kota 
dewasa ini, baik pendapatan maupun 
nonpendapatan, lebih baik daripada 

wilayah pedesaan. Pada tahun 2000, 
angka kematian bayi di Malawi pedesaan 
adalah 117 per 1.000 kelahiran hidup, 
sementara di Malawi perkotaan sebesar 
83. Benin perkotaan jauh lebih baik 
daripada Benin pedesaan dalam 
menekan angka kematian balita, dan 
menurunkan kejadian infeksi diare 
dan saluran pernapasan akut.58 Kaum 
perempuan perkotaan Uganda lebih 
terlindungi dari anemia atau malnutrisi. 
Indikator-indikator kesehatan yang lebih 
baik itu kembali terlihat di wilayah-
wilayah perkotaan di berbagai negara 
berkembang di segenap belahan dunia—
mulai dari Cad dan Kamerun di Afrika 
Sub-Sahara, sampai Nepal di Asia 
Selatan, Kazakhstan di Asia Tengah, 
Nikaragua di Amerika Latin, serta 
Maroko dan Mesir di Afrika Utara dan 
Timur Tengah.59 
 Tetapi, hal yang sebaliknya juga 
terjadi di negara-negara yang mengalami 
urbanisasi cepat pada abad ke-19 dan 
awal abad ke-20. Kaum migran ke kota 
memang dapat mengharapkan standar 
hidup material yang lebih baik, tetapi 
hal itu harus dibayar dengan tingkat 
kesehatan yang lebih buruk dan harapan 
hidup yang lebih pendek bagi mereka 
dan anak-anak mereka. Pada tahun 
1881–1891, harapan hidup pada waktu 
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kelahiran adalah 51 tahun di wilayah 
pedesaan di Inggris dan Wales, tetapi 
hanya 44 tahun di London dan 39 tahun 
di kota-kota besar lain.60 Di Inggris 
tahun 1850-an, angka kematian bayi di 
kota-kota dengan populasi lebih besar 
daripada 100.000 jiwa, yakni 196 per 
1.000 kelahiran hidup, jauh lebih tinggi 
daripada di pedesaan yang sebesar 138 
per 1.000 kelahiran hidup.61

 Bahkan sampai pada tahun 1937 
pun, George Orwell menganggap tepat 
untuk mencirikan kota-kota industri 
sebagai tempat di mana “orang selalu 
merasa bahwa asap dan kotoran 
harus terus ada dan bahwa tidak ada 
bagian dari permukaan bumi dapat 
menghindarinya.”62 Tidak mengejutkan, 
karenanya, bila ketiadaan penyakit 
saluran pernapasan yang disebabkan 
oleh kualitas udara yang buruk di kota 
mampu menghasilkan harapan hidup 4,7 
tahun lebih panjang di Inggris dan Wales 
tahun 1861–1870. Terbasminya penyakit 
kolera, diare, disentri, dan tipus, membuat 
harapan hidup 1,7 tahun lebih panjang, 
dan tanpa wabah cacar dan demam 
merah, yang lazim di kota-kota industri, 
harapan hidup diperpanjang hingga 2,3 
tahun.63 Demikianlah, pada tahun 1830-
an, meskipun para pekerja di London 
mendapatkan premi upah real perkotaan 
sebesar 67 persen, sebagian besar dari 
premi ini dipakai sebagai kompensasi 
atas berbagai masalah kesehatan yang 
muncul karena kehidupan kota.64

 Di Jerman, selama paruh kedua 
abad ke-19, angka kematian bayi di 
wilayah pedesaan adalah sekitar 150 
per 1.000 kelahiran hidup. Tetapi, Kota 
Berlin yang terus meluas memiliki 
angka kematian bayi tertinggi di wilayah 
Kaiserreich, sekitar 300 per 1.000 kelahiran 
hidup pada tahun 1860-an, dan sempat 
mencapai puncaknya yakni 410 per 1.000 

kelahiran hidup pada tahun 1870-an. Gap 
kesejahteraan desa-kota tetap ada selama 
dasawarsa abad ke-19.65

 Ketika perekonomian AS mengalami 
industrialisasi dan urbanisasi, orang 
yang tinggal di wilayah-wilayah padat 
penduduk pada pergantian abad ke-
20 menjadi berisiko terkena berbagai 
penyakit infeksi dan parasitik. Pada 
tahun 1880, mortalitas di perkotaan 
(untuk orang dewasa) 50 persen lebih 
tinggi daripada mortalitas di pedesaan, 
dan dua dasawarsa kemudian, angka 
kematian perkotaan masih 18 persen 
lebih tinggi. Perbedaan angka kematian 
kota-desa lebih tinggi lagi untuk bayi 
dan anak-anak kecil. Untuk bayi, angka 
kematian di perkotaan 63 persen lebih 
tinggi pada tahun 1890 dan 49 persen 
lebih tinggi pada tahun 1900, sementara 
untuk anak-anak usia satu sampai empat 
tahun, angkanya berturut-turut adalah 
107 dan 97 persen. Pada tahun 1900, 
umur harapan hidup kaum laki-laki 10 
tahun lebih pendek di wilayah perkotaan 
daripada di pedesaan.66

 Indikator kesehatan kota besar dan 
kota kecil di negara-negara berkembang 
saat ini lebih baik daripada desa, 
sementara hal yang sebaliknya terjadi 
di negara-negara maju ketika mereka 
memiliki pendapatan yang sama pada 
abad ke-19, hal mana mencerminkan 
kemajuan dalam bidang kesehatan dan 
pengobatan umum, serta perbaikan dalam 
sistem pembuangan dan pengaliran air. 
Hal itu juga mencerminkan manfaat 
publik yang disediakan oleh kota-kota 
di negara berkembang saat ini. Jadi, 
keuntungan karena tingkat kepadatan 
yang tinggi tidak terbatas hanya 
pada diperolehnya pendapatan dan 
diciptakannya kekayaan—keuntungan 
tersebut juga terasakan hingga sektor 
sosial.
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 Akibat adanya perbedaan sumber 
kesejahteraan privat dan publik ini, 
bukan hal yang mengejutkan bila kota-
kota besar dan kecil di dunia sedang 
berkembang tumbuh dengan cepat. Yang 
mengejutkan adalah bahwa pergerakan ke 

arah kepadatan ini tidak berlangsung lebih 
cepat. Dan, implikasi kebijakannya? Setiap 
strategi untuk urbanisasi yang lebih baik 
dan lebih saksama harus memasukkan 
upaya untuk memperbaiki layanan publik 
di wilayah-wilayah pedesaan.
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jarakBAB 2

Deng Xiaoping, yang secara 
luas dianggap sebagai arsitek 
kebangkitan Cina sebagai 

sebuah negara adidaya ekonomi, 
menekankan pentingnya keterbukaan 
terhadap pasar  dunia .  Dia  juga 
menekankan pembangunan yang terpadu 
di wilayah-wilayah pesisir negeri, seperti 
Shanghai dan Guangzhou, sebagai 
jangkar yang menghubungkan dengan 
pasar dunia tersebut. Ketika ditanya 
mengenai disparitas kekayaan yang 
makin melebar antara wilayah pesisir 
dan pedalaman Cina, dia menjawab, “Jika 
seluruh Cina ingin makmur, beberapa 
[area] harus kaya sebelum yang lain.”
 Bab ini menunjukkan bahwa semua 
pihak yang berhasil menjalankan agenda 
pembangunan menyetujui gagasan Deng 
tersebut. Akan tetapi, kebijaksanaan yang 
terkandung di dalam pandangannya 
tersebut sering kali luput dari pikiran 
dan perhatian para pemimpin dunia 
berkembang, bahkan beberapa yang 
dihormati sebagai kalangan visioner, 
sebagaimana yang akan ditunjukkan 
dalam bab-bab selanjutnya dari Laporan 
ini. Selama berpuluh-puluh tahun, 
“pertumbuhan yang berimbang secara 
spasial” telah menjadi mantra para 
pembuat kebijakan di banyak negara 
berkembang. Ia menjadi obsesi para 
perencana pembangunan di bekas Uni 

Soviet (lihat Kotak 2.5 di bagian akhir 
bab ini). Dan, ia telah menjadi tujuan 
pemerintah-pemerintah dengan beragam 
warna politik mereka di Republik Arab 
Mesir, Brasil, India, Indonesia, Meksiko, 
Nigeria, Federasi Rusia, Afrika Selatan, 
dan banyak negara berkembang besar 
lainnya. Bahkan, ada komitmen yang 
kuat terhadap pembangunan yang 
berimbang secara spasial dalam sejarah 
ekonomi di banyak negara maju. Inggris 
menjalankannya antara akhir 1920-
an dan 1980-an,1 dan demikian pula 
Kanada antara akhir 1950-an dan akhir 
1980-an.2 Akan tetapi, dalam kasus ini, 
bahkan dengan popularitas kebijakan 
pembangunan yang berimbang ini, 
gagasan Deng tetap sahih.
 Sungguh, konsentrasi aktivitas 
ekonomi dan konvergensi standar 
hidup dapat terjadi secara paralel. 
Pembangunan di Amerika Serikat 
disertai oleh peningkatan konsentrasi 
aktivitas manufaktur yang cepat di area 
yang relatif kecil di belahan timur laut 
dan timur Midwest pada pergantian abad 
ke-20.3 Selama proses ini, pendapatan 
per kapita negara-negara bagian di 
AS (Amerika Serikat) tidak banyak 
mengalami pemerataan, jika tidak 
malah mandek.4 Saat ini, kurang lebih 
separuh dari populasi AS hidup di lima 
negara bagian saja,5 namun disparitas 
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pengangguran di antara negara-negara 
bagian relatif kecil sejak Perang Dunia 
II.
 Konvergensi (semakin setaranya) 
standar hidup di Amerika Serikat 
terbantu oleh kesediaan para pekerja 
untuk “dicabut dari akar mereka” dan 
melakukan relokasi.6 Akan tetapi, 
indikator kesejahteraan dasar telah 
mengalami konvergensi, bahkan di 
negara-negara di mana kesediaan 
semacam itu tidak begitu besar, sebab 
pembangunan sering kali dibarengi oleh 
menyebarnya layanan publik. Contohnya 
adalah Prancis dan Jerman. Walaupun 
Paris menyumbang 28 persen dari 
produk domestik bruto (PDB) Prancis7 

dengan hanya menggunakan 2 persen 
luas lahan negeri itu, angka kematian bayi 
di segenap penjuru Prancis tidak banyak 
berbeda. Daerah tertinggal semacam 
Lorraine memiliki angka tertinggi; 4,5 
kematian per 1.000 kelahiran hidup 
pada 2005, tetapi ini pun tidak terlampau 
jauh dari rata-rata nasional yang sebesar 
3,8.8 Kawasan termaju di Jerman, 
Hamburg—yang memiliki kepadatan 
ekonomi (PDB) €114 juta per kilometer 
persegi—menikmati PDB per kapita 
yang besarnya dua kali lipat dari daerah 
tertinggal Mecklenburg-Vorpommern di 
bagian timur laut negeri dan kepadatan 
ekonomi lebih dari 100 kali lebih tinggi. 
Terlepas dari kepadatan ekonominya 
yang jauh berbeda antara kedua wilayah 
tersebut, tidak ada ketimpangan dalam 
kesejahteraan dasar. Jumlah dokter 
dan tempat tidur di rumah sakit per 
1.000 orang, baik di Hamburg maupun 
Mecklenburg-Vorpommern sangat dekat 
dengan angka rata-rata nasional.9

 Bab ini menampilkan fakta-
fakta yang telah mengenai konsentrasi 
ekonomi di beberapa belahan suatu 
negeri, yang biasanya disebut “daerah 

maju”, dan konvergensi standar hidup 
antara rumah-rumah tangga di daerah-
daerah ini dan standar hidup rumah-
rumah tangga di belahan yang jauh 
atau terpisah, yang disebut “daerah 
tertinggal” di negara yang sama. Di sini, 
diperkenalkan konsep jarak ekonomi 
yang terkait, tetapi tidak sama dengan 
jarak fisik. Bila dipadukan dengan 
kepadatan ekonomi yang didiskusikan 
di Bab 1, jarak [ekonomi] membantu 
mencirikan transformasi spasial yang 
menyertai pembangunan dan penting 
bagi pertumbuhan ekonomi yang 
cepat.
 Temuan-temuan utama:
•	 Seiring pertumbuhan dan integrasi 

suatu negara secara internal, lokasi 
lebih penting bagi aktivitas ekonomi, 
tetapi tidak bagi kesejahteraan 
sosial .  Massa  ekonomi yang 
lebih besar (yang berakumulasi 
di mana perusahaan-perusahaan 
menjalankan produksi mereka) 
dan standar hidup yang lebih tinggi 
(tercermin dalam konsumsi rumah 
tangga, kemiskinan, dan akses ke 
layanan-layanan dasar) bukanlah 
dua hal yang secara spasial searti. 
Selama fase-fase awal pembangunan, 
infrastruktur dan layanan sosial 
cenderung terpusat di berbagai 
area yang memiliki massa ekonomi. 
Akan tetapi, seiring pertumbuhan 
dan integrasi internal suatu negara, 
perbedaan massa ekonomi antara 
daerah maju dan daerah tertinggal 
semakin tajam, sedangkan perbedaan 
standar hidup antara kedua daerah 
tersebut justru menjadi kabur. 

•	 Konsentrasi spasial aktivitas 
ekonomi pada awalnya meningkat 
untuk kemudian menjadi stabil 
dan datar. Ketika perekonomian 
berubah dari agraris menjadi 
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industri, distribusi spasial manusia 
dan produksi ekonomi menjadi 
lebih padat. Dalam tataran negara, 
aglomerasi dan integrasi pinggir kota 
memunculkan wilayah metropolitan 
dan daerah maju yang ditandai oleh 
massa ekonomi yang padat. Proses 
ini pada akhirnya akan berhenti, dan 
distribusi spasial aktivitas ekonomi 
menjadi stabil.

•	 Disparitas spasial dalam standar 
hidup mengikuti pola U-terbalik, 
melebar di tahap-tahap awal 
pembangunan ekonomi, dan tetap 
tinggi untuk kurun waktu yang 
lama sebelum, secara pelan namun 
pasti, menyempit (mengalami 
konvergensi). Ketika sebuah negara 
mengalami tahapan industrialisasi, 
ia mengonsentrasikan modal sumber 
daya manusia dan fisiknya yang 
terbatas di area-area maju, yaitu 
yang memiliki potensi pertumbuhan 
tinggi. Daerah-daerah yang jauh dari 
kepadatan baru ini akan tertinggal. 
Disparitas spasial dalam produktivitas 
dan pendapatan ini bisa bertahan 
selama beberapa generasi, bahkan 
dengan tenaga kerja dan modal yang 
mobil. Sejarah menunjukkan adanya 
divergensi spasial yang “membandel” 
dalam standar hidup di negara-
negara maju saat ini pada tahap awal 
pembangunan mereka, diikuti oleh 
konvergensi yang lambat, bertahun-
tahun setelah mereka memperoleh 
pendapatan tinggi.10

•	 Kemajuan teknologi dan globalisasi 
telah meningkatkan potensi pasar di 
daerah-daerah maju pada negara 
berkembang, mengintensifkan 
konsentrasi  dan menegaskan 
disparitas spasial.  Walaupun 
kekuatan dasar yang membentuk 
geografi ekonomi internal negara-
negara berkembang sama dengan 

yang sebelumnya membangun area 
ekonomi negara-negara yang saat 
ini dikelompokkan sebagai negara 
maju, besarannya telah berubah. 
Pasar internasional yang lebih besar, 
transportasi yang lebih baik, dan 
teknologi komunikasi yang lebih 
canggih berarti  bahwa daerah-daerah 
maju di banyak negara berkembang 
yang terbuka memiliki potensi pasar 
lebih besar daripada yang dipunyai 
negara-negara industri pada tahap 
awal pembangunan mereka. Jadi, 
kekuatan yang menghasi lkan 
divergensi spasial antara daerah 
maju dan daerah tertinggal saat ini 
lebih kuat.

Definisi jarak
Kepadatan, yang didiskusikan di Bab 
1, juga relevan di tataran negara. 
Konsentrasi aktivitas ekonomi yang 
lebih padat memperluas pilihan dan 
peluang. Konsentrasi juga menjamin 
potensi pasar yang lebih besar bagi 
pertukaran barang, jasa, informasi, 
dan faktor-faktor produksi. Bab ini 
mencermati disparitas dalam massa 
ekonomi dan kesejahteraan antararea  
di dalam negara, menghubungkan 
disparitas  ini  dengan jarak dari 
kepadatan ekonomi. Jadi, sementara 
Bab 1 membahas berbagai perubahan 
di skala lokal—di mana dimensi 
spasial yang paling relevan adalah 
k e p a d at a n — b a b  i n i  m e n g u p a s 
transformasi spasial di skala nasional, 
di mana baik kepadatan maupun jarak 
merupakan hal yang relevan. Bab 3 
akan menjelaskan bahwa meskipun 
kepadatan dan jarak juga penting bagi 
kawasan-kawasan di dunia, dimensi 
terpenting di skala internasional 
adalah pembagian—hambatan politis 
bagi aliran barang, kewirausahaan, 
manusia, dan informasi antarbangsa.
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Ketika burung gagak terbang? 
Jarak sebagai konsep ekonomi, 
bukan Euclidean
Jarak menunjuk pada seberapa mudah 
atau sulit bagi barang, jasa, tenaga kerja, 
modal, informasi, dan gagasan melintasi 
ruang. Jarak mengukur seberapa mudah 
modal mengalir, tenaga kerja berpindah, 
barang diangkut, dan layanan disediakan 
antara dua lokasi. Jarak, dalam pengertian 
ini, merupakan sebuah konsep ekonomi, 
bukan semata-mata fisik. Walaupun 
jarak ekonomi secara umum terkait 
dengan jarak Euclidean (garis-lurus) 
antara dua lokasi dan fitur-fitur geografis 
yang memisahkan keduanya, relasinya 
tidak selalu langsung dan lurus. Satu 
alasannya adalah karena jarak untuk 
pertukaran barang tidak sama dengan 
jarak migrasi manusia.
 Untuk perdagangan barang dan 
jasa, jarak mencakup waktu dan biaya 
moneter. Penempatan dan kualitas 
infrastruktur  t ransportas i  ser ta 
ketersediaan alat transportasi dapat 
secara dramatis memengaruhi jarak 
ekonomi antara dua area, meskipun jarak 
Euclidean antararea tersebut boleh jadi 
sama. Dua desa mungkin saja memiliki 

jarak garis-lurus yang sama ke sebuah 
kota, tetapi yang satu dekat dengan 
sebuah jalan raya negara, sementara 
yang lain hanya dilalui jalan yang belum 
beraspal. Berdasarkan jarak garis-lurus 
semacam itu, sebagian besar wilayah 
di India terhubung dengan baik ke 
pasar-pasar daerah permukiman padat. 
Akan tetapi, banyak daerah di India 
kesulitan mencapai pasar karena waktu 
tempuh, yang sangat dipengaruhi oleh 
tipe dan kualitas jalan dan infrastruktur 
transportasi lain (lihat Peta 2.1).
 Untuk mobilitas tenaga kerja, jarak 
juga mencakup “biaya fisik” karena 
keterpisahan dari wilayah yang sudah 
dikenalnya. Antara 1985 dan 1995, 
persentase migran di sebuah provinsi 
di Cina yang berasal dari provinsi lain 
turun ketika jarak antara kedua provinsi 
tersebut meningkat. Dan, terdapat biaya 
tambahan untuk migrasi antarprovinsi 
yang tidak bertetangga.11 Jadi, seperti 
pada perdagangan, jarak ekonomi 
untuk migrasi juga terkait, tetapi tidak 
sama artinya, dengan jarak fisik. Dalam 
Laporan ini, yang dimaksud dengan 
tujuan atau destinasi adalah lokasi yang 
memiliki kepadatan ekonomi terbesar 

Peta 2.1 Akses ke pasar sulit

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
Catatan: Warna yang lebih terang merepresentasikan akses yang lebih besar ke tempat-tempat yang memiliki massa ekonomi.

Panel A. Berdasarkan jarak Euclidean Panel B. Berdasarkan jarak ekonomi Panel C. Jalan di daerah permukiman
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atau potensi pasar terbesar. Dengan 
demikian, jarak , merupakan metafora 
bagi akses ke pasar.
 Hambatan-hambatan yang dibuat 
manusia, termasuk kebijakan, juga 
dapat meningkatkan jarak. Penutupan 
jalan dan barikade lokal—pungutan liar 
dan “uang keamanan”—adalah hal yang 
lazim ketika mengadakan perjalanan 
darat di banyak negara Afrika Sub-
Sahara.12 Dan, di mana otonomi politik 
daerahnya tinggi, fragmentasi teritorial 
biasa dijumpai dikarenakan adanya 
kebijakan proteksi yang dijalankan di 
tataran lokal. Peta 2.2 menunjukkan 
waktu ke permukiman manusia, dengan 
mengasumsikan sedikit atau tiadanya 
hambatan buatan manusia. Jarak bisa 
panjang, bahkan di negara-negara 
berpendapatan tinggi.

Lokasi-lokasi yang dekat dengan 
pasar memiliki keunggulan alam
Pemerintah-pemerintah provinsi 
di Cina pada tahun 1980 memiliki 

kekuasaan administratif yang lebih 
besar berkat reformasi desentralisasi. 
Mereka menggunakan kekuasaan 
ini untuk melindungi perusahaan-
perusahaan setempat—menaikkan 
tarif dan menerapkan larangan atas 
pengapalan dari provinsi lain. Impor 
antarprovinsi turun dari 50 persen PDB 
menjadi 38 persen antara 1992 dan 
1997, sementara penyerapan atas barang 
lokal dalam provinsi naik dari 68 persen 
menjadi 72 persen. Besaran tersebut 
sama dengan barang yang melintasi 
perbatasan AS.—Kanada dan perbatasan 
internasional di Uni Eropa.13 Sistem 
hukou Cina yang mengatur registrasi 
rumah tangga permanen—mengaitkan 
tempat tinggal dengan akses ke barang-
barang konsumen, peluang kerja, 
dan perlindungan sosial—membantu 
mengurangi migrasi internal.14

 Jarak ke kepadatan memengaruhi 
pergerakan spasial  barang,  jasa, 
informasi, pengetahuan, dan manusia. 
Aktivitas laju (pergi-pulang ke tempat 
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Peta 2.2 Jarak bisa panjang bahkan di dunia maju
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Sumber: Kontribusi dari Andrew nelson, lihat Uchida dan nelson (2008) untuk laporan ini.
Tidak ada data
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kerja), migrasi, telekomunikasi, arus 
informasi, dan pengapalan barang 
menghubungkan daerah asal dan daerah 
penerima. Kebanyakan interaksi spasial, 
seperti pembelajaran dan perdagangan, 
menguntungkan. Tetapi, beberapa yang 
lain membahayakan, seperti penyebaran 
penyakit. Faktor utama yang menentukan 
kuat-tidaknya interaksi ini adalah jarak. 
First Law of Geography yang ditulis oleh 
Waldo Tobler menyatakan bahwa “segala 
sesuatu terkait satu sama lain, tetapi hal-
hal yang dekat memiliki hubungan yang 
lebih erat daripada hal-hal yang jauh.”15 
Area-area yang lebih dekat dengan 
kepadatan ekonomi memiliki akses yang 
lebih mudah terhadap interaksi dan 
pertukaran yang menguntungkan.
 Di Indonesia, koneksi jalan yang 
lebih baik memperpendek waktu tempuh 
dan jarak ke pusat-pusat ekonomi, 
menciptakan wilayah aglomerasi yang 
lebih luas. Karena jalan yang baik dan 
akses yang lebih mudah ke pasar, desa-
desa 60 kilometer dari pusat kabupaten 
memiliki aktivitas manufaktur yang 
sama padatnya dengan pusat kabupaten 
itu sendiri, dan daerah pinggiran yang 
terhubung dengan baik menjadi bagian 

dari wilayah aglomerasi. Tetapi, di daerah 
pinggiran yang tidak memiliki jaringan 
jalan yang baik, kepadatan aktivitas 
ekonomi turun dramatis 25 kilometer 
dari pusat (Figur 2.1).
 Keuntungan sampingan karena 
kedekatan dengan kepadatan terlihat baik 
di negara maju maupun berkembang. Di 
negara-negara manufaktur di Eropa, 
pertumbuhan produktivitas faktor 
total suatu area secara positif dan 
signifikan terkait dengan kepadatan 
produksi manufaktur di wilayah-
wilayah sekitarnya. Dan, semakin cepat 
pertumbuhan permintaan wilayah-
wilayah sekitar memberikan stimulasi, 
semakin cepat pula pertumbuhan 
produktivitas faktor total.16 Di Kanada, 
North York dan Waterloo, berkat 
kedekatannya dan berbagai universitas 
riset setempat, menjadi bagian dari 
jaringan teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) Toronto. Perusahaan-
perusahaan yang lebih dekat ke Toronto 
memiliki kinerja yang lebih baik daripada 
perusahaan-perusahaan yang jauh.17

 Fe n om e n a  i n i  t e r u l a n g  d i 
perekonomian yang sedang berkembang. 
Ketika suatu jaringan jalan tol luar kota 
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Sumber: yamauchi, dkk., akan terbit.
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Figur 2.1 Aktivitas manufaktur di Indonesia berkembang pesat di area-area yang dari sisi jarak ekonomi lebih dekat dengan 
kepadatan 
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di Jakarta dibangun pada tahun 1980-
an, banyak perusahaan pindah keluar 
dari pusat kota untuk menghemat 
lahan dan mengurangi polusi. Namun, 
mereka tetap berada dekat dengan 
kawasan metropolitan agar memiliki 
akses ke pasar yang besar.18 Pola yang 
sama, meskipun tidak terlampau tegas, 
berlaku di berbagai aglomerasi Indonesia 
lain, di mana pertumbuhan paling kuat 
terjadi di wilayah pinggiran di sekitar 
kota-kota besar.19 Di Brasil, industri 
bergerak keluar dari São Paolo yang 
padat menuju wilayah pinggiran yang 
upah buruhnya lebih rendah. Mengikuti 
koridor transportasi, industri ini bergerak 
keluar dari São Paolo menuju negara 
bagian tetangganya, Minas Gerais. Di 
Korea Selatan, desentralisasi manufaktur 
awal dari Seoul adalah menuju lokasi-
lokasi pinggiran dalam jarak satu jam 
perjalanan darat. Baru pada tahun 1990-
an, industri mengalami desentralisasi 
ke berbagai kota kecil dan wilayah 
pedesaan.20

 
Cara alami untuk mengurangi 
jarak adalah mengajak orang 
untuk bermigrasi
Suatu daerah yang memiliki aktivitas 
ekonomi padat, melalui peluang pasarnya, 
mendorong perusahaan-perusahaan dan 
tenaga kerja untuk pindah ke sana. 
Menjawab insentif ini, perusahaan dan 
pekerja memperbesar peluang pasar yang 
tersedia di wilayah yang padat. Hasilnya 
adalah suatu proses yang sirkular dan 
kumulatif, di mana wilayah yang padat 
terus-menerus menarik pekerja dan 
perusahaan dari wilayah yang kalah 
atau kurang padat. Dalam proses ini, 
migrasi menyeimbangkan distribusi 
populasi terhadap disparitas spasial 
dalam kepadatan ekonomi. Usaha untuk 
menekan biaya yang terkait dengan jarak 
atau friksi spasial mendorong pergerakan 

orang, perusahaan, dan gagasan—
selain juga barang dan jasa—,dengan 
demikian, membawa daerah yang kurang 
berkembang ke dalam sistem produksi 
nasional. Dengan perdagangan, mobilitas 
orang kiranya menjadi mekanisme yang 
paling potensial untuk mengintegrasikan 
wilayah-wilayah dengan kepadatan 
ekonomi yang rendah dengan pasar-
pasar yang ada di wilayah-wilayah 
dengan kepadatan ekonomi yang tinggi. 
Akan tetapi, agar migrasi internal ini 
mampu menghasilkan konvergensi dalam 
standar hidup, pergerakan populasi yang 
besar perlu ada sepanjang generasi.
 Setiap tahun, sekitar 40 juta 
warga Amerika Serikat berpindah 
tempat tinggal, dan 8 juta orang pindah 
ke negara bagian yang lain.21 Alasan 
mobilitas ini adalah karena produksi 
ekonomi terkonsentrasi di beberapa 
belahan negeri saja (lihat Peta 2.3), 
dan agar memiliki akses ke kepadatan 
ekonomi ini biasanya orang harus 
pindah mendekatinya.
 Orang yang pindah ke wilayah padat, 
secara ekonomis menyumbang produksi 
dan meningkatkan pendapatan mereka. 
Akan tetapi, mereka juga meningkatkan 
persaingan di antara para pekerja di area 
yang padat, menguranginya di area yang 
tidak begitu padat, dan menyumbang 
bagi konvergensi standar hidup antara 
area-area berproduktivitas rendah dan 
area-area berproduktivitas tinggi. Di 
antara negara-negara industri dewasa 
ini, konvergensi yang paling dramatis 
terjadi antara tahun 1870 dan 1913, 
yang terutama digerakkan oleh arus 
besar-besaran manusia dari Eropa 
ke pasar-pasar yang baru di Asia dan 
Amerika. Bagi Irlandia, antara tahun 
1851 dan 1908, migrasi massal ke 
luar negeri menyumbang setidak-
tidaknya sepertiga bagi upaya mereka 
untuk mengejar upah real agar sama 
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dengan pekerja di Amerika Serikat 
dan Inggris—dengan cara mengurangi 
kompetisi di pasar tenaga kerja dalam 
negeri. Berhentinya upaya mengejar atau 
melakukan konvergensi di antara negara-
negara industri pada masa antara dua 
perang dunia terutama disebabkan oleh 
kebijakan imigrasi yang lebih ketat.22, 23

 
Kepadatan di daerah maju, 
jarak untuk daerah tertinggal
A r e a - a r e a  s u b n a s i o n a l ,  b i l a 
diperbandingkan, idealnya didefinisikan 
menurut  kr iter ia  ekonomi yang 
memerhatikan kemampuan masing-
masing untuk menampung pasar tenaga 
kerja dan zona-zona aktivitas ekonomi. 
Akan tetapi, data mengenai area-area 
ekonomi yang fungsional semacam 
itu sulit diperoleh.24 Maka, wilayah 
subnasional lebih lazim didefinisikan 
berdasarkan batas-batas administratif 
atau politis. Definisi semacam itu bisa 
menghasilkan analisis ekonometrik 
yang bias (lihat Kotak 2.1), namun ada 
keuntungannya karena membawa pada 
pemahaman tentang kebijakan yang 
dijalankan di wilayah tersebut. Bab ini 
mengamati area yang didefinisikan secara 
administratif atau politis berdasarkan 
berbagai sumber data yang berbeda, 
mulai dari laporan nasional dan survei-
survei rumah tangga hingga sel kisi 
terestrial seluas 1º lintang kali 1º bujur.
 Dalam Laporan ini, wilayah yang 
maju memiliki kepadatan ekonomi 
tinggi, sementara daerah yang tertinggal 
mempunyai jarak yang jauh ke kepadatan. 
Suatu area punya kemungkinan lebih 
besar untuk menjadi daerah tertinggal 
jika ia semakin jauh dari wilayah maju, 
karena jarak yang semakin jauh dari 
kepadatan mengimplikasikan kurangnya 
integrasi ke dalam ekonomi wilayah 
maju. Hal yang sama juga menyiratkan 
terbatasnya akses ke pasar yang “kental”, 

baik pasar modal, pasar tenaga kerja, pasar 
barang, pasar jasa, maupun gagasan, serta 
luapan pengetahuan dan informasi yang 
disediakan pasar-pasar tersebut. Daerah 
tertinggal biasanya merupakan bagian 
terpencil dari suatu negara dengan satu 
atau lebih ciri berikut: kemiskinan yang 
tinggi, produktivitas dan pendapatan 
yang rendah, pengangguran yang 
tinggi, serta pertumbuhan yang stagnan 
yang secara tipikal merupakan kriteria 
yang digunakan pemerintah untuk 
mendefinisikan daerah tertinggal.
 Di negara-negara berkembang, 
daerah tertinggal biasanya merupakan 
kawasan terpencil di mana kebutuhan 
dasar, seperti akses ke sanitasi dan listrik, 
tidak terpenuhi. Di negara-negara maju, 
daerah tertinggal adalah lokasi dengan 
prospek pekerjaan yang lebih suram 
daripada wilayah maju, meski tidak 
ada perbedaan dalam kesejahteraan 
dasarnya. Jadi, jarak dan akses pasar, di 
dalam Laporan ini, mencakup beragam 
kriteria yang digunakan berbagai negara 
untuk mendefinisikan daerah tertinggal 
(lihat Kotak 2.2).
 D i ke t a hu i  b a hw a  j a r a k  k e 
kepadatan merupakan penyebab 
rendahnya pendapatan per kapita, 
produktivitas tenaga kerja, dan upah 
real—dan tingginya tingkat kemiskinan 
serta pengangguran.  Di Inggris , 
kepadatan ekonomi di London dan 
kawasan tenggara memberikan premi 
upah sebesar 18 persen, yang tidak 
dinikmati oleh wilayah-wilayah yang 
jauh di utara dan barat daya Inggris, 
Skotlandia, serta Wales.25 Di Indonesia, 
potensi profitabilitas perusahaan-
perusahaan tekstil dan sektor lain 
secara negatif terkait dengan jarak-
ke-kepadatan: semakin jauh, semakin 
sedikit keuntungannya. Hal yang sama 
berlaku untuk jarak-ke-kepadatan 
di dalam negeri dan untuk jarak ke 
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pelabuhan internasional dan karenanya 
ke kepadatan yang ditawarkan pasar 
internasional.26 Sekali lagi, daerah 
tertinggal yang tidak mampu menarik 
investasi dan tenaga kerja merupakan 
daerah yang jauh dari kepadatan.
 Sebagaimana di negara-negara 
kaya dewasa ini, jarak ke kepadatan 
memengaruhi pendapatan di negara-
negara pasar yang baru muncul. Di Cina, 
akses pasar yang baik menghasilkan 
upah individual yang lebih tinggi, 

bahkan setelah dipangkas biaya 
individual, sektor, dan lain-lain yang 
terkait dengan provinsi, perbedaan 
biaya hidup, dan berbagai eksternalitas 
dalam modal sumber daya manusia.27 
Di Brasil, daerah-daerah tertinggal yang 
secara ekonomis jauh dari São Paolo 
dan pasar-pasar besar lain memiliki 
upah yang lebih rendah, dan upaya 
memperbaiki prospek pertumbuhan 
suatu daerah banyak bergantung pada 
keberhasilan untuk memotong jarak 

KoTAK 2.1.  Mendefinisikan suatu area: muskil atau NUTS?

Analisis kebijakan subnasional menggunakan 
data area mulai dari unit-unit sampel primer 
yang kecil sampai kabupaten dan negara 
bagian atau provinsi. Biasanya, area-area 
ini merupakan wilayah administratif atau 
politis, yang lebih mencerminkan karakteristik 
historis daripada pola saat ini. misalnya, 
struktur administratif yang ada di negara-
negara anggota Ue umumnya terdiri atas 
dua tingkatan, seperti länder dan kreise 
di Jerman, regions dan départements di 
Prancis, comunidades autonomas  dan 
provincias di Spanyol, serta regioni dan 
provincie di Italia. Nomenclature of Territorial 
Units for Statistics (nUTS) menyediakan 
sebuah klasifikasi tunggal unit-unit teritorial 
untuk menghasilkan statistik regional bagi 
Ue. Dua tingkat administratif pertama 
di sebagian besar negara anggota setara 
dengan nUTS 2 dan nUTS 3. nUTS 1, 
unit lebih besar yang merepresentasikan 
kawasan sosioekonomi yang luas, sering 
kali tidak dijumpai kesejajarannya dalam unit 
administrasi di negara-negara anggota Ue.
 Skala spasial mana yang dipakai, 
atau seberapa baik suatu area subnasional 
didefinisikan, tergantung pada persoalan 
dan informasi yang tersedia. namun, pilihan 
itu dapat secara dramatis memengaruhi 
kesimpulan yang ditarik dari kajian terhadap 
kondisi-kondisi sosial dan ekonomi di berbagai 
negara yang berbeda—karena dua alasan:
•	 Pertama, suatu area tidak didefinisikan 

untuk mengingat persoalan-persoalan 
kebijakan. Sebagai contoh, perbedaan 

tenaga kerja dan kemiskinan dalam-
area bisa jadi sama besarnya dengan 
perbedaan antarwilayah. Perubahan 
apa pun yang terjadi di batas antar-
area dapat memengaruhi hasilnya. 
Implikasi potensialnya secara ringkas 
disarikan oleh judul sebuah makalah 
yang telah menjadi klasik mengenai 
topik ini, “A million or So Correlations 
Coeffisiens”.a

•	 Kedua,  temuan-temuan ana l i t i s 
bergantung pada agregasi atau skala 
spasial, kesalahan ekologis dalam 
memahami karakteristik individual 
berdasarkan data agregat. Kajian 
yang dilakukan oleh robinson (1950) 
mengilustrasikan problem ini.b Agregasi 
yang lebih luas akan menghasilkan 
perbedaan yang lebih kecil antar-unit-unit 
analisis—dan varian yang lebih sedikit. 
Jadi, hasilnya bisa jadi berbeda secara 
signifikan, bergantung pada ukuran 

unit.
 Figur  di bawah ini menunjukkan 
kepadatan aktivitas ekonomi di 16 provinsi 
(länder) dan 439 distrik (kreise) di Jerman. 
Data yang mengalami agregasi sangat 
tinggi mengindikasikan bahwa 30 persen 
PDB dihasilkan di 10 persen wilayah negeri, 
sementara data yang lebih tidak teragregasi 
menunjukkan bahwa hampir 60 persen PDB 
dihasilkan di 10 persen yang sama. Informasi 
agregat bisa membantu, tetapi berhati-hatilah 
dengan biasnya.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009
a. openshaw dan Taylor 1979.
b. Dengan menggunakan data tingkat negara bagian di Amerika 
Serikat, kajian tersebut menunjukkan bahwa proporsi orang 
yang terlahir di luar negeri berkorelasi positif dengan proporsi 
melek huruf dalam bahasa Inggris, menyiratkan bahwa 
orang-orang kelahiran Amerika asli cenderung buta huruf. 
menganalisis relasi yang sama dengan  menggunakan data 
individual menunjukkan korelasi negatif.
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KoTAK 2.2.  Bagaimana negara maju dan negara berkembang mendefinisikan daerah tertinggal: sebuah 
survei cepat

Di dalam Laporan ini, daerah tertinggal 
didefinisikan sebagai tempat yang jauh 
dari kepadatan. Bagaimana definisi ini 
bi la dibandingkan dengan bagaimana 
para pembuat kebijakan di negara-negara 
berkembang dan maju, baik sekarang maupun 
dulu, mendefinisikan daerah tertinggal?
 B i a s a n y a ,  k r i t e r i a  n a s i o n a l 
yang  d igunakan  pemer in tah  untuk 
mengklasifikasikan sebuah wilayah sebagai 
daerah yang “tertinggal”, “belum maju”, atau 
“terbelakang” terkait dengan strategi atau 
kebijakan eksplisitnya bagi pembangunan 
spasial atau regional. Kriterianya mungkin 
samar, mungkin juga saksama. Ia mungkin 
berkaitan dengan satu indikator tunggal 
kinerja ekonomi atau rata-rata tertimbang dari 
beberapa indikator sekaligus. Dan, kriteria 
tersebut bisa jadi mencerminkan definisi 
daerah tertinggal di berbagai skala spasial 
yang berbeda.
•	 Kabur. Kebijakan regional Inggris pada 

tahun 1980-an mengklasifikasikan 
daerah tertinggal sebagai “daerah 
pengembangan” atau “daerah antara”. 
Akan tetapi, undang-undang mengenai 
kriteria untuk menetapkan suatu daerah 
sebagai daerah semacam itu kabur. 
“Dalam menjalankan kekuasaannya sesuai 
aturan bab ini [dalam menentukan daerah 
pengembangan dan antara], Sekretaris 
negara harus mempertimbangkan 
semua keadaan yang aktual dan 
diharapkan, termasuk penggunan 
tenaga kerja dan pengangguran, 
perubahan penduduk, migrasi, dan tujuan 
kebijakan regional.”a

•	 Saksama dan sederhana. Kebijakan 
regional atau “kohesi” Ue untuk periode 
2007−2013 mendefinisikan daerah 
tertinggal sebagai daerah yang layak 
dan pantas mendapatkan bantuan 
menurut “tujuan konvergensi”, setara 

dengan area nUTS 2 dengan PDB per 
kapita kurang dari 75 persen rata-rata 
Ue.b Daerah-daerah ini dianggarkan 
untuk menerima sekitar 71 persen dana 
konvergensi. Tetapi, bahkan di dalam 
kebijakan regional Ue, dana disediakan 
dengan persyaratan yang lebih sederhana 
(dan lengkap) bagi daerah-daerah yang 
PDB per kapitanya tidak hanya kurang 
dari 75 persen rata-rata Ue, tetapi yang 
juga terletak di negara dengan PDB per 
kapita kurang dari 90 persen rata-rata 
Ue. Daerah ini dipandang sebagai daerah 
yang “lebih tertinggal”.c

•	 Saksama dan rumit. Antara 1982 dan 
1987, Departemen Pengembangan 
Industri regional Kanada menggunakan 
i n d e k s  p e m b a n g u n a n  t e r t e n t u 
untuk mengklasifikasikan area yang 
memperoleh alokasi dana sebagaimana 
diatur dalam Program Pembangunan 
Industri dan regionalnya. Indeks 
tersebut menetapkan daerah tertinggal 
memiliki 50 persen pengangguran, 
40 persen pendapatan personal, dan 
10 persen kapasitas fiskal, sehingga 
tersaringlah 15 persen “daerah yang 
paling tertinggal”.d

•	 Definisi dan ukuran yang canggih. Untuk 
mengidentifikasi daerah yang dianggap 
tertinggal, strategi mikroregional meksiko 
menggunakan “indeks marginalisasi” 
yang didasarkan pada indikator-indikator 
akses ke berbagai layanan dasar seperti 
listrik dan air minum, serta indikator 
kualitas kondisi tempat hunian dan 
proporsi pekerja lokal yang mendapat 
upah minim.e Strategi ini terutama 
disasarkan pada komunitas-komunitas 
pedesaan yang terpencil di bagian selatan 
negeri, sebab “keterpencilan komunitas 
pedesaan sering kali mewujud dalam 
kondisi kemiskinan dan keterbatasan 

akses yang substansial ke berbagai 
layanan publik dasar”.f 

 meksiko layak untuk dicatat di sini 
bukan hanya karena kecanggihan ukuran yang 
dipakainya untuk mengidentifikasi daerah 
tertinggal, tetapi juga karena caranya yang 
canggih dalam mendefinisikan wilayah atau 
area. Bukan dengan menetapkan batas-batas 
administratif kasar, meksiko menggunakan 
teknik-teknik sistem informasi geografis 
(gIS) untuk mengetahui kedekatan atau 
proksimitas geografis, identitas etnik dan 
budaya, serta karakteristik geoekonomi.
 Demikianlah kriteria yang digunakan 
masing-masing negara untuk mengidentifikasi 
daerah tertinggal bergantung pada tingkat 
pembangunan dan berbagai pertimbangan 
politis dalam negeri. Tingkat kemiskinan dan 
marginalisasi yang tinggi menjadi kriteria 
ketertinggalan suatu daerah di negara 
berkembang, sementara untuk negara maju, 
kriterianya adalah tingkat pengangguran yang 
tinggi.
 rencana Lima Tahunan yang ke-10 India 
(2002–2007) menetapkan kawasan timur 
laut sebagai daerah “tertinggal” dan “belum 
maju”, sehingga membutuhkan perhatian 
kebijakan yang khusus. Kebijakan regional Ue, 
berdasarkan tujuan konvergensinya, membuat 
provinsi-provinsi khusus bagi “kawasan 
terluar”, yang dianggap membutuhkan 
bantuan tambahan.
 Definisi daerah tertinggal yang 
digunakan di Laporan ini—sebagai area yang 
jauh dari kepadatan—mencakup berbagai 
kriteria tersebut di atas.

Sumber: Kontribusi dari mark roberts.
a. Industrial Development Act 1982, Bab 52, Bagian I, para. 
(3); penekanan dari penulis. b. http://europa.eu/pol/reg/
index_en.htm, “Activities of the european Union—regional 
Policy,” 2008. c. http://europa.eu/pol/reg/index_en.htm, 
“Activities of the european Union—regional Policy,” 2008. 
d. Atkinson dan Powers 1987. e. Villareal 2005; oeCD 2003, 
hlm. 6. f. oeCD 2003.

tersebut.28 Di daerah-daerah maju di 
Brasil, kepadatan ekonomi menghasilkan 
premi upah sebesar 13 persen, sebanding 

dengan yang diperoleh di negara-negara 
Eropa.29,30 Di Meksiko, wilayah pedesaan 
di bagian selatan negeri—yang jauh 
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dari kepadatan ekonomi di Mexico 
City dan Amerika Serikat—memiliki 
upah terendah sekaligus kemiskinan 
tertinggi.
 Di banyak negara, daerah tertinggal 
ditempati oleh kaum etnis minoritas. 
Perbedaan suku, ras, dan agama dalam 
akses ke sumber daya mewujud dalam 
disparitas spasial. Seperti lingkaran 
setan, disparitas antarwilayah yang 
diperparah oleh perbedaan kelompok 
etnik dapat mempersengit perbedaan 
politik dan memunculkan ketegangan, 
membuat divergensi standar hidup 
semakin lebar. Hal tersebut dapat 
memantik konflik sipil yang sulit 
untuk dipadamkan, menyebabkan “ 
kemunduran pembangunan” (lihat 
Kotak 2.3).31

Daerah tertinggal memiliki 
tingkat kemiskinan lebih tinggi, 
daerah maju memiliki lebih 
banyak warga miskin
Tingkat kemiskinan (hitung kemiskinan) 
terkait dengan jarak, sementara massa 
kemiskinan berkaitan dengan kepadatan. 
Dengan kata lain, daerah tertinggal 
cenderung memiliki proporsi warga 
miskin yang lebih tinggi. Sedangkan 
daerah maju cenderung mempunyai 
persentase warga miskin yang lebih 
tinggi di tataran negara, karena padatnya 
penduduk di daerah maju tersebut. 
Daerah pedalaman Vietnam yang 
tertinggal memiliki tingkat kemiskinan 
tertinggi, tetapi daerah-daerahnya yang 
maju dan makmur mempunyai kaum 
miskin dalam jumlah terbesar (lihat Peta 
2.3). Dan, di Honduras, massa kemiskinan 

Thanh Pho
Ho Chi Minh

Thanh Pho
Ho Chi Minh

Hanoi Hanoi

3–18
18–36
36–41
41–48
48–94

2,5–68,6
68,6–145,8
145,8–245,9
245,9–410,6
410,6–2757,3

VIETNAM

Peta 2.3 Daerah pedalaman-tertinggal di Vietnam memiliki tingkat kemiskinan yang 
lebih tinggi, tetapi massa kemiskinannya lebih besar di kawasan pesisirnya yang 
maju

Tingkat kemiskinan:
Persentase orang miskin (%)

Kepadatan kemiskinan

Sumber: The Poverty mapping Project. Colombia University, menggunakan data dari minot, Baulch, dan epprecht, 2003.
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KoTAK 2.3.  Disparitas yang berbahaya: ketika pembagian memperburuk jarak

Literatur akademis menyatakan bahwa 
migrasi tenaga kerja internal merupakan 
kekuatan terbesar yang mendorong terjadinya 
konvergensi ekonomi dan ukuran-ukuran lain 
kesejahteraan rumah tangga di seluruh daerah 
suatu negara. Akan tetapi, perbedaan bahasa, 
agama, etnisitas, dan ras kemungkinan akan 
menjadi salah satu hambatan terbesar bagi 
terjadinya migrasi internal; sebuah dilema 
yang mengganggu para pembuat kebijakan. 
Hambatan-hambatan etnis, bahasa, dan 
agama yang membuat banyak keluarga tidak 
mampu mengambil keuntungan dari peluang 
untuk mencari pekerjaan dan pendapatan di 
tempat lain juga bisa menjadi penghalang 
yang memenjarakan orang miskin di daerah 
tertinggal, melestarikan kemiskinan mereka, 
serta mempertajam perbedaan spasial. 
 Disparitas di Asia Timur. Di 
Thailand, 17 persen masyarakat yang 
tinggal di bagian timur laut merupakan kaum 
miskin; bandingkan dengan 0,5 persen di 
Bangkok. Sekitar setengah kelompok etnis 
minoritas Thailand tinggal di bagian timur 
laut tersebut. Di Indonesia, kemiskinan dan 
indikator-indikator kesejahteraan selalu lebih 
buruk di Kalimantan Barat—tempat tinggal 
kelompok-kelompok etnis minoritas seperti 
Dayak, Bugis, dan Sambas—daripada di 
Jawa, yang merupakan tempat tinggal kaum 
etnis mayoritas Indonesia.
 Disparitas di Asia Selatan. Di India, 
negara-negara bagian Arunachal Pradesh, 
Assam, manipur, meghalaya, mizoram, 
nagaland, Sikkim, dan Tripura merupakan 

daerah tertinggal di sebelah timur laut 
negeri. Kecuali warga Assam, penduduk 
negara-negara bagian tersebut umumnya 
adalah orang yang berbeda suku, berbicara 
bahasa Tibeto-Burma dan Austro-Asiatik, 
serta genetiknya sangat mirip dengan orang-
orang Asia Timur. Hinduisme merupakan 
agama yang dominan, tetapi masuk dan 
berkembangnya Kekristenan telah membuat 
daerah-daerah itu berbeda dari bagian India 
yang lain. menurut ukuran kesejahteraan 
ekonomi dan pembangunan konvensional, 
negara-negara bagian timur laut tersebut 
menduduki peringkat terendah di India.
 Disparitas di Afrika. Sebuah kajian 
terhadap 11 negara Sub-Sahara menemukan 
bahwa etnisitas, tanpa dipadukan faktor 
lain, merupakan alat yang bagus untuk 
memprediksi perbedaan kematian anak, tetapi 
bila dipadukan dengan geografi, etnisitas ini 
bisa memprediksikan probabilitas daya tahan 
hidup anak. misalnya, di Pantai gading, 
kematian di antara anak berusia dua tahun 
turun jauh lebih cepat dari tahun 1970 hingga 
1994 untuk kelompok suku Baoule daripada 
kelompok-kelompok suku lain. Anak-anak 
yang lahir dari perempuan suku Ashanti di 
ghana punya kemungkinan hidup 20 persen 
lebih baik daripada anak-anak lain. Di Uganda, 
anak-anak balita suku Baganda memiliki 
kemungkinan hidup sepertiga lebih baik 
daripada anak-anak balita dari suku lain.
 Kajian dari tahun 2005 mengenai 
ketidakmerataan spasial oleh The World 
Institute for Development economics 

research di United nations University di 
Helsinki (UnU-WIDer) menyebutkan bahwa 
“Ketidakmerataan spasial merupakan sebuah 
dimensi dari ketidakmerataan menyeluruh, 
tetapi ia memiliki signifikansi lebih manakala 
perbedaan spasial dan regional diperparah 
oleh ketegangan politik dan etnis yang lalu 
merongrong stabilitas sosial dan politik.”a 
Pernyataan yang mungkin terdengar agak 
abstrak ini seakan memperoleh bentuknya 
dalam, salah satunya, kekerasan di Kenya 
pada awal tahun 2008, yang menyebabkan 
1.500 orang meninggal dunia dan 250.000 
lainnya kehilangan tempat tinggal. Kekerasan 
berawal dari perselisihan atas hasil akhir 
pemilihan presiden pada akhir Desember 2007, 
yang dengan segera membuka persoalan etnik 
yang lebih dalam sehingga membelah geografi 
ekonomi dan politik Kenya. Pertempuran 
komunal paling sengit terjadi di sekitar kota 
kecil bernama el Doret di rift Valley, dan di 
pinggiran Kisumu di distrik Barat negeri itu. 
rift Valley dan distrik Barat merupakan dua 
dari daerah tertinggal yang secara ekonomis 
di Kenya dan, secara tradisional, merupakan 
tempat tinggal kelompok suku minoritas 
Kalenjin, Lou, Kisi, dan Luhya, yang bersama 
kelompok-kelompok etnik minoritas lain di 
wilayah tersebut memendam kemarahan 
karena kemiskinan dan ketidakacuhan 
pemerintah pusat.

Sumber: Brockerhoff dan Hewett 2000.
a. Kanbur dan Venables 2005.

negara tersebut terkonsentrasi di dua 
daerah maju, Tegucipalga dan San Pedro 
Sula, sementara kawasan timur yang jauh 
memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi 
(Peta 2.4).

Konsentrasi ekonomi di 
daerah maju
Seiring pertumbuhan ekonomi, aktivitas 
ekonomi umumnya menjadi lebih 
terkonsentrasi, bukan sebaliknya. Di 
sekitar seperempat negara-negara 

di dunia—seperti Botswana, Brasil, 
Norwegia, Rusia, dan Thailand—lebih 
dari setengah pendapatan nasional 
dihasilkan di 5 persen luas negara. 
Di separuh dari seluruh negara di 
dunia—seperti Argentina, Arab Saudi, 
Slovenia, dan Zambia—sepertiga atau 
lebih pendapatan nasional dihasilkan di 
5 persen luas negara. Hanya satu dari 10 
negara memiliki massa ekonomi yang 
tersebar, dengan tak sampai sepersepuluh 
pendapatan nasional dihasilkan di 5 
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persen luas negara. Beberapa negara 
yang memiliki penyebaran spasial tinggi 
semacam itu adalah Bangladesh, Belgia, 
Republik Demokratik Korea, Belanda, 
dan Polandia.32

 B a g i a n  i n i  m e n a m p i l k a n 
pengalaman historis dari beberapa 
negara industri yang dipilih. Mencakup 
bentangan waktu lebih dari seabad, bab 
ini menunjukkan bagaimana negara-
negara ini mengalami konsentrasi spasial 
yang meningkat dengan cepat, yang 
lalu disusul dengan munculnya kondisi 
mendatar (leveling off). Pembahasan 
dilanjutkan dengan sejumlah sampel 
dari negara maju maupun berkembang 
untuk mendokumentasikan bagaimana 
konsentrasi massa ekonomi naik atau 
meningkat seiring pembangunan negara 
yang bersangkutan.

Konsentrasi yang meningkat 
dengan cepat di tahap-tahap 
awal pembangunan, kemudian 
grafiknya mendatar
Sul it  untuk mencar i  data  yang 
menjelaskan dengan rinci evolusi 
konsentrasi spasial aktivitas ekonomi.33 
Informasi yang tersedia menunjukkan 
bahwa pembangunan ekonomi, pada 
tahap-tahap awalnya, disertai oleh 

meningkatnya konsentrasi spasial 
secara cepat di sebuah negara. Bukan 
hanya volume aktivitas ekonomi yang 
bertumbuh, tetapi generasinya menjadi 
semakin terpadatkan ke dalam area yang 
lebih sempit. Daerah maju adalah yang 
paling diuntungkan oleh pemadatan dan 
pertumbuhan ini.
 Konsentrasi ekonomi di Ile de 
France—daerah maju di Prancis, yang 
mewakili 2 persen luas negeri tersebut—
meningkat dengan pesat dari sekitar dua 
kali lipat persentase hipotesis pada 1801 
menjadi tiga kali lipat pada 1851 dan 
enam kali lipat pada 1910.34 Konsentrasi 
ekonomi ini terus meningkat, tetapi 
tidak secepat sebelumnya, menjadi 
sembilan kali lipat persentase tersebut 
pada 1960. PDB per kapita Prancis 
tumbuh dari yang semula kurang dari 
$1.000 tahun 1801 menjadi $7.000 
tahun 1960. Namun demikian, dari 
tahun 1960 dan seterusnya, konsentrasi 
ekonominya menjadi stabil, walaupun 
PDB per kapitanya naik tiga kali lipat. 
Di Kanada dan Belanda, peningkatannya 
tidak sedramatis itu, tetapi keduanya 
mengalami pola serupa, yaitu konsentrasi 
yang meningkat secara cepat pada tahap-
tahap awal pembangunan, yang diikuti 
oleh kondisi stabil ketika PDB per kapita 

San Pedro Sula

Tegucigalpa Tegucigalpa
42–57
57–72
72–76
76–84
84–97
Tidak ada data

2,50–35,00
35,00–59,19
59,19–96,63
96,63–318,09
318,09–342,72
Tidak ada data

HONDURAS

Peta 2.4 Tingkat kemiskinan yang tinggi ditemukan di kawasan Honduras timur yang jauh, tetapi massa kemiskinan 
terkonsentrasi di dua daerah metropolitannya, Tegucipalga dan San Pedro Sula

Tingkat kemiskinan
Persentase orang miskin

Kepadatan kemiskinan

Sumber: The Poverty mapping Project, menggunakan data dari robles, 2003.
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mereka telah naik hingga lebih dari 
$10.000 (lihat Figur 2.2).35

 Pola yang sama ditemukan di 
negara-negara berkembang dewasa ini. 
Seiring industrialisasi dan pertumbuhan 
Thailand yang cepat, konsentrasi di 
kawasan metropolitan Bangkok naik 
dari 1,8 pada 1975 menjadi 3,1 pada 
1981, sementara PDB per kapitanya 
meningkat empat kali lipat. Di Brasil 
pun, konsentrasi di São Paolo terkerek 
dari 7,3 pada tahun 1960 menjadi 8,4 
pada tahun 2004, sementara PDB per 
kapita negeri itu naik hampir tiga kali 
lipat.
 Untuk Jepang, selama industrialisasi 
negeri tersebut pasca-Perang Dunia II, 
konsentrasi di wilayah Tokyo meningkat 
dari 7,1 pada tahun 1955 menjadi 
sekitar 8 pada 1970 sementara PDB 
per kapitanya naik lebih dari dua kali 
lipat. Peningkatan konsentrasi spasial 
semacam ini akhirnya akan berhenti 
manakala distribusi spasial aktivitas 
ekonomi di suatu negara menjadi stabil. 
Setelah 1970, konsentrasi di Tokyo 
memang menstabil.

 Di Amerika Serikat, ketika PDB 
per kapita naik secara pesat dari $1.806 
pada 1850 menjadi $4.091 pada 1900,36 
konsentrasi terjadi di jalur manufaktur 
yang meliputi Green Bay-St. Louis-
Baltimore-Portland, yang menyusun tiga 
perempat dari seluruh usaha manufaktur 
di AS Selama kurun waktu 60 tahun 
berikutnya, persentase jalur manufaktur 
tersebut tetap stabil antara dua pertiga 
sampai tiga perempat.37 Terlepas dari 
berbagai perubahan struktural dalam 
perekonomian AS dan pergeseran pola 
konsentrasi, konsentrasi tersebut tetap 
stabil setelah tahun 1960. Bukti lain yang 
mendukung peningkatan konsentrasi 
semacam itu muncul dari turunnya 
persentase lahan yang ditempati oleh 
80 persen populasi AS di daerah-daerah  
terpadat dari 25 persen luas area AS pada 
1900 menjadi 17 persen pada 2000.38

 Ketika suatu negara meraih PDB per 
kapita melampaui $10.000, konsentrasi 
tersebut cenderung berhenti dan 
menstabil, dengan detail yang berbeda-
beda dari satu negara ke negara lain. 
Konsentrasi di daerah maju di Kanada, 
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Figur 2.2 Peningkatan kepadatan massa ekonomi menyertai pembangunan selama berpuluh-puluh tahun, bahkan berabad-
abad

Konsentrasi Indeks konsentrasi

a. Dari pendapatan rendah ke pendapatan menengah b. Dari pendapatan rendah ke pendapatan tinggi

PDB per kapita (dolar AS konstan tahun 2000, ribuan) PDB per kapita (dolar AS konstan tahun 2000, ribuan)

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia membuat estimasi berdasarkan laporan-laporan nasional—buku statistik tahunan dari berbagai tahun di tiap-tiap negara yang termasuk di atas. Data 1890 
untuk Kanada diperoleh dari green (1969). Data tentang Prancis didasarkan pada jumlah penduduk menurut Catin dan Van Huffel (2003); Barro dan Sala-I-martin (2004). Data mengenai Jepang, 
Belanda, dan Spanyol didapat dari The Staff City Populatin Database, Human Settlements group, International Institute for environment and Development (IIeD).
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Prancis, dan Jepang lebih besar daripada 
di Belanda dan Amerika Serikat. Untuk 
negara-negara berkembang, Brasil, 
Indonesia, dan Filipina tampaknya juga 
memiliki konsentrasi spasial yang lebih 
besar daripada Cile atau Thailand.
 
Perbandingan-perbandingan 
konsentrasi internasional saat 
ini mendukung tren historis
Hubungan antara pembangunan dan 
konsentrasi spasial berlaku untuk negara-
negara pada tahap pembangunan yang 
berbeda. Hubungan tersebut berlaku 
untuk negara-negara berdasarkan daerah 
administratif (provinsi di Kanada, 
perfektur di Jepang, oblast di Rusia, 
negara bagian di AS), daerah statistik 
(sembilan kawasan sensus di Amerika 
Serikat, dan tiga kawasan di Ekuador), 
luasan area (sel kisi bumi seluas 1o 
lintang kali 1o bujur).  Dan ia juga berlaku 
untuk berbagai ukuran konsentrasi yang 
berbeda.
 Daerah administratif. Negara 
yang berbeda memiliki jumlah daerah 
administratif yang berbeda pula, yang 
mungkin ukuran geografisnya pun tidak 

sama. Akan tetapi, terlepas dari berbagai 
faktor ini, sebuah pembandingan 
terhadap 24 negara berkembang—
mulai dari Mozambik dengan PDB per 
kapita $211 hingga Yunani yang PDB 
per kapitanya lebih dari $12.000—
menunjukkan pola yang sama dengan 
pola yang pernah dialami Kanada 
dan Prancis dalam sejarah bangsa 
mereka. Persentase PDB nasional yang 
dihasilkan daerah administratif maju 
cenderung meningkat seiring tahapan 
pembangunan (lihat Figur 2.3, Panel 
A).
 Daerah statistik. Daerah statistik, 
kawasan sensus yang luas, bisa jadi berbeda 
dari daerah administratif. Amerika 
Serikat memiliki sembilan kawasan 
sensus tetapi, secara administratif, 
mempunyai 50 negara bagian; Kanada 
memiliki lima kawasan sensus, tetapi 
10 provinsi dan tiga teritori. Kantor 
atau biro statistik suatu negara biasanya 
menggunakan daerah semacam ini 
untuk memeringkat atau menstratifikasi 
kerangka penentuan sampel untuk 
survei rumah tangganya, dengan area 
yang sesuai dengan pembagian geografis 
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Figur 2.3 Ukuran-ukuran yang didasarkan pada laporan nasional, survei rumah tangga, dan data ekonomi yang diskalakan 
secara geografis menegaskan pola historis tentang meningkatnya konsentrasi massa ekonomi seiring tahapan 
pembangunan

a. Daerah administratif
Provinsi, negara bagian, perfektur

Persentase PDB provinsial tertinggi

PDB per kapita 
(dalam $ AS 2000, ribuan)

PDB per kapita 
(dalam $ AS 2000, ribuan)

PDB per kapita 
(dalam $ AS 2000, ribuan)

b. Daerah statistik
Kawasan-kawasan sensus yang luas

Persentase regional tertinggi dari konsumsi rumah 
tangga total

c.  Luasan area
1o lintang kali 1o bujur

% PDB di 5% luasan area

Sumber:Panel a: Laporan-laporan nasional di situs Web atau Buku Tahunan kantor statistik negara. Panel b: Staf Bank Dunia membuat perkiraan berdasar lebih dari 120 survei rumah tangga di lebih 
dari 75 negara; rangkaian data dijelaskan secara detail dalam montenegro dan Him (2008). Panel c: estimasi staf Bank Dunia berdasarkan http://gecon.edu.yale.
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suatu negara, seperti timur dan barat.39 
Terlepas dari perbedaan dalam agregasi, 
data untuk daerah statistik menunjukkan 
relasi yang sama antara konsentrasi, yang 
diukur dengan konsumsi dan bukan 
PDB, dan pembangunan (lihat Figur 2.3, 
Panel B).
 Area lahan.  Sel kisi bumi 1o 
lintang−1o bujur, masing-masing setara 
dengan area seluas 100 kilometer persegi, 
menyediakan resolusi geografis yang 
lebih murni.40 Konsentrasi spasial 
dalam negara, dengan cara ini, bisa 
diukur sebagai persentase PDB nasional 
yang dihasilkan di 5 persen luasan 
lahan terpadat.41 Pola konsentrasi PDB 
dengan pembangunan yang meningkat 
menggunakan data historis sama dengan 
bila kita menggunakan data kontemporer. 
Relasi  antara pembangunan dan 
konsentrasi ekonomi bersifat positif dan 
kira-kira linear ketika membandingkan 
negara-negara berkembang dengan PDB 
per kapita di bawah $10.000. Namun, 
relasi ini mulai “mendatar” manakala 
negara-negara berpendapatan tinggi 
dimasukkan ke dalam sampelnya (lihat 
Figur 2.3, Panel C).
 Me n i n g k at ny a  k on s e nt r a s i 
produksi seiring pembangunan ekonomi 
bukanlah suatu artefak sejumlah wilayah 
subnasional atau daerah tertentu dalam 
suatu negara (lihat Tabel 2.1). Contohnya 
adalah Tanzania, Italia, Prancis, dan 
Swedia, yang memiliki jumlah daerah 
administratif hampir sama (21 atau 
22). Daerah maju di Tanzania, Dar-es-
Salaam menghasilkan 15 persen PDB 
nasional, sementara daerah serupa di 
Italia, Lombardia, 21 persen. Prancis dan 
Swedia, yang memiliki PDB per kapita 
lebih tinggi daripada Italia, juga memiliki 
konsentrasi yang lebih tinggi di daerah 
maju masing-masing negara.
 Untuk negara-negara yang dibagi 
ke dalam lima wilayah atau daerah 

statistik—mulai dari Argentina hingga 
Tajikistan—konsentrasi konsumsi di 
daerah majunya meningkat seiring 
pembangunan. Di antara negara-negara 
dengan luas wilayah berukuran sedang 
(sekitar 300.000 kilometer persegi), 
Ghana dan Republik Rakyat Demokratik 
Laos (keduanya merupakan negara 
berpendapatan rendah) memiliki 
konsentrasi PDB spasial yang jelas-jelas 
lebih rendah sebagaimana terukur dalam 
koefisien Gini spasial42 daripada Polandia 
(negara berpendapatan menengah ke 
bawah) dan Selandia Baru (negara 
berpendapatan tinggi). Polandia dan 
Selandia Baru memiliki koefisien Gini 
spasial yang lebih rendah daripada 
Norwegia dan Amerika Serikat yang 
lebih kaya. Pola ini berlaku untuk negara-
negara kecil dan besar.

Divergensi, kemudian 
konvergensi—antara 
daerah-daerah maju dan 
tertinggal
Ketika produksi didominasi sektor 
agraris, aktivitas ekonomi cenderung 
terdistribusi secara merata antara satu 
tempat dan tempat lain. Perbedaan 
produktivitasnya juga sempit, secara 
alamiah bervariasi menurut kualitas 
tanah dan iklim. Akan tetapi, manakala 
ekonomi berkembang dan produksi 
meluas ke sektor manufaktur dan 
jasa, beberapa daerah menjadi lebih 
menarik bagi banyak perusahaan 
dan pekerja. Beberapa “dikaruniai” 
dengan keunggulan geografis alam atau 
“pertama-tama alam”.43 Misalnya, lokasi 
di pantai yang strategis menjadikan suatu 
daerah secara alamiah sebagai pilihan 
pertama bagi pembangunan pelabuhan 
(seperti New York dan Philadelphia 
di Amerika Serikat). Yang lain, secara 
alamiah, kurang beruntung, daya tarik 
ekonomi mereka mungkin terkait 
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dengan peristiwa historis yang menjadi 
“alam pendukung” mereka. Contohnya 
adalah Boston, yang terselamatkan dari 
kemerosotan ekonomi oleh masuknya 
para pekerja imigran Irlandia yang 
melarikan diri dari bencana kelaparan di 
perkebunan kentang. Bagi para imigran 
Irlandia tersebut, adalah lebih murah 
untuk pergi ke Boston dari Liverpool 
daripada ke New York.
 P e r k e m b a n g a n  e k o n o m i 
menyebabkan integrasi pasar yang 
lebih baik, yang memfasilitasi mobilitas 
orang dan modal, serta memungkinkan 
perdagangan dalam skala yang lebih 
besar, kekuatan yang menguntungkan 
daerah-daerah maju. Dan dengan 
menarik semakin banyak orang dan 
perusahaan, daerah-daerah maju 
menggerakkan terjadinya ekonomi 
aglomerasi, menjadi pusat inovasi 
dan pertumbuhan, serta mendorong 
ekonomi nasional. Akan tetapi, proses 
semacam ini  t idak berlangsung 
seterusnya. Ekonomi aglomerasi mulai 
diikuti oleh kemacetan dan polusi, 
proses disekonomi aglomerasi. Maka, 

konsentrasi spasial di daerah-daerah 
maju mulai mengalami proses menuju 
kondisi di mana grafiknya mendatar.
 Dispar itas  p endapatan dan 
kese jahteraan macam apa  yang 
menyertai pola konsentrasi ekonomi 
yang pada mulanya meningkat, tetapi 
kemudian menjadi mendatar ini? 
Adakah kecenderungan bagi daerah-
daerah tertinggal untuk mengejar 
keterbelakangan mereka bersama 
pertumbuhan ekonomi yang terjadi? 
Apakah peran kebijakan pemerintah 
untuk mendorong konvergensi ini?
 
Untuk negara-negara maju 
dewasa ini, ketidakmerataan 
spasial dalam hal pendapatan 
dan kesejahteraan pada awalnya 
meningkat, lalu secara perlahan 
diikuti oleh konvergensi
Di negara-negara maju dewasa ini, 
pendapatan per kapita antarwilayah 
subnasional pada awalnya mengalami 
divergensi, dan konvergensi baru 
mulai terjadi ketika PDB per kapitanya 
mencapai angka $10.000, yang kemudian 

Tabel 2.1 Perbandingan daerah administratif, statistik, dan geografis terhadap peningkatan konsentrasi spasial aktivitas 
ekonomi yang terjadi seiring dengan pembangunan

Daerah administratif Negara PDB per kapita Jumlah daerah administratif
Persentase PDB 

di daerah maju (%)
Tanzania
Italia
Prancis
Swedia

324
19.480
22.548
31.197

21
21
22
22

15
21
29
29

Daerah statistik Negara PDB per kapita Jumlah daerah statistik
Persentase konsumsi rumah 
tangga di daerah maju (%)

Tajikistan
mongolia
el Salvador
Brasil
Argentina

204
406

1.993
3.597
7.488

5
5
5
5
5

30,2
34,6
43,9
51,6
64,7

Luasan area Negara PDB per kapita Luas area (km2) Koefisien Gini spasial
ghana
Laos
Polandia
Selandia Baru
norwegia

211
231

3.099
11.552
27.301

227.540
230.800
311.888
267.990
304.280

0,48
0,48
0,52
0,55
0,64

Sumber: Informasi daerah administratif untuk Tanzania dikutip dari http://www.nbs.go.tz/nationalaccount/index.htm; informasi untuk Prancis, Italia, dan Swedia dari bagian Annex dalam Growing 
Region Growing Europe. Informasi daerah statistik berasal dari 120 survei rumah tangga atau lebih yang dilakukan selama kurun waktu 2000-an di lebih dari 80 negara; rangkaian data dijelaskan 
secara detail dalam montenegro dan Him (2008). Informasi luasan area diperoleh dari http://gecon.edu.yale yang didasarkan pada informasi tahun 1990.
Catatan: estimasi PDB per kapita adalah dalam konstanta dolar AS 2000 untuk tahun survei rumah tangga.
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Figur 2.4 Ketidakmerataan spasial meningkat dan tetap tinggi sebelum 
secara perlahan menurun ketika PDB per kapita suatu negara mencapai 
$10.000

Koefisien variasi upah atau pendapatan

Sumber: Amerika Serikat: Williamson 1965, Tabel 4; Kerajaan Halsburg: good 1986, Tabel 3; Swedia: Williamson 1965, 
Tabel 4; Spanyol: martinez-galarraga 2007, Tabel 4; Jepang: mutlu 1991.

PDB per kapita (dalam konstanta dolar geary-Khemis internasional, ribuan)

Figur 2.� Disparitas pendapatan dan upah 
subnasional bertahan selama lebih dari �0 
tahun di Kanada dan Prancis

Indeks ketidakmerataan wilayah

Sumber: Kanada: green 1969, Prancis: Williamson 1965.
Catatan: Data area Kanada didasarkan pada upah Departemen 
Pertanian

diikuti oleh relasi U-terbalik (lihat Figur 
2.4, 2.5, dan Tabel 2.2).44

 Antara tahun 1871 dan 1911, 
koefisien variasi PDB per kapita 
antarwilayah di Inggris naik sebesar 
hampir 40 persen.45 Selama periode ini, 
Inggris sedang dalam peralihan dari 
kondisi seperti Namibia modern menuju 
Yordania atau bekas Yugoslavia.46 Setelah 
Perang Dunia II, PDB per kapita di 
Inggris secara perlahan menunjukkan 
konvergensi, yang berlanjut sampai akhir 
1970-an, ketika ketidakmerataan spasial 
menjadi stabil.47

 Di Amerika Serikat, penyebaran 
pendapatan per kapita antarnegara 
bagian meningkat antara tahun 1840 
dan 1880, bersamaan dengan bangkitnya 
lajur manufaktur di utara, dan perang 
sipil serta kejadian-kejadian sesudahnya. 
Akhir perang sipil menandai awal 
integrasi antara negara-negara bagian 
utara dan selatan, dan penyebaran 
spasial pendapatan per kapita pun 
mulai menyempit. Oleh karena negara-
negara bagian di selatan tetap lebih 
bergantung pada pertanian, daerah 
tertinggal di Amerika Serikat mengalami 
sebuah kemunduran pada tahun 1920-an 
yang dikarenakan oleh anjloknya harga 

relatif barang-barang pertanian. Begitu 
persoalan ini menghilang, lambat laun 
konvergensi antara daerah maju dan 
daerah tertinggal kembali berlangsung 
dengan beberapa kali gangguan sampai 
tahun 1990-an, ketika disparitas 
antarnegara bagian di AS mengalami 
stabilisasi.48

 K a n a d a  d a n  P r a n c i s  j u g a 
menunjukkan pola  peningkatan 
disparitas spasial berbentuk-U-terbalik 
yang sama pada tahap-tahap awal 
pembangunan—membentang selama 
dua generasi—yang diikuti  oleh 
konvergensi yang lambat (lihat Figur 
2.5). Di Prancis, penyebaran upah antar-
départements meningkat antara tahun 
1855 dan 1900, ketika konvergensi mulai 
terjadi. Di Kanada, penyebaran spasial 
nilai tambah bruto rata-rata antararea 
meningkat antara tahun 1890 dan 1910, 
berlanjut sampai 1929 dan mulai turun 
menjelang 1956.49 Di Italia, Jerman, dan 
Spanyol, konvergensi pendapatan per 
kapita secara gradual terjadi bertahun-
tahun setelah perekonomian mereka 
mencapai tingkat pendapatan yang 
tinggi—setelah Perang Dunia II—yang 
diikuti oleh disparitas pendapatan yang 
stabil (lihat Figur 2.6).
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 Kebijakan pemerintah dapat 
mendorong konvergensi ini. Di Jepang, 
misalnya, investasi dalam layanan sosial 
di daerah-daerah tertinggal ditingkatkan 
manakala konsentrasi produksi ekonomi 
terakselerasi. Dengan membuat angkatan 
kerja lebih mobil, disparitas geografis 
dalam hal pendapatan dapat ditekan 
(Kotak 2.4).

Untuk negara-negara berkembang, 
disparitas spasial dalam standar hidup 
antarwilayah subnasional pertama-
tama meningkat kemudian menurun 
seiring pembangunan
Dengan membandingkan sejumlah 
besar negara pada berbagai tingkat 
pembangunan akan tersingkap bahwa 
disparitas spasial dalam produk dan 
kesejahteraan per kapita berkurang 
seiring dengan meningkatnya level 
pembangunan (lihat Figur 2.7). Ini sesuai 
dengan realitas bahwa sebagian besar 
negara berkembang berkumpul di bagian 
lereng-naik pada kurva relasi antara 
pembangunan dan ketidakmerataan 
spasial yang berbentuk U-terbalik—
s edang kan negara-negara  maju 
berkumpul di lereng-turun kurva relasi 

tersebut. Kesimpulan ini didasarkan 
pada dua sumber informasi. Sumber 
pertama adalah lebih dari 120 survei 
rumah tangga yang diadakan dilebih 
dari 80 negara berkembang, mulai dari 
Republik Demokratik Kongo yang 
memiliki PDB per kapita di bawah 
$100 hingga Argentina dengan PDB per 
kapita lebih dari $7.500. Sumber yang 
kedua adalah data ekonomi dalam skala 
geofisik sel kisi bumi 1o lintang kali 1o 

bujur untuk 90 negara yang mewakili 
seluruh spektrum pembangunan, mulai 
dari Etiopia dengan PDB per kapita di 
bawah $200, hingga Jepang dengan PDB 
lebih dari $30.000.50

Tabel 2.2 Ketidakmerataan spasial bervariasi menurut fase-fase pembangunan

Negara Ukuran disparitas spasial
Fase pembangunan ekonomi

Awal Tengah Lanjut 
Amerika Serikat 1774 1790 1840 1860

Deviasi relatif PDB per kapita regional untuk rata-rata AS 30 31 56 66
Italia 1861 1911 1936 1951

Indeks angkatan kerja pertanian regional 6,55 9,41 12,7 14,2
Kanada 1910 1911 1941 1951

Indeks angkatan kerja pertanian regional 7,14 9,88 12,6 10,2
Inggris 1767 1795 1867–70 1898–1941

Upah maksimal-minimal dalam sector pertanian di county 3s 11d 8s 2d 11s 0d 7s 4d
Austria 1869 1890 1910

maksimal-minimal angkatan kerja pertanian regional 0,32 0,35 0,40
Spanyol 1860 1941 1955 1975

maksimal-minimal rasio PDB per kapita regional 1,76 2,33 2,22 1,74
Australasia 1860 1880 1900

Koefisien variasi PDB per kapita regional 0,30 0,35 0,10

Sumber: Amerika Serikat: good 1986; Italia: Williamson 1965; Kanada: Williamson 1965; Inggris: Hunt 1986; Austria: good 1986; Spanyol: martinez-galarraga 2007; Australasia (Australia, Selandia 
Baru, dan Tasmania): Cashin (1995).
Catatan: Untuk Spanyol, maksimalnya adalah yang lima teratas, sementara minimalnya lima terbawah. Untuk Inggris, mata uang yang dipakai adalah shilling dan peni.
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Hall 1991.
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KoTAK 2.4.  Memperbaiki disparitas geografis di Jepang pascaperang

Pada tahun 1970, Perdana menteri eisaku 
Sato dan jajaran Kabinetnya memperkenalkan 
rencana Pembangunan ekonomi dan 
Sosial Baru serta rencana Pembangunan 
Spasial Terintegrasi Baru (Shin-Zenso). 
Tujuan program ini adalah untuk mengatasi 
disparitas standar hidup, sebagai akibat dari 
pertumbuhan yang pesat di kawasan-kawasan 
industri di sekitar Tokyo, nagoya, dan osaka 
di Pesisir Pasifik selama tahun-tahun awal 
pascaperang. Sebuah kutipan berikut yang 
diambil dari Shin-Zenso menjelaskan secara 
ringkas visi pemerintah tersebut:
 
 Dari sekian banyak persoalan yang terkait 

dengan disparitas spasial, disparitas 
standar hidup merupakan permasalahan 
yang lebih serius daripada disparitas 
pendapatan per kapita. Dari sudut 
pandang ini, penyediaan layanan dasar 
dan pendirian berbagai institusi sosial 
harus dipercepat di kota-kota pedesaan, 
sementara kebijakan baru mesti diadopsi 
untuk memperbaiki kondisi hidup di 
wilayah-wilayah sekitarnya, sehingga 
terangkat sampai di atas tingkat minimal 
tertentu.

 rencana ini terus menyediakan 
investasi publik dalam layanan dasar dan 
institusi sosial (semisal utilitas umum, 
fasilitas medis, dan bangunan sekolah) di 
kawasan industri. Akan tetapi, investasi 
tambahan dibuat di daerah-daerah yang 
belum berkembang, untuk mencapai, setidak-
tidaknya, tingkat standar hidup minimal di 
semua tempat. Hasilnya, dalam kurun waktu 

yang relatif singkat keseimbangan layanan 
dasar dan institusi sosial di daerah-daerah 
tertinggal bila dibandingkan dengan kawasan 
industri terjadi (lihat Figur di bawah, sebelah 
kanan).
 Baik dana alokasi umum pemerintah 
pusat maupun Program Investasi dan Pinjaman 
Fiskal sangat penting untuk memobilisasi 
sumber-sumber daya keuangan. Dana alokasi 
umum pemerintah pusat menyediakan 
anggaran yang secara khusus diperuntukkan 
bagi pemerintah daerah. Di antara dana 
alokasi umum yang dikhususkan tersebut, 
sejumlah besarnya dialokasikan untuk 
investasi dalam layanan dasar (misalnya, 
jalan pedesaan) dan institusi sosial dengan 
beban biaya yang ditanggung bersama dengan 
pemerintah daerah.
 Program Investasi dan Pinjaman 
Fiskal mengumpulkan dana publik dari 
berbagai sumber seperti simpanan pos dan 

premi asuransi pensiun publik kemudian 
menyalurkannya bagi investasi dalam 
perumahan dan institusi sosial guna 
meningkatkan taraf kesejahteraan di 
daerah tertinggal. Kebijakan ini efektif 
untuk mengumpulkan investasi dalam 
jumlah besar demi terwujudnya standar 
hidup dasar yang universal. Pendapatan 
per  kap ita  antara daerah maju  dan 
tertinggal mengalami konvergensi selama 
tahun 1970-an (lihat Figur di bawah, 
sebelah kanan). migrasi tenaga kerja 
dar i  daerah pedesaan ke perkotaan 
sangat tinggi pada 1950-an dan 1960-an, 
sebelum menjadi stabil pada pertengahan 
1970-an.

Sumber: Dewan Kabinet 1972; Hayashi 2003; Kamada, 
okuno, dan Futagami 1998; Kementerian Keuangan 2008; 
nakajima 1982; okuma 1980; Dana Kerja Sama ekonomi 
Luar negeri 1995; Institut riset Kebijakan untuk Tanah 
2001; Sakamaki 2006.
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 D at a  su r ve i  r u ma h  t ang g a 
memberikan keunggulan tambahan 
karena konsumsi rumah tangga individual 
merupakan ukuran kesejahteraan yang 
lebih baik daripada pendapatan. Rumah 
tangga-rumah tangga yang serupa di dua 
wilayah yang berbeda dari suatu negara 
berkembang bisa memiliki gap rata-rata 
konsumsi rumah tangga sebesar 70 persen 
semata-mata karena lokasinya.51 Di 
Nikaragua, rumah tangga beranggotakan 

enam orang dengan kepala keluarga laki-
laki berpendidikan dasar serta berusia 
40 tahun di Matagalpa-Jinotega yang 
termasuk daerah tertinggal mengonsumsi 
setengah dari yang dikonsumsi keluarga 
berkarakteristik sama persis di daerah 
maju Managua. Di Kanada dan Amerika 
Serikat, sebuah rumah tangga di daerah 
yang memiliki PDB per kapita terendah 
mengonsumsi 20 persen lebih sedikit 
daripada rumah tangga yang sama di 
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daerah ber-PDB tertinggi. Di Jepang, 
daerah tempat tinggal tidak terlalu 
menentukan besaran konsumsi.
 Ketika negara menjadi semakin 
maju, disparitas kesejahteraan yang 
dipicu oleh soal lokasi memudar.52 Pola 
ini berlaku setelah mempertimbangkan 
luas area suatu negara dan jumlah daerah 
administratifnya. Di antara negara-
negara yang dibagi ke dalam lima area, 
Bangladesh dan Kamboja, keduanya 
ber-PDB per kapita di bawah $300,53 
memiliki gap spasial konsumsi antara 
daerah maju dan tertinggalnya, berturut-
turut, sebesar 89 persen dan 73 persen. 
Untuk Kolombia dan Thailand (dengan 
PDB per kapita kira-kira $2.000), gap 
yang sama besarnya adalah sekitar 50 
persen. Untuk Kanada (dengan PDB 
per kapita $20.000), gapnya di bawah 
25 persen. Di antara negara-negara 
berukuran menengah, disparitas spasial 
dalam hal kesejahteraan mengikuti pola 
yang sama, menurun seiring spektrum 
dari negara berkembang ke negara 
industri. Hal yang sama berlaku untuk 
negara-negara yang lebih kecil dan lebih 
besar (lihat Tabel 2.3).

Negara-negara yang berkembang 
dengan cepat mengalami 
disparitas spasial pendapatan 
yang melebar
Pertumbuhan negara-negara Asia Timur 
lebih cepat daripada pertumbuhan 
ekonomi dunia dan pertumbuhan 
berbagai kawasan berkembang lain. 
Dengan beralih dari sistem ekonomi 
terpusat ke sistem pasar, negara-negara 
Eropa Timur dan Asia Tengah juga 
tumbuh lebih cepat daripada dunia (lihat 
Figur 2.8). Sebagaimana terjadi pada 
tahap-tahap awal pembangunan di dunia 
industrial dewasa ini, pembangunan di 
Asia Timur, Asia Tengah, dan Eropa Timur 
telah mengakibatkan meluasnya gap. Di 
Asia Tenggara, disparitas pendapatan 
antara daerah maju dan tertinggal telah 
melebar (lihat Figur 2.9). Di Cina pun, 
penyebaran spasial dalam PDB per kapita 
telah mengalami peningkatan selama 
dasawarsa terakhir (lihat Figur 2.10). 
Semuanya ini konsisten dengan temuan-
temuan program riset UNU-WIDER.
 Di Eropa Timur dan Asia Tengah, 
d ispar itas  produkt iv itas  tenaga 
kerja dan pendapatan antarwilayah 
subnasional juga meningkat. Di Rusia, 
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Figur 2.� Perbandingan kontemporer berbagai negara yang menunjukkan bahwa 
disparitas kesejahteraan antarwilayah subnasional turun seiring pembangunan 
ekonomi
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Sumber: Panel a: Staf Bank Dunia membuat estimasi berdasar lebih dari 120 survei rumah tangga yang diadakan selama tahun 2000-an di 
lebih dari 80 negara; Panel b : Staf Bank Dunia membuat estimasi berdasar http://gecon.edu.yale, yang menyediakan informasi untuk tahun 
1990.
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pendapatan per kapita di wilayah-
wilayah subnasional yang tertinggal pada 
tahun 1985 adalah setengah dari rata-
rata nasional, sementara di daerah maju 
dua kali lipat dari rata-rata nasional. 
Selanjutnya, pendapatan per kapita 
di daerah tertinggal turun menjadi 
seperempat rata-rata nasional, sedangkan 
di daerah maju meningkat menjadi lima 
kali lipat rata-rata nasional.54 Divergensi 
ini terjadi selama pembentukan kembali 
sistem ekonomi Rusia, sehingga aktivitas 
ekonominya mulai merespons variasi 
potensi pasar spasial (lihat Kotak 2.5). 
Serupa dengannya, Republik Ceko, 
Hungaria, Polandia, dan Republik 
Slovakia telah mengalami peningkatan 
d ispar it as  spas ia l  ant ar wi layah 
subnasional mereka sejak transisi 
digulirkan (lihat Figur 2.11).
 Negara-negara Asia Timur dan 
Eropa Tengah tampaknya berada di 
lereng naik kurva U-terbalik. Aktivitas 
ekonomi masih terkonsentrasi di 
sejumlah kecil daerah maju, di mana 
aglomerasi ekonomi meningkatkan 
produktivitas, upah, dan pendapatan per 
kapita mereka. Daerah-daerah tertinggal, 
yang belum terintegrasi secara sempurna 
ke dalam perekonomian nasional, belum 
memperoleh luapan kemajuan dari 
daerah maju tersebut.
 Dinamika divergensi geografis 
di Asia Timur, Eropa Timur, dan Asia 
Tengah secara umum bisa digambarkan 
sebagai “pergerakan menuju puncak”. 
Semua upah rata-rata dan pendapatan 
rumah tangga wilayah subnasional 
mengalami peningkatan, meskipun 
peningkatan terbesar diperoleh oleh 
kawasan maju.55 Di antara provinsi-
provinsi termiskin di Cina, kawasan Barat 
Daya memiliki tingkat pertumbuhan 
PDB per kapita sebesar 7,7 persen 
selama 1979−1998, kawasan Tengah 
7,8 persen, dan Barat Laut 8,4 persen.56 

Tabel 2.3 Survei rumah tangga dan data mengenai produk bruto subnasional 
mendukung pola penurunan disparitas spasial dalam hal kesejahteraan 
seiring dengan pembangunan

Daerah 
statistik Negara 

PDB per 
kapita

Jumlah 
daerah 

statistik

Disparitas konsumsi rumah 
tangga (rasio maksimal-minimal) 

daerah maju-tertinggal 
Kamboja
Bangladesh
Kolombia
Thailand
Argentina
Kanada

234
286

1.989
2.109
7.489

23.392

5
5
5
5
5
5

1,89
1,73
1,54
1,52
1,48
1,22

Luas area Negara 
PDB per 
kapita

Luas area 
(km2)

Disparitas produk per kapita 
bruto (rasio maksimal-minimal) 

daerah maju-tertinggal 
Filipina
Polandia
Selandia Baru
norwegia
Jepang

920
3.099

11.552
27.301
33.280

300.000
311.888
267.990
304.280
364.600

5,43
4,63
3,35
1,78
0,35

Sumber: estimasi disparitas konsumsi diperoleh dari lebih dari 120 survei rumah tangga yang dilaksanakan selama tahun 
2000-an di lebih dari 80 negara. estimasi disparitas produk bruto berasal dari informasi yang dikumpulkan pada tahun 1990.
Catatan: estimasi PDB per kapita didadasarkan pada konstanta dolar AS 2000 untuk tahun dalam survei. 
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Negara-negara Asia Timur mengalami 
penurunan jumlah kemiskinan yang 
fenomenal dari lebih 450 juta orang 
yang hidup di bawah $1 per hari pada 
tahun 1990 menjadi sekitar 120 juta pada 
2007.57 Untuk Eropa Timur dan Asia 
Tengah, divergensi antara tahun 1998 
dan 2003 terkait dengan berkurangnya 
jumlah warga miskin yang hidup di 
bawah $2 per hari sebanyak 40 juta, 
terutama dikarenakan massa kemiskinan 
terdapat di kawasan maju.58 
 
Beberapa negara yang secara relatif 
berpendapatan menengah mengalami 
konvergensi
Di Brasil yang berpendapatan menengah 
ke atas, penyebaran pendapatan per 
kapita negara bagian terhadap rata-rata 
nasional turun dari koefisien variasi 
sebesar 0,65 pada tahun 1970 menjadi 
0,49 pada 1995.59 Cile mengalami 
konvergensi PDB per kapita antarwilayah 
subnasionalnya antara 1960 dan 2001, 
ketika PDB per kapitanya melonjak lebih 
dari dua kali lipat dari $4.270 menjadi 
$10.538.60 Afrika Selatan yang termasuk 
dalam kategori negara berpendapatan 
menengah ke atas juga mengalami 
konvergensi pendapatan per kapita 
antara kota-kota kecil dan kota-kota 
besarnya selama kurun waktu 1990–
2000.61 Untuk Kolombia, sebuah negara 
dengan perekonomian yang relatif 
tertutup, rasio PDB per kapita antara 
departamento Santafe de Bogota yang 
maju dan departamento Choco yang 
tertinggal turun dari 10 menjadi 6 selama 
kurun waktu 1950–60 dan menjadi 3,1 
pada 1990.62 

Ketika  pe ndapatan me ngalami 
divergensi, kesehatan dan pendidikan 
mengalami konvergensi
Indikator Pembangunan Milenium 
subnasional antarwilayah banyak negara 

berkembang mengalami konvergensi, 
sehingga meskipun disparitas pendapatan 
dan kemakmuran material meluas, 
kesejahteraan dasar menjadi lebih setara. Di 
Indonesia, koefisien variasi antarprovinsi 
untuk rata-rata tahun sekolah turun dari 
0,43 pada 1971 menjadi 0,15 pada 2000 
dan untuk tingkat kemiskinan turun 
dari 0,42 menjadi 0,35.63 Di Thailand, 
angka kematian bayi menyempit dari gap 
maksimal-minimal sebesar 6 persentase 
poin antara daerah maju dan tertinggal 
pada tahun 1980 menjadi 0,7 persentase 
poin pada 2000,64 mendekati rata-rata 
nasional sebesar enam kematian per 1.000 
kelahiran hidup. Di Vietnam, gap dalam 
tingkat malnutrisi antara daerah maju dan 
tertinggal turun dari 20 persentase poin 
pada 1998 menjadi 15 persentase poin 
pada 2004, mengikuti tren membaik yang 
terjadi di segala bidang.65 Di Cina, indeks 
pembangunan manusia menurun antara 
1995 dan 2003. Disparitas antara provinsi 
yang paling maju (Beijing) dan provinsi 
yang paling terbelakang (Tibet) turun dari 
0,26 pada 1995 menjadi 0,19 pada 2003 
untuk indeks harapan hidup, dan dari 0,50 
menjadi 0,32 untuk indeks pembangunan 
manusia. Jurang tingkat kemelekan 
huruf juga menurun antara 1990 dan 
2003, dari 58 menjadi 51 persentase 
poin.66 Konvergensi kesejahteraan dasar 
di negara-negara Asia Timur yang 
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KoTAK 2.5.  Inefisiensi spasial dan runtuhnya Uni Soviet

Bumi memiliki banyak tempat yang keras 
dan sulit, tetapi tidak banyak pemerintah 
yang mengerahkan energi begitu besar untuk 
membangun tempat-tempat semacam itu 
seperti rusia semasa Uni Soviet.
 Usaha untuk membangun wilayah timur 
rusia mengalami peningkatan substansial 
semasa kekuasaan Stalin. Industrialisasi 
yang diwajibkan mencoba mengalihkan 
produksi ke timur dan menciptakan basis 
ekonomi baru di jantung geografis negeri 
tersebut. Penyetaraan massa ekonomi 
(khususnya industri) di seluruh penjuru rusia 
dipandang sebagai cara untuk membuat 
pembangunan memiliki efek seragam di 
semua tempat. “Pertumbuhan industri 
yang berimbang” terus menjadi slogan 
untuk jangka waktu yang lama. Pada tahun 
1930-an, wilayah-wilayah baru menerima 
lebih dari 50 persen investasi pusat, yang 
terutama diarahkan untuk pengembangan 
sektor pertanian. Wilayah-wilayah tersebut 
menyerap modal hanya pada awalnya. 
Pengaruh kasat matanya terlihat selama 
Perang Dunia II, walaupun kawasan yang 
paling produktif adalah yang dekat dengan 
fron, seperti Ural-Volga, di mana 58 persen 
pabrik yang dievakuasi dari belahan barat 
Uni Soviet ditempatkan.
 Upaya terpusat dan terpimpin untuk 
menyebarkan massa ekonomi ini menghasilkan 
sesuatu yang sungguh menyedihkan. Alexei 
Mints, spesialis geografi (geografer) Soviet, 
menganggap klaim bahwa investasi terpimpin 
mampu membangkitkan daerah tertinggal 
dan menciptakan kota “dari ketiadaan” 
dalam waktu lima tahun sebagai propaganda 
semata. realitasnya lebih menjemukan: 
“pembukaan” kawasan timur yang mentah 
berbarengan dengan pertumbuhan manufaktur 

di barat. Peralihan ke timur, demikian tulis 
mints, terutama terjadi di belahan eropa.a 
Pada kenyataannya, demografi dan geosenter 
ekonomi rusia hanya bergerak ke arah timur 
sejauh Sungai Belaya di Bashkiria pada tahun 
1990; delapan dari sebelas zona waktu rusia 
berada di sebelah timur sungai tersebut. 
Siberia yang industrialis memang mengalami 
pertumbuhan pesat, tetapi persentasenya 
tidak sampai seperlima di bawah sistem harga 
Soviet yang lebih mementingkan barang jadi di 
atas barang mentah, transportasi, dan energi 
(tabel di bawah).
 Infrastruktur sosial Soviet bertumpang-
tindih dengan pembangunan industrinya. 
Pusat-pusat kesehatan, sekolah, tempat 
rekreasi, budaya, olahraga, dan fasilitas 
perumahan komunal—disebut sotscultbyt—
biasanya dimiliki oleh perusahaan. Keadaan 
tumpang-tindih ini terutama tampak jelas di 
daerah-daerah terpencil, seperti kota noril’sk. 
Tradisi ini, secara paradoksal, digabungkan 
dengan redistribusi dana antardepartemen 
sektoral dan regional. Keuntungan diambil 
dan kemudian dibagikan lagi—tidak harus 
ke tempat yang sama—dalam bentuk barang 
modal dan aset. Persentase perusahaan di 
bawah yurisdiksi Uni mencapai 70 persen 
pada masa pemerintahan Stalin dan Brezhnev. 
Pemerintah pusat (Sovmin) mengontrol tak 
sampai 20 persen dari keuntungan industri 
yang diperoleh di tanah rusia.
 Dekonsentrasi industri, bersama 
dengan distorsi sistem harga dan perlombaan 
senjata yang mahal, menyeret Uni Soviet 
pada keruntuhannya. Pada akhir 1980-an, 
baik kalangan elite maupun masyarakat 
luas di hampir semua wilayah atau republik 
mengklaim bahwa mereka menanggung beban 
atas tanah yang hasilnya justru “memberi 

makan orang lain”. Slogan khozraschet 
(pembiayaan dan pelaporan ekonomi mandiri) 
regional segera berkembang menjadi isu 
separatisme politik dan turut menyumbang 
bagi bubarnya Uni Soviet.
 Setelah Uni Soviet runtuh, Federasi 
rusia menjadi lebih terintegrasi dengan pasar 
dunia. rusia mendapati dirinya memiliki lebih 
banyak sumber daya, tetapi lebih sedikit 
penduduk. revaluasi pasar sumber daya 
dan aset menyusutkan massa ekonomi dari 
zona-zona yang jauh, tetapi infrastruktur 
yang melemah tidak mengurangi, dan dalam 
beberapa kasus, justru meningkatkan jarak 
ekonomi. Layanan publik yang terkait industri 
juga runtuh tahun 1990-an, ketika perusahaan-
perusahaan diprivatisasi atau dialihkan dari 
sotscultbyt mereka ke kekuasaan pemerintah 
kota. Selama beberapa waktu semasa 
pemerintahan yeltsin, pemasukan pemerintah 
federal dan regional/lokal secara resmi setara 
(50:50). namun, pada tahun 2000-an, 
keadaan berubah dan angin lebih memihak 
Federasi (60:40 ketika pembayaran utang 
luar negeri harus dilakukan, dan kemudian 
menjadi 55:45). Akan tetapi, pengeluaran 
tetap pada rasio 50:50 karena transfer yang 
meningkat.
 Dewasa ini, relasi keuangan pusat-
daerah kembali didasarkan pada prinsip 
redistribusi, meskipun tidak seketat seperti 
semasa Uni Soviet. namun, industri kini lebih 
berbasis minyak bumi dan bahan mentah. 
Setelah berpuluh-puluh tahun menjalankan 
rencana penyetaraan, ekonomi rusia kini 
mengalami disparitas yang melebar dalam 
hal produk per kapita regional.
 Figur di atas menunjukkan hal ini untuk 
tahun 1990 dan 2005, menggunakan metode 
dan harga Soviet lama (material neto) dan 

Pergeseran spasial di Federasi Rusia, 1900−2000

Indikator/kawasan 1900 1925 1950 1975 2000 1900 1925 1950 1975 2000
Jumlah pekerja, juta Produksi, miliar rubel, harga 2000

Angka absolut 1,9 2,2 10,8 21,4 13,3 22 37 579 4,705 4,759
Berdasar tipe kawasana Persen Persen (pada harga saat ini)
Industri lamab 64 61 42 40 33 50 65 68 42 32
eropa baru 30 33 39 41 47 33 31 27 38 40
Timur (Asiatik) 6 6 19 19 20 17 4 5 20 28

Perhitungan penulis berdasarkan berbagai sumber statistik dan literer. b. Termasuk St. Petersburg dan daerah pinggirannya, pusat (termasuk nizhniy novgorod) dan Ural-tengah.
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berkembang pesat dicontohkan oleh 
Malaysia (lihat Figur 2.12).
 Di negara-negara bagian di 
Meksiko, tingkat melek huruf orang 
dewasa dan kematian bayi mengalami 
konvergensi selama kurun waktu 1940–
2002, sebagaimana halnya dengan 
tingkat harapan hidup dan lama sekolah 
selama 1990–2002.67 Di Mesir, perbedaan 
tingkat pendidikan dasar untuk murid 
perempuan antara provinsi yang paling 
maju dan yang paling tertinggal telah 
menyempit dari 41 persentase poin 
pada 1995 menjadi 25 pada 2004, 
sebagaimana juga tingkat melek huruf 

dan gap genderdalam hal melek huruf 
antara 1986 dan 2001.68

produk regional bruto (PrB) yang baru. Dua 
daerah yang paling maju, oblast Tyumen di 
Siberia Barat dan moskow di tengah, tetap 
memegang kendali. Akan tetapi, gap antara 
daerah maju dan tertinggal membubung 
tinggi dari 5 menjadi 43. Dengan sistem 
redistribusi, gap antara daerah maju-
tertinggal dalam hal pendapatan personal 
rata-rata di tiap-tiap area pada tahun 2005 
adalah 11. Hanya 20 dari 88 kawasan 
melampaui rata-rata rusia dalam PrB per 
kapita, dan hanya 22 dalam pendapatan. 
Kebanyakan daerah tertinggal memangkas 

gap standar hidup tersebut dengan bantuan 
transfer dari kawasan lain.
Kesejahteraan di daerah-daerah terpencil 
menjadi tidak begitu bergantung pada massa 
ekonomi di rusia kontemporer. Tren ini 
dianggap tidak memuaskan oleh sementara 
pengamat dan pembuat kebijakan di rusia, 
tetapi apa yang harus dilakukan dengannya 
tidaklah jelas. Perdebatan kebijakan berkisar 
di antara dua visi yang saling bertentangan: 
menjalankan sistem redistributif dengan 
pembagian keuntungan dari minyak dan 
gas bumi secara luas, atau diversifikasi 

perekonomian regional berbasis aktivitas 
industri-militer dan inisiatif penelitian dan 
pengembangan. Sementara perdebatan 
tersebut terus bergulir, pengalaman rusia di 
bawah pemerintah Uni Soviet menawarkan 
pelajaran kebijakan yang penting. Secara 
khusus bagi sebuah negara yang sangat luas, 
pilihan kebijakan spasial dan efisiensi mereka 
bisa berarti perbedaan antara kemajuan atau 
kemandekan ekonomi.

Sumber: Kontribusi dari Andrey Treyvish.
a. mints, 1974, hlm. 20-54.
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KoTAK 2.5.  Inefisiensi spasial dan runtuhnya Uni Soviet (lanjutan)

Catatan: garis vertikal menunjukkan kisaran nilai dalam suatu area, dan bentuk berlian merepresentasikan area rata-rata.

Perbedaan dalam produk regional melebar
harga saat ini, persen dari rata-rata rusia

Produk material neto, 1990 
11 kawasan makro, 73 kawasan, RSFSR = 100

Produk regional bruto, 2005 
11 kawasan makro, 79 kawasan, RF = 100
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Figur 2.11 Disparitas pendapatan melebar ketika negara-negara Eropa Timur 
beralih dari sistem perekonomian terpusat ke sistem perekonomian pasar

Sumber: ezcurra dan Pascual 2007.
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 Tidak semua negara mengalami 
konvergensi spasial dalam Indikator-
indikator Pembangunan Milenium 
mereka. Negara-negara di Asia Selatan 
dan Afrika masih memiliki disparitas 
internal yang lebar. Di India dan Sri 
Lanka, disparitas antarnegara bagian 
tetap besar antara tahun 1981 dan 
1991,69,70 meskipun ada beberapa 
perbaikan baik di skala nasional maupun 
di daerah-daerah yang tertinggal. Di Sri 
Lanka, kemiskinan berkurang di semua 
provinsi antara 1991 dan 2007, dengan 
penurunan tercepat terjadi di provinsi 
barat yang telah maju.71 Di Kenya, gap 
tingkat partisipasi pendidikan dasar 
dan menengah antarprovinsi tetap lebar 
antara tahun 1999 dan 2004, tetapi, yang 
lebih penting, semua daerah mengalami 
kemajuan, termasuk daerah Timur Laut 
yang tertinggal.72

 
Apa Perbedaan bagi negara 
berkembang dewasa ini?
Dalam buku The Wealth of Nations, yang 
diterbitkan pada tahun 1776, Adam 
Smith menulis, “Di pinggir lautlah, 
dan di sepanjang tepian sungai yang 
bisa dilayari, industri dari segala jenis 
secara alamiah mulai membiakkan dan 
meningkatkan dirinya, dan sering kali tak 

lama berselang setelahnya meluaskan diri 
ke bagian-bagian pedalaman negeri.”73 
Yang ditulis oleh Smith pada 1776 
tersebut dapat diterapkan pada proses 
spasial yang terjadi dalam pembangunan 
ekonomi Cina modern. Lalu, apakah 
yang berbeda, jika memang ada, bagi 
negara-negara berkembang saat ini?
 Dalam hal-hal yang mendasar, 
tidak banyak yang berbeda. Poin 
kunci yang hendak dinyatakan Smith 
adalah bahwa pembangunan ekonomi 
suatu negara, pada tahapan awalnya, 
cenderung digerakkan oleh wilayah-
wilayah subnasional yang menyediakan 
akses potensial terbesar ke pasar dan, 
karenanya, juga ke kepadatan. Akan 
tetapi, wilayah-wilayah subnasional 
yang jauh dari kepadatan, daerah 
pedalaman dalam contoh Smith, 
cenderung tertinggal. Baru pada tahap-
tahap pembangunan yang lebih lanjut 
daerah tertinggal ini memperoleh lebih 
banyak manfaat dari pembangunan, 
yaitu manakala konvergensi subnasional 
dalam standar hidup yang jalannya 
lambat mulai terjadi. Tesis dasar ini 
berlaku hingga hari ini.
 Namu n ,  te rd ap at  b eb e r ap a 
perbedaan penting bagi negara-negara 
berkembang saat ini:

Figur 2.12 Di Malaysia, konvergensi geografis dalam kesejahteraan dasar menyertai pertumbuhan ekonomi

Tingkat kemiskinan mengalami divergensi sebelum 
kemudian konvergensi, 1970–2002

rumah tangga di bawah garis kemiskinan

Sumber: malaysia economic Planning Unit 2008.
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•	 Mengingat begitu fenomenalnya 
ukuran pasar  g loba l  dewasa 
ini,  pembangunan akan lebih 
mengandalkan strategi pasar yang 
berorientasi ke luar agar daerah 
maju mampu berkompetisi dan 
mengadakan perdagangan secara 
global.

•	 Transformasi geografi ekonomi 
internal yang cepat—dan disparitas 
spasial di negara-negara berkembang 
dewasa ini—tampaknya akan lebih 
besar daripada banyak negara 
industri selama tahap-tahap awal 
pembangunan mereka.

•	 Oleh karena butuh waktu untuk 
membangun dan mematangkan 
mekanisme redistributif, mobilitas 
tenaga kerja dan keterhubungan 
pasar merupakan mekanisme 
y ang  l e b i h  p ot e ns i a l  u ntu k 
mengintegrasikan daerah tertinggal 
ke dalam perekonomian nasional. 
Globalisasi dan kemajuan teknologi 
dalam bidang transportasi dan 
komunikasi mampu menyediakan 
sarana untuk menjembatani jarak 
ekonomi antara daerah tertinggal 
dan daerah maju.

 Pasar global lebih penting. Oleh 
karena integrasi yang lebih besar saat ini, 
pasar global memegang peranan yang 
lebih penting daripada pasar dalam negeri 
dibandingkan kapan pun dalam sejarah. 
Potensi pasar daerah maju di negara-
negara berkembang dewasa ini lebih 
tinggi daripada potensi yang dipunyai 
negara-negara maju pada abad ke-19 
dan awal abad ke-20, khususnya berkat 
pertumbuhan perdagangan yang luar 
biasa sejak berakhirnya Perang Dunia 
II. Malahan, pertumbuhan perdagangan 
saat ini dua kali lebih besar daripada 
pendapatan dunia pada beberapa 

dasawarsa terakhir.74 Perdagangan 
sebagai bagian dari PDB dunia kini lebih 
dari 25 kali besarnya pada tahun 1820 
(lihat Figur 2.13). Jadi, pembangunan 
yang didasari oleh kebijakan proteksionis 
kiranya merupakan strategi yang paling 
masuk akal (jika tidak optimal) pada 
abad ke-19 dan awal abad ke-20.75 Akan 
tetapi, strategi semacam itu kurang 
masuk akal sekarang, khususnya karena 
kegagalan praktiknya belum lama ini di 
Amerika Latin dan Afrika Sub-Sahara.
 Ketika sebuah negara relatif tertutup, 
potensi pasar suatu area terutama 
ditentukan oleh jaraknya ke kepadatan 
dalam negeri. Akan tetapi, begitu ia 
membuka diri, jarak atau akses ke pasar 
internasional juga menjadi penting, dan 
daerah perbatasan atau pesisir cenderung 
memperoleh bagian yang lebih tinggi 
dari aktivitas ekonomi. Pergeseran 
struktural dalam pola perdagangan dapat 
mengubah topografi potensi pasar di 
suatu negara: yang dulunya merupakan 
wilayah maju, mungkin karena faktor 
kebijakan, memudar dan tenggelam 
karena jarak mereka ke daerah maju yang 
baru meningkat. Hal ini diilustrasikan 
oleh Inggris, Cina, dan Meksiko.
 Keterbukaan penting bagi jarak. 
Sebelum Meksiko meliberal isasi 
perdagangannya pada tahun 1985, jarak 
ke Mexico City merupakan penentu 
utama potensi pasar suatu area. akan 
tetapi, dengan liberalisasi, jarak ke 
kepadatan di Amerika Serikat juga 
menjadi penting, dan potensi pasar dan 
pertumbuhan daerah-daerah perbatasan 
seperti Ciudad Juarez, Mexicali-Calexico, 
Nogales,  dan Tijuana meningkat 
tajam, sementara jumlah populasi dan 
penyebaran aktivitas manufaktur Mexico 
City mengalami penurunan.76

 Di Cina, selama masa pemerintahan 
Mao dengan kebijakan berdikarinya 
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yang terkenal, industri berat didorong 
ke provinsi-provinsi pedalaman, dan 
menerima 71 persen investasi negara 
antara tahun 1966 dan 1970. Banyak 
perusahaan di Shanghai dan kota-kota 
pesisir lain direlokasi ke pedalaman dan 
provinsi pegunungan semacam Guizhou, 
Hubei, dan Sichuan.77 Namun, sejak Cina 
menjadi lebih terbuka pada perdagangan 
dan investasi asing, wilayah-wilayah 
pesisir makmur karena menjadi gerbang 
bagi pasar luar negeri, sementara banyak 
wilayah pedalaman “tenggelam”. Industri 
yang berorientasi ekspor (garmen, 
elektronik, kulit) terkonsentrasi di 
provinsi-provinsi pesisir, sedangkan 
industri yang berorientasi pasar domestik 
(logam, peleburan besi) mengalami 
penyebaran (lihat Peta 2.5).78 
 B i a y a  t r a n s p o r t a s i  d a n 
telekomunikasi menjadi semakin 
penting. Tepi laut dan sungai yang bisa 
dilayari merupakan lokasi alamiah bagi 
daerah maju sebab, pada masa Smith, 
mengirimkan barang ke pasar dalam dan 
luar negeri dengan kapal merupakan cara 
yang paling efektif dari sisi biaya. Akan 
tetapi, kemajuan teknologi telah sanggup 
menekan banyak biaya transportasi 
barang dan telekomunikasi (lihat Bab 6). 
Moda-moda transportasi baru (berbasis 
non-air) dan revolusi teknologi informasi 
sudah membangun lanskap kepadatan 
ekonomi secara baru. 

 Akses ke pengetahuan lebih mudah. 
Negara-negara berkembang dewasa ini 
bisa mengambil keuntungan dari pasar 
dunia yang sangat besar dan belum 
pernah ada sebelumnya, sehingga bisa 
mengaksesnya dengan lebih mudah. 
Pada waktu yang sama, arus investasi 
asing langsung yang lebih besar, yang 
naik dua kali lebih cepat daripada 
perdagangan dunia, memperbesar akses 
ke pengetahuan mengenai teknologi 
kelas dunia.79 Untuk negara-negara 
berkembang yang paling berhasil dalam 
beberapa dasawarsa terakhir (khususnya 
di Asia Timur), hasil yang diperoleh 
adalah pertumbuhan nasional—yang 
digerakkan oleh daerah-daerah maju—
yang jauh lebih cepat daripada negara-
negara maju saat ini pada tahap awal 
pembangunan mereka.
 Dengan per tumbuhan yang 
sedemikian pesat di daerah-daerah 
maju, disparitas geografis di banyak 
negara berkembang saat ini juga jauh 
lebih lebar. Sebagai contoh adalah Cina, 
yang PDB per kapitanya kurang-lebih 
setara dengan PDB Inggris pada tahun 
1911. Pada waktu itu, London memiliki 
PDB per kapita sekitar 1,7 kali lipat 
dari rata-rata nasional, sementara East 
Anglia mempunyai PDB sebesar dua 
pertiganya saja.80 Di Cina sekarang, angka 
yang sebanding dengannya adalah 3,3 
untuk wilayah Shanghai yang maju dan 
sepertiga untuk daerah Guizhou yang 
tertinggal.81 PDB per kapita Shanghai 
($16.044), kurang-lebih setara dengan 
rata-rata PDB Inggris tahun 1988, 
sedangkan PDB Guizhou yang sebesar 
$1.653 baru bisa dikatakan mendekati 
rata-rata PDB Inggris tahun 1830.82

 Walaupun berbagai pembandingan 
antara Cina dan Inggris mesti dilakukan 
dengan hati-hati karena perbedaan 
skala geografi antara keduanya, poin 
mendasarnya tetap sama. Ketika negara-
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Sumber: Chase-Dunn, Kawano, dan Brewer 2000.
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negara yang saat ini kaya mengalami 
tahap perkembangan pada abad ke-19 
dan awal abad ke-20, pertumbuhan 
daerah-daerah maju mereka terbatasi 
oleh tingkat pertumbuhan pasar 
domestik dan perkembangan teknologi 
dunia. Batasan-batasan ini menentukan 
hingga sejauh mana disparitas spasial 
akan meningkat selama tahap awal 
pembangunan. Kondisi itu amat bertolak 
belakang dengan apa yang terjadi pada 
negara-negara berkembang dewasa 
ini di mana berbagai batasan tersebut 
tidak ada lagi. Meskipun ketiadaan 
hambatan tersebut dapat membantu 
negara berkembang, disparitas potensial 
yang mungkin muncul antara daerah 
maju dan tertinggal pada tahap awal 
pembangunan jauh lebih besar.

 Walau ketidakmerataan spasial 
antara daerah maju dan tertinggal di 
negara-negara berkembang sekarang 
i n i  a k an  te t ap  me ng i kut i  p o l a 
berbentuk U-terbalik yang sama, fitur-
fiturnya akan berbeda. Kurva naiknya 
kemungkinan besar akan lebih curam 
pada tahap-tahap awal pembangunan. 
Namun demikian, seiring dengan 
lebih cepatnya waktu yang dibutuhkan 
untuk peningkatan disparitas, peluang 
terjadinya konvergensi yang lebih cepat 
antara daerah maju dan tertinggal 
juga lebih besar—karena teknologi 
informasi dan komunikasi modern 
menawarkan metode-metode untuk 
menjembatani jarak ekonomi antara 
kedua wilayah yang berseberangan 
tersebut.

Peta 2.� Industri ekspor terkonsentrasi di wilayah pesisir untuk meminimalkan jarak ke pasar global

Peralatan elektronik dan 
telekomunikasi

Perkakas dan meteran

Garmen dan produk fiber lain

Produk kulit dan kulit

Kilang minyak

Produk mineral nonlogam

Peleburan dan pengepresan 
bijih besi

Peleburan dan pengepresan bijih 
nonbesi

a. Industri yang berorientasi pasar internasional b. Industri yang berorientasi pasar domestik

Sumber: He (2008), akan terbit.
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PenyekatanBAB 3

Kepadatan dan jarak, dimensi 
geografi ekonomi yang telah 
dibahas di dua bab sebelumnya, 

penting bagi pembangunan negara dan 
kawasan. Selama dua abad terakhir, 
produk domestik bruto (PDB) global 
telah tumbuh sekitar 2,3 persen setahun, 
sebuah peningkatan hampir 50 kali 
lipat dalam konstanta dolar.1 Tetapi, 
pertumbuhan itu tidak merata. Separuh 
dari PDB global dewasa ini dihasilkan 
hanya di 1,5 persen luas dunia, yang 
setara dengan luas Aljazair. Massa 
ekonomi yang padat ini menjadi tempat 
tinggal bagi sekitar seperenam penduduk 
dunia.2

 K e p a d a t a n  y a n g  t i n g g i 
mencerminkan betapa kedekatan antar-
agen ekonomi di berbagai skala spasial—
lokal, regional, dan internasional—sangat 
bermanfaat. Jarak juga memainkan 
peran penting baik di tataran domestik 
maupun global. Selama 50 tahun terakhir, 
persentase aktivitas ekonomi secara 
sangat timpang telah terkonsentrasi di 
Amerika Utara, Eropa Barat, dan Asia 
Timur Laut (lihat Peta 3.1). Berada 
dekat dengan pasar-pasar yang besar 
untuk produk dan pasokan ini membuka 
peluang yang sangat besar. Sungguh, 
terdapat korelasi yang kuat antara akses 
ke berbagai pasar dan pertumbuhan 
ekonomi.

 Tetapi, penyekatan (division) 
antarnegara-bangsa membuat proses 
geografi ekonomi terpecah-pecah 
menjadi skala nasional dan regional. 
Gelombang globalisasi termutakhir, 
yang dimulai setelah Perang Dunia 
II, telah dikait-kaitkan dengan suatu 
dunia yang tanpa garis batas. Pada 
tahun 1990, Kenichi Ohmae membuat 
pernyataan yang sangat terkenal: “secara 
efektif, batas-batas telah menghilang”.3 
Untuk beberapa kawasan dan sementara 
transaksi lintas batas, pernyataan ini 
merefleksikan kenyataan. Namun, 
jumlah batas, alih-alih menghilang, 
justru berlipat tiga dalam 50 tahun 
terakhir. Saat ini, terdapat sekitar 600 
batas antarnegara (lihat Figur 3.1).4 
Dan, jumlah ini mungkin akan terus 
bertambah jika negara-negara serikat 
atau federasi yang ada saat ini terpecah, 
atau jika kaum minoritas dalam negara 
berhasil memperoleh status penentuan 
nasib sendiri, atau jika sekitar 70 negara 
yang belum merdeka memerdekakan 
diri.5 
 Bab ini menunjukkan bagaimana 
penyekatan semacam itu memengaruhi 
pembangunan ekonomi, bagaimana 
g e o g r a f i  d a n  s e j a r a h  b u d a y a 
menyumbang pada penyekatan yang 
ada hingga kini, dan bagaimana negara 
membangun penghalang bagi terjadinya 
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interaksi yang produktif dengan negara-
negara tetangga dan warga dunia lain. 
Ekonomi diuntungkan oleh usaha 
untuk secara bertahap menghapuskan 
penghalang semacam itu, dan negara-
negara kaya cenderung tidak banyak 
memiliki penghalang perdagangan dan 
mobilitas faktor. Negara-negara yang 
telah mengalami integrasi regional telah 
diuntungkan dengan adanya limpahan 
(spillovers) pertumbuhan, pasar dalam 
negeri yang lebih besar, dan skala 
ekonomi dalam produksi dan beberapa 
jenis layanan publik. Pada awalnya, 
beberapa negara dalam suatu kawasan 
akan lebih makmur daripada yang lain, 
tetapi standar hidup pada akhirnya 
akan berkonvergensi di kawasan yang 
telah terintegrasi. Dan di dunia di 
mana aktivitas ekonomi dan daya beli 
terkonsentrasi di beberapa kawasan, 
negara-negara yang ter integrasi 

secara global akan diuntungkan oleh 
akses ke pasar dan sumber investasi 
tersebut. Bab ini mendorong negara-
negara untuk mengupayakan integrasi 
semacam itu.
 Temuan-temuan utama:
•	 Penyekatan atau pembag ian 

antarnegara membuat batas-
batas yang semakin kentara di 
dunia berkembang. Batas-batas 
menghambat arus barang, modal, 
orang, dan gagasan. Tetapi, negara-
negara besar dengan pasar yang 
juga besar mungkin tidak terlalu 
dirugikan oleh batas-batas yang lebih 
restriktif. Negara-negara kecillah yang 
mestinya lebih khawatir. Beberapa 
jenis penyekatan-penyekatan, seperti 
wilayah daratan yang tak bergaris 
pantai (landlocked), berada di luar 
jangkauan kendali suatu negara itu 
sendiri. Yang lain dibuat sendiri. Dan, 
seiring pembangunan, negara-negara 
perlu secara bertahap menghapuskan 
hampir seluruh jenis batas-batas 
mereka.

•	 Massa ekonomi terkonsentrasi di 
Amerika Utara, Eropa Barat, dan 
Asia Timur Laut. Dan, hanya Asia 
Timur-lah yang berhasil secara 
signifikan meningkatkan persentase 
PDB globalnya dalam beberapa 
dasawarsa terakhir. Konsentrasi 
global ini sangat penting bagi prospek 
pembangunan di kawasan-kawasan 
dunia yang saat ini tertinggal, dan 
upaya meningkatkan akses mereka ke 
pasar dunia harus menjadi prioritas 
bagi  kebijakan pembangunan 
global.

•	 Di berbagai kawasan dunia, pada 
awalnya pembangunan ekonomi 
biasanya disertai oleh divergensi 
standar hidup antarnegara, yang 
kemudian disusul oleh konvergensi. 
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Peta 3.1 PDB global terkonsentrasi di beberapa kawasan dunia, 200�

Sumber: Bank Dunia 2007j.
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Figur 3.1 Jumlah batas antarbangsa naik 
tiga kali lipat selama �0 tahun terakhir
Jumlah batas

Sumber: Stinnett, dkk. 2002.
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Indikator kesehatan dan pendidikan 
dasar menunjukkan perbaikan 
di hampir semua kawasan dunia, 
tetapi pendapatan antara negara-
negara kaya dan miskin mengalami 
divergensi hingga level tertentu. 
Meningkatnya ketidakmerataan 
antarnegara dalam suatu kawasan 
akan berbalik manakala daerah 
tertinggal menikmati pertumbuhan 
l impahan dari  negara-negara 
maju.

•	 Mengatasi penyekatan pembagian 
antarnegara baik secara regional 
maupun global sangat penting bagi 
pembangunan yang berkelanjutan. 
Hal ini merujuk pada pentingnya 
kebijakan yang dapat memfasilitasi 
akses ke pasar global dan mendorong 
integrasi regional dalam beragam 
bentuknya (lihat Bab 6 dan 9).

Definisi Penyekatan
Batas tidak sama dengan penyekatan. 
Batas-batas nasional melingkupi orang 
yang memiliki karakteristik sama, 
membangun kesadaran akan tempat 
(sense of place) dan kepemilikan (sense 
of belonging) yang amat berpengaruh 
pada kesejahteraan sosial. Batas-batas 
semacam itu juga memunculkan berbagai 
unit masyarakat yang bisa dikelola untuk 
keperluan tata-kelola masyarakat. Dan 
bila ditetapkan secara benar dan sesuai, 
batas-batas tersebut memberikan rasa 
aman dan stabilitas, yang berujung 
pada manfaat ekonomi yang luar biasa 
besar. Penyekatan, sebaliknya, muncul 
manakala batas-batas dikelola dengan 
buruk. Penyekatan berkisar mulai dari 
larangan yang sifatnya moderat terhadap 
arus barang, modal, orang, dan gagasan 
sampai ke sifat yang lebih keras yang 
dipicu oleh perselisihan tapal batas, 
perang sipil, dan konflik antarnegara. 

Batas-batas tidak pernah menjadi 
masalah dalam dirinya sendiri. Tetapi, 
konsekuensinya bagi pembangunan 
ekonomi sangat berbeda ketika negara-
negara yang terpisahkan oleh batas 
tersebut diintegrasikan ke dalam satu 
komunitas ekonomi fungsional (Republik 
Ceko dan Republik Slovakia) atau 
terpisah oleh konflik, yang mengurangi 
kemungkinan untuk integrasi lebih jauh 
(Eritrea dan Etiopia).
 Dilihat dari kacamata ekonomi, 
beberapa batas tampak lebih lebar 
daripada yang lain (lihat Peta 3.2). Lebar 
atau tebal batas-batas suatu negara 
biasanya menentukan seberapa besar 
larangan negara tersebut terhadap arus 
barang, modal, orang, dan gagasan 
dari negara-negara lain.6 Semakin 
lebar batasnya, semakin besar negara 
membatasi perdagangan, perjalanan, dan 
arus faktor produksi.
•	 Batas-batas ekonomi di Amerika 

Utara, Eropa Barat, Jepang, Australia, 
dan Selandia Baru sempit; di Asia, 
Afrika, dan Eropa Timur lebar; dan 
di Amerika Latin sedang. Negara-
negara yang memiliki batas yang 
lebar mencakup negara-negara 
dengan perekonomian yang sedang 
tumbuh di Asia Timur dan negara-
negara di Afrika Sub-Sahara, yang 
selama berpuluh-puluh tahun 
mengalami tingkat pertumbuhan 
yang rendah.

•	 Batas-batas dengan lebar yang 
sama kelihatan lebih sempit di 
sekitar negara-negara besar. Hal ini 
mencerminkan bahwa negara-negara 
tersebut sering kali lebih mampu 
bertahan dengan kebijakan yang 
lebih restriktif. Negara-negara kecil 
lebih mengandalkan keterbukaan 
untuk mengatasi pasar dan skala 
produksi mereka yang kecil.
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•	 Beberapa negara dengan batas-
batas yang sempit dikelilingi oleh 
negara-negara yang memiliki 
kebijakan restriktif. Hal ini membuat 
mereka lebih sulit mendapatkan 
keuntungan dari adanya keterbukaan 
dibandingkan dengan negara-negara 
dengan lingkungan yang lebih 
terbuka.

•	 Hal ini terutama berlaku untuk 
negara-negara yang terbuka namun 
tidak mempunyai garis pantai, seperti 
Armenia, Uganda, dan Zambia, 
daripada negara-negara yang terbuka 
dan memiliki pesisir, seperti Cile atau 
Georgia. Beberapa negara bergaris 
pantai, sebaliknya, membuat restriksi 
yang sangat ketat sehingga mereka 
pun menjadi negara yang tertutup.

 Dengan membandingkan lebar 
batas dan status ekonomi, terlihat bahwa 
negara-negara yang lebih kaya umumnya 
memiliki batas restriksi yang lebih rendah 
(lihat Figur 3.2).7 Seiring pertumbuhan 

negara,  ia memperkuat berbagai 
institusinya untuk mengelola batas-
batasnya serta mengatur arus barang dan 
faktor-faktor produksi. Ia juga menjadi 
lebih terintegrasi ke dalam perekonomian 
global dan membuka batas-batasnya agar 
bisa menikmati keuntungan yang timbul 
karena adanya interaksi dengan berbagai 
negara lain, sehingga pembangunan pun 
ikut terdorong. Tetapi, pengecualian selalu 
ada. Beberapa negara yang memiliki 
tingkat pendapatan menengah ke atas 
mempertahankan kebijakan restriksi 
tinggi—kesemuanya adalah negara 
pengekspor minyak: Guinea Ekuatorial, 
Gabon, Libia, dan Arab Saudi (bagian 
kanan atas Figur 3.2). Dan, beberapa 
negara yang lebih miskin telah secara 
berarti menurunkan tingkat restriksi 
mereka. Di antaranya adalah Armenia, 
Uganda, dan Zambia yang tidak memiliki 
garis pantai, serta negara-negara pesisir 
semacam Gambia, Georgia, Haiti, Kenya, 
Madagaskar, dan Nikaragua (bagian kiri 
bawah).

Peta 3.2 Beberapa batas jauh lebih lebar daripada yang lain

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
Catatan: Lebar batas tersebut bersifat proporsional dengan seberapa kuat larangan tiap-tiap negara terhadap arus barang, modal, orang, dan gagasan ke dan dari negara-negara lain. Area abu-abu = 
datanya kurang memadai.
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Bagaimana negara 
mempertahankan penyekatan
Negara menentukan seberapa lebar 
dan terbuka batas-batas mereka, yang 
lalu memengaruhi arus barang, modal, 
orang, serta gagasan. Dan, pengaruh 
penyekatan tersebut berubah tatkala 
negara menjadi lebih terbuka pada arus-
arus tertentu serta melarang yang lain.
 Barang dan jasa. Batas menekan 
perdagangan. Sebuah kajian pada 
pertengahan tahun 1990-an menemukan 
bahwa perdagangan antarprovinsi 
di Kanada, secara rata-rata, 20 kali 
lebih besar daripada perdagangan 
antarprovinsi dan antartempat berjarak 
sama di Amerika Serikat. Hal itu 
mengimplikasikan bahwa suatu “lebar-
batas” setara dengan peningkatan jarak 
perdagangan sejauh 10.500 mil.8 Estimasi 
yang lebih mutakhir menyebutkan bahwa 
batas-batas internasional telah mereduksi 
perdagangan antarnegara industri pada 
skala 20−50 persen.9 Reduksi tersebut 
lebih besar lagi untuk negara-negara 
berkembang, yang cenderung memiliki 
hambatan perdagangan lebih besar.

 Negara-negara yang mendorong 
ekspor dan terbuka pada berbagai 
barang dan jasa impor tumbuh lebih 
cepat dan mengurangi kemiskinan 
lebih baik daripada negara-negara 
yang menghambat ekspor. Bila ekspor 
terkonsentrasi di manufaktur yang 
padat karya, perdagangan mampu 
meningkatkan upah tenaga kerja 
tidak terampil, sehingga orang miskin 
terangkat. Hal tersebut juga mendorong 
stabilitas makroekonomi, sekali lagi 
menguntungkan orang miskin, yang 
lebih rentan terhadap inflasi. Dan 
melalui inovasi dan akumulasi faktor, 
perdagangan memacu produktivitas dan 
akhirnya pertumbuhan.10 Mungkin saja 
kuatnya hubungan antara perdagangan 
dan pertumbuhan ini secara empiris 
diragukan.11 Tetapi, pada dasarnya 
semua negara maju dan berkembang 
memiliki orientasi perdagangan yang 
kuat.
 Keterbukaan suatu negara terhadap 
perdagangan sering kali diukur dengan 
jumlah ekspor dan impornya sebagai 
bagian atau persentase dari PDB. Tetapi, 
ukuran yang lebih eksplisit adalah 
tingkat tarif rata-rata, yang secara global 
turun dari 30 persen pada awal 1980-
an menjadi sekitar 10 persen saja pada 
2005.12 Tarif tertinggi adalah di Afrika, 
Asia Selatan, dan Asia Barat, sedangkan 
yang terendah terdapat di negara-negara 
anggota Organisasi untuk Kerja Sama 
Ekonomi dan Pembangunan (OECD) 
(lihat Figur 3.3). Kuota, subsidi, bea 
antidumping, lisensi, dan aturan-aturan 
yang idiosinkratik atau membingungkan 
juga memengaruhi perdagangan.13 
Dengan menggunakan hambatan 
tarif dan nontarif, negara-negara 
miskin lebih membatasi perdagangan 
daripada negara-negara kaya. Mereka 
juga menghadapi berbagai hambatan 
yang lebih tinggi bagi ekspor mereka. 
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Hambatan nontarif, secara rata-rata, 
merepresentasikan lebih dari dua pertiga 
hambatan perdagangan total, di mana 
proporsi lebih tinggi terdapat di negara-
negara kaya.
 Modal. Hambatan terhadap arus 
modal lebih rendah di negara-negara 
industri daripada di negara-negara 
berkembang pada tahun 200514 (lihat 
Figur 3.4) dan paling besar adalah di 

Afrika, Asia Tengah, dan Asia Selatan. 
Kajian empiris mutakhir—yang terutama 
didorong oleh krisis keuangan tahun 
1990-an—memberikan bukti sahih bahwa 
globalisasi keuangan menguntungkan 
negara-negara berkembang dan bahwa 
keterbukaan finansial yang lebih besar, 
dari dirinya sendiri, tidak menyumbang 
pada krisis ekonomi yang lebih parah.15 
Dengan menurunkan biaya modal di 
negara penerima, pembebasan transaksi 
akun modal (capital account transactions) 
meningkatkan ketersediaan sumber daya 
bagi investasi yang produktif. Hal itu 
juga dapat mendorong diversifikasi 
portofolio, dengan demikian mengurangi 
risiko, serta mendorong manajemen 
moneter yang sehat. Dari tahun 1955 
hingga 2004, pembebasan akun modal 
memiliki keterkaitan yang positif dengan 
pertumbuhan baik di negara maju 
maupun berkembang.16 Liberalisasi 
pasar ekuitas menambah 1 persentase 
poin pada pertumbuhan PDB tahunan.17 
Tetapi, arus utang jangka pendek, yang 
mencakup arus obligasi portofolio 
dan pinjaman bank komersial, bisa 
dengan mudahnya berlari. Di negara-
negara di mana sektor keuangan masih 
belum sepenuhnya berkembang, 
pemerintah dan lembaga-lembaga 
keuangan mungkin saja menghadapi 
risiko kerugian yang lebih tinggi atas 
utang jangka pendek dan, karenanya, 
meningkatkan kerentanan mereka 
terhadap arus keluar yang terjadi secara 
mendadak.
 Manfaat tidak langsung dari adanya 
integrasi global dan arus modal bebas 
lebih besar daripada efek langsung 
adanya akumulasi modal dan diversifikasi 
portofolio. Pasar yang terbuka mampu 
mendorong terbangunnya disiplin 
moneter, stabilitas makroekonomi, 
dan pengembangan keuangan. Hal 

250

ARM

NIC
GEO

HTI
ZMB

UGA

KEN

GMB

MDG

SAU
GNQ LBY

GAB

1.000

5.000

25.000

0 5 10 15 20

Eastern Africa

Northern Africa

Central Africa

South Asia

Western Asia

Western Africa

Southeast Asia & Pacific

South America

Central America & Caribbean

Southern Africa

Other high-income countries

Central Asia, Caucasus & Turkey

Northeast Asia

Eastern Europe & Russian Federation

OECD countries

Figur 3.3 Tarif rata-rata tertinggi ada di Afrika, Asia Selatan, dan Asia Barat 

Tarif rata-rata, 2005

Persen
Sumber: Bank Dunia 2006f.
Catatan: Figur di atas mencerminkan rata-rata tak tertimbang tarif negara.

Afrika Timur

Afrika Utara

Afrika Tengah 

Asia Selatan

Asia Barat

Afrika Barat

Asia Tenggara dan Pasifik

Amerika Selatan

Amerika Tengah dan Karibia

Afrika Selatan

negara-negara lain yang berpendapatan tinggi

Asia Tengah, Kaukasus, dan Turki

Asia Timur Laut

eropa Timur dan Federasi rusia

negara-negara anggota oeCD

0 20 40 60 80 100

Central Africa

Western Africa

South Asia

Southern Africa

Northern Africa

Central Asia, Caucasus & Turkey

Eastern Africa

Southeast Asia & Pacific

Northeast Asia

Eastern Europe & Russian Federation

Western Asia

Central America & Caribbean

South America

Other high-income countries

OECD countries

Afrika Tengah

Afrika Barat

Asia Selatan

Afrika Selatan

Afrika Utara

Asia Tengah, Kaukasus, dan Turki

Afrika Timur

Asia Tenggara dan Pasifik

Asia Timur Laut

eropa Timur dan Federasi rusia

Asia Barat

Amerika Tengah dan Karibia

Amerika Utara

negara-negara lain yang berpendapatan tinggi

negara-negara anggota oeCD

Indeks hambatan modal
Sumber: Chinn dan Ito 2006.
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KoTAK 3.1.  Pentingnya negara-negara tetangga: integrasi regional dan limpahan pertumbuhan

Limpahan pertumbuhan dari luar batas 
merupakan salah satu keuntungan utama 
integrasi regional.a Dalam ruang ekonomi yang 
lebih terintegrasi, prospek pertumbuhan jangka 
panjang negara-negara menjadi semakin saling 
terkait seiring semakin teraksesnya pasar 
negara-negara tetangga. Pertumbuhan di 
negara tetangga mendorong pertumbuhan 
domestik, yang akhirnya menguntungkan 
semua pihak di kawasan tersebut. Pengganda 
spasial (spatial multiplier) ini meningkatkan 
atau mempertinggi ganjaran bagi kebijakan 
yang baik dan turut menentukan konvergensi 
standar hidup.

Menghitung manfaat limpahan 
pertumbuhan
Dari tahun 1970 hingga 2000, keanggotaan 
dalam perjanjian perdagangan regional 
bersama (Regional Trade Aggrement—rTA) 
telah dikaitkan dengan limpahan pertumbuhan 
sebesar 13,6 sampai 15,3 persen, sehingga 
setiap persentase poin dalam tingkat 
pertumbuhan rata-rata mitra rTA akan 
memberi “bonus pertumbuhan” sebesar 
0,14 pada pertumbuhan domestik. Terkait 
dengan ini adalah adalah pengganda spasial 
sebesar 1,14 sampai 1,18, di mana integrasi 
internal mampu meningkatkan keefektifan 
kebijakan pertumbuhan domestik antara 14 
dan 18 persen.
 Di eropa dan Asia Timur, di mana 
integrasinya paling kuat, keuntungan yang 

diperoleh selama beberapa dasawarsa 
terakhir lebih besar lagi. Untuk negara-
negara ini, rata-rata limpahan pertumbuhan 
antara tahun 1970 dan 2000 adalah sebesar 
15,3 sampai 17,0 persen. Hal ini turut 
memengaruhi terjadinya konvergensi standar 
hidup yang meski lambat tapi pasti, sehingga 
gap kemakmuran antarnegara oeCD yang 
paling miskin dan paling kaya menyempit 
dengan kecepatan rata-rata 1,59 sampai 1,85 
persen per tahun. Bersamanya, keefektifan 
berbagai kebijakan domestik yang mendukung 
pertumbuhan telah naik sebesar 18,1 sampai 
20 persen.
 Di Afrika Sub-Sahara, rata-rata 
limpahan pertumbuhan jauh lebih lemah, 
yang menandakan relatif kurangnya integrasi 
regional walau rTA tumbuh subur di kawasan 
ini. Limpahan pertumbuhannya diperkirakan 
hanyalah sebesar 2,9 sampai 3,9 persen, 
mengimplikasikan pengganda spasialnya 
sebesar 1,01 hingga 1,04 saja. Hal yang 
sama juga terjadi manakala lingkungan negara 
tetangga ditentukan dengan kontiguitas dan 
bukan keanggotaan dalam rTA. Tingkat 
pertumbuhan negara di Afrika Sub-Sahara 
secara tipikal tergantung dari pertumbuhan 
negara-negara sekitarnya.

Implikasinya bagi negara-negara tak 
bergaris pantai dan miskin sumber daya 
di Afrika Sub-Sahara
Dalam kondisi saat ini, jika negara-negara 

Sub-Sahara yang sumber daya alamnya paling 
memungkinkan mampu mempertahankan 
pertumbuhan, banyak negara miskin tak 
bergaris pantai dan miskin di Afrika Tengah 
akan tertinggal semakin jauh.
 Jika Swiss menjadi subjek limpahan 
dari republik Afrika Tengah antara tahun 
1970 dan 2000, PDB per kapitanya pada 
tahun 2000 akan 9,3 persen lebih rendah, 
dengan kehilangan PDB kumulatif sebesar 
334 miliar dolar (konstanta dolar internasional 
tahun 2000), atau 162 persen dari PDB Swiss 
(lihat figur di bawah).

Sumber: roberts dan Deichmann 2008.
a. Collier dan o’Connel akan terbit.
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itu juga dapat memperkuat struktur 
institusi dan pemerintahan. Dan, pasar 
terbuka dapat meningkatkan integrasi 
dengan perekonomian global.18 Bila 
pasar dan pemerintahan berkembang 
baik ,  g lobal isas i  f inansia l  akan 
memberikan sumbangan besar bagi 
PDB dan pertumbuhan produktivitas 
serta mengurangi tingkat kerentanan 
keuangan (financial vulnerability). Bila 
tidak, dampaknya terhadap pertumbuhan 
akan ambigu, dan risiko terhadap krisis 
finansial akan tinggi.

 Orang.  Ar us  migras i  te lah 
meningkat seiring globalisasi, tetapi 
masih jauh lebih rendah daripada 
perdagangan atau arus modal. Estimasi 
global memperkirakan bahwa 11 juta 
orang berpindah setiap tahunnya untuk 
memperoleh pekerjaan jangka panjang 
atau tinggal di negara lain. Sekitar 3,5 
juta dari mereka merupakan pekerja 
dengan keterampilan rendah, dan banyak 
yang bermigrasi ke negara-negara Teluk 
atau berpendapatan menengah ke atas 
lain.19 Kaum migran berpindah untuk 
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mendapatkan upah yang lebih tinggi, 
kesempatan belajar yang lebih baik, 
atau kualitas hidup yang lebih tinggi 
(lihat Bab 5). Negara asal menerima 
kiriman uang (remmitance), mendapat 
surplus tenaga kerja pertanian, serta 
diuntungkan oleh kaum migran yang 
kembali dengan membawa keterampilan 
baru dan modal kerja dari luar negeri. 
Negara tujuan, yang banyak di antaranya 
menghadapi tingginya penduduk berusia 
senja atau amat kekurangan tenaga kerja, 
meningkatkan kolam tenaga kerja mereka 
dengan memberikannya kepada tenaga 
kerja tidak terampil dan produktivitas 
mereka dengan menarik kaum migran 
yang berkualifikasi tinggi.
 Keuntungan ekonomis dari tingkat 
migrasi yang lebih tinggi dapat menjadi 
besar.20 Kolam migran yang potensial 
tampaknya akan tetap besar mengingat 
timpangnya perbedaan upah antara 
negara-negara miskin dan kaya, tiga 

sampai empat kali lipat dari perbedaan 
upah yang mendorong migrasi massal 
dari Eropa ke Amerika Utara pada akhir 
abad ke-19.21 Namun demikian, terlepas 
dari potensi keuntungan dan kesiapan 
pasokan migran, kebanyakan negara 
melarang migrasi masuk, terutama 
dikarenakan keyakinan akan munculnya 
dampak negatif atas pasar tenaga kerja 
dalam negeri.
 Informasi yang dapat dibandingkan 
mengenai  berbagai  pembatasan 
migrasi tidak tersedia. Tetapi, beberapa 
negara juga mengatur izin masuk para 
pendatang jangka pendek. Setiap negara 
menginginkan orang dari negara-negara 
tertentu untuk datang demi tujuan 
bisnis atau kunjungan wisata, tetapi, 
pada saat yang sama, mencegah orang 
dari negara-negara lain karena alasan 
ekonomi, politik, atau keamanan. Hal ini 
menghasilkan sistem “ketimpangan  akses 
ke ruang asing”22 yang kompleks, yang 
mencerminkan restriksi serupa bagi orang 
yang ingin bermigrasi. Warga negara kaya 
harus melengkapi lebih sedikit persyaratan 
untuk mendapatkan visa daripada warga 
negara miskin (lihat Figur 3.5). Tetapi, 
negara-negara miskin pun melarang 
masuknya tamu dari negara-negara 
lain. Peraturan keluar pun diberlakukan. 
Banyak negara mempersulit warganya 
yang ingin pindah kewarganegaraan.23 
Biaya paspor lintas negara mencapai 125 
persen lebih tinggi daripada pendapatan 
nasional bruto (PNB), dan biaya yang 
tinggi ini menyebabkan tingkat migrasi 
yang rendah.
 Gagasan.  Manufaktur dasar 
yang padat karya merupakan batu 
loncatan bagi negara untuk memperbaiki 
pertumbuhan ekonomi mereka. Tetapi, 
untuk mempertahankan pertumbuhan 
yang lebih cepat daripada populasi 
dan mampu mengurangi kemiskinan, 
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Figur 3.� Warga dari negara yang lebih kaya melengkapi lebih sedikit 
persyaratan untuk mendapatkan visa

Sulit untuk keluar: Persentase negara yang membutuhkan visa

Sulit untuk masuk: Persentase negara yang membutuhkan visa untuk masuk

Sumber: neumayer 2006.
Catatan: Lingkaran proporsional dengan PDB per kapita; visa yang bisa diperoleh di perbatasan tidak tercakup.
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perekonomian perlu beralih dari 
aktivitas-aktivitas bermargin rendah ke 
pengembangan dan produksi berbagai 
produk baru atau produk inovatif, sebuah 
proses yang terkait dengan peralihan 
dari status berpendapatan rendah 
ke berpendapatan menengah. Teori 
pertumbuhan endogenus menyatakan 
bahwa gagasan baru mendukung transisi 
ini, menghasilkan rente ekonomi yang 
memampukan akumulasi modal swasta 
dan publik. Cina—yang selama dua 
dasawarsa terakhir merupakan produsen 
barang-barang manufaktur standar 
bermargin rendah, barang-barang 
manufaktur umum atau standar—kini 
mengekspor barang-barang teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK) senilai 
lebih dari 300 miliar dolar per tahun. 
Sejauh ini, sebagian besar dari barang 
ekspor ini merupakan hasil rakitan dari 
komponen-komponen yang diimpor, 
di mana rente terbesar didapat oleh 
perusahaan asing yang mengembangkan 
teknologi inovatif dan mengontrol 
pemasaran serta penjualannya. Dari 
penjualan ritel pemutar musik iPod® yang 
dirakit di Cina, lebih dari separuhnya 
merupakan keuntungan Apple serta 
dipakai untuk membayar biaya ritel dan 
distribusi.24 Perakitan dan pengujian 
menyumbang 2 persen saja dari nilai 
penjualan akhir.
 Kebebasan akses ke segala jenis 
informasi penting bagi atmosfer yang 
mendorong inovasi dan produktivitas. 
Gagasan dan pengetahuan tersebar 
melalui  investasi  penelit ian dan 
pengembangan (litbang) oleh berbagai 
perusahaan dan pemerintah dan 
melalui stok pengetahuan (stock of 
existing knowledge) global yang dapat 
diakses melalui publikasi, paten, dan 
semacamnya.25 Pemerintah negara-
negara kaya tidak membatasi arus 

informasi yang murni teknis, walaupun 
negara-negara miskin memiliki akses 
yang terbatas ke informasi semacam itu 
karena kendala kebahasaan.
 Hubungan antara arus gagasan 
yang bebas dan pembangunan ekonomi 
memang agak ambigu dan belum banyak 
diteliti. Pers yang bebas umumnya 
membantu menekan korupsi dan 
meningkatkan akuntabilitas publik.26 
Sebuah indikator kebebasan pers yang 
dirilis setiap tahun sejak 2002 oleh 
Reporters without Borders mencakup 
kemerdekaan dan keamanan untuk 
memberikan laporan, kontrol pemerintah 
terhadap media, restriksi pada penyedia 
Internet, dan sensor isi.27 Negara-negara 
industri barat umumnya memiliki 
tingkat kebebasan pers yang tinggi. 
Banyak negara berpendapatan rendah 
menetapkan berbagai larangan terhadap 
media dan lalu-lintas Internet. Larangan 
yang signifikan masih dijumpai di 
beberapa bagian Afrika, Asia Timur, 
Timur Tengah, dan bekas Uni Soviet.

Beberapa penyekatan berada di 
luar kendali negara itu sendiri
Negara-negara pada dasarnya bebas untuk 
menentukan seberapa terbuka mereka 
terhadap dunia luar. Tetapi, geografi 
dan sejarah memunculkan penyekatan-
penyekatan yang tidak sepenuhnya bisa 
dikendalikan oleh negara. Kondisi ini 
mencakup realitas tak bergaris pantai, 
keberadaan di wilayah terpencil (terutama 
bila digabungkan dengan ukuran yang 
kecil), dan begitu beragamnya etnik dan 
budaya yang ada di dalamnya dan di 
sepanjang garis batas.
 Tanpa garis pantai. Terdapat 43 
negara yang tidak memiliki garis pantai 
di dunia ini. Keadaan semacam ini 
mengurangi pertumbuhan hingga paling 
tidak setengah persentase poin.28 Kotak 
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KoTAK 3.2. Batas Bolivia dan Cile—dari lebar lalu menyempit?

Bolivia mengilustrasikan ketergantungan 
ekonomi sebuah negara tak bergaris 
pantai pada negara-negara tetangganya 
dan bagaimana integrasi ekonomi dapat 
membantu mengatasi penyekatan ini. 
Setelah perang melawan Cile pada akhir 
abad ke-19, Bolivia kehilangan aksesnya 
ke Pasifik, dan Peru, sekutu Bolivia, selain 
juga kehilangan wilayah kekuasaannya 
yang direbut Cile.
 Cile dan Bolivia tidak membangun 
hubungan diplomatik sejak tahun 1978, 
namun kini mereka sudah saling berbicara. 
Bagi Cile, motifnya adalah gas alam. 
Sejak tahun 1995, negara ini bergantung 
nyaris secara eksklusif kepada gas dari 
Argentina, tetapi pasokannya terbatas 
karena tingginya permintaan produk yang 
sama di Argentina.

 Bolivia memiliki cadangan gas alam 
terbesar kedua di Amerika Selatan. Jadi, 
integrasi ekonomi dapat menjadi sebuah 
insentif untuk menyelesaikan pertikaian 
regional. Cile akan diuntungkan dengan 
adanya impor energi dari Bolivia; Bolivia 
akan memperoleh keuntungan dari akses 
yang lebih baik ke pelabuhan, yang akan 
mempermudah arus ekspornya. Peru 
tampaknya akan terlibat dalam perjanjian 
mana pun sebab negara ini menyediakan 
rute alternatif ke pantai bagi Bolivia, 
walaupun kalah ekonomis, dan karena 
setiap koridor melalui Cile akan melintasi 
bekas wilayah kekuasaan Peru di Cile.

Sumber: The Economist 2007b, malinowski 2007.

3.1 dan 3.2 memberi gambaran lebih 
jauh mengenai biaya akibat tiadanya 
garis pantai tersebut. Tidak terlalu 
mengejutkan, karenanya, bahwa banyak 
negara tak bergaris pantai merupakan 
bagian dari negara paling miskin di 
dunia. Tetapi, keadaan tak bergaris 
pantai sendiri bukanlah penyebab 
kemiskinan—sebagai misal, tengoklah 
Botswana, Luksemburg, dan Swiss. 
Persoalannya adalah “terkunci” bersama 
negara-negara tetangga yang buruk atau 
jauh dari pasar.29 Tak jarang, keduanya 
terjadi secara bersamaan. Afrika memiliki 
negara tak bergaris pantai terbanyak 
(15), sementara Eropa Timur dan Asia 
Tengah mempunyai proporsi yang 
tertinggi—sekitar setengahnya (lihat 
Peta 3.3). Bhutan, Republik Demokratik 
Rakyat Laos (Lao PDR), dan Nepal 
di Asia, serta Bolivia dan Paraguay di 
Amerika Selatan adalah negara-negara 
miskin tak bergaris pantai yang lain.
 Ukuran negara. Luas wilayah 
yang besar sering kali diasosiasikan 
dengan sumber daya alam yang melimpah 

(lihat Kotak 3.3). Populasi yang besar 
menyediakan pasar dan angkatan kerja 
yang berlimpah. Sebaliknya, negara kecil 
kurang memiliki skala, kapasitas, dan stok 
faktor-faktor produksi untuk mencapai 
pertumbuhan ekonomi secara mandiri. 
Tetapi, sebagaimana kondisi tak bergaris 
pantai, ukuran itu sendiri bukanlah 
sebuah faktor penentu. Yang menentukan 
kemakmuran ekonomi suatu negara 
adalah integrasi ekonominya dengan 
dunia luar.30 Luksemburg menempati 
peringkat ke-167 dalam jumlah penduduk 
tetapi merupakan negara ber-PDB per 
kapita tertinggi di dunia. Terintegrasi 
secara penuh ke dalam UE, negara 
ini mengkhususkan diri pada sektor 
finansial yang beroperasi secara global. 
Negara-negara kecil memang seharusnya 
mengupayakan integrasi ekonomi, sebab 
merekalah yang akan paling banyak 
diuntungkan dari adanya keterbukaan 
dan perdagangan yang lebih bebas. 
 Di kawasan-kawasan dunia yang 
jauh lebih terintegrasi, bagian-bagian dari 
suatu negara kurang memiliki dorongan 
untuk tetap berada dalam lingkup 
negara yang didominasi oleh kelompok 
budaya atau etnik lain.  Devolusi di 
Inggris dan gerakan separatis di Spanyol 
menegaskan hal ini. Serupa dengannya, 
“re-balkanisasi” Eropa Selatan menyusul 
disintegrasi bekas Yugoslavia sebagian 
difasilitasi oleh prospek asesi UE untuk 
negara-negara merdeka baru. Namun 
demikian, pertimbangan-pertimbangan 
nonekonomi juga dapat mendominasi. 
E r i t re a  d an  Ti mor- L e s te  t e l a h 
memisahkan diri dari negara tetangga 
mereka yang lebih besar (Etiopia dan 
Indonesia) karena tidak merasakan 
manfaat integrasi dengan kekuatan 
ekonomi yang lebih besar.
 Negara-negara yang terpencil di 
tengah lautan (sea-locked). Keadaan 
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tak bergaris pantai dapat menyebabkan 
efek daratan; suatu negara menjadi tidak 
bisa menikmati manfaat dari adanya 
pemasok dan pasar negara tetangga. 
Kepulauan kecil di lokasi yang terpencil 
mengalami efek isolasi yang sama—
istilahnya sea-locked. Mereka harus 
menanggung tingginya biaya transportasi 
ekspor dan impor, biaya energi dan 
input antara (intermediate inputs) yang 
lebih tinggi, dan biasanya juga biaya 
upah dan sewa yang lebih melambung. 
Persoalan ini menjadi amat berat bagi 
negara-negara kecil di lautan Pasifik.31 
Berbagai preferensi perdagangan untuk 
mendukung mereka sampai mereka 
menjadi kompetitif di pasar dunia telah 
menyebabkan inefisiensi yang besar 
dan tak berkelanjutan dalam produksi. 
Dan, arus bantuan per kapita yang besar 
tidak banyak berdampak pada daya saing 
mereka. Menjalin hubungan erat dengan 
negara-negara “induk” yang lebih kaya 
serta meningkatkan mobilitas tenaga 
kerja mungkin merupakan satu-satunya 
strategi.32 Negara-negara kepulauan 

kecil di Karibia, sebaliknya, memiliki 
perekonomian yang lebih terdiversifikasi 
dan, karena lebih dekat dengan pasar 
yang kaya, lebih diuntungkan oleh 
pariwisata dan perdagangan.
 Mauritius menunjukkan bahwa 
kebijakan yang baik dapat mengatasi 
m a s a l a h  ke c i l ny a  w i l ay a h  d an 
terpencilnya lokasi. Negara ini kini 

Peta 3.3 Empat puluh tiga negara di dunia tidak memiliki akses langsung ke pantai

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.

KoTAK 3.3. Keuntungan karena ukuran

Berikut lima keuntungan menjadi negara 
besar:
•	 Biaya per kapita untuk penyediaan 

barang-barang publik, seperti sistem 
peradilan atau kedutaan lebih kecil.

•	 Pasar dalam negeri yang lebih 
besar, yang dapat meningkatkan 
produkt iv i tas dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi.

•	 Daya tahan yang lebih kuat terhadap 
goncangan regional—jika suatu 
kawasan yang mengkhususkan diri 
pada, misalnya, pertanian menderita 
resesi, dampaknya dapat ditekan 
melalui transfer dari kawasan lain, 
dan pekerja bisa mencari pekerjaan 
di bagian lain di negara tersebut.

•	 Skema redistributif yang lebih efektif 
untuk mengurangi gap penghasilan 
setelah pajak antara kawasan kaya 
dan miskin.

•	 Kemampuan yang lebih baik untuk 
menyediakan keamanan, sebab biaya 
pertahanan per kapita lebih rendah.

 Satu kerugian yang mungkin adalah 
heterogenitas preferensi yang lebih besar 
dan, karenanya, juga biaya koordinasi yang 
lebih besar dalam demokrasi. Keberagaman 
juga lebih mempersulit upaya mengatasi 
persoalan yang membutuhkan aksi 
kolektif.

Sumber: Alesina dan Spolaore 2003.
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memiliki PDB per kapita tertinggi 
kedua di Afrika meskipun letaknya 
lebih dari 900 kilometer dari dataran 
utama terdekat. Letaknya yang berada 

di antara Timur Tengah, Afrika Selatan, 
dan India memungkinnya untuk menjadi 
jangkar bagi aktivitas manufaktur dan 
perbankan, serta perhentian para turis.
 Penyekatan etnik dan budaya. 
Heterogenitas etnolinguistik membuat 
negara harus mengeluarkan biaya 
koordinasi, sebab hal itu sering kali 
mencerminkan perbedaan dalam sikap 
dan minat yang perlu diharmoniskan 
oleh pemerintah nasional. Ingat kembali 
perbedaan pendapat yang muncul 
tentang kemungkinan untuk bergabung 
dengan Uni Eropa di antara wilayah-
wilayah yang warganya berbicara 
bahasa Prancis dan Jerman di Swiss. 
Heterogenitas ini juga memiliki implikasi 
terhadap mobilitas tenaga kerja. Sebagai 
misal, zona Euro kiranya merupakan 
wilayah mata uang bersama yang kurang 
lentur dibandingkan Amerika Serikat, 
sebab heterogenitas budayanya yang 
lebih tinggi menghambat penyesuaian 
terhadap berbagai goncangan melalui 
migrasi internal. Heterogenitas etnis 
sering kali terkait dengan konflik sipil, 
dengan biaya pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi.
 Bukt i  empir is  dar i  dampak 
keberagaman budaya tidak pernah 
padu. Fragmentasi etnik secara negatif 
diasosiasikan dengan kualitas pemerintah 
dan dengan pertumbuhan ekonomi.33 
Hubungan antara heterogenitas etnik 
dan konflik signifikan secara statistik 
hanya di negara-negara di mana satu 
kelompok merupakan mayoritas tetapi 
kelompok minoritasnya kuat—seperti di 
Burundi dan Irak.34 Dalam kebanyakan 
kasus, perbedaan etnis atau budaya tidak 
menjadi penyebab konflik. Namun, 
perbedaan etnik dieksploitasi untuk 
mencapai tujuan-tujuan lain, seperti 
mendapatkan kekuasaan politik atau 
penguasaan sumber daya. Etnisitas juga 
berinteraksi secara kompleks dengan sisi-
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Peta 3.4 Keragaman bahasa sangat tinggi di Afrika

Sumber: Sistem Pemetaan Bahasa Dunia, Ethnologue 2004.

Figur 3.� Secara global, keragaman 
bahasa paling tinggi terdapat di dekat 
garis khatulistiwa

garis lintang

Bahasa per 1 juta km2 area tanah
Sumber: Sistem Pemetaan Bahasa Dunia, Ethnologue 2004.
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sisi lain masyarakat. Autokrasi, misalnya, 
lebih memperlambat pertumbuhan di 
negara-negara yang bhinneka secara 
etnis daripada yang homogen.
 Keberagaman linguistik sangat luas 
di antara kawasan di dunia. Basis data 
Ethnologue berisi informasi mengenai 
hampir 7.000 bahasa, lengkap dengan 
lokasinya masing-masing. Heterogenitas 
kelompok bahasa sangat tinggi di Afrika 
dan umumnya meningkat seiring 
kedekatan dengan Khatulistiwa (lihat 
Peta 3.4 dan Figur 3.6). Walaupun 
berbagai kajian empiris lintas negara 
menunjukkan bahwa fraksionalisasi 
linguistik dapat merugikan kinerja 
ekonomi, bahasa perdagangan regional 
secara tradisional telah membantu 
mengatasi penyekatan ini: bahasa Hindi 
dan Urdu di sebagian besar kawasan Asia 
Selatan, bahasa Indonesia dan Filipina di 
Asia Tenggara, bahasa Arab dan Persia di 
Timur Tengah, bahasa Swahili di Afrika 
Timur, dan bahasa Hausa di Afrika Barat. 
Bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol 
berfungsi sama, tetapi di banyak negara 
bahasa-bahasa ini terutama dipakai oleh 
kaum minoritas terpelajar.

Kerugian ekonomi karena 
konflik dan sengketa wilayah
Batas-batas  yang tak ter tembus 
cenderung memperlambat pertumbuhan 
ekonomi. Tetapi, unifikasi politik yang 
penuh antarnegara tidak akan serta-
merta meningkatkan kinerja ekonomi 
juga.35 Penggabungan penuh dua negara 
memiliki efek positif dalam hal ukuran 
negara tetapi sedikit negatif terhadap 
pertumbuhan karena berkurangnya 
nilai perdagangan dengan dunia luar. 
Hanya dalam beberapa hal kedua belah 
pihak akan sama-sama diuntungkan 
oleh integrasi politik dan ekonomi 
yang penuh—misalnya untuk Brasil 
dan sebagian besar negara tetangganya. 

Namun, integrasi pasar regional tanpa 
integrasi politik, secara rata-rata, mampu 
meningkatkan pertumbuhan lintas 
negara secara signifikan.
 Lebih jauh, batas-batas mengurangi 
keuntungan ekonomi bila penyekatan 
itu diperparah oleh konflik di dalam 
atau antarnegara. Bahkan ketika konflik 
tersebut tidak melibatkan aksi militer, 
kerugiannya pun bisa sangat besar. 
Sengketa wilayah menyebabkan biaya 
transaksi ekonomi internasional yang 
tinggi karena ketidakamanan hak 
properti serta ketidakpastian hukum 
dan kebijakan. Model-model ekonomi 
menunjukkan bahwa sengketa wilayah 
antara Argentina dan Cile menurunkan 
nilai perdagangan antarkedua negara 
sebesar 33 miliar dolar antara tahun 
1950 dan 1955.36 Saling klaim antara 
Jepang dan Rusia atas Kepulauan Kurile 
telah membuat nilai perdagangan 
mereka turun sebesar 535 miliar dolar 
antara tahun 1952 dan 1995. Dan, 
sengketa antara Indonesia dan Malaysia 
menyebabkan kerugian senilai 11,5 
miliar dolar antara tahun 1980 dan 1995. 
Persengketaan yang sama juga terjadi 
atas batas-batas maritim, dan hanya 
sepertiganya yang mampu diputuskan 
lewat perjanjian.37

 Ketika sengketa meluas menjadi 
konfrontasi militer, kerugiannya jauh 
lebih tinggi—tidak hanya dalam korban 
jiwa, tetapi juga dalam pengertian 
ekonomi. Kerugian karena perang sipil 
“tipikal” adalah sekitar 64 miliar dolar, 
dan rata-rata kerugian tahunan secara 
global sekitar 100 miliar dolar lebih besar 
daripada aliran bantuan global.38 Perang 
sipil di negara tetangga diperkirakan 
menurunkan pertumbuhan tahunan 
suatu negara sebesar sekitar setengah 
persentase poin. Hal itu menyebabkan 
negara-negara tetangga harus menaikkan 
anggaran militernya sebanyak 2 persen. 
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Kerugian lain mencakup arus pengungsi 
yang bisa menyebarkan penyakit dan 
merusak rute perdagangan. Perang sipil 
di Republik Demokratik Kongo menutup 
akses sungai ke laut bagi ekspor kayu dari 
Republik Afrika Tengah.
 
Konsentrasi ekonomi
Output ekonomi terkonsentrasi secara 
spasial—berdasarkan ukuran dan lintas 
skala geografis. Berdasarkan pada sel kisi, 
seperempat dari PDB dunia dihasilkan 
hanya di 0,3 persen luas dunia (sekitar 
ukuran Kamerun), setengahnya di 1,5 
persen, dan sembilan persepuluhnya di 
16 persen.39 Cina, Jepang, dan Amerika 
Serikat menghasilkan sekitar setengah 
dari PDB global pada tahun 2006, dan 
15 persen negara terbesar memproduksi 
sekitar 80 persen.

 Pada awal Revolusi Industri, di 
permulaan abad ke-19, PDB per kapita 
negara-negara industri saat ini sekitar 
dua kali lipat daripada PDB per kapita 
negara-negara berkembang dewasa 
ini (lihat Tabel 3.1). Tetapi, PDB total 
di Cina dan India, yang memiliki 
populasi jauh lebih besar, dua kali 
lipat lebih besar dari negara-negara G7 
sekarang. Pada pertengahan abad ke-
20, negara-negara G7 menyusun lebih 
dari setengah output global (sekitar 60 
persen jika negara-negara industri barat 
lain dimasukkan). Amerika Utara dan 
Jepang tumbuh paling cepat sebesar 
3,5 dan 2,8 persen per tahun antara 
tahun 1820 dan 1998.40 Empat negara 
terbesar Eropa tumbuh dengan rata-rata 
tahunan sebesar 2 persen, tidak terlalu 
berbeda dari tingkat pertumbuhan di 
Afrika, Eropa Timur, dan negara-negara 
berkembang di Asia yang lebih kecil. 
Namun, sementara pertumbuhan PDB 
melampaui pertumbuhan populasi 
sebesar 1,7 poin di G7, pertumbuhannya 
di Cina dan India hanya 0,8 poin dan 0,7 
poin di Afrika. Selama 180 tahun hingga 
akhir abad ke-20, tingkat pertumbuhan 
ini mengarahkan konsentrasi produksi 
ekonomi menuju negara-negara industri 
di utara.
 
Bagaimana konsentrasi 
semacam ini bisa terjadi?
Konsentrasi massa ekonomi di negara-
negara industri barat dan Jepang saat 
ini berakar pada inovasi ekonomi dan 
teknologi abad ke-18. Pertumbuhan 
ekonomi Eropa berjalan sangat cepat 
selama era Revolusi Industri, dengan 
manufaktur modern mulai di Inggris 
pada pertengahan abad ke-18 dan secara 
bertahap menyebar di segenap penjuru 
benua itu. Pada awal proses ini, Eropa 
Barat memiliki kurang dari 20 persen PDB 

KoTAK 3.4. Negara-negara artifisial?

Berkumpul  d i  Ber l in  pada tahun 
1884−1885, para pemerintah kolonial 
menetapkan batas-batas Afrika tanpa 
mempertimbangkan penyekatan sosial 
atau ekonominya. Banyak batas di Timur 
Tengah juga ditarik dengan cara serupa 
pada akhir Perang Dunia I.a Alesina, 
Easterly, dan Matuszeski mengidentifikasi 
“negara-negara artifisial” dengan ukuran 
seberapa lurus batas-batas suatu 
negara dan apakah batas-batas tersebut 
menyekat-nyekat kelompok etnis tertentu 
menjadi dua negara atau lebih.b Kawasan 
Afrika Utara, Asia Timur Laut, dan Afrika 
Selatan memiliki batas-batas paling 
artifisial (lurus), sementara Asia Selatan 
dan Afrika Barat merupakan kawasan 
yang paling tersekat-sekat. Afrika Timur 
dan Tengah merupakan satu dari empat 
kawasan yang masuk dalam kedua 
kategori tersebut.
 Analisis empiris menunjukkan bahwa 
batas-batas artifisial sangat merugikan 
secara ekonomi dan sosial. Tetapi, 
hubungan ini berkurang signifikansinya 
manakala asal-usul kolonial atau lokasi di 

Afrika turut dipertimbangkan. Batas-batas 
artifisial tidak terkait dengan probabilitas 
perang yang lebih tinggi, mencerminkan 
hasil tentang keragaman etnis dan konflik 
yang ditemukan oleh Paul Collier.c

 Jadi, untuk menghindari timbulnya 
permasalahan ekonomi dan politik 
yang terkait dengan keragaman etnis, 
dibutuhkan homogenitas budaya dalam 
suatu negara. Di Afrika, hal ini berarti lebih 
banyak negara. namun demikian, ukuran 
banyak negara di Afrika yang sudah kecil 
saat ini sendiri sudah merupakan masalah 
yang akut—hal tersebut menghambat 
negara untuk mencapai skala ekonomi yang 
berkelanjutan. Sebagaimana dinyatakan 
dalam Laporan ini, respons yang tepat 
untuk negara-negara berukuran kecil dan 
memiliki keragaman etnik tinggi adalah 
dengan membangun integrasi yang lebih 
baik dan membuat batas-batas yang lebih 
bisa ditembus.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
Catatan:
a. macmillan 2003.
b. Alesina, easterly, dan matuszeski 2006
c. Collier 2004
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global.41 Pada akhir abad ke-19, kawasan 
ini menguasai lebih dari 30 persen, tiga 
perempatnya di empat perekonomian 
terbesar—Prancis, Jerman, Italia, dan 
Inggris (lihat Figur 3.7).
 Pertumbuhan ini terjadi dengan latar 
konflik yang sering meletus antarnegara 
yang bertetangga, perubahan aliansi 
yang terus-menerus, serta penyatuan 
dan disintegrasi bangsa. Pada awal abad 
ke-19, Jerman terdiri atas sekitar 300 
negara bagian terpisah. Ia memiliki 
1.800 perbatasan kepabeanan, dengan 
Prussia saja mempunyai 67 zona tarif 
lokal.42 Baru pada tahun 1870-an, Jerman 
secara penuh melakukan integrasi 
domestik. Meski dengan kawasan 
ekonomi yang bersifat tambal-sulam di 
Eropa, arus perdagangan selalu besar, 
berkat berbagai perjanjian lokal dan 
regional. Mata rantai perdagangan yang 
terus meluas inilah yang mengilhami 
karya David Ricardo, yang pada tahun 
1817 menggambarkan pertukaran tekstil 
dan anggur antara Inggris dan Portugal 
dalam teori keunggulan komparatifnya. 
Karya Ricardo ini mendorong upaya 
liberalisasi perdagangan lebih lanjut oleh 
pemerintah, terutama Inggris.

 Integrasi ekonomi formal belum 
mulai sampai pertengahan abad ke-
20. Didorong oleh tujuan politik dan 
ekonomi, enam negara Eropa, yang 
menguasai sekitar seperempat dari PDB 
dunia, bergabung dalam perjanjian 
yang meliberalisasi perdagangan batu 
bara dan baja. Pertumbuhan PDB 
tahunan terdongkrak dalam tahun-
tahun berikutnya menjadi sekitar 4,5 
persen, naik dari hanya kurang lebih 
1 persen dalam 35 tahun sejak Perang 
Dunia I. Walaupun sumbangan PDB 
negara-negara Eropa terhadap PDB 

Tabel 3.1 Konsentrasi PDB dan pertumbuhan penduduk berubah antara tahun 1�20 dan 1���

Sumbangan thd PDB dunia (%) Sumbangan penduduk dunia (%)

Rata-tara tingkat 
pertumbuhan 

tahunan PDB (%)

Rata-rata tingkat 
pertumbuhan 

tahunan 
penduduk 

(%)

Kelebihan tingkat 
pertumbuhan 
(pertumbuhan 

PDB per kapita)1820 1950 1998 1820 1950 1998 1820−1998
g7

Cina dan India

Asia sisanya

Amerika Latin

Afrika

eropa Timur dan 
bekas rusia

22,7

49,0

7,3

2.0

4,5

8,8

50,9

8,7

6,8

7,9

3,6

13,0

45,5

1,5

13,0

8,7

3,1

5,3

13,4

56,7

8,6

2,0

7,1

8,8

18,1

35,9

15,5

6,6

9,0

10,6

11,6

37,5

19,8

8,6

12,9

7,0

2,6

1,6

2,5

3,0

2,0

1,9

0,9

0,7

1,4

1,8

1,3

0,8

1,7

0,8

1,1

1,2

0,7

1,1

Sumber: maddison 2006.
Catatan: eropa Barat sisanya, Australia, dan Selandia Baru tidak termasuk.
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PDB per kapita 
(konstanta dolar internasional tahun 1990, dalam ribuan)

Figur 3.� Peningkatan konsentrasi terjadi 
di tataran global, kemudian disusul oleh 
kondisi mendatar (leveling off) 
Sumbangan PDB dunia di berbagai tingkat PDB per 
kapita, 1820−1998

Persentase PDB global (skala log)

eropa Barat 
(Ue12)

Asia Timur Laut 
(Jepang, Korea Selatan, 
Taiwan, Cina)
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dunia secara relatif sedikit menurun, 
perekonomian Uni Eropa secara 
bersama-sama menguasai pangsa sebesar 
25 persen, terutama berkat perluasan 
keanggotaannya menjadi 27 negara yang 
ada saat ini.
 Kemajuan ekonomi ini diekspor ke 
“keturunan” bangsa Eropa yang berbicara 
bahasa Inggris di Australia, Selandia Baru, 
dan Amerika Utara. Antara tahun 1820 
dan akhir abad ke-20, perekonomian 
negara-negara ini tumbuh sekitar 3,6 
persen, hampir dua kali lipat pertumbuhan 
penduduk yang sebesar 1,9 persen, 
digerakkan terutama oleh migrasi besar-
besaran dari Eropa dan Asia. Sumbangan 
mereka terhadap PDB global naik dari 2 
persen menjadi 25 persen selama masa 
itu, dengan bagian terbesarnya dinikmati 
Amerika Serikat (22 persen). Kedekatan 
budaya dan ikatan perdagangan yang erat 
berarti bahwa inovasi dapat menyeberangi 
Atlantik secara cepat dalam dua arah.
 J e p a n g  m e n g a w a l i  p r o s e s 
industrialisasinya agak terlambat. Pada 
tahun 1820, PDB per kapitanya baru 
setengah dari PDB Amerika Utara 
dan Eropa Barat, sebuah rasio yang 
tidak berubah sampai abad ke-20. 
Pertumbuhan PDB antara tahun 1820 
dan 1870 adalah 0,4 persen per tahun. 
Industrialisasi  mulai  mengalami 
akselerasi setelah Restorasi Meiji pada 
tahun 1860-an. Tingkat pertumbuhan 
tercepatnya terjadi pada paruh kedua 
abad ke-20. Antara tahun 1950 dan 1973, 
ketika negara itu membuka diri pada 
pasar dunia, ekonomi Jepang tumbuh 
pada laju hampir 9 persen per tahun. 
Pada akhir 1980-an, PDB per kapitanya 
lebih tinggi daripada PDB Eropa Barat.

Bagaimana dengan belahan 
dunia yang lain?
Sumbangan negara-negara industri 
terbesar terhadap PDB dunia telah turun 

sedikit, dari 51 persen pada tahun 1950 
menjadi 46 persen pada tahun 1998.43 Di 
antara negara-negara baru, sumbangan 
Eropa Timur dan Rusia mengalami 
penurunan dari sekitar 5 persen menjadi 
2,4 persen pada akhir tahun 1980-an 
dan awal tahun 1990-an. Menurunnya 
sumbangan negara-negara industri 
dan Eropa Timur tersebut terutama 
dikarenakan oleh meningkatnya 
sumbangan negara-negara Asia (lihat 
Figur 3.8). Persentase PDB Asia Tenggara 
dan Pasifik naik dua kali lipat menjadi 
sekitar 1,8 persen, sementara sumbangan 
Asia Selatan terhadap PDB global 
meningkat dari 1,4 menjadi 2,4 persen. 
Peningkatan terbesar terjadi di Asia 
Timur Laut sejak pertengahan tahun 
1980-an, khususnya di Cina, di mana 
persentasenya terhadap PDB global 
naik dari di bawah 1 persen menjadi 5,5 
persen. Persentase di kawasan-kawasan 
lain dari Laporan Pembangunan Dunia 
(World Development Report—WDR) 
pada dasarnya tidak berubah meski 
pertumbuhan penduduknya luar biasa 
cepat.44

Mengapa ini penting?  
Pentingnya akses pasar
Secara global, distribusi produksi 
ekonomi sangat penting bagi prospek 
pembangunan negara sebab adanya 
interaksi antara kepadatan dan jarak 
pada skala global. Ini ditunjukkan 
oleh hubungan empiris yang erat 
antara perdagangan sebagai salah 
satu penggerak pertumbuhan dan 
dua variabel yang menentukan model 
perdagangan gravitasi yang terkenal: 
(1) jarak antarmitra dagang, dan (2) 
ukuran ekonomi mereka sebagaimana 
terukur dalam PDB (lihat Kotak 3.5). 
Perdagangan menurun seiring jarak 
dan meningkat seiring PDB, sehingga 
negara mana pun akan lebih banyak 
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membangun hubungan dagang dengan 
negara-negara tetangga dan dengan 
negara-negara yang memiliki PDB 
lebih besar. Terlepas dari turunnya biaya 
transportasi dan komunikasi, dampak 
penurunan volume perdagangan yang 
disebabkan oleh jarak masih meningkat 
sampai sekitar setengah abad yang lalu, 
dan “secara mengherankan” tetap tinggi 
sampai sekarang (lihat, misalnya, untuk 
Brasil dalam Figur 3.9).45

 Bukti empiris ini mungkin kelihatan 
bertentangan dengan perdagangan jarak 
jauh yang meningkat dengan pesat antara, 
katakanlah, Cina dan Amerika Serikat 
atau antara Jepang dan Eropa. Namun, 
peningkatan ini bisa jadi bukan terutama 
dan pertama-tama disebabkan oleh 
reduksi biaya perdagangan sebagaimana 
dinyatakan oleh banyak pengamat. Ia 
lebih didorong oleh faktor lain dalam 
relasi perdagangan gravitasi: output 
ekonomi.46 PDB Cina telah meningkat 
dengan dramatis, menghasilkan massa 
ekonomi untuk mengekspor barang 

ke pasar internasional dan untuk 
mengimpor barang-barang konsumen, 
perlengkapan modal, dan input antara. 
Perdagangan yang meningkat, dalam 
proses yang mandiri, menghasilkan skala 
ekonomi dalam infrastruktur dan jasa 
perdagangan, seperti pelabuhan yang 
efisien dan link pengapalan kontainer 
yang regular (lihat Bab 6). Perekonomian 
yang lebih besar dan negara-negara yang 
lebih kaya, karenanya, dapat mengatasi 
friksi karena jarak perdagangan yang 
jauh dengan membangun kepadatan 
ekonomi yang lebih tinggi.
 
Divergensi, kemudian 
konvergensi
Distribusi geografis ouput ekonomi 
dunia yang berubah mencerminkan 
konsentrasi massa ekonomi yang 
pertama-tama terbangun di Eropa 
Barat dan kemudian di Amerika Utara. 
Yang lebih mutakhir, dekonsentrasi, 
hingga taraf tertentu, telah terjadi, 
pertama-tama di Jepang dan kemudian 
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KoTAK 3.5.  Akses pasar dan pendapatan per kapita

mengukur akses pasar (kadang juga 
disebut potensi pasar) bukan sekadar 
persoalan teoretis. Kajian-kajian empiris 
telah menunjukkan bahwa akses pasar dan 
pemasok sangat memengaruhi pertumbuhan 
dan pendapatan. Sebagai contoh, memangkas 
hingga setengah jarak antara suatu negara 
dan mitra dagangnya diasosiasikan dengan 
peningkatan sebesar 25 persen pendapatan 
per kapita—lebih dari efek gabungan antara 
lokasi di pesisir dan kebijakan perdagangan 
yang baik.a Perdagangan menguntungkan 
suatu negara dengan cara menghasilkan 
pendapatan faktor (upah) melalui pengeluaran 
yang dilakukan oleh mitra dagang untuk 
barang yang diproduksi di negara itu. 
Tingkat pengeluaran itu sebagian besarnya 
ditentukan oleh ukuran perekonomian mitra 
dagang (kepadatan) dan akses pasar fisik, 
yang terutama dipengaruhi oleh kedekatan 
dengan mitra dagang (jarak) dan pengaruh 
batas (penyekatan).b

 Antara tahun 1970 dan 2005, 
distribusi pendapatan per kapita menyebar, 
mencerminkan ketidakmerataan global yang 
lebih besar antarnegara—negara-negara 
miskin kini memiliki pendapatan yang secara 
relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan 
Amerika Serikat (lihat figur). Distribusinya 

juga bergerak ke kanan, mengimplikasikan 
bahwa potens i  pasar  meningkat  d i 
hampir semua tempat sebagai akibat dari 
pertumbuhan PDB global. Dan, kurvanya 
semakin curam, sehingga keuntungan 
potensi pasar meningkat—jumlah potensi 
pasar yang sama membeli lebih banyak 
pendapatan per kapita—paling tidak untuk 
beberapa negara.
 Tampaknya, besarnya varian PDB per 
kapita dalam potensi pasar tertentu akan 
terus ada. Potensi pasar Haiti lebih besar 
daripada Selandia Baru. Kedekatannya 
dengan Amerika Serikat mengangkat 

potensi pasarnya, mencerminkan interaksi 
antara ukuran ekonomi dan jarak dari pasar. 
Untuk tingkatan tertentu, ukuran ekonomi 
menentukan seberapa baik suatu negara 
mampu memanfaatkan akses pasarnya. 
negara-negara kaya seperti Australia dan 
Selandia Baru dapat mengompensasi lokasi 
mereka yang terpencil dengan menawarkan 
pasar dan kapasitas pasokan yang cukup 
besar.

a. redding dan Venables 2004.
b. Lihat mayer 2008.
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Figur 3.� Pengaruh jarak antara Brasil dan para mitra dagangnya tetap tinggi

di negara-negara kawasan Asia Timur 
yang sudah berkembang. Cina dan 
India mengokohkan posisi mereka 
di antara negara-negara dan kawasan 
dengan sumbangannya yang paling 

tinggi terhadap PDB global. Akses negara 
ke pasar input dan output memengaruhi 
distribusi geografis level-level output 
ekonomi absolut. Ketika distribusi 
ini berubah, demikian juga halnya 
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dengan perekonomian nasional. Ini pada 
gilirannya memengaruhi hasil akhir 
pembangunan di tingkat regional dan 
nasional, yang tercermin dalam tingkat 
dan perubahan dalam pendapatan, 
kesehatan, dan modal sumber daya 
manusia. Modal sumber daya manusia 
ini ,  yang ser ing kal i  dipandang 
sebagai input yang menyumbang 
bagi pengembangan manusia, juga 
merupakan hasil akhir pembangunan 
yang mampu meningkatkan kualitas 
hidup individual.
 Berikut adalah tiga tren besarnya:
•	 Pendapatan dan standar hidup 

dasar secara global pada umumnya 
meningkat, tetapi dengan beberapa 
pengecualian besar.

•	 Divergensi luar biasa dalam hal 
pendapatan antara negara-negara 
kaya dan miskin, tetapi konvergensi 
hingga taraf tertentu dalam hal 
kesehatan dan pendidikan.

•	 Konvergensi dalam kawasan-kawasan 
yang berkembang pesat.

Perbaikan umum
Generasi saat ini, dilihat dari tolok ukur 
pendapatan dan kesejahteraan global, 

lebih baik daripada generasi-generasi 
sebelumnya dalam sejarah umat manusia. 
PDB per kapita dalam konstanta dolar 
internasional tahun 1990 meningkat 
sepuluh kali lipat dari sekitar 565 dolar 
menjadi 5.700 dolar selama 500 tahun 
terakhir, sementara populasi bertambah 
dari 400 juta menjadi lebih dari 6 miliar 
jiwa (lihat Tabel 3.2). Sejak tahun 1820, 
pertumbuhan output adalah sebesar 
sekitar 2,2 persen per tahun, membuat 
standar hidup mengalami peningkatan 
yang sangat berarti. Harapan hidup 
pada waktu kelahiran naik dari 26,5 
tahun pada tahun 1820 menjadi 32,8 
tahun pada tahun 1910 dan sekitar 68 
tahun pada tahun 2005.47 Dalam kurun 
waktu 35 tahun terakhir saja, rata-rata 
harapan hidup global meningkat sebesar 
sekitar 10 tahun. Dan, sebagian besar 
warga dunia saat ini memiliki akses ke 
pendidikan dasar. Pada tahun 1870, rata-
rata tahun mengenyam bangku sekolah 
adalah 1,1 tahun, dengan tingkat melek 
huruf di antara orang dewasa sebesar 
25,5 persen.48 Pada tahun 1929, rata-
rata masa belajar di sekolah meningkat 
menjadi 2,5 tahun dan pada tahun 2000 
menjadi 6,7 tahun, sementara tingkat 

Tabel 3.2 PDB per kapita meningkat sepuluh kali lipat, 1500−1998 
Konstanta dolar internasional tahun 1990

1500 1820 1870 1913 1950 1973 1998 1998:1500
eropa Barat

“Cabang” Barat

Jepang

Asia (kec. Jepang)

Amerika Latin

eropa Timur dan bekas Uni Soviet

Afrika

Dunia

Sebaran antarregional

774

400

500

572

416

483

400

565

2:1

1.232

1.201

669

575

665

667

418

667

3:1

1.974

2.431

737

543

698

917

444

867

5:1

3.473

5.257

1.387

640

1.511

1.501

585

1.510

9:1

4.594

9.288

1.926

635

2.554

2.601

852

2.114

15:1

11.534

16.172

11.439

1.231

4.531

5.729

1.365

4.104

13:1

17.921

26.146

20.413

2.936

5.795

4.354

1.368

5.709

19:1

23,2

65,4

40,8

5,1

13,9

9,0

3,4

10,1

Sumber: maddison 2006.
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melek huruf naik menjadi 43,8 persen 
dan kemudian 78,3 persen (lihat Figur 
3.10).

Timpangnya pendapatan antara 
negara-negara terkaya dan 
termiskin, tetapi kesehatan 
dan pendidikan mengalami 
perbaikan
Selama 500 tahun terakhir, output per 
kapita telah meningkat 40 kali lipat di 
Jepang dan 65 kali lipat di Australia, 
Kanada, Selandia Baru, dan Amerika 
Serikat (lihat Tabel 3.2).49 Di Afrika, 
output per kapita hanya naik tiga kali 
lipat, dan di Asia, tidak termasuk Jepang, 
lima kali lipat. Gap antara kawasan-
kawasan kaya dan miskin meningkat 
dari faktor 2 pada 1500 menjadi 5 pada 
tahun 1870 dan hampir 20 pada akhir 
abad ke-20. Selama dua ratus tahun 
terakhir, koefisien ketidakmerataan 
Gini meningkat sebesar 30 persen. 
Ketidaksetaraan pendapatan per kapita 
di antara warga dunia meningkat sebesar 
60 persen, sebagaimana diukur dengan 
indeks Theil, terutama dikarenakan 
divergensi antarnegara alih-alih dalam 
negara.50

 Cerita utamanya adalah luar biasanya 
peningkatan pendapatan per kapita di 
Eropa dan “cabang-cabang”-nya. Yang 
lebih mutakhir, hal itu terjadi di Asia 

Timur. Peningkatan ini dimulai di Jepang, 
yang PDB per kapitanya naik sepuluh kali 
lipat sejak tahun 1950, dan diikuti oleh 
Korea Selatan, Taiwan (Cina), Cina, dan 
negara-negara di Asia Selatan. PDB per 
kapita Cina, meskipun secara absolute 
masih rendah, tumbuh sebesar 8,4 persen 
per tahun antara tahun 1990 dan 2005. Di 
ujung spektrum distribusi pendapatan, 
PDB total di kawasan Afrika Tengah 
meningkat tiga kali lipat antara tahun 1960 
dan 2006; bandingkan dengan peningkatan 
di Asia Timur Laut yang sebesar 30 kali lipat 
(lihat Figur 3.11). Dengan pertumbuhan 
penduduk yang lebih cepat daripada 
pertumbuhan ekonomi, pendapatan per 
kapita di Afrika Tengah turun sebanyak 
8 persen pada harga konstan. Pendapatan 
di negara-negara paling miskin di dunia—
kebanyakan merupakan negara tak bergaris 
pantai dan tak sedikit yang terletak di 
Afrika, rumah bagi “miliaran penduduk 
paling bawah”—menurun sebesar 5 persen 
selama tahun 1990-an.51

 Antara tahun 1960 dan akhir 1980-
an, angka harapan hidup saat kelahiran 
terus meningkat di hampir semua negara 
di dunia.52 Di Asia Selatan, harapan hidup 
naik dari 42 tahun menjadi 60, dan di 
Afrika Utara dari 47 tahun menjadi 65. 
Pengecualiannya adalah di Afrika Sub-
Sahara. Hingga akhir tahun 1980-an, 
harapan hidup meningkat dengan lambat 
di kawasan Asia Barat, Tengah, dan 
Timur serta sedikit lebih cepat di Afrika 
Selatan, di mana harapan hidupnya naik 
dari 46 tahun menjadi sekitar 60. Namun 
demikian, sejak saat itu epidemi HIV/
AIDS telah menyebabkan angka kematian 
meningkat luar biasa, membuat harapan 
hidup di Afrika Selatan turun hingga 
di bawah levelnya pada tahun 1960. 
Di Afrika Tengah dan Timur, harapan 
hidup turun meski tidak sedramatis di 
Selatan, sementara Afrika Barat tidak 
terlalu terpengaruh oleh epidemi tersebut, 
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Figur 3.10 Hasil pendidikan telah 
meningkat 
Rata-rata global, 1870−2000
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tingkat perbaikannya saja yang sedikit 
menurun. Sembilan dari 10 negara yang 
menunjukkan tren terburuk berada di 
Afrika Sub-Sahara, dan kebanyakan di 
antaranya terletak di Afrika Selatan atau 
Tenggara (lihat Figur 3.12).
 Serupa dengan harapan hidup, 
ketimpangan global dalam hal akses 
ke pendidikan juga turun tajam dari 
koefisien Gini masa sekolah sebesar 0,79 
pada tahun 1870 menjadi 0,39 pada tahun 
2000.53 Ketidaksetaraan yang tinggi pada 
abad ke-19 tersebut terutama disebabkan 
karena terlalu unggulnya pendidikan di 
Eropa Barat dan negara-negara yang 
ada di sana. Kawasan-kawasan lain 
mulai memperluas pendidikan mereka 
lebih jauh, dan ketidaksetaraan turun 
secara drastis setelah tahun 1930, ketika 
pendidikan dasar dibuka dan ditawarkan 
di banyak negara berkembang.54 Antara 
tahun 1960 dan 2000, masa sekolah di 
antara penduduk usia kerja meningkat 
di semua kawasan dunia dan kelompok 
pendapatan (lihat Figur 3.13).55 Rasio 
rata-rata tertimbang pendidikan 
penduduk antara yang tertinggi dan 
yang terendah turun dari 9,7 tahun 
menjadi 3,1.56 Peningkatan ini cukup 
seragam di semua kawasan, sehingga 
perbedaan antara kawasan yang tertinggi 
dan terendah pada dasarnya tetap. 
Namun, karena negara-negara miskin 
mulai dari tingkat yang jauh lebih di 
bawah, persentase peningkatan mereka 
jauh lebih tinggi, menunjukkan adanya 
langkah menuju konvergensi.

Konvergensi pendapatan di 
dalam kawasan-kawasan yang 
pertumbuhannya lebih cepat
Negara-negara tetangga bisa menyediakan 
hubungan, limpahan, dan bantuan 
ekonomi yang saling menguntungkan 
sehingga seluruh anggota kelompok 
negara itu memperoleh peningkatan 

pendapatan. Jika ini mendongkrak 
tingkat pertumbuhan di negara-negara 
miskin, kinerja perekonomian akan 
mengalami konvergensi pada waktunya 
nanti. Akankah negara-negara miskin 
pada akhirnya mampu mengejar negara-
negara kaya? Pertanyaan ini sangat 
mengusik perhatian para ekonom 
pembangunan pada akhir tahun 1980-an 
dan 1990-an.57 Mereka mengembangkan 
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perangkat dan teknik untuk menganalisis 
konvergensi, mengaitkan pertumbuhan 
dengan pendapatan awal, dengan 
harapan akan menemukan bahwa status 
awal yang lebih rendah berkaitan erat 
dengan tingkat pertumbuhan yang lebih 
tinggi. Tetapi, hanya terjadi sedikit, jika 
memang ada, konvergensi antarnegara 
secara global dalam lima dasawarsa 
terakhir (lihat Figur 3.14). Yang ada justru 
indikasi divergensi, meskipun trennya 
lemah. Dalam kawasan-kawasan dunia, 
buktinya jauh lebih terdiferensiasi.
 Integrasi regional dan dinamika 
te mp or a l  m e n d orong  p e r lu ny a 
kajian tentang konvergensi. Pertama, 
pertumbuhan ekonomi dibangun oleh 
apa yang dilakukan negara-negara 
tetangga, dan integrasi ekonomi yang 
berhasil—yang mengatasi penyekatan—
bisa menarik negara-negara yang lebih 
lemah untuk memperoleh pendapatan 
yang tidak akan mereka peroleh bila 
tinggal dalam isolasi. Konvergensi 
yang lebih tinggi dapat diharapkan 
terjadi di kawasan-kawasan yang lebih 
terintegrasi. Kedua, di kawasan-kawasan 
yang pertumbuhannya cepat, pada 
awalnya muncul konvergensi manakala 
perekonomian regional yang maju melejit 
meninggalkan yang lain, tetapi pada 

waktu selanjutnya terjadi konvergensi 
ketika negara-negara miskin diuntungkan 
oleh limpahan pertumbuhan dan seiring 
waktu mengejar ketertinggalan mereka. 
 Di Asia Timur, kawasan dunia yang 
pertumbuhannya paling pesat dalam 
beberapa tahun terakhir, konvergensi 
muncul menyusul divergensi yang 
semula terjadi. Dari tahun 1950 hingga 
1970, pendapatan mengalami divergensi 
tajam ketika Jepang, pertama-tama, 
dan kemudian Hong Kong, Cina, dan 
Singapura tumbuh dengan kecepatan 
yang luar biasa (lihat Figur 3.15 dan 
3.16a). Pada tahun 1970-an, negara-
negara lain bergabung dengan klub 
pertumbuhan cepat, terutama Korea 
Selatan dan Taiwan, Cina. Antara tahun 
1976 dan 1992, yang tampak seperti 
divergensi moderat (lihat Figur 3.16b) 
sesungguhnya merepresentasikan dua 
kelompok negara di jalan konvergensi 
yang terpisah namun terkait erat (lihat 
Figur 3.16c). Secara keseluruhan, hal ini 
mendorong pada konvergensi regional 
yang kuat sementara variasi PDB per 
kapita antarnegara—meski masih 
besar—turun hingga ke level yang 
terjadi terakhir kali pada tahun 1960. 
Konvergensi ini sangat terkait dengan 
kebijakan-kebijakan pasar di Cina dan 
Vietnam sekaligus integrasi ekonomi 
regional yang unik ketika dihadapkan 
pada tantangan globalisasi.
 Konvergensi tidak banyak terjadi 
di kawasan di mana pertumbuhannya 
lamban dan integrasi regionalnya terbatas, 
seperti di Asia Barat dan Eropa Timur 
(lihat Figur 3.17). Asia Barat mencakup 
negara-negara bersumber daya alam 
kaya, dengan jumlah populasi yang 
besar dan kecil, dan juga negara-negara 
bersumber daya miskin, seperti Yordania. 
Rendahnya t ingkat perdagangan 
i nt r are g i on a l  me ng i nd i k a s i k an 
rendahnya tingkat integrasi. Eropa 
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Timur menunjukkan variasi pendapatan 
per kapita yang rendah sampai sekitar 
tahun 1990.58 Setelah disintegrasi Uni 
Soviet dan runtuhnya Tembok Berlin, 
pendapatan per kapita turun secara 
drastis di beberapa negara dan moderat 
di beberapa yang lain. Divergensi 
ini diperkuat ketika negara-negara 
yang berada di ujung barat melakukan 
reorientasi ekonomi ke Eropa Barat, dan 
bergabung dengan Uni Eropa. Belarusia 
dan pada awalnya Ukraina, sebaliknya, 
tetap mempertahankan hubungan 
ekonomi dengan Federasi Rusia, dan 
baru-baru ini saja diuntungkan oleh 
pertumbuhan ekonomi yang digerakkan 
oleh sumber daya alam mereka.
 Negara-negara paling selatan di 
kawasan Amerika Latin dan Karibia 
mengalami pertumbuhan yang relatif 
lambat dan konvergensi yang terbatas 
(lihat Kotak 3.6). Di ujung utara, pada 
tahun 1994, Meksiko bergabung dalam 
pakta perdagangan bebas regional besar 
yang pertama yang beranggotakan 
baik negara-negara industri maupun 
berkembang. Perjanjian Perdagangan 
Bebas Amerika Utara (North American 
Free Trade Agreement—NAFTA) 
menghapuskan tarif untuk kebanyakan 
produk yang diperdagangkan antara 
Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 
Bukti  yang tersaji  sejak saat itu 

mengilustrasikan tiga poin mengenai 
proses integrasi regional formal.59

•	 Integrasi formal terjadi setelah 
tahun-tahun pers iapan yang 
panjang, integrasi informal bertahap, 
dan perubahan kebijakan dalam 
negeri. Meksiko sendiri secara 
uni lateral  telah menurunkan 
hambatan perdagangannya dan 
mengimplementasikan perubahan 
regulatif lama sebelum NAFTA 
terbentuk.

•	 Perjanjian tersebut mendorong 
pesatnya peningkatan perdagangan 
dan arus investasi asing yang 
dilakukan secara langsung (foreign 
direct investment—FDI). Analisis 
ekonomi menunjukkan bahwa, tanpa 
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NAFTA, ekspor global Meksiko 
akan sekitar 50 persen lebih rendah 
dan FDI-nya 40 persen. Keberadaan 
NAFTA sangat membantu upaya 
mengurangi  kemiskinan dan 
meningkatkan pendapatan. PDB 
per kapita Meksiko pada tahun 
2002 akan 4 persen lebih rendah bila 
negara itu tak bergabung NAFTA.

•	 Terlepas dari dampak-dampak 
positif atas perekonomian Meksiko 
ini, perjanjian tersebut belum 
mampu secara cepat menciptakan 
konvergensi pendapatan (lihat Figur 
3.18). Meksiko mampu terhindar dari 
krisis yang besar, yang menunjukkan 
stabilitas lebih besar yang bisa 
memiliki efek kesejahteraan tinggi.60 
Tetapi, kinerja relatifnya terhadap 
Amerika Serikat belum banyak 
berbeda dari perekonomian beberapa 
negara Amerika Latin lain.

 Perb edaan output  ekonomi 
yang besar itu tampaknya akan tetap 
signifikan untuk beberapa waktu. Pada 
kenyataannya, estimasi konvergensi 
stabil menunjukkan bahwa pendapatan 
Meksiko hanya akan mencapai setengah 
pendapatan AS. Di antara alasan-
alasan utamanya adalah perbedaan 
dalam kualitas institusi domestik, 
dinamika inovasi di perusahaan, 
dan keterampilan angkatan kerja. Ini 
semua akan terpangkas bila Meksiko 
berintegrasi semakin erat dengan 
negara-negara tetangganya di utara, 
tapi prosesnya akan memakan waktu 
yang sangat panjang.
 
Geografi, globalisasi, dan 
pembangunan
Empat aspek utama kiranya menjelaskan 
mengapa konsentrasi kekayaan ekonomi 
tetap ada dan bertahan selama beberapa 
abad terakhir, di mana hanya ada 
sedikit negara atau kawasan yang 

muncul sebagai negara kaya. Pertama, 
geografi fisik telah membantu sementara 
negara untuk menjadi kaya pada awalnya 
tetapi terus menahan yang lain. Kedua, 
daya atau kekuatan geografi ekonomi—
dimulai dengan keunggulan awal, seperti 
inovasi teknis selama Revolusi Industri—
memfasilitasi perekonomian aglomerasi 
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dan mendorong konsentrasi aktivitas 
ekonomi. Ketiga, limpahan regional 
meningkatkan aktivitas ekonomi di 
negara-negara lain dalam kawasan yang 
sama, yang kemudian meningkatkan 
skala dan cakupan produksi ekonomi. 
Keempat, kawasan-kawasan konsentrasi 
ekonomi yang sepenuhnya baru 
muncul—sebagai respons terhadap 
kemampatan dan peralihan di kawasan 
mapan dari  manufaktur ke jasa, 
“membebaskan” sektor manufaktur 
ke kawasan lain. Apa implikasi hal ini 
terhadap prospek kawasan-kawasan 
dunia yang tertinggal?
 
Seberapa pentingkah geografi 
saat ini?
Geografi alamiah pertama. Kondisi 
fisik alamiah memengaruhi prospek 
pembangunan negara. Sebagai misal, 
intensifikasi pertanian di daerah-daerah 

dengan kondisi agroekologis alamiah 
yang baik menghasilkan surplus yang 
dapat dialihkan ke berbagai fungsi 
lain yang lebih produktif. Namun, aset 
ini tidak terdistribusi secara merata. 
Sebagaimana dinyatakan Landes (1998): 
“Alam—seperti halnya hidup—itu tidak 
adil, apa yang diberikannya tidak merata.” 
Para peneliti telah menemukan adanya 
korelasi yang kuat antara output ekonomi 
dan karakteristik geografi. Regresi 
sederhana kepadatan output (PDB per 
kilometer persegi) atas variabel-variabel 
geografis—suhu tahunan rata-rata, curah 
hujan rata-rata, ketinggian rata-rata, 
“kecuraman” tanah, kategori lahan, dan 
jarak dari garis pantai—menjelaskan 91 
persen dari variabilitas dalam kepadatan 
produksi ekonomi.61 Analisis yang sama 
menjelaskan perbedaan sebesar 20 
persen dalam output per kapita antara 
Afrika tropis dan kawasan-kawasan 
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Figur 3.1� Meksiko dan negara-negara ALK lain tidak tertinggal terlampau 
jauh dari Amerika Serikat 
PDB per kapita di negara-negara ALK terbesar dibandingkan dengan PDB per kapita AS

rasio PDB per kapita negara terhadap PDB per kapita AS

Sumber: Bank Dunia 2007j, maddison 2006.
Catatan: ALK = Amerika Latin dan Karibia.

industri, dan 12 persen antara Afrika 
tropis dan kawasan-kawasan tropis lain. 
Iklim juga berinteraksi dengan faktor-
faktor lain, seperti penyakit. Penyakit 
yang menular lewat organisme sangat 
banyak ditemui di negara-negara tropis, 
yang dapat mengurangi produktivitas. 
Malaria diperkirakan telah menyebabkan 
kurang-lebih 1 juta kematian dan lebih 
dari 200 juta kejadian klinis di Afrika 
setiap tahunnya.62 Faktor-faktor geografis 
murni lain—seperti tak bergaris pantai, 
yang memangkas separuh persentase 
poin dari pertumbuhan PDB tahunan, 
atau lokasi yang terpencil—telah 
didiskusikan sebelumnya.
 Apakah ini berarti bahwa geografi 
harus mendikte nasib negara? Tidak. 
Geografi fisik membantu menjelaskan 
perbedaan pertumbuhan awal dan 
beberapa variasi hasil akhir ekonomi. 
Namun, sebagian besar dari hambatan ini 
dapat diatasi dengan sumber daya yang 
memadai. Geografi, karenanya, lebih 
merupakan penyebab yang memang 
sangat memengaruhi (a proximate 
cause) tetapi bukan penyebab dasar (an 
ultimate cause) tingkat pertumbuhan 

yang rendah. Tingkat malaria yang 
tinggi,  misalnya, bisa dipandang 
sebagai sebuah gejala kemiskinan akut 
sekaligus penyebabnya (lihat Kotak 3.7). 
Keadaan itu membutuhkan intervensi 
pembangunan yang nyata tetapi tidak 
sepenuhnya menjelaskan pola global 
kekayaan ekonomi atau memprediksi 
potensi pertumbuhan di masa depan 
secara terpisah.
 G e o g r a f i  a l a m i a h  k e d u a . 
Penjelasan lain—penjelasan alternatif 
tetapi sifatnya melengkapi— mengenai 
pola pembangunan global menunjukkan, 
sekeci l  apa pun perbedaan awal 
antarnegara dan kawasan (misalnya, 
keadaan alam), dari waktu ke waktu, 
dapat menghasilkan disparitas yang 
besar.  Pertanyaan sentral  dalam 
pembangunan ekonomi adalah seberapa 
jauh pertumbuhan digerakkan oleh 
perbedaan dalam akumulasi modal 
manusia dan fisik, dan oleh efisiensi 
dalam penggunaan faktor-faktor ini.63 
Bukti dari semakin banyak kajian 
menegaskan bahwa tingkat akumulasi 
mo da l  i tu  s endir i  t ida k  c u kup 
menjelaskan mengapa terjadi perbedaan 
pertumbuhan dan pendapatan lintas 
negara. Malahan, produktivitas faktor 
total (PFT)—seberapa efisien faktor-
faktor produksi dikombinasikan—
cenderung lebih mampu menjelaskan 
mengapa terjadi perbedaan pertumbuhan 
dan pendapatan antarnegara.64

 N a m u n  d e m i k i a n ,  P F T 
merupakan sebuah konsep samar 
yang menggabungkan beberapa aspek 
produksi ekonomi. Secara umum, ia 
terkait dengan teknologi yang lebih 
baik untuk menggabungkan input-input 
sehingga menghasilkan produk atau jasa. 
Hal ini mendorong pada pemangkasan 
biaya dan peningkatan daya saing. 
Komplementaritas, limpahan, dan skala 
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ekonomi juga menjelaskan perbedaan 
dalam PFT. Secara geografis, berbagai 
eksternalitas ini mengimplikasikan 
keuntungan bagi para produsen untuk 
beroperasi secara saling berdekatan. 
Dipadukan dengan skala ekonomi yang 
menyokong unit produksi yang lebih 
besar, konsentrasi aktivitas ekonomi 
meningkat di sepanjang skala geografis. 
Pertumbuhan ekonomi Eropa selama 
era modern diawali dengan adanya 
revolusi  dibidang industri,  yang 
menghasilkan berbagai penemuan 
teknologi penting. Teknologi yang lebih 
canggih dan pertumbuhan penduduk 
mendorong skala ekonomi ke pusat-
pusat industrialisasi yang terkonsentrasi. 
Pusat-pusat ini menarik para pekerja dan 
perusahaan baru, menghasilkan proses 
pembesaran-diri sehingga terbangunlah 
konsentrasi yang semakin besar.
 Pembang unan itu menular, 
cenderung menyebar ke seluruh 
kawasan.  Walaupun pusat-pusat 
pertumbuhan mulai di wilayah tertentu 
dari suatu negara—lajur industri di barat 
daya Inggris atau kota-kota penggilingan 
di New England—pusat dinamika 
cenderung menyebar.  Di t ingkat 
internasional, pertumbuhan menyebar ke 
negara-negara tetangga, memunculkan 
berbagai pusat pertumbuhan regional. 
Dengan keterbukaan dan interaksi 
antarnegara yang memadai, mekanisme 
penyebaran pertumbuhan tersebut 
adalah melalui limpahan teknologis 
dan peningkatan spesialisasi, memecah-
mecah proses produksi. Kondisi itulah 
yang menjadi alasan mengapa beberapa 
permintaan produk antara kemungkinan 
besar akan dipenuhi oleh negara tetangga. 
Hal ini dapat mendorong perluasan 
perdagangan, yang menghasilkan skala 
ekonomi dan peningkatan tajam dalam 
produktivitas ekonomi. Semakin besar 

kolam tenaga kerja dan modal serta 
semakin luas ukuran pasar yang muncul 
sebagai akibat dari membaiknya rantai 
transportasi, semakin cepat kemampuan 
tinggal landas suatu perekonomian 
regional.65

 Kawasan-kawasan pertumbuhan 
dan kekayaan baru akan muncul. 
Hal itu terjadi ketika pertumbuhan di 
kawasan inti telah sampai pada tahap 
mampat dan upah yang meningkat 
mendorong para pengusaha untuk 
mencari lokasi-lokasi baru bagi produksi 
di sekitarnya. Ini terjadi di Eropa Barat, 
ketika banyak perusahaan merelokasi 
kapasitas manufaktur mereka ke negara-
negara di Eropa Tengah dan Timur, 
juga yang terjadi di Amerika Utara, 
ketika Meksiko menarik investasi dalam 
kapasitas manufaktur untuk pasar AS 
dan Kanada. Model pembangunan 
kawasan “menular” ini menyatakan 
bahwa semua aktivitas ekonomi akan 
tetap berada di zona yang mungkin 
untuk “tertular”—tetapi, kenyataannya 
tidak selalu demikian.
 Dalam kondisi-kondisi tertentu, 
pertumbuhan ekonomi dimungkinkan 
untuk meloncat ke kawasan yang 
sepenuhnya baru.66 Lokasi pusat-
pusat manufaktur global yang baru ini 
tergantung dari banyak faktor, termasuk 
besarnya pasar, biaya perdagangan 
dan transaksi, kepemilikan modal 
sumber daya manusia dan fisik awal, dan 
persaingan dari kawasan pertumbuhan 
potensial lain. Model lompatan-katak 
ini sesuai untuk menggambarkan 
kebangkitan Asia Timur sebagai sebuah 
pusat aktivitas global (global hub) yang 
pada awalnya untuk produksi padat 
karya dan pada waktu kemudian untuk 
produksi yang lebih mengandalkan 
teknologi tinggi. Setengah abad yang 
lampau, Jepang rasanya tidak mungkin 
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KoTAK 3.6.  Pentingnya tetangga: Kerucut Selatan versus Eropa Selatan

Setengah abad yang lalu, negara-negara di 
kerucut selatan Amerika Selatan—Argentina, 
Brasil, Cile, dan Uruguay—memiliki pendapatan 
per kapita yang kurang-lebih sama atau malah 
lebih tinggi daripada negara-negara eropa 
Selatan yang dengannya mereka memiliki 
ikatan budaya kuat—Italia, Portugal, dan 
Spanyol. Kedua kelompok tersebut sejak dulu 
mengambil jalan pembangunan yang berbeda. 
Selama hampir seluruh masa, negara-negara 
Kerucut Selatan, kecuali Cile, menjalankan 
kebijakan proteksionis. Antara tahun 1950 
dan 2006, PDB per kapita empat negara 

tersebut tumbuh rata-rata sebesar 1,7 persen 
per tahun.
 Dinamika ekonomi di eropa Selatan 
berbeda. Italia merupakan salah satu negara 
anggota pendiri Komunitas eropa, sementara 
Portugal dan Spanyol bergabung pada tahun 
1986 setelah keluar dari periode rezim 
otoritarian yang berlangsung lama. Dari 
tingkat yang lebih rendah, negara-negara ini 
tumbuh lebih dari 3 persen per tahun, jauh 
di atas pertumbuhan Amerika Latin. meski 
pendapatan di dua kawasan tersebut sama-
sama mengalami konvergensi, langkahnya 

jauh lebih cepat di eropa Barat sebesar 1 
persen setahun dibandingkan dengan 0,3 
persen di Amerika Selatan. Italia, Portugal, 
dan Spanyol diuntungkan oleh limpahan 
pertumbuhan regional, kedekatan dengan 
pasar besar, dan kohesi politis di dalam satu 
pasar eropa Barat yang terintegrasi tunggal. 
Di Kerucut Selatan, integrasi regionalnya 
lambat, dan integrasi dengan pasar yang kaya 
di Belahan Bumi Barat diabaikan untuk waktu 
yang lama.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
a. Lucas Jr. 2007;

akan menjadi sumber barang-barang 
elektronik dan barang-barang konsumen 
yang murah bagi pasar AS mengingat 
jarak antarkedua negara tersebut. Tetapi, 
pengapalan dengan peti kemas dan 
pengiriman kontainer pertama berskala 
besar selama Perang Vietnam pada tahun 

1960-an memungkinkan para produsen 
Jepang memiliki daya saing di pasar 
Amerika Utara dan kemudian juga di 
pasar Eropa.67 Korea Selatan dan Taiwan 
(Cina) mengikuti jejak Jepang. Dari 
sana, investasi manufaktur menyebar ke 
Asia Tenggara, khususnya ke Malaysia 
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dan Thailand, dan selanjutnya, setelah 
liberalisasi ekonomi, ke Cina. 

Apa yang kita pelajari dari hal 
ini?
Ukuran memang penting.  Untuk 
menghasilkan skala ekonomi, populasi 
dan massa ekonomi sejumlah tertentu 
harus ada. Di Eropa semasa Revolusi 
Industri, penduduk yang relatif besar dan 
terkonsentrasi menyediakan baik tenaga 
kerja yang memproduksi manufaktur 
maupun pasar yang mengonsumsinya. 
Amerika Utara, ketika beralih dari 
sumber daya alam ke industri, memiliki 
penduduk yang besar di sepanjang 
pantai timur, yang bertambah dengan 
cepat berkat datangnya kaum imigran 
dari Eropa dan tempat-tempat lain. Asia 
Timur jelas memiliki penduduk yang 
sangat besar, dengan pertama-tama 
Jepang dan kemudian Cina menjadi 
mesin pertumbuhan manufaktur di 
kawasan tersebut. Setiap kawasan 
diuntungkan oleh pasar dalam negeri 
yang besar, namun banyak dari produksi 
segera dimaksudkan untuk ekspor baik 
di dalam kawasan sendiri maupun ke 
belahan dunia lain.
 Beberapa negara meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi mereka melalui 
ekspor komoditas primer semata. 
Botswana, sebuah negara berpenduduk 
jarang dengan kekayaan mineral (barang 
tambang) yang besar dan kebijakan yang 
baik, adalah salah satu pengecualian. 
Sumber daya mineral yang dikelola 
dengan baik dapat menghasilkan modal 
yang lalu dapat diinvestasikan di sektor-
sektor lain, tetapi hanya sedikit negara 
berhasil melakukan ini. Pertanian—
yang penting bagi subsisten, penghasil 
pendapatan masyarakat pedesaan, dan 
untuk wilayah-wilayah khusus dalam 
negara—tidak bisa dari dirinya sendiri 

mengangkat negara miskin ke status 
negara berpendapatan menengah atau 
tinggi. Aktivitas pedesaan entah skalanya 
yang terlalu kecil untuk menghasilkan 
surplus yang memadai bagi ekspor—atau, 
dalam kasus di mana produksi pertanian 
memiliki skala yang mencukupi, hal itu 
hanya menguntungkan tuan tanah dan 
pelaku agribisnis yang jumlahnya tak 
seberapa. Untuk menjual jasa, keadaan 
belum memungkinkan. Tetapi, bukan 
tidak mungkin bahwa negara miskin 
memiliki sumber daya manusia terampil 
yang memadai untuk menghasilkan 
limpahan pertumbuhan berbasis luas. 
India mempunyai sektor jasa berorientasi 
ekspor yang besar, tetapi sektor ini hanya 
mempekerjakan sekitar 560.000 dari 1 
miliar lebih penduduknya, dan sebagian 
besarnya di bidang pekerjaan layanan 
konsumen dan tugas-tugas pendukung 
dengan hasil yang konstan.68

 Manufaktur tetap penting. Setiap 
kawasan di dunia yang berhasil, pada satu 
titik, memperoleh hasil yang signifikan 
dan berbasis luas dengan manufaktur 
dasar yang padat karya. Proses ini pada 
awalnya mengarah pada diversifikasi 
produksi ketika negara bertambah 
kaya dan konsumen menuntut lebih 
banyak variasi. Manakala perekonomian 
regional telah tumbuh dengan baik, 
produksi dan lapangan kerja di masing-
masing negara mulai berspesialisasi di 
bidang terbaik yang bisa mereka lakukan, 
muncullah jaringan produksi barang 
antara yang saling terkait di antara 
negara-negara di kawasan tersebut. Di 
titik inilah, Cina dan beberapa negara 
perekonomian “gelombang kedua” lain 
di Asia Timur telah tiba. Di Eropa dan 
kawasan-kawasan lain yang mengalami 
industrialisasi lebih awal, sumbangan 
manufaktur dalam perekonomian telah 
turun drastis, dengan beberapa sisanya 
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KoTAK 3.7.  Pengaruh geografi alamiah pertama: mungkinkah menghapuskan malaria?

Spesies Plasmodia yang menyebabkan malaria 
pada manusia kemungkinan besar telah 
mencapai jangkauan global maksimumnya 
pada tahun 1900. Sejak saat itu, wilayah 
pengaruhnya telah secara progresif terkurangi 
berkat membaiknya kondisi hidup manusia 
dan kontrol yang bervariasi antarkawasan. 
Peta kotak di bawah menunjukkan perbedaan 
antara jangkauan terluas yang dihipotesiskan 
dari distribusi semua jenis malaria manusia 
pada sekitar tahun 1900a dan Plasmodium 
falciparumb kontemporer, bentuk malaria pada 
manusia yang secara klinis paling parah dan 
secara epidemiologis terpenting, pada tahun 
2007. Wilayah yang dulunya endemik malaria 
(berwarna abu-abu) terkonsentrasi di ekstrem 
lintang temperatur dari distribusi nenek 
moyang parasit tersebut, baik di Belahan 
Bumi Utara maupun Selatan.
 Para peneliti telah membuktikan 
adanya korelasi terbalik yang kuat antara 
kemakmuran ekonomi suatu negara dan 
beban malaria pada zamannya.c negara-
negara kaya lebih bebas dari malaria 
daripada negara-negara miskin. Karya ini juga 
membuktikan bahwa malaria dengan berbagai 
mekanismenya, dari yang individual hingga 
makroekonomi, memberikan sumbangan 
bagi kemiskinan. Bagaimana jika malaria 

tidak ada? mungkinkah menghapuskannya? 
Pertanyaan tersebut tidak pernah terjawab 
secara memuaskan pada skala global.d

 Tetapi, mulai mengatasi persoalan 
ini merupakan sesuatu yang mungkin. Pada 
peta di atas, risiko digolongkan stabil jika 
lebih dari 0,1 kasus dilaporkan per 1.000 
penduduk setiap tahun, tidak stabil bila 
berada di bawah level ini, dan nol jika tidak 
ada kasus yang dilaporkan dalam tiga tahun 
pencatatan terakhir. Bila digabungkan dengan 
data tentang penduduk untuk tahun 2007,e 
2,37 miliar orang tinggal di area yang memiliki 
risiko transmisi P. falciparum. Secara global, 
hampir 1 miliar orang hidup di area dengan 
risiko malaria tidak stabil, atau sangat rendah. 
Kondisi risiko rendah ini umumnya dijumpai di 
Amerika dan Asia Selatan serta Timur, tetapi 
juga di Afrika.
 Untuk 1 miliar orang yang memiliki 
risiko terjangkiti malaria tidak stabil, 
eliminasi malaria secara epidemiologis 
mungkin. Fisibilitas epidemiologis ini diketahui 
dengan merujuk pada pengalaman historis 
selama program penghapusan malaria global 
dan dengan menyimpulkan, melalui cara 
pemodelan, bahwa transmisinya dapat 
dihentikan dengan menggunakan kelambu 
anti-insektisida secara besar-besaran.fAda 

banyak alasan kenapa di banyak kawasan 
eliminasi malaria tidak sesederhana persoalan 
epidemiologis. Ketidakstabilan politik dan 
aksesibilitas geografis adalah contoh 
nyatanya, tetapi ini merupakan hambatan 
operasional dan bukannya teknis.
 Apa yang dapat dilakukan terhadap 
1,37 miliar orang yang memiliki risiko 
stabil? Petunjuk awal menyiratkan bahwa 
sebagian besar dari mereka ini hidup di 
wilayah-wilayah dengan prevalensi yang 
sangat rendah.g Investigasi mendetail dengan 
model-model matematis dapat memperkirakan 
efek dari beragam alat intervensi yang ada. 
Ketika dipadukan dengan analisis data yang 
terinci tentang efisiensi intervensi historis, 
pengetahuan yang sangat penting akan 
diperoleh. Pendekatan ini akan membantu 
menentukan apakah malaria dapat dihapuskan 
dan, jika ya, dengan kerangka waktu berapa 
lama dan sumber daya seberapa banyak.

Sumber: Kontribusi dari Simon Hay, David L. Smith, dan 
robert W. Snow.
Catatan:
a. Hay, dkk. 2004; Lysenko dan Semashko 1968.
b. guerra, dkk. 2008.
c. Sachs dan malaney 2002.
d. roberts dan enserink 2007.
e. Balk, Deichmann, dkk. 2006.
f. Hay, Smith, dan Snow, akan terbit.
g. guerra, 2008.

Berbagai belahan dunia yang kini makmur, dulunya merupakan daerah endemik malaria

Stabil

Tidak stabil

Dulu endemik malaria

Tidak pernah endemik malaria

Sumber: malaria Atlas Project (mAP), Institut riset medis Kenya, dan Universitas oxford.
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yang masih ada merupakan manufaktur 
berspesialisasi tinggi, seperti peralatan 
mesin atau perangkat teknologi informasi 
(TI). Di negara-negara ini, sektor jasa, 
yang mencakup riset dan rancangan 
produk yang akan dimanufaktur di 
negara lain, kini memberikan sumbangan 
terbesar terhadap pekerjaan dan output 
ekonomi.
 Keterbukaan sangat membantu—
tetapi perlu diperkenalkan secara hati-
hati. Setiap kawasan yang berhasil dewasa 
ini pada awalnya mengembangkan sektor 
manufakturnya di balik tembok tarif dan 
proteksi yang cukup substantif. Baru 
setelah perekonomian mereka matang 
dan produk mereka tidak lagi terlalu 
tergantung dari input dan pasar asing, 
secara bertahap mereka membuka batas-
batas mereka dan melakukan integrasi 
regional dan global. Munculnya jaringan 
produksi lintas batas internasional yang 
saling terkait membutuhkan koordinasi 
dan kerja sama, bukan hanya untuk 
perdagangan barang dan jasa, tetapi juga 
untuk menetapkan standar dan regulasi 
bersama.
 Prosesnya berjalan secara agak 
berbeda di masing-masing kawasan, 
dengan yang paling formal terjadi di 
Eropa di mana integrasi politik dan 
ekonomi Uni Eropa menggantikan 
serangkaian perjanjian bilateral di 
antara sejumlah besar negara (lihat 
Kotak 3.8). Asia Timur, sebaliknya, 
telah membangun jaringan produksi 
usahawan (entrepreneurial production 
networks) yang erat dengan protokol 
formal yang relatif sedikit. Integrasi awal 
di Amerika Utara terfasilitasi oleh bahasa 
dan latar budaya yang sama antara 
Kanada dan Amerika Serikat. Masuknya 
Meksiko belum lama ini menghapuskan 
penyekatan antarnegara yang memiliki 
perbedaan pendapatan per kapita yang 
besar.

 Keterbukaan dan integrasi paling 
menguntungkan bagi negara-negara 
kecil atau negara-negara tak bergaris 
pantai yang akses ke pasar dunianya 
bergantung pada negara tetangga. 
Ukuran Luksemburg yang kecil tidak jadi 
soal, sebab negara itu terintegrasi secara 
erat dalam perekonomian Eropa dan 
dengan demikian berfungsi seperti sebuah 
kota istimewa atau khusus di dalam sebuah 
negara. Realitas Swiss yang tak bergaris 
pantai tidak menghambat pengembangan 
sektor jasa dan manufaktur berspesialisasi 
tinggi. Swiss dapat terhubung dengan 
dunia luar melalui udara atau melalui 
negara tetangga, dan negara-negara 
tersebut merupakan tujuan penting bagi 
outputnya. Integrasi telah memampukan 
kedua negara tersebut menikmati 
keuntungan dari adanya spesialisasi dan 
skala ekonomi yang, tanpanya, harus 
diraih dengan ukuran negara yang jauh 
lebih besar.
 Untuk memfasilitasi integrasi, 
banyak kawasan industri berinvestasi 
besar-besaran pada infrastruktur fisik yang 
mendorong perdagangan intraregional. 
Pada mulanya, transportasi laut dan 
sungai merupakan sarana terpenting 
untuk mengekspor produk-produk 
manufaktur, sehingga dibutuhkanlah 
pelabuhan laut dan sungai yang baik. 
Yang lebih mutakhir, proses produksi 
yang saling terkait saat ini membutuhkan 
produk antara yang bisa tersedia lebih 
cepat dan tepat waktu, sehingga terjadi 
pergeseran besar ke sarana transportasi 
darat, kereta api, dan udara.

Perbedaannya untuk 
negara-negara berkembang 
saat ini
Apakah kondisinya sekarang ini memang 
berbeda, atau yang terjadi adalah sekadar 
kelanjutan atau perulangan dari fase 
globalisasi yang sama yang terjadi seratus 
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tahun lalu? Pada kenyataannya, pasar 
barang dan faktor saat ini tidak lebih 
terkait daripada seabad lalu. Untuk 
perdagangannya mungkin memang lebih 
terintegrasi, tetapi untuk modalnya tidak, 
apalagi untuk tenaga kerjanya.69 Jadi, 
bagaimana kawasan dan negara-negara 
tertinggal bergabung dengan kelompok 
kawasan dunia yang maju? Apakah 
mereka harus menanti giliran mereka, 
ataukah ada jalan bagi mereka untuk 
memutus determinisme geografis?
 Perbedaan yang jelas dalam fase 
globalisasi dan pembangunan ekonomi 
dewasa ini terkait dengan dinamika 
geografi ekonomi dan penyekatan yang 
terus ada antarnegara. Pertama, skala dan 
laju integrasi ekonomi dalam beberapa 
dasawarsa terakhir ini belum pernah 
terjadi di masa lampau. Liberalisasi 
ekonomi di Cina dan India, serta di 
Rusia dan Amerika Selatan, menambah 
sejumlah besar pekerja tidak terampil 
pada kapasitas produksi global.70 Dalam 
banyak hal, ini menandai kebangkitan 
kawasan tersebut (Asia menyumbang 60 
persen terhadap PDB dunia sebagaimana 
terjadi pada awal abad ke-19).
 Cina dan India, karena pasar dalam 
negeri mereka yang sangat besar, pada 
dasarnya sudah merupakan kawasan 
dunia sendiri. Tanpa penyekatan formal 
internal, mereka diuntungkan oleh skala 
ekonomi dan menyediakan insentif bagi 
para investor serta mitra dagang untuk 
mengalahkan batas-batas eksternal 
mereka yang signifikan—batas tebal 
dalam peta yang disinggung di awal bab 
ini (lihat Peta 3.2). Negara-negara yang 
lebih kecil tidak mempunyai kemewahan 
ini. Mereka harus belajar mengelola 
batas-batas mereka secara lebih cepat 
guna mencapai integrasi ekonomi 
dengan negara-negara tetangga untuk 
meraih skala produksi yang kompetitif 

dan untuk mengakses pasar global. 
Negara dan kawasan yang melakukan 
hal ini secara lebih cepat akan memiliki 
keuntungan, tetapi hal itu tidak mudah. 
Dengan menyediakan kolam sejumlah 
besar tenaga kerja tidak terampil—dan 
modal sumber daya manusia serta modal 
fisik yang relatif sedikit—negara-negara 
seperti Cina dan India akan menyerap 
kapasitas manufaktur baru untuk waktu 
yang lama. Inilah aktivitas yang akan 
menuntun negara-negara miskin dunia 
mencapai status negara berpendapatan 
menengah. Cina juga menunjukkan 
manfaat pertumbuhan ekonominya 
bagi negara-negara tetangganya. Hampir 
semua negara di Asia Timur, pada 
suatu titik, pernah menikmati surplus 
perdagangan yang signifikan dengan Cina 
di sebagian besar sektor manufaktur.71

 Kedua, telah terjadi fragmentasi 
proses produksi yang, lagi-lagi, belum 
pernah terjadi di masa lalu. Fragmentasi 
ini tidak hanya mencakup penyekatan 
tahap-tahap manufaktur intraperusahaan 
ke beberapa tempat, tetapi, yang lebih 
penting, perdagangan intraindustri 
komponen dan jasa yang semakin 
terspesialisasi, kadang hingga jarak yang 
jauh. Kemajuan teknologi komunikasi 
telah memfasilitasi jaringan pembeli-
pemasok yang kompleks ini. Meskipun 
terintegrasi di pasar global, produksi 
cenderung terkonsentrasi secara regional. 
Untuk negara-negara kecil, hal ini bisa 
dilihat sebagai sebuah ancaman sekaligus 
peluang. Ancamannya adalah bahwa 
negara-negara kecil dengan infrastruktur 
yang buruk dan keterampilan yang 
rendah akan tetap berada di luar 
jaringan perdagangan global. Peluangnya 
adalah bahwa, walaupun konsentrasi 
spasial tetap menguntungkan bagi 
produksi, spesialisasi yang meningkat 
memungkinkan konsentrasi dan skala 
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ekonomi dalam subsektor yang bahkan 
pemain kecil pun bisa merebut satu 
ceruk di sana.
 Pada tahun 1999, Perdana Menteri 
India waktu itu, Atal Behari Vajpayee, 
melontarkan gagasan mengenai isu 
yang sama dengan topik yang dibahas 
pada bab ini: “Kita dapat mengubah 
sejarah, tetapi tidak geografi. Kita 
dapat mengubah teman-teman kita, 
tetapi tidak tetangga kita.”72 Benarkah 
pernyataannya itu? Hingga kadar 
tertentu, ya. Negara tidak bisa begitu saja 
mengepak barang-barang lalu pindah ke 
tempat baru yang lebih baik seperti yang 
bisa dilakukan manusia. Namun, dalam 
pengertian ekonomi dan sosial, negara 
dapat mengubah lingkungan mereka. 
Jepang dan Amerika Serikat berhasil 
menjembatani penyekatan sejarah 
dan geografi mereka yang lebar untuk 
menjadi “tetangga” yang erat dengan 
membangun hubungan transportasi 
yang ekstensif dan saling ketergantungan 
(interdependensi) ekonomi yang 
semakin besar. Meksiko dan Turki bisa 
mengubah lingkungan mereka dengan 
mereorientasi ikatan-ikatan ekonomi 
mereka dari latar budaya tradisional ke 
negara-negara yang secara ekonomi lebih 
makmur di belahan lain dunia. Integrasi 
Eropa mengakhiri penyekatan dan 
peperangan yang terus melanda selama 
berabad-abad. Sejak Desember 2007, 
untuk melakukan perjalanan dari Algarve 
di Portugal ke Estonia, orang tidak lagi 
perlu menunjukkan kartu identitas.
 Banyak kawasan di dunia masih 
terus menghadapi dampak dari kuatnya 
penyekatan.  Tetapi,  Laporan ini 
menunjukkan bahwa negara-negara 
dapat meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi mereka dengan mengubah 
lingkungan mereka, baik secara virtual 

maupun praktis. Untuk itu, mereka 
harus melakukan dua hal. Pertama, 
mereka harus mengatasi keterbatasan 
dan batasan geografis yang ada dengan 
mengembangkan hubungan dagang 
dan transportasi yang erat dengan 
pasar dan sumber-sumber investasi 
di kawasan yang kaya atau sedang 
mengalami kebangkitan kembali di 
dunia (lihat Bab 6). Dan kedua, mereka 
perlu menemukan bahwa banyak itu 
kuat dengan cara “menguliti” batas-batas 
mereka dan mengintegrasikan ekonomi 
mereka dengan tetangga fisik mereka 
(lihat Bab 9).

KoTAK 3.8. Integrasi butuh waktu lama, dan manfaatnya tidak 
bisa dipetik dalam waktu sekejap

Di eropa, setelah difusi teknologi industri 
modern dan ekspansi hubungan dagang 
pada awal abad ke-19, dibutuhkan 
waktu lebih dari 100 tahun sebelum 
proses integrasi formal dimulai pada 
tahun 1950-an. meski demikian, upaya-
upaya yang dilakukan sebatas pada 
pembuatan perjanjian menyangkut isu-isu 
ekonomi yang sangat terfokus antara 
enam negara. Secara bertahap, mereka 
meluaskan cakupan ke wilayah-wilayah 
kerja sama tambahan seperti kepabeanan 
dan energi nuklir. Dibutuhkan 16 tahun 
agar perjanjian-perjanjian ini terkonsolidasi 
dalam Komunitas eropa pada tahun 1967. 
Keanggotaannya pun bertambah secara 
lambat, dengan tiga negara bergabung 
pada setiap dasawarsanya antara tahun 
1970 dan 2000, dan akhirnya 12 negara 
eropa Timur dan Tengah telah bergabung 
pada tahun 2007. Persis seperti Komunitas 
Batu Bara dan Baja telah menformalisasi 
ikatan ekonomi dan budaya yang sudah 
lama ada antarnegara anggotanya, setiap 
ekspansi pada waktu berikutnya adalah 
hasil dari interaksi yang lama dan semakin 
erat antara negara-negara anggota dan 
asesi.
 Integrasi formal, de jure, dengan 
demikian, menyusul integrasi de facto, 

menyediakan kerangka ker ja dan 
struktur untuk mengokohkan relasi 
yang sudah erat. Proses bertahap ini 
memungkinkan institusi untuk berkembang 
dan memberikan waktu kepada pasar 
tenaga kerja, keuangan, dan produk untuk 
mempersiapkan diri bagi penyesuaian 
yang mungkin berat, khususnya bagi 
negara-negara berperekonomian kecil yang 
baru bergabung pada waktu belakangan. 
Bulgaria dan rumania, yang bergabung 
pada tahun 2007, menambah 8,6 persen 
luas Uni eropa dan 6,3 persen pada 
populasinya, tetapi hanya 1 persen 
pada PDB-nya.a maka, konvergensi 
hasil sosial dan ekonomi antarnegara 
anggota juga akan membutuhkan waktu 
yang panjang. menaksir manfaat dari 
integrasi, karenanya, membutuhkan 
horison waktu yang panjang, sementara 
mobilitas tenaga kerja, investasi dalam 
modal privat dan publik, serta perubahan-
perubahan struktural lain mengakselerasi 
pertumbuhan di negara-negara anggota 
yang lebih tertinggal.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
a. Uni eropa 2007.
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Mengatasi Penyekatan di Eropa Barat 

Hari itu akan tiba di mana kalian, Prancis, Rusia, Jerman, semua bangsa-bangsa di benua ini, tanpa kehilangan kualitas 
menonjol dan individualitas kalian yang mulia, kalian akan bersatu menjadi suatu unit yang sangat unggul, dan kalian 
akan membentuk suatu persaudaraan Eropa.

−Victor Hugo, dari pidato saat International Peace Congress pada tahun 1849

Vi c t o r  H u g o  s e m p a t 
d i t e r t aw a k an  s a at  i a 
mengungkapkan hal ini, 

seperti yang juga terjadi pada para 
pendahulunya yang mengusulkan 
i nte g r a s i  E rop a .  D ip e r lu k an 
malapetaka berupa dua perang 
dunia untuk membuat orang-orang 
melihat kembali gagasan tersebut 
dengan serius dan bagi para pembuat 
kebijakan siap untuk perubahan 
yang radikal.  Kehancuran dan 
kesengsaran yang begitu dahsyat 
merupakan kunci dalam memahami 
dorongan untuk berintegrasi: selain 
korban tewas yang sangat banyak, 

perang tersebut menyebabkan 
kerusakan perekonomian yang sangat 
besar. Perang tersebut membuat 
Jerman dan Italia mengorbankan 
pertumbuhannya selama empat 
dekade atau lebih dan membuat 
produk domestik bruto (PDB) Austria 
dan Prancis kembali ke tingkat yang 
sama pada abad ke-19.
 Mengatasi penyekatan dan 
konsekuensi dramatisnya merupakan 
tujuan para pemimpin Eropa setelah 
Perang Dunia II. Nasionalisme yang 
destruktif—dan dimensi ekonomi 
darinya, yaitu proteksionisme—
merupakan salah satu kambing hitam 

terjadinya malapetaka tersebut. Jadi, 
integrasi ekonomi dipandang sebagai 
jalan terbaik untuk menghindari 
terjadinya perang besar lagi. Namun, 
hal tersebut juga harus dicapai dengan 
cara yang damai dan dengan tujuan 
utama mempertahankan perdamaian. 
Hal ini hingga sekarang merupakan 
suatu upaya yang unik. Dalam hal 
ini, integrasi Eropa dapat dikatakan 
sebagai suatu keberhasilan. Namun 
pada tahun 1940-an dan 1950-an 
pandangan “Perdamaian melalui 
Integrasi” ini tidak jelas apakah akan 
berhasil, terutama karena bertepatan 
dengan saat penyekatan antara Timur 

700209912591

Peta G2.1 Penyekatan di kawasan Eropa Barat secara bertahap mulai berkurang
Tahap-tahap integrasi ekonomi

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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dan Barat karena terjadinya Perang 
Dingin.
 Di bawah tekanan Amerika, 
13  negara  Eropa mendir ikan 
Organization for European Economic 
Cooperation (OEEC) pada tahun 
1948 untuk mengimplementasikan 
Marshall Plan (Program Marshall). 
Tugas organisasi tersebut adalah untuk 
mengurangi rintangan perdagangan, 
terutama mengenai pembatasan 
kuota. Pada tahun-tahun awal 
setelah perang, perekonomian Eropa 
sangat sarat dengan berbagai bea 
dan kuota. Penghilangan rintangan 
perdagangan mendorong cepatnya 
laju pertumbuhan perdagangan. 
Antara tahun 1950 sampai tahun 
1958, ekspor manufaktur tumbuh 
sebanyak hampir 20 persen per 
tahun di Jerman Barat; 9,2 persen 
di Italia; dan 3,8 persen di Prancis. 
Selain itu, rata-rata pertumbuhan 
PDB per tahun adalah 7,8 persen 
di Jerman Barat; 5 persen di Italia; 
dan 4,4 persen di Prancis. Korelasi 
bukanlah hubungan sebab akibat, dan 
rekonstruksi merupakan penggerak 
yang kuat bagi pertumbuhan. Namun 
pertumbuhan yang pesat, seiring 
perdagangan Eropa diliberalisasikan, 
mengubah pemikiran para pembuat 
kebijakan Eropa. Integrasi Eropa 
tidak hanya merupakan proyek 
politik—namun juga masuk akal dari 
segi ekonomi.
 European Coal  and Steel 
Community (ECSC) didirikan oleh 
Prancis dan Jerman, yang kemudian 
mengundang negara-negara lain 
untuk menempatkan kedua sektor ini 
di bawah wewenang supranasionalnya 
(wewenang yang melampaui batas 
negara). Proyek tersebut bersifat 
politis dan ekonomis karena adanya 

supranasionalitas bagi kedua sektor 
yang dianggap strategis dari segi 
ekonomi dan militer. Belgia, Italia, 
Luxemburg, dan Belanda bergabung 
pada tahun 1951, dan keenam negara 
ini menjadi kekuatan pendorong 
di balik terjadinya integrasi Eropa 
(lihat Peta G2.1). ECSC menunjukkan 
bahwa kerja sama ekonomi lebih 
mudah diterapkan dibandingkan 
integrasi politik atau militer.
 P e r j a n j i a n  R o m a  p a d a 
tahun 1957 melahirkan European 
Economic C ommunity  (EEC) 
yang beranggotakan 6 negara. 
Gerakan ini mengikat keenam 

negara tersebut dalam integrasi 
ekonomi yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. Tidak hanya satuan 
pabean yang menghilangkan semua 
bea untuk perdagangan intra-
EEC dan menerapkan semua bea 
eksternal yang sama, namun sebuah 
daerah ekonomi yang bersatu juga 
mendorong mobilitas tenaga kerja 
yang bebas, pasar modal yang 
terintegrasi, perdagangan bebas 
dalam bidang jasa, dan beberapa 
k e b i j a k a n  b e r s a m a .  Ti n g k at 
integrasi ekonomi ini tidak dapat 
diterapkan tanpa integrasi politik yang 
mendalam. Jadi, jika ditinjau kembali, 
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Figur G2.1 Tangga menuju sukses
Indeks institusional untuk integrasi untuk european economic Community Six

Indeks Institusional untuk Integrasi eeC6

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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Sumber: Fontagné, mayer, dan Zignago 2005.
Catatan: Dampak perbatasan adalah kebalikan dari volume perdagangan dalam batas-batas alamiah 
terhadap volume perdagangan lintas batas.

Figur G2.2 Dampak-dampak perbatasan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat 
tetap lebih dari dua kali lipat dibandingkan di dalam Uni Eropa
rasio perdagangan di dalam batas-batas terhadap perdagangan lintas batas
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“menggunakan perekonomian sebagai 
Kuda Troya untuk integrasi politik 
sangat berhasil.”2 Sebagai “pelindung 
perjanjiannya,” pengadilan dan 
komisi Eropa mengendalikan negara-
negara (terutama Prancis ketika 
de Gaulle kembali berkuasa) yang 
menolak tingkat supranasionalitas 
yang diterapkan berdasarkan 
perjanjian tersebut. Bagaimanapun 
juga, dari tahun 1966 sampai tahun 
1986, integrasi yang mendalam yang 
diiming-imingkan oleh Perjanjian 
Roma terhambat (lihat Figur G2.1). 
Eropa mulai mendirikan rintangan 
dalam bentuk peraturan dan standar 
teknis, memecah pasar—sebagai 
reaksi klasik dari industri yang 
ingin mempertahankan harga sewa 
mereka.
 Single European Act (1986) 
meluncurkan kembal i  proses 
untuk memperdalam integrasi 
ekonomi−semakin mengejutkan 
mengingat disintegrasi selama tahun 
1970-an terjadi secara perlahan. 
Dengan penekanan pada mobilitas 
modal, undang-undang tunggal 

ini juga turut bertanggung jawab 
atas lahirnya European Monetary 
Union (EMU). Tentu saja, nilai tukar 
tetap dalam European Monetary 
System, dengan mobilitas modal yang 
bebas, mengimplikasikan hilangnya 
kedaulatan moneter. Hal ini membuat 
EMU lebih cocok secara politis bagi 
negara-negara yang menerapkan nilai 
tukar tetap.
 Mengatasi penyekatan berarti 
mengurangi dampak dari perbatasan 
terhadap arus perdagangan. Apakah 
ini yang terjadi di Uni Eropa—UE 
(European Union—EU)? Salah satu 
cara untuk menjawab pertanyaan 
ini adalah dengan membandingkan 
volume perdagangan di perbatasan-
p e r b a t a s a n  d e n g a n  v o l u m e 
perdagangan bilateral antarnegara. 
Rasio keduanya disebut sebagai “efek 
perbatasan.” Fontagné, Mayer, dan 
Zignago (2005) melakukan hal ini 
untuk UE-9, keenam negara pendiri 
ditambah Denmark, Irlandia, dan 
Inggris. Efek perbatasan perdagangan 
intra-UE yang tercatat turun dari 
sekitar 24 pada akhir tahun 1970-

an menjadi 13 pada akhir 1990-
an−sebuah peningkatan integrasi 
yang substansial (lihat Figur G2.2) 
yang belum tertandingi di seluruh 
dunia. Walaupun menurun dengan 
cepat pada periode tersebut, efek 
perbatasan antara UE-9 dan AS tetap 
saja lebih dari 2 kali lipat daripada 
yang di dalam UE. Perbatasan di UE 
telah menipis, namun belum hilang 
sama sekali.
 Proses integrasi regional Eropa 
telah menyebar. Saat UE diperdalam 
dan diperluas, biaya perlakuan 
diskriminatif (yang merupakan 
implikasi alami dalam proses integrasi 
regional mana pun) bagi orang luar 
meningkat, menciptakan sebuah 
“dinamika domino regionalisme.” 
Bahkan negara-negara Eropa yang 
paling menghargai kedaulatannya pun 
ingin menjadi anggota UE. Bahwa UE 
dengan supranasionalitasnya yang tak 
tertandingi sedemikian menariknya 
bagi pihak luar, merupakan bukti suatu 
keberhasilan yang bertahan lama.
 
Kontribusi dari Philippe Martin.
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MEnATA GEOGRAFI EKOnOMI

laporan pembangunan dunia 200�
MENATA ULANG GEOGRAFI EKONOMI

Dalam generasi yang terdahulu, telah terjadi suatu revolusi yang lamban dalam pemikiran ekonomis, 
yang muncul akibat pengetahuan mengenai adanya berbagai ketidaksempurnaan pasar yang dijumpai 
secara luas, seperti meningkatnya tingkat pengembalian berdasarkan skala, eksternalitas, dan 
hubungan timbal balik kumulatif. Suatu cara berpikir yang baru telah mentransformasikan analisis 
klasik dari organisasi industri, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional, serta telah 
membawa implikasi-implikasi, yang awalnya kontroversial namun sekarang telah diterima secara 
luas, untuk kemajuan negara-negara berkembang. Bagian kedua dari laporan ini mengilustrasikan 
hubungan antara skala ekonomi, mobilitas faktor, dan biaya transportasi, untuk menjelaskan gaya-
gaya yang sukar yang membentuk transformasi keruangan yang dijelaskan dalam bagian pertama. 
Bab 4, 5, dan 6 adalah titik-titik perhentian dalam perjalanan kita menelusuri “ruang mesin,” yang 
masing-masing mengetengahkan suatu aspek tersendiri dari berbagai interaksi antara aglomerasi, 
migrasi, dan spesialisasi.
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Skala Ekonomi dan 
Aglomerasi

BAB 4

Contoh yang paling dibesarkan 
dalam ekonomi kiranya adalah 
contoh yang paling sederhana. 

Di halaman pertama dari The Wealth of 
Nations, diterbitkan pada tahun 1776, 
Adam Smith menuliskan keuntungan 
membagi tenaga kerja untuk membuat 
peniti. Seorang pekerja tidak terampil 
tanpa bantuan mesin akan menghasilkan 
tak sampai 20 peniti dalam sehari. Akan 
tetapi, dalam sebuah pabrik peniti 
yang Smith kunjungi, 10 pekerja, yang 
membagi di antara mereka sendiri 18 
operasi yang ada dalam pembuatan 
peniti, menghasilkan 48.000 peniti 
per hari. Alih-alih bekerja keras untuk 
memproduksi beberapa peniti saja sehari, 
setiap pekerja itu dapat menghasilkan 
hampir 5.000. Di bagian berikutnya 
dari karya klasik Smith, terdapat dua 
pengualifikasi penting: keuntungan 
dari membagi pekerja dibatasi oleh 
ukuran pasar, dan tidak semua aktivitas 
menunjukkan pengembalian (return) 
pada skala yang meningkat.
 Kemampuan untuk mentransportasi 
produk memperluas pasar, sehingga 
kota-kota terletak di dekat sistem 
transportasi yang paling alamiah dan 
efisien—perairan. Tempat-tempat yang 
dikaruniai infrastruktur alamiah ini 
sering kali makmur, sementara tempat 

lain menunggu gilirannya. Sebagaimana 
ditulis Smith,
 
 Tidak ada teluk-teluk besar di Afrika 

semacam itu, seperti laut Baltik dan 
Adriatik di Eropa, laut Tengah dan 
Euksin di Eropa dan Asia, teluk 
Arab, Persia, India, Bengali, dan 
Siam di Asia, untuk mengangkut 
barang-barang dagang ke bagian 
pedalaman dari benua besar tersebut: 
sungai-sungai besar di Afrika terlalu 
jauh satu dari yang lain hingga 
mempersulit upaya melayarinya 
hingga jauh ke jantung daratan.1

 Selain itu, tidak semua aktivitas 
m e n u n j u k k a n  e k o n o m i  s k a l a , 
dan beberapa di antaranya tidak 
membutuhkan pasar yang besar untuk 
berkembang. Pertanian subsisten, yang 
banyak dijalankan di daerah pedesaan, 
adalah salah satu contohnya. Akan 
tetapi, perdagangan seperti manufaktur 
dan barang-barang komersial lain hanya 
dapat dijalankan di permukiman besar, 
sebab mereka membutuhkan akses baik 
ke tenaga kerja maupun konsumen.
 Meskipun begitu, keuntungan 
memproduksi dalam jumlah besar di 
satu pabrik atau tempat mengalami 
peningkatan karena turunnya biaya 
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transportasi dalam dua abad sejak Smith 
mengunjungi pabrik peniti itu. Mereka 
yang meragukan potensi menakjubkan 
dari ekonomi skala dan bagaimana akses 
ke pasar dunia membantu eksploitasinya 
mesti mengunjungi Dongguan, sebuah 
kota di antara Guangzhou dan Shenzhen 
di Cina Tenggara. Sampai tahun 1980-
an, kota ini merupakan kumpulan 
desa-desa yang sepi di delta Sungai 
Mutiara, Cina. Setelahnya, ia masuk ke 
dunia yang ditandai oleh keuntungan 
yang terus meningkat (lihat Kotak 4.1). 
Setiap tahun, jutaan orang di dunia 
berkembang memasuki dunia baru ini, 
dan implikasinya, bagi mereka dan bagi 
para pembuat kebijakan, tidak kalah 
dengan revolusi.
 Bab ini membahas pengalaman 
para pengusaha selama dua dasawarsa 
terakhir dalam mengeksploitasi ekonomi 
skala di dalam produksi. Fokusnya 
adalah “ekonomi aglomerasi”, yang 
eksploitasinya membutuhkan lokasi di 
wilayah yang secara padat ditempati 
oleh para produsen lain. Selanjutnya, 
akan dibahas sinopsis ringkas mengenai 
penel it ian para  ekonom selama 
kurun waktu dua dasawarsa terakhir 
yang mencoba memahami ekonomi 
skala—peker jaan yang berusaha 
menghubungkan riset dengan dunia 
nyata, dan yang menawarkan wawasan 
kebijakan yang berharga. Kemudian, 
akan dicari tahu apakah para pembuat 
kebijakan di dunia berkembang telah 
belajar dari pengalaman dan analisis 
ini.
 Temuan-temuan utama:
•	 Negara-negara berkembang sedang 

memasuki suatu dunia aglomerasi 
baru. Pengalaman selama seabad 
menunjukkan bahwa ketika negara 
berkembang dari pertanian ke 
industri dan selanjutnya ke produksi 

berorientasi jasa, perusahaan dan 
pekerja tidak hanya meninggalkan 
desa dan pekerjaan pertanian mereka, 
tetapi juga dunia di mana skala tidak 
begitu penting. Semakin banyak 
dari mereka memasuki sebuah 
dunia yang tidak hanya lebih besar 
dan lebih padat, namun juga yang 
memandang penting skala—di mana 
produksi dan distribusi menikmati 
ekonomi skala, khususnya yang 
terkait dengan tempat. Kedekatan 
atau proksimitas tidak hanya penting 
bagi akses ke pasar barang dan jasa, 
tetapi juga akses ke gagasan.

•	 P e r t u m b u h a n  e k o n o m i 
membutuhkan suatu portofolio 
tempat. Riset selama satu generasi 
yang lampau mengindikasikan 
bahwa bentuk-bentuk permukiman 
manusia yang berbeda menfasilitasi 
ekonomi aglomerasi bagi bentuk-
bentuk produksi yang berbeda pula. 
Sebuah generalisasi yang terlalu 
menyederhanakan (meski tidak 
sepenuhnya keliru) menyatakan 
bahwa pasar kota kecil memfasilitasi 
ekonomi skala dalam pemasaran serta 
distribusi produk pertanian, kota 
berukuran menengah menyediakan 
lokasi bagi industri manufaktur, dan 
kota besar menawarkan fasilitas yang 
beragam serta mendorong inovasi 
dalam dunia bisnis, pemerintahan, 
dan layanan pendidikan.

•	 Para pembuat kebijakan sering kali 
salah memahami potensi kekuatan 
pasar. Banyak pembuat kebijakan 
memandang kota sebagai sebuah 
konstruksi negara—yang harus 
dikelola dan dimanipulasi untuk 
mencapai tujuan sosial tertentu. 
Namun demikian, dalam realitasnya, 
kota-kota, baik kecil maupun besar, 
seperti halnya perusahaan dan tanah 
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KoTAK 4.1.  Skala ekonomi di dunia yang nyaris tidak nyata: kisah Dongguan, Cina

Pada tahun 1978, yang kini merupakan 
kota Dongguan di provinsi guangdong Cina 
tidak lebih dari sekumpulan desa dan kota 
kecil yang tersebar di area seluas 2.500 
kilometer persegi di tepian Sungai mutiara, 
di tengah-tengah antara guangzhou di 
utara serta Shenzhen dan Hong Kong, Cina, 
di selatan. Penduduknya yang berjumlah 
400.000 jiwa bekerja sebagai nelayan dan 
petani dan—walaupun bukan yang termiskin 
di Cina—juga bukan yang paling kaya.
 Dongguan masa kini ditinggali oleh 
lebih dari 7 juta warga. Lebih dari 5 jutanya 
merupakan kaum migran yang bekerja 
di ribuan pabrik yang memenuhi kota, 
menghasilkan beragam produk dalam volume 
yang membuat media belum lama ini memberi 
Dongguan label sebagai “pabriknya dunia”. 
ekonomi Dongguan telah tumbuh lebih dari 20 
persen per tahun sejak tahun 1980, dan pada 
tahun 2004, mempunyai produk domestik 
bruto (PDB) sekitar 14 miliar dolar—lebih 
besar daripada PDB Islandia. Jika hanya 
memperhitungkan warga kota yang terdaftar 
(seperti yang ada di dalam statistik resmi), 
PDB per kapita Dongguan adalah 9.000 
dolar pada tahun 2004, menjadikannya kota 
terkaya di Cina. Bahkan bila populasi pekerja 
migrannya yang mengambang dimasukkan 
dalam hitungan, PDB per kapitanya pada 
tahun 2004 masih lebih dari 2.000 dolar. 

Perkembangan Dongguan sejak tahun 1970-
an, dan secara khusus pada dasawarsa 
terakhir, menjadi contoh dari (mungkin 
dengan sedikit berlebihan) kekuatan-kekuatan 
ekonomi yang membentuk perekonomian 
negara berpendapatan menengah di Asia 
Timur (lihat tabel di bawah).
 Lokasi dan harga faktor yang rendah 
tak diragukan lagi merupakan pemacu utama 
pertumbuhan awal Dongguan. Satu setengah 
dasawarsa setelah reformasi Cina bergulir, 
perusahaan-perusahaan kecil dan menengah 
baik dari Hong Kong, Cina, dan Taiwan, Cina, 
tertarik dengan Dongguan karena pasokan 
tanahnya yang luas, tenaga kerjanya yang 
murah, dan kedekatannya dengan guangzhou 
dan Hong Kong, Cina. Terlepas dari faktor-
faktor ini, pertumbuhan Dongguan yang 
pesat selama kurun waktu tahun 1990-an 
lebih tepatnya terjadi karena ekonomi 
skala, entah di dalam produksi barang-barang 
antara atau barang-barang diferensiasi, dan 
efek aglomerasi, di dalam maupun lintas 
industri. Berpadu dengan reduksi dalam biaya 
transportasi dan perbaikan dalam logistik, 
kemajuan teknologi menunjukkan bahwa 
efek-efek semacam itu menjadi karakteristik 
yang penting dalam produksi global.
 Skala ekonomi internal sangat jelas. 
Pada tahun 2005, satu pabrik saja di 
Dongguan memanufaktur lebih dari 30 persen 

kepala rekording magnetis yang digunakan di 
hard disk drive di seluruh dunia. Pabrik yang 
lain memproduksi 60 persen alat pembelajaran 
elektronik yang dijual di pasar AS. Pabrik yang 
lain lagi menghasilkan hampir 30 juta telepon 
seluler, lebih dari cukup untuk memberi satu 
buah telepon genggam ke setiap orang, dari 
orang dewasa hingga anak-anak, di Peru atau 
Venezuela.
 Aglomerasi atau ekonomi skala 
eksternal pun tidak kalah gamblang. Limpahan 
pengetahuan dan biaya logistik yang lebih 
rendah dari lokasi yang dekat dengan 
penyedia input dan pedagang ekspor telah 
menghasilkan kluster industri yang secara 
global penting untuk industri wol rajutan, alas 
kaki, furnitur, dan mainan. namun, kluster 
yang mendominasi lanskap industri Dongguan 
sejak pertengahan tahun 1990-an adalah 
telekomunikasi, elektronik, dan komponen 
komputer. Dari piranti dan komponen 
yang digunakan dalam memanufaktur dan 
memproses komputer personal, 95 persennya 
dapat dicari di kota Dongguan, dan untuk 
beberapa produk, pabrik Dongguan menyusun 
lebih dari 40 persen produksi global.

Kontribusi dari Shubham Chaudhuri.
Sumber: gill dan Kharas 2007.

Dongguan dalam angka

rata-rata pertumbuhan PDB tahunan, 1980–2005 (%) 22,0 PDB (dolar AS, dalam miliar) 14,2
Populasi: warga kota yang terdaftar (dalam juta) 1,6 Populasi: total, perkiraan (dalam juta) 7,0
PDB per warga kota yang terdaftar (dalam dolar AS) 8.999 PDB per kapita (dalam dolar AS) 2.070
ekspor (dolar AS, dalam miliar) 35,2 Impor (dolar AS, dalam miliar) 29,3
Pendapatan pemerintah (dolar AS, dalam miliar) 1,0 Belanja pemerintah (dolar AS, dalam miliar) 1,2
Konsumsi listrik (kWh, dalam miliar) 35,2 Konsumsi air (kaki kubik, dalam miliar) 1,5
Indikator dampak lingkungan
emisi sulfur dioksida (ton, dalam ribuan) 199,4 Sampah cair industri (ton, dalam ribuan) 225
emisi sulfur dioksida yang memenuhi standar (%) 92,9 Sampah cair industri yang memenuhi standar (%) 90,1
Sampah padat industri (ton, dalam ribuan) 28,6 Sampah padat industri yang memenuhi standar (%) 86,5
Pangsa pasar global pada tahun 2002 untuk komponen komputer dan elektronik yang dimanufaktur di Dongguan (%)
Kepala magnetis, casing komputer 40 Pemindai dan monitor mini 20
Board tembaga dan disc drive 30 Keyboard 16
Kapasitor AC dan transformer fly-back 25 Motherboard 15

Sumber: Pemerintah Dongguan 2005.
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pertanian, adalah makhluk pasar. 
Persis sebagaimana perusahaan 
dan lahan pertanian menghasilkan 
b ar ang  d an  j a s a  f i na l  s e r t a 
antara, kota-kota kecil dan besar 
menawarkan ekonomi aglomerasi 
kepada produsen dan pekerja. Oleh 
karenanya, para administratur kota 
sangat diharapkan untuk belajar 
memahami apa yang dilakukan oleh 
kota mereka, dan membantunya 
agar menjalankan fungsi itu secara 
lebih baik, alih-alih berusaha keras 
mengubah “takdir”-nya. Perencana 
dan pembuat kebijakan mesti melihat 
peran mereka sebagai manajer yang 
cerdas dari suatu portofolio tempat, 
untuk mengoptimalkan hasil dari 
ekonomi aglomerasinya.

 B ab  i n i  m e mb a h a s ,  d a l am 
pengertian umum, berbagai implikasi 

dari pengalaman dan analisis untuk 
membangun ulang strategi urbanisasi di 
dunia berkembang. Bab 7 melanjutkan 
pembahasan untuk memberi kerangka 
kerja ulang pada perdebatan seputar 
strategi perkotaan.

Sebuah pedoman bagi skala 
ekonomi
Keuntungan skala yang meningkat 
bisa jadi bersifat internal atau eksternal 
bagi perusahaan atau usaha pertanian 
individual. Ekonomi eksternal sama 
saja dengan “ekonomi aglomerasi”, yang 
mencakup keuntungan karena lokalisasi 
(berada dekat dengan produsen lain yang 
membuat komoditas atau menawarkan 
jasa yang sama) dan urbanisasi 
(berdekatan dengan produsen yang 
membuat serta menawarkan komoditas 
atau jasa yang beragam). Eksternalitas 

Tabel 4.1 Selusin skala ekonomi

Tipe skala ekonomi Contoh 
Internal 1.   moneter mampu membeli input langsung pada diskon volume

Teknologi 2. Teknologi statis Penurunan biaya rata-rata karena biaya tetap dalam operasional 
perusahaan

3. Teknologi dinamis Belajar menjalankan perusahaan secara lebih efisien dari waktu ke waktu

Eksternal atau 
aglomerasi

Lokalisasi Statis 4. “Belanja” Pembelanja tertarik pada tempat-tempat di mana ada banyak penjual
5. Spesialisasi “Adam 

Smith”
Outsourcing memungkinkan pemasok input hulu dan perusahaan hilir 
mengambil untung dari hasil produktivitas karena spesialisasi

6. Pengumpulan tenaga 
kerja “marshall”

Pekerja dengan keterampilan khusus tertarik pada lokasi dengan 
konsentrasi yang lebih besara

Dinamis 7. Belajar melalui praktik 
“marshall-Arrow-
romer”

reduksi biaya karena aktivitas produksi yang berulang dan berlangsung 
dari waktu ke waktu dan yang “meluber” di tempat yang sama

Urbanisasi Statis 8. Inovasi “Jane Jacobs” Semakin banyak hal berbeda dilakukan di tempat yang sama, semakin 
besar kesempatan untuk mengamati dan mengadaptasi gagasan dari pihak 
lain

9. Pengumpulan tenaga 
kerja “marshall”

Pekerja di suatu industri membawa inovasi ke perusahaan di industri lain; 
mirip dengan nomor 6 tetapi keuntungan diperoleh dari keragaman industri 
di satu lokasi

10. Pembagian kerja “Adam 
Smith”

mirip dengan nomor 5, perbedaan utamanya adalah bahwa pembagian 
kerja dimungkinkan oleh keberadaan banyak industri berbeda di tempat 
yang sama

Dinamis 11. Pertumbuhan 
endogenus “romer”

Semakin besar pasar, semakin tinggi keuntungan; semakin menarik lokasi 
itu bagi perusahaan, semakin banyak pekerjaan tercipta; semakin besar 
kolam tenaga kerja, semakin besar pasar—dan seterusnya

12. Aglomerasi “murni” Penyebaran biaya tetap infrastruktur atas semakin banyak wajib pajak; 
disekonomi muncul dari kemacetan dan polusi

Sumber: Diadaptasi dari Kilkenny 2006.
a. Untuk lebih jelas, lihat Krugman 1991a.
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konsumsi juga terkait dengan aglomerasi, 
tetapi ini belum banyak dibahas dalam 
berbagai literatur.2 Oleh karenanya, bab 
ini mengupas ekonomi skala yang terkait 
dengan produksi (lihat Tabel 4.1).3

•	 Ekonomi internal muncul dari 
perusahaan berukuran besar 
yang ing in  dapat  lebih  baik 
mengeksploitasi biaya tetap (lihat 
nomor 1 sampai 3 dalam Tabel 4.1). 
Pabrik bijih baja yang besar dapat 
memperoleh diskon volume dari 
penyuplai—mengimplikasikan biaya 
tetap transportasi dan perdagangan—
dan mengambil keuntungan dari 
pembagian kerja di dalam lingkup 
perusahaan.

•	 Ekonomi lokalisasi muncul dari 
perusahaan-perusahaan dalam 
jumlah yang lebih banyak di industri 
dan lokasi yang sama (lihat nomor 4 
sampai 7 dalam Tabel 4.1). Kedekatan 
spasial penting karena akses yang 
langsung ke partisipan pasar lain 
membantu perusahaan untuk 
tetap melek informasi pasar yang 
diperlukannya dalam bernegoisasi 
dengan pelanggan dan pemasok.4 

Komplek perusahaan yang letaknya 
berdekatan juga dapat berbagi tenaga 
ahli lebih banyak.

•	 Ekonomi urbanisasi diperoleh 
dari perusahaan-perusahaan yang 
berbeda dalam jumlah yang lebih 
banyak di tempat yang sama (lihat 
nomor 8 sampai 11 dalam Tabel 
4.1). Sebuah perusahaan konsultasi 
manajemen akan diuntungkan 
bila berlokasi dekat sekolah bisnis, 
penyedia jasa keuangan,  dan 
pemanufaktur. 

 Ekonomi aglomerasi tidak hanya 
bergantung pada ukuran (kota atau 
industri besar), tetapi juga pada interaksi 
urban. Ekonomi eksternal secara 

tradisional diklasifikasikan sebagai 
ekonomi lokalisasi yang muncul dari 
interaksi ekonomi dalam-industri, 
sementara ekonomi urbanisasi, dari 
interaksi antarindustri. 5 Namun, 
alasan bagi produsen untuk menarik 
keuntungan dari kedekatan dengan yang 
lain tergantung dari sharing tidak sadar 
atas input-input modal, informasi, dan 
tenaga kerja. Hal itu juga bergantung 
pada kesesuaian yang lebih baik antara 
persyaratan produksi dan tipe area, 
tenaga kerja, dan input antara—dan 
penguasaan berbagai teknik dan produk 
baru (lihat Kotak 4.2).

KoTAK 4.2. Berbagi, beradaptasi, dan belajar

Tiga alasan yang dapat menjelaskan 
mengapa perusahaan-perusahaan di suatu 
industri tertentu memilih lokasi yang 
berdekatan satu sama lain. Konsentrasi 
geografis membantu dalam—

•		 Berbagi—memperluas pasar untuk 
penyuplai input, memungkinkan 
mereka untuk mengeksploitasi 
ekonomi skala internal dalam produksi 
(biaya rata-rata menurun manakala 
skala produksi meningkat). Sharing 
input ini juga membuat penyuplai 
mampu untuk menyediakan barang 
dan jasa yang telah disesuaikan 
dengan kebutuhan para pembeli. 
Hasilnya adalah profit yang lebih 
tinggi untuk semua, disertai akses 
yang lebih mudah ke input yang lebih 
beragam.

•		 Beradaptas i—men ingkatkan 
ketersediaan tenaga kerja terampil 
yang diperlukan oleh para pengusaha 
untuk memenuhi kebutuhan mereka 
yang distingtif. Pada waktu yang 
sama, pekerja akan merasa lebih 
aman berada di lokasi yang banyak 
terdapat sejawatnya.

•		 Belajar—mengakselerasi limpahan 
pengetahuan dan memungkinkan para 
pekerja dan pengusaha saling belajar 
satu sama lain. 

 Kemampuan untuk melakukan 
aktivitas berbagi, beradaptasi, dan belajar 
yang melampaui cakupan industri tertentu 
(ekonomi lokalisasi) dan membuka diri bagi 
proses yang lebih luas (ekonomi urbanisasi) 
memerlukan mekanisme tambahan. Hal 
ini mencakup efek sebab-akibat dan 
interpenetrasi produksi dan perdagangan 
lintas industri kumulatif. mereka juga 
mencakup hasil-hasil dari fertilisasi 
lintas gagasan. Konsentrasi pekerja 
dan penyuplai mendorong terjadinya 
konsentrasi permintaan konsumen.
 Jika ekonomi skala cukup besar 
dan kuat serta sekiranya perusahaan 
dapat berkompetisi tidak hanya dalam 
hal harga tetapi juga melalui diferensiasi 
produk, kekuatan sentripetal yang besar 
pun muncul. Selain itu, secara formal 
memperkenalkan jarak (biaya pengangkutan 
input dan output), kerangka kerja yang 
digunakan dalam Laporan ini menyediakan 
wawasan penting ke dalam berbagai 
kekuatan sentripetal yang menjelaskan 
dispersi spasial atau aglomerasi urban di 
sebuah negara.

Sumber: gill dan Kharas 2007, berdasarkan pada 
Duranton dan Puga 2004.
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Skala ekonomi internal lebih 
tinggi dalam industri-industri 
yang lebih berat
Peningkatan pengembalian internal 
terhadap skala ditemukan dalam industri 
manufaktur dan jasa, didasarkan pada 
berbagai macam sumber data. Skala 
ekonomi internal tersusun dari industri-
industri rendah dan terabaikan di antara 
industri ringan, sampai industri tinggi 
di antara industri berat dan industri 
berteknologi tinggi (lihat Tabel 4.2). 
Berdasarkan pada estimasi rekayasa, 
rangkuman dari studi spesifik sektor 

yang menguji skala efisiensi minimum 
produksi dan penghematan biaya 
menemukan peningkatan pengembalian 
yang signifikan dalam kendaraan 
bermotor, peralatan transportasi lain, 
zat kimia, mesin-mesin, dan kertas dan 
percetakan. Dalam kategori produk 
tiga digit, skala pengembalian tertinggi 
adalah pada buku-buku, batu bata, bahan 
celup, dan pesawat terbang.6 Sebaliknya, 
skala ekonomi internal dapat diabaikan 
dalam karet dan plastik, kulit dan bahan-
bahan dari kulit, sepatu dan pakaian, 
dan tekstil.7 
 Berdasarkan pada biaya dan estimasi 
nilai tambah, sumber-sumber yang 
berbeda menunjukkan penemuan yang 
sama. Contoh dari 5.000 perusahaan 
manufaktur di Norwegia menunjukkan 
bukti skala ekonomi pada level industri.8 
Untuk industri-industri di Kanada 
pada level empat-digit, pengembalian 
terhadap skala rata-rata 10 persen untuk 
107 sektor manufaktur, dengan pakaian, 
bahan rajutan, kulit, dan tekstil berada 
pada bagian bawah dari spektrum.9 
Peningkatan output dapat memangkas 
biaya dalam manufaktur AS, pada 
industri di negara dengan pendapatan 
menengah (Cile), dan pada mobil Eropa, 
truk, dan industri dengan konsumen 
yang bertahan lama.10,11

 Berdasarkan data perdagangan, 
sepertiga dari semua industri yang 
memproduksi barang telah meningkatkan 
pengembalian terhadap skalanya.12,13 
Industri manufaktur dengan ekonomi 
level bangunan tertinggi dan eksternalitas 
level industri adalah produk-produk 
minyak tanah dan batu bara, sulingan 
minyak tanah, farmasi, mesin-mesin, 
dan besi dan baja. Industri-industri 
dengan pengembalian yang konstan 
termasuk sepatu, kulit, tekstil, pakaian, 
dan furnitur.

Tabel 4.2 Ekonomi skala internal rendah di industri ringan dan tinggi di 
industri berat

Temuan  Sumber data
Pengembalian skala yang konstan: apparel, kulit, 
alas kaki, tekstil, produk kayu

Berdasarkan data perdagangan (Antweiler dan 
Trefler 2002)

Pengembalian skala yang meningkat dengan cepat: 
permesinan, farmasi, instrumen, besi dan baja, 
petroleum dan produk batu bara
Pengembalian skala yang konstan atau meningkat 
dengan lambat: barang-barang dari kulit, alas kaki 
dan pakaian, kayu dan olahannya, tekstil

Berdasarkan pada estimasi teknis untuk 
mengamati gradien biaya dan perubahan dalam 
skala efisiensi minimum (Junius 1997, mengutip 
dari Prateen 1988 dan emerson dkk. 1988)Pengembalian skala yang meningkat dengan cepat: 

kendaraan bermotor, sarana-sarana transportasi 
lain, kimia, mesin, percetakan dan penerbitan
Pengembalian skala yang meningkat dengan 
lambat: alas kaki, apparel, produk makanan, kulit

Berdasarkan pada markup dalam industri 
manufaktur untuk 14 negara oeCD (Junius 1997, 
mengutip dari oliveira, dkk. 1996)Pengembalian skala yang meningkat dengan cepat: 

tembakau, farmasi, mesin kantor dan kalkulator, 
perlengkapan jalan raya
Pengembalian skala yang meningkat dengan 
lambat: apparel, barang-barang dari kulit, tekstil

Berdasarkan pada markup harga atas biaya 
marginal untuk sektor dua digit di Amerika Serikat 
dari 1953–1984 (24 sektor) (roeger 1995)Pengembalian skala yang meningkat dengan cepat: 

listrik, gas, dan layanan saniter, kendaraan dan 
perlengkapan bermotor, kimia, tembakau
Pengembalian skala yang meningkat dengan 
lambat: tekstil, produk-produk susu, penggilingan 
kayu, produk minyak ikan dan makanan

Berdasarkan estimasi fungsi produksi untuk 
Census of manufacturing establishment 1963 
di norwegia (27 industri) (griliches dan ringstad 
1971)Pengembalian skala yang meningkat dengan cepat: 

logam dasar, perlengkapan transportasi, produk 
semen, perabot, minuman
Pengembalian skala yang meningkat dengan 
lambat: pakaian, rajutan, kulit, tekstil

Berdasarkan data biaya dan profit di (167 industri)  
industri manufaktur SIC empat digit untuk 1970 
di Kanada (Baldwin dan gorecki 1986) serta 
estimasi produktivitas dan output tenaga kerja 
untuk 90 industri empat digit di Kanada antara 
tahun 1965 dan 1970 (gupta 1983)

Pengembalian skala yang meningkat dengan 
cepat: petroleum, logam dasar dan fabrikasi, 
perlengkapan transportasi

Pengembalian skala yang meningkat dengan 
lambat: apparel, kayu

Berdasarkan estimasi fungsi produksi tingkat 
perusahaan untuk 6.665 pabrik di Cile selama 
tahun 1979–1986 (Levinsohn dan Petrin 1999)Pengembalian skala yang meningkat dengan cepat: 

produk kimia lain, produk makanan, percetakan 
dan penerbitan

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
Catatan: oeCD = organisation for economic Co-operation and Development (organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan 
Ekonomi); SIC = Standard Industrial Classification (Klasifikasi Industri Standar).
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 Kenaikan harga merupakan 
sumber informasi yang lain. Oleh 
karena pengembalian yang meningkat 
terhadap skala memberi kekuatan pasar 
kepada perusahaan, kenaikan harga dan 
biaya lebih dari biaya marginal dapat 
menjadi mewakili skala ekonomi level 
gedung. Studi menemukan kenaikan 
harga untuk manufaktur AS, dari 15 
persen pada pakaian sampai lebih 
dari 200 persen pada peralatan listrik, 
gas, dan pelayanan kesehatan.  Untuk 
36 sektor manufaktur dari 19 negara 
anggota Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD), 
kenaikan harga tertinggi terjadi pada 
tembakau, obat-obatan, dan mesin-
mesin komputer dan kantor—dan 
yang paling rendah terjadi pada sepatu, 
pakaian, dan produk kayu.14

 Sementara data manufaktur 
mendominasi literatur, peningkatan 
pengembalian dalam sektor jasa juga 
jelas terjadi. Sektor yang terbaik untuk 
dipelajari adalah pembangkit daya listrik, 
di mana terjadi pengembalian internal 
terhadap skala yang sangat signifikan.15 
Kenaikan harga tertinggi terjadi pelayanan 
kesehatan dan utilitas.16 Skala ekonomi 
juga ditemukan dalam perbankan dan 
keuangan.17 Suatu studi mengenai bank 
komersial di 75 negara menunjukkan 
bahwa bank dengan pinjaman dan 
deposito yang lebih besar memiliki biaya 
rata-rata lebih rendah—dan bank yang 
beroperasi dalam sistem keuangan yang 
lebih besar membutuhkan peningkatan 
proporsional yang sedikit dalam modal 
keuangan dan memiliki risiko yang lebih 
rendah dalam biaya manajemen.18

Ekonomi lokalisasi muncul dari 
berbagi input dan kompetisi 
dalam industri
Ekonomi lokalisasi  muncul dari 

kelompok-kelompok perusahaan yang 
terkonsentrasi secara geografis, terhubung 
oleh teknologi yang mereka gunakan, pasar 
yang mereka layani, produk dan jasa yang 
mereka sediakan, serta keterampilan yang 
mereka butuhkan. Tekanan kompetitif 
yang memaksa perusahaan-perusahaan 
yang bergerak di sektor yang sama untuk 
berinovasi atau gagal juga mendorong 
pada pertumbuhan produktivitas. Kondisi 
cenderung menjadi kompetitif ketika 
perusahaan hulu dan hilir serta berbagai 
institusi yang terkait dalam suatu industri 
tertentu (misalnya, mesin elektronik atau 
petrokimia)—termasuk universitas dan 
asosiasi dagang—“berkluster” bersama. 
Jalan lain bagi terbangunnya ekonomi 
lokalisasi adalah “eksternalitas Marshall-
Arrow-Romer”19 yang lebih sulit diukur, 
yang terutama muncul dari limpahan 
pengetahuan.
 Akses ke infrastruktur memengaruhi 
keputusan lokasi perusahaan, khususnya 
di negara berkembang, tetapi kedekatan 
dengan perusahaan-perusahaan serupa 
juga penting. Perhatikan industri kaus 
kaki wanita di Amerika Serikat yang 
infrastrukturnya sangat baik. Tak lama 
setelah tahun 1900, New York City 
menjadi pusat AS bagi produksi dan 
distribusi garmen. Namun, setelah Perang 
Dunia II, produksi garmen bergerak 
ke selatan, ke Carolina Utara.20 Banyak 
pabrik perajutan dan pemintalan bergerak 
mendekati pasokan benang agar dapat 
menarik keuntungan dari energi, tenaga 
kerja, dan tanah yang lebih murah.
 Dewasa ini, industri kaos kaki wanita, 
yang terlokalisasi di Carolina Utara, 
memiliki banyak merk—di antaranya, 
Sheer Energy, Silken Mist, Just My Size, 
dan No Nonsense—semuanya bersaing 
di pasar sebesar 2 miliar dolar. Menurut 
Biro Sensus AS, sekitar 150 perusahaan 
yang memproduksi kaos kaki wanita 
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pada awal tahun 2000-an, setengah dari 
jumlah keseluruhan nasional, berlokasi di 
Carolina Utara. Mereka mendistribusikan 
kaos kaki wanita yang nilainya 973 juta 
dolar, sekitar 75 persen dari total nasional, 
dan mempekerjakan 13.497 orang, 
termasuk 11.567 pekerja produksi.21 

Ditambah kaos kaki dan stocking pria, 
separuh lebih dari industri senilai 6 miliar 
dolar tersebut berada di Carolina Utara.
 Satu alasan mengapa para produsen 
tekstil beralih ke Carolina Utara adalah 
untuk memperoleh hasil produktivitas 
dari kedekatan dengan produsen benang 
di hilir. Industri benang dan kaos kaki 
wanita terkait erat—dalam hubungan 
yang saling tergantung di setiap tahap 
produksi—tetapi sangat kompetitif. 
Macfield, sebuah perusahaan raksasa 
tekstil dan produsen benang yang terkenal 
untuk bahan stocking, kaos kaki, pakaian 
luar, kain pelapis, dan produk-produk 
industri menjalankan lima perusahaan 
di Carolina Utara dan mempekerjakan 
sekitar seperempat dari angkatan kerja 
industri benang. Sekitar enam dari setiap 
10 kaos kaki wanita yang dijual di Amerika 
Serikat dirajut dengan benang Macfield.22 
Bersama dengan para produsen besar 
lainnya di Carolina Utara (Unifi, Regal, 
dan Spanco), mereka menguasai lebih dari 
tiga perempat industri benang bertekstur 
senilai 3,7 miliar dolar.23 Lokalisasi 
industri benang dan kaos kaki wanita 
di Carolina Utara merupakan sebuah 
manifestasi nyata dari ekonomi eksternal 
intraindustri.

Ekonomi urbanisasi muncul 
dari keragaman industri yang 
menumbuhkan inovasi
Ketika kota berkembang, ekonomi 
urbanisasi menjadi semakin penting.24 
Perbedaan perkotaan dapat memberikan 
perubahan terhadap ide dan teknologi 

untuk memproduksi inovasi yang lebih 
besar dan pertumbuhan.25 Perusahaan 
yang bergerak pada bidang yang berbeda 
dapat menggunakan fasilitas yang tidak 
dapat dibagi atau barang-barang umum 
secara bersama-sama, pemasok input 
menengah yang lebih banyak, tenaga 
ahli, dan risiko. Fakta yang menunjukkan 
pentingnya pembagian pengetahuan 
di antara industri dapat dilihat pada 
kota-kota yang sudah mapan. pada kota-
kota yang hampir dewasa, seperti Los 
Angeles, dan Philadelphia, kompetisi dan 
perbedaan kota membantu karyawan 
untuk berkembang, menunjukkan 
ekonomi urbanisasi antara inovasi 
sektor.26 Di Wall Street di New York 
dan di kota London, perusahaan 
keuangan, perusahaan asuransi, dan 
perbankan memperoleh keuntungan 
karena letaknya berdekatan satu sama 
lain. Selain itu, lokasi yang berdekatan 
dapat menstimulasi pertumbuhan jasa 
spesialis yang lain, seperti perusahaan-
perusahaan hukum, peranti lunak, 
pemrosesan data, periklanan, dan 
konsultasi manajemen. Perusahaan-
perusahaan yang berkelompok ini, dengan 
menyediakan pasar yang lebih luas untuk 
individu dengan tingkat pendidikan 
tinggi, memperoleh keuntungan dengan 
memiliki modal manusia yang sama. 
Mereka juga mendapatkannya dari 
generasi dan gabungan pengetahuan di 
antara satu sama lain. 
 Bukti ekonomi aglomerasi urban 
terutama diperoleh dari manufaktur di 
negara-negara maju.27 Akan tetapi, juga 
ada bukti ekonomi eksternal di negara-
negara berkembang, di mana tersedia 
data. Sebuah survei terhadap 12.400 
perusahaan manufaktur di 120 kota di 
Cina menunjukkan bahwa perusahaan 
berproduktivitas tinggi cenderung 
berlokasi di kota-kota yang lebih padat 
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penduduknya.28 Ekonomi aglomerasi 
di sektor manufaktur Indonesia antara 
tahun 1980 dan 2003 beragam dari 
waktu ke waktu; namun demikian, 
dalam pengertian yang paling luas, 
keuntungan ini terutama bersifat statis 
alih-alih dinamis dan sedikit lebih 
mungkin muncul dari lokalisasi daripada 
urbanisasi (lihat Kotak 4.3).

Sebuah dunia yang berbeda
Negara berkembang dengan mengalihkan 
perekonomian mereka dari aktivitas 
pertanian berbasis  subsisten ke 
manufaktur dan jasa yang bernilai lebih 
tinggi. Dalam proses itu, perusahaan 
menjadi unit produksi yang lebih 
dominan daripada lahan pertanian. 
Produksi barang-barang manufaktur 
dan jasa meningkat sebagai persentase 
output ekonomi. Antara tahun 1900 dan 
2000 pembagian populasi global dalam 
lokalitas perkotaan dengan dominan 
industri dan jasa meningkat dari 15 
persen menjadi 47 persen. Mereka 
yang bekerja di sektor pertanian yang 
berada dalam usia produktif turun dari 
55 persen pada tahun 1960 menjadi 
33 persen pada tahun 2004. Teknologi 
produksi beralih dari pengembalian 
(return) konstan ke pengembalian 
yang meningkat seiring skala. Dan 
seiring waktu, perubahan teknis yang 
memperbesar skala mendongkrak 
ekonomi skala. Persaingan yang tidak 
sempurna dan monopolistik menjadi 
bentuk struktur pasar yang dominan.
 Dunia kini menjadi lebih urban, 
dan konsentrasi massa ekonomi di 
pusat-pusat perkotaan yang paling 
padat juga meningkat. Pada tahun 1900, 
jumlah warga di 100 kota terbesar hanya 
menyusun 4,3 persen dari populasi 
dunia. Seratus kota yang sama saat 
ini merepresentasikan 7,5 persen dari 
total, sedangkan 100 kota yang terbesar, 

hampir 10,5 persen. Terlepas dari adanya 
ruang terbuka yang luas, hampir semua 
pengembangan di Amerika Serikat baru-
baru ini dilakukan tak sampai 1 kilometer 
jauhnya dari pusat yang lama.29 Bahkan 
dewasa ini, hanya sekitar 2 persen area 
di Amerika Serikat yang dibangun atau 
diaspal. Hanya ekonomi aglomerasi yang 
mampu menjelaskan pengelompokan 
(clustering) yang ekstrem dari perusahaan 
dan pekerja di kota ini.

Ketika perusahaan 
mengupayakan ekonomi skala, 
pertanian menyebar sementara 
manufaktur mengelompok
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, 
aktivitas pertanian menyebar untuk 
mengeksploitasi ekonomi skala dalam 
produksi. Di Amerika Serikat, sekitar 
1.500 kilogram produk pertanian 

KoTAK 4.3. Ekonomi aglomerasi di Indonesia

Kebanyakan bukti yang solid mengenai 
ekonomi aglomerasi datang dari negara-
negara maju. Satu pengecualiannya adalah 
Indonesia, yang membantu mengidentifikasi 
determinan konsentras i  industr i . 
Analisisnya berfokus pada empat kelompok 
besar—kimia (mencakup petroleum, karet, 
dan plastik); tekstil (mencakup garmen, 
kulit, dan alas kaki), mineral nonmetalik 
(mencakup kaca, keramik, dan semen), 
serta mesin (mencakup mesin elektrik dan 
nonelektrik, perlengkapan transportasi, 
dan instrumen). Analisis ini menunjukkan 
bagaimana ukuran dan jenis ekonomi skala 
memengaruhi cakupan dan pola aglomerasi 
di sebuah negara berkembang.
 ekonomi lokalisasi—keuntungan 
karena berlokasi dekat perusahaan lain di 
industri yang sama—lebih penting daripada 
ekonomi urbanisasi untuk manufaktur, 
sementara ekonomi aglomerasi statis lebih 
penting daripada eksternalitas dinamis 
(atau yang terkait dengan pembelajaran). 
Temuan khusus sektoral dari uji untuk 
eksternalitas statis adalah—

•	 ekonomi lokalisasi kuat untuk industri 
tekstil dan kimia.

•	 ekonomi urbanisasi kuat untuk 
mineral nonmetalik dan permesinan, 
walaupun dapat lemah pada periode-
periode tertentu.

 Aktivitas yang tunduk pada ekonomi 
urbanisasi dan dinamis merupakan kandidat 
yang buruk bagi kebijakan yang berusaha 
menyebarkan massa ekonomi dalam suatu 
negara (lihat Bab 8 untuk pembahasan lebih 
detail). ekonomi aglomerasi untuk tekstil 
dan kimia (yang umumnya statis dan lokal) 
mengindikasikan bahwa kebijakan untuk 
mendekonsentrasi produksi dalam industri 
ini akan berhasil jika disertai perbaikan 
dalam infrastruktur dan tata kelola di area-
area yang dipilih untuk relokasi. ekonomi 
aglomerasi membuat industri mineral 
nonmetalik dan permesinan (yang pada 
dasarnya statis dan urban) kemungkinan 
besar akan menolak untuk direlokasi ke 
pusat-pusat urban yang lebih kecil.
Sumber: Kuncoro, akan terbit.
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dihasilkan setiap tahun untuk memberi 
makan setiap orang Amerika, sementara 
Cina cukup dengan 600 kilogram per 
orang. Pada tahun 2005, rata-rata lahan 
pertanian di Amerika Serikat adalah 
20,4 hektar per petani, di Australia 
45 hektar, dan di Kanada 47 hektar. 
Rata-rata luas lahan pertanian di Brasil 
adalah 19 hektar.30 Namun, ekonomi 
skala dalam pertanian secara umum 
lebih sulit diperoleh di negara-negara 
berpendapatan rendah. Luas lahan per 
petani hanyalah sepersekian dari luas 
lahan per petani di negara-negara maju: 
0,16 hektar di Cina, 0,30 di Bangladesh 
dan Indonesia, serta 1,20 di Nigeria.31 
 Seiring dengan pertumbuhan 
ekonomi, sektor manufaktur dan jasa 
menjadi semakin penting, perusahaan-
perusahaan berkumpul semakin dekat 
untuk mendorong ekonomi aglomerasi. 
Di Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, 
75–95 persen industri terlokalisasi 
(terkluster atau terkonsentrasi relatif 
dengan aktivitas ekonomi keseluruhan), 
sementara 15 persennya tersebar.32 Di 
Amerika Serikat, lebih dari sepertiga mesin 
pesawat terbang diproduksi di tiga kota: 
Hartford dengan sekitar 18 persen dari 
seluruh tenaga kerja di sektor ini, serta 
Cincinnati dan Phoenix dengan 18 persen 
lainnya secara bersama-sama.33 Dari waktu 
ke waktu, konsentrasi spasial industri 
di negara-negara bagian AS semakin 
meningkat.34 Dengan menggunakan ruang 
yang kontinu tanpa mempertimbangkan 
batas-batas administratif serta didasarkan 
pada konsentrasi pabrik, lebih dari separuh 
122 industri berdigit empat di Inggris 
terlokalisasi, dan hanya 24 persen yang 
tersebar. Sisanya terdistribusi secara 
acak.35 
 Pengelompokan (cluster ing) 
spasial lebih kentara pada industri 
yang membutuhkan keterampilan 
dan teknologi tingkat tinggi (mesin 

kalkulator elektronik, instrumen 
pengontrol proses, semikonduktor, 
dan farmasi) daripada industri ringan. 
Hal ini sejalan dengan temuan-temuan 
yang didokumentasikan mengenai 
efek skala lebih tinggi pada industri 
berat. Industri yang membutuhkan 
keterampilan dan teknologi tingkat tinggi 
memiliki produksi yang lebih intensif 
dalam hal modal. Mereka juga lebih 
diuntungkan oleh berbagai mekanisme 
yang menghasilkan ekonomi eksternal 
(sebagaimana dibahas sebelumnya).
 Di Korea Selatan, peringkat 
industri berdasarkan ekonomi lokalisasi 
mereka mengikuti peringkat industri 
menurut konsentrasi spasial lintas 
kotanya. Industri berat dan transportasi 
(logam, kimia, dan sarana transportasi) 
cenderung terkonsentrasi di beberapa 
kota yang sangat terspesialisasi agar 
diuntungkan oleh eksternalitas skala 
lokal, sementara industri tradisional 
atau ringan dengan eksternalitas skala 
yang rendah (makanan dan tekstil) lebih 
menyebar.36 Industri teknologi tinggi 
(komputer, pesawat terbang, alat-alat 
kedokteran, dan komponen elektronik) 
cenderung lebih terkonsentrasi daripada 
industri barang-barang durabel dan 
yang terkait dengan mesin (karya logam, 
industri, pendingin, dan mesin serta 
perlengkapan).37 Sementara, kota-kota 
di Korea Selatan telah menjadi lebih 
terspesialisasi.38

Jasa menjadi lebih berkelompok 
daripada manufaktur
Ketika negara bertumbuh ke fase 
pembangunan yang lebih matang, 
ekonomi mereka menjadi lebih berbasis 
pada pengetahuan dan berorientasi pada 
jasa. Konsentrasi spasial aktivitasnya 
juga meningkat (lihat Bab 2).39,40 
Jenis-jenis ekonomi aglomerasi yang 
penting berubah seiring perkembangan 
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negara. Secara khusus, manakala suatu 
ekonomi menjadi semakin berbasis 
pengetahuan, limpahan pengetahuan, 
yang membutuhkan proksimitas, menjadi 
lebih penting. bukti menyatakan bahwa 
industri pengetahuan terkonsentrasi 
secara spasial.41

 Jasa bisa jadi lebih terkonsentrasi 
secara spasial daripada manufaktur—
karena dua alasan. Pertama, jasa 
cenderung menggunakan lebih sedikit 
lahan per karyawan. Bank, perusahaan 
asuransi, rumah sakit, dan sekolah dapat 
beroperasi secara baik di gedung-gedung 
bertingkat tinggi yang menghemat lahan 
dan memungkinkan kepadatan tinggi. 
Kedua, karena ekonomi eksternal, 
jasa bisnis memiliki potensi yang 
lebih besar bagi aglomerasi, sebab 
perusahaan memberikan pelayanan satu 
sama lain: semua bank membutuhkan 
iklan, dan setiap perusahaan iklan 
memerlukan rekening bank. Potensi 
saling ketergantungan dan aglomerasi, 
dengan demikian, merupakan sifat 
bawaan dari jasa.42

 Jasa sangat jelas di antara industri-
industri yang paling teraglomerasi di 
Amerika Serikat.43 Sektor ini semakin 
terkonsentrasi di kota-kota besar AS, 
yang menyediakan pekerjaan bagi mereka 
yang bermukim hingga 20 kilometer 
jauhnya dari pusat kota.44 Antara tahun 
1972 dan 1992, pekerjaan di AS menjadi 
semakin terkonsentrasi secara spasial, 
digerakkan terutama oleh lokalisasi 
kegiatan jasa yang semakin meningkat 
di kota-kota besar,45 karena daerah-
daerah berukuran sedang dan medium 
kehilangan pekerjaan dibandingkan 
wilayah-wilayah perkotaan.46 Sebagai 
contoh, di Suffolk County Massachusetts, 
di mana Boston termasuk di dalamnya, 
35 persen dari tenaga kerja bekerja dalam 
jasa bisnis, hampir dua kali lipat dari 

rata-rata nasional sebesar 18 persen.47 
Di Inggris, hampir 60 persen dari semua 
kantor perusahaan modal ventura berada 
di London.48 Perusahaan-perusahaan 
modal ventura yang berbasis di London 
tersebut lebih menyukai menaruh 
investasi mereka di berbagai perusahaan 
kecil dan menengah yang ada di London 
agar bisa memperoleh informasi secara 
lebih baik: mereka dapat dengan mudah 
melakukan kunjungan dan pengawasan 
terhadap perusahaan-perusahaan 
ini. Oleh karena biaya komunikasi 
bisa ditekan, jasa menjadi lebih bisa 
diperdagangkan, memungkinkan pihak 
penyedia mengambil untung dari 
spesialisasi dan ekonomi aglomerasi 
yang lebih sempit. Sebagai misal, layanan 
keuangan dapat didisagregasi menjadi 
kategori-kategori yang lebih spesifik, 
seperti perbankan ritel, kredit dan 
pembiayaan konsumen, perbankan 
komersial dan korporat, perbankan 
investasi, dan semacamnya. Dan, dalam 
perbankan investasi, ada spesialisasi 
lanjutan pada merger dan akuisisi, 
pembiayaan korporat, pendapatan tetap, 
manajemen utang, dan seterusnya.

Kota-kota memfasilitasi ekonomi 
skala dari segala jenis
Sebuah pabrik di suatu lokasi yang 
terisolasi dapat menikmati keuntungan 
dari ekonomi skala internal, tetapi kecuali 
bila terletak di sebuah area yang padat, 
ia tidak dapat memperoleh keuntungan 
kompetitif yang dibawa oleh ekonomi 
lokalisasi dan urbanisasi. Kota-kota 
kecil dan besar memiliki “kolam” tenaga 
kerja terampil dan penyuplai input-input 
antara khusus yang besar dan, dengan 
demikian, mendorong interaksi antara 
pengusaha-pekerja dan pembeli-penjual. 
Sharing input merupakan saluran yang 
penting bagi munculnya ekonomi 
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aglomerasi.49 Kepadatan aktivitas 
memungkinkan spesialisasi yang lebih 
baik dan keragaman input antara yang 
lebih besar. Secara rata-rata lintas 
industri, relokasi sebuah perusahaan 
dari suatu tempat yang kurang padat (di 
mana industri yang sama memiliki 499 
karyawan atau kurang) ke tempat yang 
lebih padat (perusahaan di sekitarnya 
memil ik i  10 .000 sampai  24 .999 
karyawan) menghasilkan kenaikan 
sebesar 3 persen dalam intensitas input 
terbeli.50 Komposisi kota muncul dari 
kesempatan untuk ekonomi aglomerasi 
dan interaksinya dengan aspek-aspek lain 
dari sikap mikroekonomi.
 Kota-kota besar dengan lebih banyak 
perusahaan memungkinkan pekerja 
untuk menangani risiko yang secara 
khusus terkait dengan sektornya. Kota-
kota khusus yang lebih kecil memaparkan 
para pekerja pada kejutan industri 
yang lebih besar namun menyediakan 
keuntungan penyesuaian. Dalam kedua 
kasus tersebut, konsentrasi aktivitas 
ekonomi mampu menekan biaya yang 
harus dikeluarkan oleh pekerja dan 
perusahaan ketika mencari pekerjaan 
atau tenaga kerja, yang mengakibatkan 
tingkat ke lowongan pekerjaan yang lebih 
rendah, risiko kehilangan pekerjaan yang 
lebih kecil, serta lama masa menganggur 
yang lebih singkat. Semisal, karena adanya 
lebih banyak pilihan kerja yang dianggap 
cocok, pasangan suami-istri dengan latar 
belakang pendidikan sarjana semakin 
banyak dijumpai di kota-kota besar, 
naik dari 32 persen pada tahun 1940 
menjadi 50 persen pada tahun 1990.51 
Kota memudahkan para produsen untuk 
mencari input serta bagi konsumen untuk 
menguji dan menemukan kemungkinan-
kemungkinan baru. Contoh-contoh 
difusi informasi dan pembelajaran sosial 
yang mudah di kota meliputi mulai dari 
klub makan malam di restoran sampai 

penyebaran rumor serta informasi dari 
mulut ke mulut.52

 Mekanisme pembelajaran juga 
menjelaskan aglomerasi di kota.53 
Sebagaimana diisyaratkan oleh Alfred 
Marshall, ketika limpahan pengetahuan 
itu ada, “Misteri perdagangan tidak lagi 
menjadi misteri, namun ia mengambang 
di udara.”54 Limpahan pengetahuan 
sulit diukur, sebab hal itu jarang dapat 
dilacak melalui transaksi. Namun, 
dengan menggunakan pengutipan paten, 
dimungkinkan untuk mengidentifikasi 
jejak limpahan pengetahuan dalam 
wujud kertas dokumen. Pengutipan 
paten AS terkonsentrasi secara spasial, 
dengan 5 sampai 10 pengutipan berasal 
dari daerah statistik metropolitan 
standar yang sama dengan paten daerah 
asal.55 Penelitian lain berfokus pada 
pekerja sebagai penggerak utama 
pengetahuan, mengimplikasikan bahwa 
ekonomi dengan mobilitas tenaga kerja 
antarindustri yang substansial akan 
menunjukkan penyebaran gagasan dan 
pertumbuhan yang lebih besar.56

 
Ekonomi aglomerasi 
diamplifikasi oleh kepadatan 
dan diatenuasi oleh jarak
Kota secara jelas mencerminkan 
permintaan akan kepadatan. Masyarakat 
memilih untuk tinggal saling berdekatan, 
membayar sewa yang tinggi, dan 
bertoleransi pada kejahatan dan 
kemacetan. Kepadatan ini membantu 
mengurangi jarak dalam segala jenisnya. 
Kota, karenanya, merupakan pencipta 
pasar alamiah dan saluran bagi ekonomi 
skala internal dan eksternal. Perusahaan 
tertarik ke wilayah-wilayah padat tempat 
terkonsentrasinya masyakat dan fasilitas 
infrastruktur oleh kemungkinan bahwa 
ia dapat melayani pasar lokal yang besar 
dari sebuah pabrik besar dengan biaya 
transportasi rendah.57 Meningkatnya 
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teknologi produksi return-to-scale 
mendorong penciptaan pabrik-pabrik 
besar dengan banyak pekerja. Angkatan 
kerja yang besar pada gilirannya 
membentuk pasar lokal yang juga besar. 
Dengan mengurangi biaya transportasi, 
kota-kota dengan permintaan lokal yang 
besar menarik banyak perusahaan dari 
berbagai industri. Jadi, proses aglomerasi 
otomatis yang dimulai dengan meluasnya 
pasar lokal di kemudian hari akan 
meningkatkan produktivitas industri 
melalui efek ukuran-pasar dan hubungan 
input-output.
 Pabrik-pabrik di lingkungan 
ekonomi yang padat  cenderung 
lebih besar.58 Ketika skala pasar 
lokal meningkat, perusahaan akan 
menyubkontrakkan fungsi-fungsi 
layanan mereka kepada para penyuplai 
lokal.59 Penyubkontrakkan ini lebih jauh 
mendorong kompetisi dan keberagaman 
dalam pasar jasa bisnis lokal, yang 
membawa pada outsource selanjutnya. 
Perusahaan tertarik ke lokasi-lokasi 
dengan konsentrasi perusahaan lain 
dalam industri yang sama tinggi dan 
dengan tingkat permintaan yang 
besar.60

 S e m a k i n  b a ny a k  l i t e r a t u r 
tentang ekonomi aglomerasi yang 
menyatakan bahwa membesarnya 
ukuran kota sebanyak dua kali lipat 
akan meningkatkan produktivitas 
sebesar 3–8 persen.61 Di Korea Selatan, 
sebuah pabrik di suatu kota dengan 
1.000 pekerja, tanpa mengubah paduan 
inputnya, dapat meningkatkan output 
sebesar 20–25 persen semata-mata 
dengan melakukan relokasi ke kota 
lain dengan 15.000 pekerja di industri 
yang sama.62 Konsentrasi spasial orang-
orang mengurangi biaya memproduksi 
pengetahuan karena transmisi informasi, 
kompetisi, memata-matai, imitasi, 
pembelajaran, inovasi, dan komersialisasi 

dari ide-ide baru lebih mudah.63 Di AS, 
96 persen inovasi terjadi di wilayah 
metropolitan.64 
 Ekonomi aglomerasi dipengaruhi 
oleh cakupan geografis, sementara 
kepadatan aktivitas ekonomi dan jarak 
antaragen ekonomi memengaruhi hasil 
produktivitas dari ekonomi skala (lihat 
Tabel 4.3). Sebagai contoh, melipatduakan 
kepadatan aktivitas ekonomi di kawasan 
Nomenclature of Territorial Units 
for Statistics (NUTS1) Eropa dapat 
meningkatkan faktor total pertumbuhan 
produktivitas sebesar 0,42 persentase 
poin per tahun.65 Bukti dari Brasil dan 
Amerika Serikat mengindikasikan bahwa 
jarak yang dua kali lebih jauh dari pusat 

Tabel 4.3 Ekonomi skala menguat seiring kepadatan dan melemah seiring 
jarak

Temuan Sumber Data 
Ekonomi skala menguat seiring kepadatan ....
menggandakan kepadatan ekonomi 
meningkatkan produktivitas sebesar 
6 persen

Data tahun 1988 tentang output per pekerja di negara-
negara bagian AS (Ciccone dan Hall 1996)

menggandakan kepadatan lapangan 
kerja meningkatkan produktivitas 
sebesar 4,5–5,0 persen

Data akhir tahun 1980-an tentang nilai tambah privat 
nonagrikultural per pekerja di kawasan nUTS eropa (Ciccone 
2002)

dan melemah seiring jarak .
meningkatkan jarak dari pusat kota 
sebesar 1 persen menyebabkan 
penurunan sebesar 0,13 persen dalam 
produktivitas

Data tahun 1980 untuk 356 perusahaan manufaktur baru di 
Brasil (Hansen 1990)

menggandakan jarak ke pusat pasar 
regional menurunkan profit sebesar 
6 persen

Data perusahaan onderdil dan mesin pertanian di Brasil dan 
Amerika Serikat (Henderson 1994)

menggandakan jarak tempuh ke pusat 
kota mengurangi produktivitas sebesar 
15 persen

Data untuk delapan industri di Brasil (Sveikaukas dkk. 1985)

efek swaregional (tertinggal dan 
kontemporer) atas produktivitas pabrik, 
bukan efek dari kawasan lain

Data tingkat produktivitas perusahaan, tahun 1972–1992, di 
742 county di AS (Henderson 2003b)

Peningkatan sebesar satu standar 
deviasi dalam persentase pekerjaan 
lokal di industri pada periode pertama 
akan meningkatkan pekerjaan di 
industri tersebut sebanyak 16–31 
persen di periode selanjutnya

Data tentang lima industri manufaktur tradisional di 224 
wilayah metropolitan AS antara tahun 1970 dan 1987 
(Henderson, Kuncoro, dan Turner 1995)

efek pekerjaan industri atas kelahiran 
perusahaan baru melemah dengan 
cepat dalam lingkaran konsentrik lima 
mil pertama

12 juta perusahaan AS dari basis data Dun & Bradstreet 
marketplace (rosenthal dan Strange 2003)

Peningkatan sebesar 10 persen dalam 
pekerjaan industri meningkatkan output 
pabrik sebesar 0,6–0,8 persen, untuk 
tingkat input yang sama

Data kota-industri Korea Selatan untuk tahun 1983, 1989, 
199–1993 (Henderson, Lee, dan Lee 2001)

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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metropolitan yang padat menurunkan 
produktivitas sebesar 15 persen; 
memperjauh jarak dari 280 menjadi 
550 kilometer mengurangi keuntungan 
sebanyak 6 persen. Konsep jarak, dalam 
konteks ini, dapat digeneralisasi dari 
jarak fisik menjadi jarak industrial. 
Semisal, limpahan antarindustri lebih 
dimungkinkan bila industri-industri 
tersebut berbagi ruang ilmiah yang 
sama dan, karenanya, lebih berdekatan 
dalam ruang industrialnya.66 Lebih jauh 
lagi, sejauh mana jarak mengatenuasi 
ekonomi aglomerasi berbeda-beda 
untuk berbagai jenis aglomerasi. 
Contohnya, limpahan pengetahuan yang 
mengandalkan komunikasi empat mata 
akan melemah lebih cepat seiring jarak 
daripada efek pasar setempat.67

Sebuah portofolio tempat 
Adam Smith memperkenalkan ekonomi 
skala, mobilitas faktor, dan biaya 
transportasi sebagai tiga hal sentral 
untuk memahami hakikat dan penyebab 
kekayaan bangsa-bangsa. Tetapi sampai 
tahun 1980-an, sebagian besar ekonom 
lebih suka mendasarkan pertanyaan 
dan pencarian mereka atas konsep lain 
yang diperkenalkan dalam The Wealth of 
Nations, yaitu konsep “tangan tak terlihat” 
dari kompetisi yang sempurna.68 Namun, 
kompetisi yang sempurna merupakan 
sebuah konstruk teoretis yang artifisial: ia  
memandang perusahaan kecil memiliki 
pengaruh yang sangat kecil atas harga 
pasar, juga di lokasi paling langsung dari 
perusahaan tersebut. Asumsinya tentang 
pengembalian skala yang konstan lebih 
jauh mengimplikasikan persoalan yang 
secara luas dikenal sebagai “kapitalisme 
halaman belakang”.69 Ini berarti, dalam 
dunia pengembalian skala yang konstan, 
produksi skala kecil sama efisiennya 
dengan produksi skala besar, sehingga 

setiap rumah tangga harus memproduksi 
sebanyak mungkin barang dan jasa 
di halaman belakangnya sendiri. Para 
profesor ekonomi, ketika dikejar oleh 
mahasiswa mereka untuk memberikan 
contoh nyata dari industri semacam ini, 
akan menyebut pertanian subsisten—
pertanian kecil yang memproduksi 
gandum atau padi, yang produknya tidak 
dapat dibedakan dari produk petani-
petani lain. Tidak mengherankan bila 
banyak orang yang tidak lagi bekerja di 
pertanian kecil di banyak negara yang 
miskin. Yang kemudian terjadi adalah 
pencirian mengenai ekonomi di mana 
semua perusahaan dan pekerja identik, 
sehingga satu perusahaan atau pekerja 
dapat dianggap sebagai representasi dari 
semuanya. Ekonomi skala tidak seperti 
itu—ekonomi skala membutuhkan 
pengakuan bahwa spesialisasi telah 
membedakan orang dan produk.
 Kadang-kadang, seperti sebuah 
sungai bawah tanah, kontradiksi antara 
pengembalian internal yang meningkat 
dan kompetisi sempurna akan muncul 
ke permukaan, tetapi karena kesulitan 
teknis ketika muncul, ia akan segera 
terbenam kembali.70 Lalu, selama tahun 
1970-an, dua ekonom dari Princeton 
University mengusulkan sebuah solusi 
teknis untuk memodelkan pengembalian 
skala yang meningkat, membuka pintu 
bagi para peneliti ke dunia yang sama 
yang dihuni oleh banyak perusahaan 
dan pekerja sejak revolusi pada dunia 
industri.71

 Hingga akhir tahun 1980-an, 
ekonomi skala menjadi fitur standar untuk 
menjelaskan perdagangan internasional. 
Pada awal tahun 1990-an, para teoretikus 
p er tumbu han mu lai  menyadar i 
perlunya inkorporasi kompetisi tidak 
sempurna antarperusahaan ke dalam 
formulasi agregat dari suatu ekonomi. 
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Di pertengahan tahun 1990-an, para 
teoretikus menunjukkan bagaimana 
berbagai gagasan ini dapat digunakan 
untuk menjelaskan distribusi spasial 
aktivitas ekonomi, termasuk munculnya 
kota-kota kecil dan besar. Dengan geografi 
ekonomi yang baru tersebut, para peneliti 
sampai pada kesadaran bahwa dikotomi 
antara ekonomi internal dan eksternal 
sering kali keliru. Mengapa? Oleh karena, 
dalam memodelkan landasan mikro dari 
ekonomi aglomerasi, sumber ekonomi 
eksternal sering kali sudah ditemukan 
dalam interaksi ekonomi skala internal 
dengan faktor-faktor lain, seperti biaya 
transportasi.
 
Memahami ekonomi skala: 
kemajuan-kemajuan teoretis 
mutakhir
Literatur tentang landasan-landasan 
mikroekonomi ekonomi aglomerasi 
b e r mu n c u l a n  d a l a m  2 0  t a hu n 
terakhir dengan cara menggabungkan 
model-model  da lam paradigma 
yang dipaparkan di Tabel 4.4 dengan 
pemahaman mengenai ekonomi urban 
yang menekankan tegangan antara 
keuntungan dari konsentrasi aktivitas 
ekonomi dan biaya yang ditimbulkan 
oleh konsentrasi spasial.72 Secara umum, 
para peneliti telah secara progresif 
mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi 
mempunyai dampak yang berbeda atas 
perusahaan dan pekerja, tergantung 
dari sektor dan lokasi mereka. Alasan 
yang mendasarinya adalah kecintaan 
pada keragaman dalam konsumsi dan 
ekonomi skala dalam produksi; alasan 
yang mendekati adalah diferensiasi 
produk, kekuasaan monopolistik, 
spesialisasi, dan eksternalitas lokasi.
 Pengakuan formal  terhadap 
ekonomi skala, eksternalitas, dan 
kompetisi tidak sempurna membuat 
teori ekonomi semakin mendekati 

realitas dunia di mana para pembuat 
kebijakan hidup. Implikasi kebijakan 
dari hal ini muncul dalam cara produksi 
ekonomi berkaitan dengan perdagangan, 
gagasan, dan kota.
•	 Perdagangan intraindustri. Wawasan 

terpenting yang muncul dari 
pengakuan formal atas pengembalian 
skala yang meningkat dan diferensiasi 
produk adalah bahwa perdagangan 
dimungkinkan terjadi antarekonomi 

Tabel 4.4 Kemajuan teoretis selama tiga puluh tahun menyadari pentingnya 
ekonomi skala

Subjek Wawasan utama Publikasi kunci
organisasi industri, 
tahun 1970-an

Pengembalian skala yang meningkat 
dan kompetisi tidak sempurna dapat 
diinkorporasi ke dalam model ekonomi 
formal

Spence (1976); Dixit dan 
Stiglitz (1977)

ekonomi urban, tahun 
1970-an

ekonomi eksternal dalam kota dan sistem 
kota; tingkat-tingkat aglomerasi yang 
berbeda terkait dengan fungsi kota

mills (1972); Diamond 
dan mirrless (1973); dan 
Henderson (1974)

Perdagangan 
internasional, tahun 
1980-an

Pengembalian yang meningkat dan 
kompetisi tidak sempurna menjelaskan 
perdagangan intraindustri antarnegara 
dengan potensi serupa; potensi awal, 
melalui perdagangan dan spesialisasi, 
mungkin dapat memengaruhi pertumbuhan 
jangka panjang; perdagangan menghasilkan 
daya untuk konvergensi sekaligus divergensi

Krugman (1980, 1981); 
ethier (1982); Helpman dan 
Krugman (1985); grossman 
dan Helpman (1995)

Geografi ekonomi, 
tahun 1990-an

Aktivitas pengembalian skala yang 
meningkat dicirikan oleh aglomerasi dan 
kompetisi tidak sempurna, sementara 
aktivitas pengembalian skala yang konstan 
tetap tersebar dan kompetitif, membantu 
menjelaskan distribusi spasial aktivitas 
ekonomi dan pertumbuhan kota-kota

Krugman (1991); Fujita, 
Krugman, dan Venables 
(1999); Henderson (1999)

Pertumbuhan 
endogenus, tahun 
1980-an

Kompetisi tidak sempurna dan eksternalitas 
yang terkait dengan pengetahuan 
atau terkait dengan modal manusia 
mengimplikasikan pengembalian agregat 
yang meningkat dan menjelaskan mengapa 
tingkat pertumbuhan tidak turun seiring 
waktu serta mengapa tingkat kekayaan 
antarnegara tidak berkonvergensi

romer (1986); Lucas Jr. 
(1988)

Pertumbuhan 
endogenus, tahun 
1990-an

Kompetisi tidak sempurna menjelaskan 
mengapa insentif untuk anggaran 
litbang tidak menurun, dan limpahan 
pengetahuan menjelaskan mengapa biaya 
litbang berkurang dari waktu ke waktu, 
menghasilkan produk yang lebih banyak dan 
lebih baik yang mendorong pertumbuhan

romer (1990); grossman 
dan Helpman (1991); Aghion 
dan Howitt (1992)

Pertumbuhan 
endogenus, tahun 
2000-an

Kompetisi tidak sempurna dan masuk 
serta keluarnya perusahaan Schumpeteria, 
di mana perusahaan yang baru masuk 
membawa teknologi baru, menjelaskan 
bagaimana pertumbuhan suatu negara 
dan kebijakan optimal yang berbeda-beda 
sesuai jaraknya dengan fron pengetahuan; 
akumulasi pengetahuan di kota untuk 
mendorong pertumbuhan

Aghion dan Howitt (2005); 
rossi-Hansberg dan Wright 
(2007); Duranton (2007)

Sumber: Diadaptasi dari gill dan Kharas 2007.
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yang memiliki potensi faktor serupa: 
baik perdagangan antarindustri 
maupun intraindustri mungkin 
terjadi secara menguntungkan. 
Implikasi utamanya adalah bahwa 
negara-negara, dalam teorinya, 
dapat mendorong aktivitas-aktivitas 
tertentu dan memastikan keunggulan 
komparatif. 

•	 Ekonomi yang digerakkan oleh 
gagasan.  Wawasannya adalah 
bahwa hakikat gagasan yang tidak 
sal ing bersaing (nonpesaing) 
menjadikannya berbeda dari faktor-
faktor produksi lain, seperti modal, 
tanah, dan tenaga kerja, dan bahwa 
pasar belum melakukan investasi yang 
memadai bagi terciptanya gagasan-
gagasan baru. Implikasi utamanya 
adalah bahwa pemerintah, secara 
teoretis, seharusnya menyubsidi 
aktivitas litbang tertentu, khususnya 

yang mendorong keberlanjutan 
keunggulan komparatif yang sudah 
dimiliki suatu negara di area-area 
tertentu.

•	 Pertumbuhan berbasis kota. Wawasan 
utamanya adalah bahwa aktivitas 
yang menunjukkan pengembalian 
yang meningkat yang dihasilkan 
oleh berbagai faktor eksternal dari 
sebuah perusahaan cenderung 
terkonsentrasi di kota, sementara 
yang menunjukkan pengembalian 
yang konstan tetap lebih tersebar. 
Implikasi terpentingnya adalah 
bahwa berbagai kebijakan yang 
mampu membuat kota tetap ramah 
pada bisnis dan layak ditinggali 
menjadi lebih penting seiring 
perkembangan ekonomi.

 Sistem urban menunjukkan 
beberapa pola distilisasi. Kota-kota 
besar cenderung lebih terdiversifikasi 
dan berorientasi jasa: mereka berinovasi, 
menemukan, membiakkan perusahaan-
perusahaan baru, dan melempar keluar 
industri yang matang.73 Kota-kota yang 
lebih kecil cenderung lebih terspesialisasi 
dalam hal industri: mereka memproduksi 
atau memanufaktur serta menerima 
industri yang melakukan relokasi dari 
kota-kota yang telah terdiversifikasi.74 
Distribusi kota-ukuran relatif dan 
konsentrasi industri di kota-kota 
tertentu cenderung stabil dari waktu ke 
waktu. Suatu sistem urban cenderung 
terbangun dari beberapa kota besar yang 
terdiversifikasi dan banyak kota yang 
lebih kecil dan terspesialisasi.75 
 Jadi, pengamatan distilisasi di 
sebagian besar negara adalah pada 
hierarki perkotaan yang terdiri atas 
beberapa kota besar dan banyak kota kecil 
dengan fungsi ekonomi yang beragam.76 
Di tingkat global, “kota-kota dunia” 
di puncak hierarki tersebut, seperti 

Tabel 4.� Ekonomi aglomerasi beragam menurut ukuran dan profil kota, dan 
menurut siklus hidup industri

Temuan utama Data 
ekonomi lokalisasi lebih penting bagi industri berat; 
ekonomi urbanisasi lebih penting bagi industri ringan

Data untuk industri manufaktur dua digit di 
Jepang (nakamura 1985)

ekonomi lokalisasi menjadi tidak begitu penting, 
membuka jalan bagi ekonomi urbanisasi, seiring 
membesar dan meluasnya kota

Data lintas seksi untuk Amerika Serikat dan 
Brasil (Henderson 1986)

ekonomi skala dari pengumpulan tenaga kerja lebih 
kuat di pasar-pasar yang baru dan berkembang, 
sementara yang dari limpahan pengetahuan dan 
sharing aset khusus lebih penting dalam pasar yang 
mapan

Data tenaga kerja perusahaan tahunan untuk 
empat kawasan metropolitan dan tiga industri 
dua digit AS (Hammond dan Von Hagen 1994)

Untuk industri barang-barang modal yang matang, 
ada bukti ekonomi lokalisasi tetapi tidak ekonomi 
urbanisasi; untuk industri teknologi tinggi yang baru, 
ada petunjuk dari ekonomi lokalisasi dan urbanisasi

Data panel dari 742 county urban selama 
kurun waktu 1970–1987 (Henderson, 
Kuncoro, dan Turner 1995)

Untuk semua industri, baik efek lokalisasi maupun 
urbanisasi penting. Untuk industri tradisional, efeknya 
akan menghilang setelah empat atau lima tahun, 
tetapi untuk industri teknologi tinggi, efek tersebut 
bisa bertahan lebih lama. efek terbesar biasanya 
berasal dari kondisi tiga atau empat tahun lalu, di 
county dan wilayah metropolitan

Data untuk lima industri manufaktur 
tradisional dan tiga industri manufaktur 
teknologi tinggi di 224 wilayah metropolitan 
antara tahun 1970 dan 1987 (Henderson 
1997)

Lingkungan industri historis kota penting. Di kota-kota 
yang telah matang, ekonomi urbanisasi mendorong 
pertumbuhan industri

Data pertumbuhan untuk industri-industri 
terbesar (1956–1987) di 170 kota AS 
(glaeser dkk. 1992)

Untuk industri teknologi tinggi, peningkatan sebesar 
satu standar deviasi dalam keragaman basis 
manufaktur lokal meningkatkan produktivitas sebesar 
60 persen, namun keragaman tidak berefek pada 
industri standar (seperti tekstil, makanan)

Data kota-industri untuk Korea Selatan, 
1983, 1989, 1991–1993 (Henderson, Lee, 
dan Lee 2001)

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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New York, London, Paris, dan Tokyo, 
dicirikan oleh struktur industri yang 
beragam, didominasi oleh sektor jasa, 
dan angkatan kerja dengan keragaman 
keterampilan yang luas.77

Kota-kota yang lebih kecil 
melakukan spesialisasi, 
menerima industri yang mulai 
matang dan siap berelokasi
Bahkan setelah memperhitungkan 
keunggulan komparatif  alamiah, 
eksternalitas masih penting untuk 
menjelaskan pola spesialisasi dan 
diversifikasi antarkota (lihat Tabel 4.5). 
Produksi barang-barang nontradisional 
lebih terkonsentrasi di kota-kota AS 
yang diversif, sedangkan barang-barang 
tradisional standar terkonsentrasi di 
kota-kota kecil yang khusus. Pola serupa 
teramati di  Jepang dan Korea Selatan. 
Kota-kota kecil melakukan spesialisasi, 
sementara aktivitas teknologi rendah dan 
proses produksi teknologi tinggi standar 
dipindahkan ke luar negeri. Mirip dengan 
temuan di Amerika Serikat, kota-kota 
besar di Korea Selatan lebih berorientasi 
jasa dan kota-kota yang lebih kecil lebih 
berorientasi manufaktur.78

 Kota-kota berukuran sedang 
cenderung untuk berspesialisasi dalam 
industri dewasa dan bukan industri 
baru, dan kota-kota yang lebih besar 
berspesialisasi dalam pelayanan dan 
bukan manufaktur.79 Infrastruktur yang 
meningkat dan biaya transportasi yang 
turun telah meningkatkan produksi 
manufaktur standar untuk berpindah 
ke pusat-pusat dengan sewa yang lebih 
tinggi ke kota-kota yang lebih kecil. 
Produksi di kota besar berfokus pada 
pelayanan, manufaktur nonstandar, dan 
penelitian dan pengembangan.80 Relokasi 
manufaktur ke bagian pinggir perkotaan 
telah didokumentasikan di Kolumbia, 
Indonesia, Korea, dan Thailand.81 

Adalah biasa untuk menemukan bahwa 
pelayanan tidak terkonsentrasi dari 
pusat kota ke bagian pinggir kota yang 
mengelilinginya.82

Kota besar berdiversifikasi, 
mengerami gagasan dan 
perusahaan baru, dan lalu 
melahirkan industri yang mapan
Perusahaan-perusahan baru sering kali 
berawal di kota besar yang beragam 
(diversif), untuk kemudian pindah ke 
kota yang melakukan spesialisasi setelah 
menjadi matang. Dari semua perusahaan 
baru di Prancis, misalnya, 84 persen 
didirikan pertama kali di kota-kota 
keragaman di atas nilai tengah.83 Sekitar 
72 persen relokasi perusahaan adalah dari 
daerah dengan keberagaman di atas nilai 
tengah ke suatu area dengan spesialisasi 
di atas garis tengah. Di Amerika Serikat, 
hampir semua inovasi produk dilakukan 
di wilayah metropolitan. Spesialisasi swa-
industri di kota tidak baik baik output 
inovatif, namun keberagaman industri dan 
ukuran kota baik bagi output inovatif.84 Di 
Jepang, pabrik uji coba berbasis di kota-
kota besar, tetapi pabrik produksi massal 
beroperasi di kota-kota kecil atau wilayah 
pedesaan. Perusahaan-perusahaan baru 
membutuhkan periode eksperimen untuk 
menentukan proses produksi mereka yang 
ideal.85 Pada fase pembelajaran awal, kota 
yang diversif bertindak selaku “tempat 
pembenihan” bagi berbagai perusahaan 
untuk mengujicobakan serangkaian 
proses yang telah disiapkannya. Begitu 
mampu menemukan proses idealnya, 
sebuah perusahaan dapat memulai 
produksi massalnya di kota-kota yang 
terspesialisasi, di mana semua perusahaan 
berbagi proses atau spesialisasi yang sama 
(lihat Kotak 4.4).
 Fungsi ekonomi yang lain dari kota 
dapat dilihat dalam pengelompokan 
kantor pusat dari berbagai sektor yang 



1�2 Laporan Pembangunan Dunia 2009

berbeda dan konsentrasi jasa bisnis di 
beberapa kota besar sementara pabrik 

produksi dari tiap-tiap sektor tersebut 
mengumpul di kota-kota kecil yang 

KoTAK 4.4.  Ketika yang menabur tidak menuai: semakin besarnya interdependensi antarkota

Para pakar perkotaan dan ekonom telah 
lama memperdebatkan apakah kota yang 
lebih terspesialisasi atau yang lebih diversif 
merupakan kota yang lebih kondusif bagi 
pertumbuhan. Kota-kota yang sangat 
terspesial isasi menciptakan ekonomi 
aglomerasi yang lebih besar, sehingga 
produktivitas suatu perusahaan meningkat 
setara perusahaan-perusahaan la in. 
Sementara itu, paduan aktivitas yang lebih 
beragam membuat kota lebih mungkin untuk 
tumbuh, khususnya di sektor-sektor baru. 
Kesimpulan pokoknya: baik keragaman 
maupun spesialisasi penting, tetapi di titik 
yang berbeda dalam siklus hidup sebuah 
perusahaan. Suatu sistem perkotaan yang 
“seimbang” bukan berarti semua kota 
terspesialisasi atau beragam secara serupa, 
tetapi lebih pada bagaimana keragaman dan 
spesialisasi tersebut ada secara bersama-
sama.
 Untuk perusahaan baru atau muda, 
keragaman kota lebih penting. Seorang 
pengusaha baru mungkin tidak mengetahui 
seluruh detail dari produk yang akan dibuat, 
komponen apa yang akan dipakai, di mana 
harus mencarinya, pekerja seperti apa yang 
mesti direkrut, dan bagaimana mendanai 
usahanya. Perusahaan-perusahaan yang 
menggunakan teknologi yang sama di 
sektor yang berbeda lebih dimungkinkan 
untuk berbagi informasi mengenai praktik 
dan teknologi baru daripada perusahaan-
perusahaan yang bergerak di sektor yang 
sama. Bagi perusahaan dalam industri yang 
lebih standar atau mapan, spesialisasi urban 
lebih penting. Perusahaan-perusahaan ini 
biasanya mendapat keuntungan lebih kecil 
dari fleksibilitas yang dihasilkan keragaman 
kota, dan dengan berlokasi di lingkungan 
yang lebih terspesialisasi, mereka dapat 
menarik lebih banyak keuntungan dari 
ekonomi aglomerasi perkotaan. Sebagai 
misal, perusahaan otomobil di Detroit mampu 
menekan biaya mereka dengan cara berbagi 
penyuplai onderdil, dan para pemanufaktur 

garmen di kota-kota seperti San Pedro Sula 
di Honduras diuntungkan oleh pasar tenaga 
kerja yang besar yang membantu para pekerja 
untuk berpindah dari satu pabrik ke pabrik 
lain seiring upaya perusahaan untuk melayani 
fesyen yang terus berubah.
 Kelompok perusahaan yang serupa 
sering kali didorong sebagai lingkungan 
terbaik bagi inovasi. Tetapi, berbagai kajian 
justru menemukan bahwa metropolis yang 
beragam lebih mampu dalam membiakkan 
produk dan proses yang baru. Sebagai 
misal, adopsi mesin pemotong logam yang 
dikendalikan komputer lebih cepat dalam 
situasi-situasi di mana banyak perusahaan 
(mulai dari pemanufaktur tungku sampai 
produsen pesawat terbang) memil iki 
kebutuhan teknis yang sama tetapi bukan 
merupakan pesaing langsung. Perusahaan 
yang sangat mengandalkan inovasi (seperti 
produsen barang elektronik) lebih menyukai 
keberagaman pada fase-fase inovatif awal, 
dan kemudian melakukan relokasi ke kota-
kota yang memiliki spesialisasi yang sesuai 
untuk produksi massal. Untuk industri 
manufaktur dan jasa, tidak seperti pertanian, 
“menabur” dan “menuai” bisa terjadi di lokasi 
yang berbeda.
 Sebagaimana pengembangan produk 
dan produksi massal semakin banyak yang 
dilakukan di dua lokasi berbeda, demikian 
pula manajemen dan produksi. Setengah 
abad yang lalu, kesulitan yang terkait dengan 
upaya mengelola bisnis dari jauh membuat 
banyak perusahaan mendirikan kantor pusat 
dan manajemen mereka berdekatan dengan 
pabrik mereka. Turunnya biaya transportasi 
dan komunikasi telah jauh mempermudah 
upaya untuk mengelola produksi dari tempat 
jauh (lihat Bab 6).
 Akibatnya, banyak perusahaan 
memisahkan fungsi manajemen dan produksi 
mereka secara spasial, mencari kondisi 
yang terbaik untuk masing-masing. Untuk 
kantor pusat, ini berarti lokasi bersama 
kantor-kantor pusat perusahaan lain di mana 

mereka, misalnya, dapat berbagi jasa hukum 
atau agen periklanan yang sama; untuk 
fasilitas produksi, ini berarti tempat-tempat 
dengan pabrik lain. Kantor pusat biasanya 
berada di kota besar, sebab perusahaan jasa 
profesional cenderung menunjukkan ekonomi 
aglomerasi yang lebih besar, membutuhkan 
lebih sedikit lahan, dan mempekerjakan 
karyawan berpendidikan tinggi yang bersedia 
membayar untuk fasilitas yang ditawarkan 
kota. Jika pasar tanah berfungsi baik, harga 
tanah yang terus meningkat mendorong 
fasilitas produksi untuk melakukan relokasi 
ke kota-kota besar dan kecil lain yang lebih 
terspesialisasi.
 Kota-kota d i  Amer ika Ser ikat 
menyediakan ilustrasi yang baik mengenai 
hal ini. Pada tahun 1950, rasio manajer dan 
pekerja produksi kurang-lebih sama di kota-
kota dengan ukuran yang berbeda. namun 
demikian, pada tahun 1990, kota dengan 
populasi antara 75.000 dan 250.000 jiwa 
memiliki rasio manajer per karyawan produksi 
20 persen lebih sedikit daripada rata-rata 
nasional, kota dengan populasi 1,5 sampai 5 
juta jiwa memiliki rasio manajer per karyawan 
20 persen lebih tinggi daripada rata-rata 
nasional, dan kota dengan populasi lebih dari 
5 juta jiwa memiliki rasio 50 persen lebih 
tinggi daripada rata-rata nasional. Tren serupa 
dapat diamati di negara-negara lain seperti 
Prancis dan Jerman.
 Para pembuat kebi jakan mesti 
menyadari berbagai perkembangan ini. oleh 
karena interdependensi yang semakin kuat 
ini memanifestasi dalam relokasi pabrik dari 
kota-kota besar, pemerintah bisa tergoda 
untuk mengambil sumber daya dari mereka. Hal 
ini sama saja dengan membunuh angsa yang 
memberi telur emas, sebab relokasi ke kota-
kota lebih kecil yang terspesialisasi semacam 
itu hanyalah bagian lanjutan dari siklus hidup 
perusahaan yang dibantu kelahirannya oleh 
kota-kota besar yang beragam.

Kontribusi dari Diego Puga.
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terspesialisasi. Pada tahun 1950, hanya 
ada sedikit perbedaan antarkota di 
AS dalam hal proporsi manajer dan 
pekerja produksi. Walaupun lebih 
banyak manajer mendiami kota-kota 
terbesar, tidak ada pemeringkatan yang 
jelas berdasarkan ukuran kota. Namun 
demikian, pada tahun 1980, perbedaan 
antarkota tersebut meningkat secara 
substansial, dan suatu pemeringkatan 
yang jelas berdasarkan ukuran kota 
mulai muncul. Kota-kota besar telah 
menjadi terspesialisasi dalam aktivitas 
manajemen dan intensif informasi, yang 
diuntungkan oleh kontak tatap muka, 
sementara kota-kota kecil menjadi 
terspesialisasi pada produksi. Pola ini 
menjadi lebih jelas lagi pada 1990-an 
selanjutnya.86 
 Banyak sejarawan bisnis dan 
ekonomi menyatakan bahwa biaya ekstra 
untuk mengoordinasi dan mengawasi 
perusahaan dengan lebih dari satu 
lokasi relatif terhadap perusahaan 
yang terintegrasi telah turun secara 
signifikan menyusul perkembangan 
dalam teknologi transportasi dan 
komunikasi, dan juga dalam praktik-
praktik manajemen.87

 Kemajuan teknologi transportasi 
dan telekomunikasi membuat biaya 
untuk memisahkan fasilitas produksi 
dari kantor pusat dan fasilitas manajemen 
menjadi lebih murah. Perusahaan dapat 
membangun fasilitas produksinya di 
lingkungan yang memiliki spesialisasi 
sektor yang sama, dan kantor pusat 
mereka berada di suatu metropolis 
dengan konsentrasi jasa bisnis. Lebih jauh, 
biaya komunikasi yang menurun yang 
membuat transportasi output industri 
jasa (melalui cara pengiriman elektronik) 
lebih murah tidak mengimplikasikan 
“kematian jarak” dan mengaburnya 
kota ke dalam ketiadaan, berkebalikan 

dengan banyak prediksi.88 Dalam 
konteks ini, jarak tidak begitu penting 
lagi untuk mentransmisikan informasi, 
tetapi menjadi lebih penting untuk 
transmisi pengetahuan. Telekomunikasi 
dapat menjadi pelengkap, tetapi tentu 
saja tidak cukup dapat menggantikan, 
interaksi tatap muka, yang melibatkan 
beberapa bentuk komunikasi secara 
bersamaan, terutama bahasa tubuh dan 
percakapan verbal (lihat Kotak 4.5).89 
Distribusi geografis domain Internet 
komersial menunjukkan bahwa Internet 
merupakan pelengkap bagi interaksi tatap 
muka (terutama dalam kota) sekaligus 
pengganti bagi komunikasi jarak jauh, 
seperti telepon atau surat pos.90

 
Aktivitas yang menjadi 
spesialisasi kota adalah stabil, 
demikian pula distribusi ukuran 
kota
Eksternalitas mengimplikasikan bahwa 
“sejarah itu penting” dalam menjelaskan 
pola lokasi yang ada saat ini. Itu artinya, 
pola-pola lokasi dari suatu industri saat 
ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan 
industri historis kota dan, karenanya, 
oleh ekonomi lokalisasi. Yang dimaksud 
dengan lingkungan historis mencakup 
stok pengetahuan lokal yang relevan 
untuk suatu industri atau angkatan 
kerja dengan keterampilan khusus. Dua 
perusahaan identik di kota yang sama 
akan mendapat keuntungan yang berbeda 
dari aglomerasi lokal tergantung dari 
lamanya mereka berada di kota tersebut. 
Serupa dengannya, dua kota yang identik 
akan menawarkan jenis ekonomi eksternal 
yang tidak sama bergantung pada sejarah 
mereka.91

 Fungsi ekonomi kota yang beragam 
sejalan dengan stabilitas yang teramati 
dalam distribusi relatif ukuran-kota 
dan konsentrasi industri di kota-kota 
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tertentu dari waktu ke waktu. Dalam 
lingkup negara, ukuran relatif kota 
cenderung tak berubah. Di antara para 
pakar perkotaan, fenomena ini sering 
kali direpresentasikan sebagai relasi yang 
muncul lagi dan lagi antara ukuran relatif 
kota dan kota terbesar di negara tersebut, 
dikenal sebagai hukum Zipf: ukuran 
populasi suatu kota relatif terhadap kota 
utama secara berkebalikan proporsional 
dengan peringkatnya dalam hierarki 
nasional kota.92 Konsentrasi industri 
di kota-kota tertentu juga kurang-lebih 
tetap.93 
 Di antara industri-industri yang 
matang, kestabilan pola pekerjaan 
antarkota tinggi dari masa ke masa, dan 
kovergensi dalam pekerjaan industri 
individual antarkota rendah. Hal ini 
terjadi tak peduli tingkat perputaran 
perusahaan dan karyawan yang tinggi 
untuk industri manufaktur individual, 

dan terlepas dari bukti yang kuat 
mengenai perusahaan-perusahaan yang 
melakukan relokasi ketika upah lokal 
dan kondisi permintaan berubah.94 
Secara historis, beberapa kota mengalami 
perubahan sektoral besar-besaran, 
tetapi yang ini cenderung menjadi 
perkecualian.95

 Relatif  tetapnya konsentrasi 
pekerjaan suatu industri di kota tertentu, 
yang mengimplikasikan struktur industri 
yang “terkunci”, dapat dijelaskan oleh 
ekonomi lokalisasi. Kota-kota ini lebih 
menguntungkan dan, dari waktu ke 
waktu, mampu membuat perusahaan 
dan karyawan bertahan dalam industri 
tersebut. Aktivitas swa-industri dalam 
skala yang lebih besar, secara historis, 
berarti bahwa perusahaan di lokalitas saat 
ini akan beroperasi secara lebih produktif 
dengan pengetahuan akumulatif yang 
lebih besar mengenai teknologi, sumber-
sumber suplai input dengan kualitas yang 
beragam, dan budaya setempat beserta 
pengaruhnya terhadap iklim hukum, 
bisnis, dan institusional. Keuntungan-
keuntungan lokalisasi ini relevan 
bagi industri manufaktur yang lebih 
tradisional.96 Hal tersebut menjelaskan 
bertahan lamanya banyak kelompok 
industri di lokasi-lokasi tertentu—seperti 
kelompok industri berkelas dunia di 
Solingen, Jerman sejak tahun 1348.97

 Terdapat juga bukti mengenai 
konsentrasi jasa-jasa tertentu yang 
bertahan seiring waktu di beberapa 
kota. Industri reksadana Amerika 
diawali di Boston pada tahun 1924, 
ketika Massachusetts Investment Trust 
didirikan. Dewasa ini, Boston masih 
menjadi tempat operasi bagi sepertiga 
perusahaan reksadana dan layanan 
manajemen aset AS. Industri asuransi 
Hartford bahkan mulai lebih awal, 
pada akhir abad ke-18. Para pedagang 
setempat saling menjamin ekspedisi 

KoTAK 4.5. Kota terus berkembang manakala biaya 
komunikasi turun

Seiring membaiknya telekomunikasi, kota 
menjadi semakin penting sebagai panggung 
untuk interaksi dan transfer pengetahuan. 
Kajian-kajian mutakhir di Amerika Serikat 
dan Jepang mendokumentasikan peran 
komplementer atau saling melengkapi 
antara telekomunikasi dan interaksi 
tatap muka: orang yang dekat satu sama 
lain secara fisik saling menelepon secara 
lebih sering.
 Satu interpretasinya adalah bahwa 
interaksi tatap muka menghasilkan 
permintaan yang lebih besar akan interaksi 
telepon. Sejak pertengahan tahun 1980-an, 
ketika mesin faksimili dan e-mail menjadi 
semakin dikenal, perjalanan bisnis telah 
meningkat lebih dari 50 persen. Bukti lain 
dari meningkatnya interaksi tatap muka 
seiring penurunan biaya telekomunikasi 
adalah pertumbuhan yang fenomenal 
dalam jumlah artikel ekonomi yang ditulis 
secara bersama—dari 12 persen pada 
tahun 1960-an menjadi 56 persen pada 

tahun 1990-an. Penulisan secara bersama-
sama, baik yang lokal, regional, maupun 
internasional, meningkat. Telekomunikasi 
yang lebih baik meningkatkan interaksi 
jarak jauh, tetapi tidak lalu meniadakan 
interaksi lokal.
 Ketika gagasan menjadi lebih 
kompleks dan sulit untuk dikomunikasikan, 
nilai interaksi tatap muka yang intensif 
meningkat dan kota menjadi lebih penting 
daripada sebelumnya. Dan, jika kota 
adalah pusat teknologi telekomunikasi, 
perbaikan dalam teknologi telekomunikasi 
akan mendongkrak peran ekonomi kota. 
Bangkitnya industri multimedia new 
york kiranya menandakan keunggulan 
komparatif kota-kota besar dalam 
memfasilitasi arus informasi di industri. 
Di dunia ketiga, kebangkitan Bangalore 
adalah contohnya.

Sumber: gaspar dan glaeser 1996, Huber 1995, Sassen 
1991, dan gottman 1977.
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perdagangan luar negeri mereka dengan 
cara berbagi keuntungan dan kerugian 
mereka. Perjanjian-perjanjian informal 
ini akhirnya tumbuh menjadi perusahaan 
asuransi besar, dimulai dengan Hartford 
Fire Insurance Company pada tahun 
1810. Perusahaan-perusahaan asuransi 
Hartford besar lainnya, yang mencakup 
Aetna, Connecticut General, dan 
Travelers, didirikan pada awal dan 
pertengahan tahun 1800-an. Sampai 
hari ini, Hartford masih dikenal sebagai 
“kota asuransi” dengan beragam produk 
terkonsentrasi dan ditawarkan di sana 
(asuransi jiwa, asuransi kesehatan, 
asuransi kebakaran/perjalanan laut/
kecelakaan, dan dana pensiun).98

 Lebih dari setengah pemerintah 
negara-negara berkembang yang 
disurvei pada tahun 2005 oleh Divisi 
Kependudukan PBB mengungkapkan 
keinginan mereka untuk membuat 
perubahan besar pada distribusi spasial 
populasi mereka dan memperlambat laju 
migrasi ke wilayah perkotaan. Hampir 
tiga perempat dari pejabat negara 
berkembang menyatakan keinginan kuat 
mereka untuk mengimplementasikan 
berbagai kebijakan untuk mengurangi 
migrasi ke daerah perkotaan atau 
mengambil langkah-langkah guna 
membalik tren migrasi dari desa ke 
kota.99 Banyak kalangan di negara 
maju juga mengkhawatirkan urbanisasi 
d i  ne g ar a - ne g ar a  b e rke mb ang . 
“Pertumbuhan kota-kota di seluruh 
penjuru dunia yang eksplosif—terutama 
munculnya metropolis raksasa di Dunia 
Ketiga—telah membuat khawatir para 
ilmuwan dan pejabat AS. Salah satu 
keprihatinan terbesar mereka: kota-kota 
raksasa tersebut hanya akan menjadi 
inkubator penyakit, masalah ekonomi, 
dan krisis ekonomi yang tiada akhir.”100 
Kekhawatiran ini tercermin dalam 
tujuan Forum Urban Dunia 2006, yang 

diadakan untuk membahas “kota-kota 
mega dengan mega persoalan mereka.”101 
Pandangan yang mengemuka adalah 
bahwa “kota-kota di dunia maju, secara 
historis, telah menjadi mesin penggerak 
pertumbuhan ekonomi. Tapi, banyak 
kota di Dunia Ketiga begitu disfungsional 
sehingga mereka menjadi penghambat 
kemajuan ekonomi.”102

 Beberapa solusi yang diajukan: 
perlambat laju migrasi yang besar-
besaran ke kota, cegah kemacetan di 
kota-kota besar di dunia ketiga dengan 
cara membangun kota baru, dan jadikan 
kota besar pusat dari aktivitas teknologi 
tinggi yang lebih bersih. Semua solusi 
ini mewakili kesalahan pembacaan yang 
sangat merugikan kekuatan pasar yang 
menggerakkan transformasi spasial 
untuk pembangunan ekonomi.
 
Ketakutan akan urbanisasi yang 
tidak pada tempatnya
Aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan 
menyusun hingga 80 persen dari PDB 
di berbagai negara yang lebih urban 
dan industrial. Persentase aktivitas 
ekonomi urban di negara-negara yang 
lebih tertinggal adalah sekitar 50 persen. 
Sepuluh wilayah metropolitan terbesar 
di Meksiko, yang mewakili sekitar 
sepertiga dari seluruh populasi negara 
itu, menghasilkan 62 persen dari nilai 
tambah nasional.103 Di Vietnam, di mana 
persentase penduduk perkotaannya 30 
persen, persentase kota dalam output 
nasional adalah 70 persen. Di Cina, 120 
kota menghasilkan tiga perempat dari 
PDB nasionalnya.104 Jelas bahwa kota 
memiliki sumbangan yang dominan bagi 
produksi ekonomi, bahkan di negara-
negara miskin dan berpendapatan 
menengah.
 Juga terdapat cukup banyak bukti 
bahwa area perkotaan di negara-negara 
berkembang, termasuk di negara-negara 
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Afrika termiskin, memberikan ekonomi 
eksternal. Konsumsi rumah tangga di 
daerah perkotaan dan pedesaan di banyak 
negara berkembang menunjukkan bahwa 
orang dengan karakteristik teramati yang 
serupa menikmati tingkat konsumsi yang 
lebih tinggi yang semata-mata didorong 
oleh lokasi mereka di perkotaan. Hasilnya 
berkisar dari 2 persen di Hungaria, 
Republik Krygyztan, dan Polandia, 
sampai 30 persen di Kosta Rika, Etiopia, 
India, Rumania, dan Tanzania, serta lebih 
dari 80 persen di Angola, Bolivia, dan 
Rwanda (lihat Figur 4.1).
 Besarnya hasi l  ini  membuat 
upaya para pembuat kebijakan untuk 
membatasi arus orang ke wilayah 
perkotaan kelihatan sia-sia. Meskipun 
akhirnya larangan mampu memutus 
arus migrasi, biaya ekonominya sangat 
tinggi. Kebijakan Cina untuk melarang 
migrasi desa-kota hingga akhir tahun 
1990-an telah menghambat urbanisasi, 
sehingga antara setengah sampai dua 
pertiga kota-kota di Cina tetap terlalu 
kecil. Untuk tipikal kota di Cina, ukuran 
yang terlalu kecil diperkirakan bisa 
menyebabkan hilangnya output bersih 
per pekerja sekitar 17 persen; untuk 
paling tidak seperempat dari seluruh 
kota di negeri tersebut, kerugiannya bisa 
berkisar antara 25 dan 70 persen.105

Preokupasi kota dengan ukuran, 
bukan fungsi yang tidak pada 
tempatnya
Prospek suatu kota untuk menjadi 
makmur atau bahkan bertahan ditentukan 
oleh seberapa mampu luas lahan yang 
sama diadaptasikan dengan permintaan 
pasar yang berubah. Mengingat bahwa 
tanah merupakan suatu faktor imobil 
yang penting bagi produksi aktivitas apa 
pun, pilihan real estat yang kota sediakan 
memengaruhi besarnya ekonomi 
eksternal dan hakikat serta spesialisasi 

ekonomi kota. Agar menjadi menarik 
di mata para investor, sebuah kota 
harus mampu memenuhi permintaan 
baik akan real estat maupun fasilitas 
dari industri yang dominan atau sedang 
tumbuh. Sebagai misal, jasa profesional 
dan jasa keuangan membutuhkan 
ruang kantor yang lapang, yang dapat 
diakomodasi secara lebih efisien dengan 
bangunan tinggi pencakar langit. 
Kelompok (cluster) perawatan kesehatan 
dan pendidikan tinggi membutuhkan 
gedung dan fasilitas khusus. Serupa 
dengannya, sektor medis, bioteknologi, 
penelitian dan pengembangan ilmiah, 
serta lembaga pendidikan tinggi 
membutuhkan perlengkapan dan ruang 
yang diperlengkapi secara khusus. 
Industri manufaktur membutuhkan 
lahan yang luas untuk pabrik yang akan 
memproduksi barang, dan untuk gudang 
tempat menyimpan produk dan bahan 
mentah. Mereka juga membutuhkan 
akses ke jaringan transportasi yang 
bagus untuk mendistribusikan barang. 
Lokasi-lokasi  pinggiran kota,  di 
mana harga tanah yang lebih rendah 
memungkinkan didirikannya bangunan 
horisontal, lebih menarik bagi industri 
manufaktur. Sektor rekreasi, pariwisata, 
dan hiburan membutuhkan area yang 
mudah dijangkau dan aman bagi 
pejalan kaki serta tempat khusus bagi 
ritel. Sektor hotel dan penginapan 
membutuhkan bangunan-bangunan 
khusus yang berdekatan dengan tujuan 
para pengunjung. Museum, teater, 
dan venue olahraga membutuhkan 
bangunan khusus, fasilitas pendukung 
yang menyediakan layanan, dan ruang 
parkir yang luas. 
 Kemampuan dan keluwesan 
kota untuk mengadaptasi ruang yang 
dimilikinya untuk berbagai fungsi 
yang berbeda menurut kebutuhan 
pasar yang berubah akan menjamin 
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pertumbuhannya yang berkelanjutan. 
Delapan ratus tahun terakhir di Hong 
Kong, Cina, dan 300 tahun terakhir di 
New York menunjukkan bagaimana 
pasar memberi tanda dan menjadi 
landasan implementasi pembaruan kota 
(lihat Kotak 4.6 dan 4.7). Di New York, 
perdagangan niaga tumbuh dari industri 
pengapalan. Pada gilirannya, industri 
niaga tersebut membantu lahirnya 
industri keuangan modern kota tersebut. 
Para pedagang di New York pada akhir 
abad ke-19 maju karena berbagi akses 
tidak hanya ke infrastruktur transportasi 
fisik (pelabuhan, kanal, dan sarana kereta 
api), tetapi juga ke input-input antara jasa 
khusus yang tidak tersedia di tempat-
tempat lain (seperti pelayaran terjadwal, 
pedagang grosir, dan pialang kapal). 
Selanjutnya, input-input ke perdagangan 
ini menjadi landasan bagi input bersama 
dalam hal keuangan, dengan asuransi 
pelayaran menjadi awal dari berbagai 
bentuk investasi lain.106

 Kota-kota yang menyediakan 
pasar tanah dan properti yang baik dan 
berbagai institusi pendukung lain—
seperti perlindungan hak properti, 
pelaksanaan kontrak, dan pendanaan 
perumahan—lebih dimungkinkan untuk 
berkembang secara berkelanjutan sesuai 
kebutuhan pasar yang berubah. Kota-kota 
yang berhasil telah melonggarkan aturan 
hukum mereka sehingga memungkinkan 
pengguna yang lebih baik menawar 
tanah yang lebih baik pula—dan telah 
mengadopsi regulasi hak guna tanah 
yang fleksibel agar sesuai dengan peran 
mereka yang berubah dari waktu ke 
waktu.
 Keuntungan ekonomi aglomerasi 
berasal  dari  kepadatan kegiatan 
ekonomi. Ini adalah keuntungan untuk 
awal teknologi informasi yang terletak 
di Silicon Valley atau pemilik stan 
buku yang terletak dekat dengan stan 

buku yang lain di Dadabhai Naoroji 
Road di Mumbai, India. Sementara 
sektor keuangan di London letaknya 
sebagian besar terkonsentrasi beberapa 
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Figur 4.1 Premi urban untuk konsumsi rumah tangga yang luar biasa

Konsumsi urban, perbedaan konsumsi antara masyarakat pedesaan dan perkotaan 
dengan karakteristik teramati yang serupa

Sumber: Kalkulasi tim Laporan Pembangunan Dunia 2009, menggunakan 120 survei rumah tangga di 75 negara.
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mil dari City dan Canarry Wharf, 
perusahaan keuangan juga memperoleh 
keuntungan dengan memiliki lokasi 
di mana saja di Greater London. 
Perusahaan memperoleh keuntungan 
karena letaknya yang berdekatan dengan 
perusahaan lain baik dari industri yang 
sama atau berbeda dan kecuali semua 
pindah bersamaan, keuntungan mereka 
akan berkurang, bahkan jika lokasi 
tempat mereka pindah memiliki upah 
yang lebih rendah dan tanah yang lebih 
murah.
 Tetapi, ukuran kota yang besar 
dan kepadatan ekonomi yang tinggi 

membawa persoalannya sendiri. Bagi 
orang dan perusahaan, baik di negara-
negara maju maupun berkembang, tinggal 
di kota selalu mempunyai konsekuensi. 
Lalu lintas di pusat kota London hanya 
bergerak 11 mil per jam107—kecepatan 
yang sama dengan kereta yang ditarik 
kuda 100 tahun yang lalu. Beijing terkenal 
karena kabut tebal yang disebabkan oleh 
polusi. Tanah di Mumbai adalah salah 
satu yang termahal di dunia. Tingkat 
kriminalitas yang tinggi merupakan 
sesuatu yang nyaris diterima di kota-
kota di seluruh penjuru dunia. Jutaan 
warga kota harus tinggal berdesakan di 
perumahan-perumahan kumuh yang 
sangat padat, dengan sedikit atau tanpa 
akses ke fasilitas dan layanan dasar. 
Inilah biaya dari kepadatan, aglomerasi 
disekonomi.
 Sumber dari disekonomi ini adalah 
kelangkaan tanah di tempat-tempat di 
mana ekonomi aglomerasi berlangsung. 
Tanah terbatas dan sementara ekonomi 
bertumbuh, ia harus dipergunakan dengan 
intensitas yang meningkat. Misalkan 
Manhattan di New York City, yang luas 
areanya tidak sampai 35 mil persegi. Pada 
tahun 1800, kepadatan penduduknya 
masih di bawah 3.000 jiwa per mil persegi. 
Pada tahun 1850, angka ini naik menjadi 
sekitar 23.500, dan memuncak pada 
tahun 1910 menjadi lebih dari 100.000. 
Saat ini, kepadatan penduduknya sekitar 
70.000. Dengan pasokan tanah yang 
tetap, pemakaiannya pada akhirnya 
tidak memungkinkan lagi bagi ekonomi 
aglomerasi yang menguntungkan. Cara 
untuk mengimbangi pasokan sebuah 
faktor produksi yang terbatas adalah 
dengan menggantikannya dengan faktor 
lain, dan munculnya banyak gedung 
pencakar langit di wilayah perkotaan 
adalah sebuah ilustrasi substitusi modal 
tanah ini. Pembangunan sistem kereta 

KoTAK 4.6. Hong Kong, Cina: kekuatan pasar yang 
menggerakkan, pemerintah tinggal mengikuti

Hong Kong, Cina, dengan luas sekitar 1.000 
kilometer persegi, tak sampai seperempat 
luas rhode Island, bermula sebagai sebuah 
perkampungan nelayan. Pada tahun 1200-
an, Hong Kong, Cina, sebuah pulau yang 
berbukit-bukit dan tandus, mengalami 
ledakan populasinya yang pertama ketika 
banyak orang Cina daratan melarikan diri 
dari peperangan dan kelaparan. orang 
mencari penghidupan dengan membuat 
garam, memburu mutiara, dan memperjual-
belikan ikan. Antara tahun 1650-an dan 
1800-an, Hong Kong, Cina, juga menjadi 
pos penjagaan militer dan landasan 
angkatan laut, sementara ekonominya 
tetap mengandalkan perdagangan. Pada 
akhir Perang Dunia II di tahun 1945, 
populasi Hong Kong, Cina, berkurang lebih 
dari setengah dari penduduk praperangnya 
yang sebanyak 1,6 juta jiwa.
 Pada tahun 1950-an dan 1960-
an, Hong Kong, Cina, menjadi pusat 
manufaktur kancing baju, bunga buatan, 
payung, tekstil, enamel, alas kaki, dan 
plastik. Kamp-kamp liar menjadi rumah 
bagi banyak orang. Hal itu memunculkan 
bencana besar—seperti kebakaran Shek 
Kip mei—sampai gubernur merespons 
dengan membangun gedung-gedung tempat 
hunian bertingkat. Kondisi di perumahan 

umum tersebut sangat sederhana, dengan 
fasilitas memasak bersama. Selama 
beberapa dasawarsa, sektor privat 
menunjukkan komitmen dan minat yang 
lebih besar pada pengembangan kota.
 Antara tahun 1960 dan 1980, 
pemerintah mengujicobakan pembaruan 
kota dan pembangunan kembali yang 
komprehensif untuk memperbaiki kondisi 
lingkungan, sirkulasi lalu lintas, dan 
fasilitas komunitas. Pada dasawarsa-
dasawarsa selanjutnya, fleksibilitas 
dalam perencanaan hak guna tanah serta 
peran serta sektor privat terbukti krusial 
untuk memenuhi permintaan akan lahan 
bagi perumahan, perdagangan, industri, 
transportasi, rekreasi, dan fasilitas umum. 
Ini memampukan Hong Kong, Cina, untuk 
berkembang menjadi pusat bisnis dan jasa 
keuangan regional seperti saat ini.
 Sejalan dengan tradisi intervensi 
pemerintah yang minimal di Hong 
Kong, Cina, sektor privat telah menjadi 
tenaga penggerak di balik transformasi 
perkotaan. Pemerintah mengontrakkan 
pembangunan kembali perkotaan kepada 
suatu organisasi khusus yang didominasi 
oleh para pengembang privat.

Sumber: Adams dan Hastings 2001.
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KoTAK 4.7.  Penemuan dan pembaruan kembali: bagaimana New York menjadi sebuah kota besar

new Amsterdam didirikan sebagai sebuah 
koloni Belanda pada tahun 1614. Ia jatuh ke 
tangan Inggris dan menjadi new york pada 
tahun 1664. manhattan, Bronx, Brooklyn, 
Queens, dan Staten Island dibeli secara 
bersama-sama pada tahun 1898 dalam 
bentuknya yang kita kenal saat ini. Di 
sepanjang sejarahnya, new york terus-
menerus membangun kembali, menemukan 
kembali, dan memperbarui dirinya sendiri. 
Pernah terkenal karena hiasan bulunya dan 
menjadi persinggahan kapal karena pelabuhan 
alamiahnya, new york City saat ini menjadi 
sebuah pusat keuangan global dan pusat 
regional bagi media massa, seni, inovasi 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK), 
dan penelitian medis. Wilayah metropolitan 
new york dihuni oleh lebih dari 18,7 juta jiwa 
dengan PDB 1.133 miliar dolar, menjadikannya 
aglomerasi urban terbesar kedua di dunia, 
setelah Tokyo. new york memiliki produk 
metropolitan bruto sebesar 950 miliar dolar 
pada tahun 2005, menjadikannya kawasan 
ekonomi regional terbesar di Amerika Serikat. 
Jika merupakan sebuah negara, new york 
City akan menjadi terbesar ketujuh belas 
di dunia, di depan Swiss. Dengan lebih dari 
56.000 dolar, kota ini memiliki produksi per 
kapita tertinggi kedua di dunia.
 Tur keempat wilayah di dalamnya akan 
menunjukkan betapa serba ada dan hidupnya 
kota tersebut.
 SoHo. Pada tahun 1700-an, SoHo 
merupakan tanah pertanian. Pada awal tahun 
1800-an, ia menjadi daerah permukiman, 
didiami oleh orang-orang kaya dan, tak 
lama setelahnya, kelas menengah kota. 
Pada masanya, pembangunan yang cepat 
di daerah ini menarik banyak bisnis. Hotel, 
gedung teater, toko, penginapan, gedung 
pertunjukan, kasino, dan bordil bermunculan 
di sepanjang Broadway. mulai tahun 1800-an, 
industri tekstil beroperasi di area ini. Pada 
tahun 1950-an, banyak seniman berpindah 
ke wilayah ini karena sewanya yang rendah, 
sehingga orang, industri, dan perdagangan 

pun banyak beralih ke sini. Pada oktober 
1962, City Club of new york menyebut SoHo 
sebagai sebuah daerah komersial kumuh. 
namun dewasa ini, area yang pernah pula 
disebut sebagai neraka Seratus Are tersebut 
merupakan sebuah distrik komersial dan ritel 
yang sibuk dan menjadi pusat dari new york 
University.a

 Wall Street. Distrik keuangan ini 
merupakan salah satu kawasan yang paling 
terkenal dan tertua di new york. Kawasan 
Wall Street sekarang merupakan bagian 
dari manhattan Community District I, yang 
membentang ke selatan dari Canal Street 
sampai ke ujung manhattan di Battery Park 
dan mencakup pula governor’s Island. Ia 
menjadi markas new york Stock exchange 
dan nASDAQ, dua bursa saham terbesar 
dunia.
 nama asli jalan tersebut adalah 
De Wall Straat yang merujuk pada kaum 
Walloons, para petani Belgia berbahasa 
Prancis yang merupakan warga mayoritas 
yang tinggal di new netherland di sekitar Fort 
Amsterdam pada tahun 1630. Sabuk berang-
berang merupakan komoditas terpenting di 
new netherland. Perdagangan mendorong 
aktivitas baru dalam produksi makanan, 
kayu, tembakau, dan akhirnya budak. Pada 
akhir abad ke-18, ada pohon buttonwood 
besar di dekat Wall Street yang di bawahnya 
para pedagang dan spekulan berkumpul untuk 
berjual beli secara informal. Pada tahun 
1792, perdagangan ini diformalkan dalam 
Kesepakatan Buttonwood, yang menjadi 
landasan bagi new york Stock exchange.
 Distrik Meatpacking. Pada tahun 
1969, ketika Vincent Inconiglios pindah 
ke sebuah rumah panggung di gansevoort 
Street di distrik meatpacking (pengepakan 
daging), daerah itu belum bertuan. Kawasan 
itu ditandai oleh bau busuk yang sangat 
menyengat indra. Di jalan yang sama dengan 
tempat tinggal Tn. Inconiglios, terdapat 
sebuah pabrik acar, sementara seorang 
importer melon Spanyol mendiami toko di 

bawah. Wilayah tersebut dipenuhi dengan 
tulang-belulang, daging, dan orang-orang 
berjaket putih penuh dengan percikan darah. 
Dalam satu generasi, transformasi distrik 
meatpacking semencolok perbedaan malam 
dan siang.b Saat ini, lebih dari 35 perusahaan 
daging besar masih beroperasi di sana. Tetapi, 
kawasan itu juga menjadi pusat restoran 
kelas dunia, galeri seni, koridor ritel pakaian, 
dan klub malam yang mengambil banyak 
ruang dari pabrik pada masa lampau. Harga 
real estat di sana meroket. Tn. Inconiglios 
membayar 50 dolar sebulan ketika dia pindah 
ke distrik meatpacking. Pada tahun 2007, 
Caryle group dan Sitt Asset management 
membeli sebuah bangunan di West 14th Street 
senilai 70 juta dolar.c

 W i l l i a m s b u rg .  K a w a s a n  i n i 
membangun dirinya kembali berkat fungsinya 
sebagai pelabuhan dagang yang ramai bagi 
sebuah kota industri yang kaya setelah 
Perang Sipil. Dengan pembangunan Jembatan 
Williamsburg pada tahun 1903, banyak 
keluarga yahudi yang tinggal di Lower east 
Side manhattan menyeberang east river 
untuk mencari kehidupan yang lebih baik di 
Williamsburg. Ketika industri meninggalkan 
daerah itu, Williamsburg menjadi sebuah 
ghetto imigran antara tahun 1960-an dan 
1970-an. Tetapi, biaya hidup yang murah 
membuat kawasan itu menarik. Kawasan itu 
lalu dihuni oleh orang-orang Italia, Polandia, 
Hispanik, dan Hasidik. Pada tahun 2005, new 
york City menyetujui perubahan penetapan 
zona yang akan memungkinkan dibangunnya 
ruang terbuka, taman, perumahan pada harga 
yang terjangkau, dan industri ringan. Saat 
ini, harga rata-rata tanah adalah 700–900 
dolar per kaki persegi dan untuk daerah yang 
dekat dengan pesisir, harganya bisa mencapai 
jutaan.d

Sumber: Seeman dan Siegfried 1978; Shaw 2007; 
Biedermann 2007; Lynch dan mulero 2007.
Catatan: 
a. Seeman dan Siegfried 1978.
b. Shaw 2007.
c. Biederman 2007.
d. Lynch dan mulero 2007.

api bawah tanah di banyak kota besar 
di negara-negara maju adalah contoh 

lain. Namun, substitusi semacam itu ada 
batasnya, dan kelangkaan tanah yang 
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semakin tinggi di perkotaan menyebabkan 
harga sewa yang lebih tinggi dan kerugian 
karena kemacetan bagi para pekerja dan 
perusahaan.
 Transportasi yang lebih baik, 
dengan cara mengurangi jarak ekonomi 
ke kepadatan, dapat menjadikan tanah 
sebagai sumber daya yang lebih bebas. 
Malahan, dengan penurunan jangka 
panjang pada biaya transportasi, kota-
kota akan mengalami ekspansi. Di 
tahun 1680, London hanya seluas 4 mil 
persegi dan, karena sulitnya perjalanan 
di dan ke kota tersebut, lebih dari 
450.000 orang terpaksa berjejal-jejalan 
di wilayah yang sempit itu. Pada tahun 
1901, kota tersebut telah meluas sejauh 
24 mil persegi, dan rata-rata kepadatan 
penduduk turun menjadi 79.000. Pada 
tahun 2001, London yang luasnya 
627 mil persegi memiliki kepadatan 
penduduk 13.203 jiwa per mil persegi. 
Kota yang meluas berarti jutaan kaum 
komuter harus ditransportasikan dari 
wilayah-wilayah pinggiran, barang 
ritel dalam volume yang besar harus 
diantarkan ke berbagai toko, dan produk 
manufaktur mesti dikapalkan. Semuanya 
ini mengakibatkan kemacetan atau 
disekonomi skala yang mengurangi 
hasil yang diperoleh dari ekonomi 
aglomerasi.
 Tetapi, membatasi pertumbuhan 
kota bukanlah jawabannya. Tidak 
ada bukti bahwa ekonomi aglomerasi 
kota-kota besar telah sampai pada 
tahap maksimalnya. Malahan, bukti 
menunjukkan bahwa pertumbuhan 
kendaraan di negara-negara berkembang 
meningkat bersama pendapatan per 
kapita mengikuti pola yang sama dengan 
yang terjadi di negara-negara kaya.108 
Persoalannya lebih terkait dengan 
struktur spasial kota dan investasi pada 
infrastruktur. Kepemilikan kendaraan 

bermotor meningkat 15 sampai 20 
persen per tahun di sebagian besar negara 
berkembang.109 Namun, kebanyakan 
negara belum mengimbangi pertumbuhan 
ini dengan ekspansi infrastruktur yang 
memadai, sehingga kemacetan lalu 
lintas jadi sangat parah. Kota-kota di 
negara berkembang hanya menyisihkan 
separuh luas tanah yang disediakan 
Amerika Serikat untuk membangun 
jalan. Tetapi, masalahnya bukan sekadar 
meningkatkan kapasitas ini. Di kota-kota 
seperti Bangkok dan Manila, manajemen 
dan pemakaian ruas jalanlah yang penting. 
Salah satu permasalahannya adalah 
bahwa di banyak kota tanggung jawab atas 
infrastruktur jalan telah dilimpahkan oleh 
pemerintah pusat ke pemerintah daerah, 
yang tidak selalu memiliki sumber daya 
yang dibutuhkan.
 Dipadukan dengan kecenderungan 
industri-industri yang berbeda untuk 
menar ik  manfaat  dar i  ekonomi 
aglomerasi, hambatan yang muncul 
tersebut menjelaskan mengapa distribusi 
spasial aktivitas ekonomi dalam satu 
negara tidak boleh dibatasi hanya pada satu 
pusat, alih-alih ke beberapa pusat dengan 
ukuran yang berbeda. Bagi para pembuat 
kebijakan, tantangannya adalah bagaimana 
mengatasi hambatan-hambatan yang 
diakibatkan oleh kemacetan dan kepadatan 
yang terlalu tinggi sehingga keuntungan 
dari aglomerasi dapat dimaksimalkan. 
Di banyak kasus, hambatan-hambatan 
ini diperparah oleh berbagai kebijakan 
penggunaan lahan yang salah dan 
perencanaan yang tidak tepat, sehingga 
kemacetan justru makin menjadi (lihat 
Bab 7).

Kecintaan buta pada kota-kota 
“baru”
Lahan di mana Chicago dibangun 
tidak sepenuhnya berbeda dari tempat-
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tempat lain yang lebih tidak padat 
di seputar Danau Michigan. Namun 
demikian, perbedaan dalam produksi 
ekonomi dan pendapatan rumah 
tangga antara Chicago dan kota-kota 
lain di tepi danau di negara bagian 
Wisconsin dan Indiana tersebut sangat 
mencolok. Menyusuri Texas selama 10 
jam dengan mobil melewati Interstate 
Highway 75, upah dan harga sewa tanah 
melonjak di Fort Worth, Austin, dan 
San Antonio untuk kemudian turun 
tajam di tempat-tempat di antaranya. 
Sulit untuk merekonsiliasi perbedaan 
besar dalam kepadatan ekonomi ini 
dengan perbedaan dalam geografi 
fisik yang minor; seakan-akan Fort 
Worth dan San Antonio menebarkan 
bayangan di atas tempat-tempat di 
antaranya. Pemahaman akan geografi 
ekonomi yang lebih baik, yang dicirikan 
oleh ekonomi eksternal, dibutuhkan 
untuk mengendal ikan kekuatan 
ekonomi. Tetapi, tidak selalu jelas bahwa 
pemerintah negara-negara berkembang 
memahami geografi ekonomi atau 
menghargai kekuatannya.
 Sebuah survei terhadap inisiatif-
inisiatif baru pada kota di Republik 
Arab Mesir, Brasil, Hungaria, India, 
dan Venezuela menyadarkan kita 
mengenai hal ini. Brasil memindahkan 
ibu kotanya dari pesisir ke pedalaman 
barat negeri sejauh 900 kilometer. 
Venezuela menetapkan Ciudad Guayana 
pada tahun 1950-an, sebuah kota di 
bagian selatan negara itu, sebagai 
“kutub pertumbuhan” industri kawasan 
tengah dan selatan dan untuk menarik 
orang dan pekerjaan dari kawasan 
metropolitan yang sudah berkembang 
pesat di utara. Di banyak negara bekas 
blok Soviet, praktik yang semakin lazim 
adalah membangun kota-kota industri 
untuk mengakselerasi industrialisasi. 

Di Hungaria, Dunaujvaro dirancang 
sebagai “kota baja”, Tiszaújváros sebagai 
“kota kimia”, dan Kazincbarcika sebagai 
“kota pertambangan dan industri berat”. 
Uni Soviet membangun Magnitogorsk 
menjadi sebuah kota baja di suatu daerah 
yang kaya akan bijih besi untuk melawan 
pesaing kapitalisnya.
 Beberapa kota baru dibangun 
di sekitar daerah metropolitan untuk 
meringankan beban yang dipikul kota-
kota besar itu. Navi Mumbai didirikan 
pada tahun 1972 dengan harapan akan 
berkembang menjadi kota kembar 
Mumbai, sekaligus untuk mengatasi 
kemacetan kota lama. Mesir telah 
memulai suatu program konstruksi kota 
baru yang komprehensif di sekitar Kairo 
dan di luar Kairo untuk menciptakan 
sebuah “peta populasi Mesir baru” 
sejak tahun 1970-an, dan hingga kini 
prosesnya masih berjalan. Banyak dari 
antara kota-kota ini dibangun karena 
alasan ekonomi, namun beberapa di 
antaranya karena alasan politis.
 Sudahkah kota-kota kecil dan besar 
yang baru ini, dan dibangun dengan 
investasi dan dukungan besar dari 
pemerintah, mencapai tujuannya? Secara 
umum, belum.
•	 Kota-kota baru lebih berhasil 

manakala berlokasi dekat dengan 
kota-kota besar yang berhasil. Tetapi, 
kota-kota tersebut sering kali menjadi 
korban kegagalan pemerintah yang 
sama yang mendorong mereka 
untuk membangunnya, khususnya 
kegagalan untuk mengelola kota-
kota besar dengan baik. Itu artinya, 
pemerintah yang gagal mengelola 
kota lama yang besar juga gagal 
untuk mengelola kota baru yang 
lebih kecil.

•	 Kota-kota baru menarik orang, 
kadang-kadang melebihi dari yang 
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diperkirakan, tetapi sering kali 
yang datang bukan mereka yang 
diharapkan. Itu artinya, pemerintah 
dapat membangun kota-kota (non-ibu 
kota), dan cukup berhasil, tetapi tidak 
seperti yang diimpikan pemerintah.

•	 Kota-kota ini menarik orang karena 
sebab-akibat sirkular yang ditekankan 
oleh geografi ekonomi baru: para 
pekerja dan pengusaha datang untuk 
mencari pasar, dan kemudian lebih 
banyak orang datang karena di 
sinilah pasar itu berada. Namun, 
mungkin ada kerugian efisiensi yang 
besar, sebab masalahnya bisa jadi 
adalah pertumbuhan permukiman 
yang lebih organik. Itu artinya, masuk 
akal bahwa agen-agen privat datang 
ke kota tersebut sebab yang lain 
sudah ada di sana, tetapi kerugian 
efisiensi yang besar terjadi dari sudut 
pandang negara. Begitu suatu lokasi 

yang “buruk” dipilih, kegagalannya 
mungkin tidak bersifat total karena 
sebab-akibat yang sirkular, tetapi itu 
berarti kerugian ekonominya lebih 
besar, bukannya lebih kecil, karena 
negara harus membayarnya untuk 
waktu yang lama.

•	 Kota-kota baru non-ibu kota yang 
berhasil adalah yang lokasi dan 
tujuannya dipilih seiring waktu 
oleh pasar dan di mana pemerintah 
m e n c u r a h k a n  e n e r g i  u nt u k 
mendorong pertumbuhan dengan 
mengoordinasi investasi dalam 
infrastruktur, perumahan, dan tata 
kelola umum.

 Karena alasan-alasan ini, kota-kota 
besar dan kecil harus dipandang sebagai 
agen pasar yang, seperti perusahaan dan 
tanah pertanian, melayani kebutuhan 
pasar.



Pergerakan terbesar orang di 
seluruh dunia terjadi setiap 
tahun pada sekitar awal Februari, 

ketika jutaan orang di Cina mengadakan 
perjalanan pulang agar dapat bersama 
keluarga mereka untuk merayakan 
Tahun Baru Cina. Pada tahun 2006, 
yang merupakan Tahun Anjing, sekitar 
11 juta orang mengadakan perjalanan 
keluar dari Shanghai saja, dan 10 juta 
lainnya masuk ke kota; 60 juta orang 
tercatat melakukan perjalanan pada hari 
terakhir masa perayaan. Pada Februari 
2008, badai es dan salju menggagalkan 
rencana sekitar 200 juta orang yang 
hendak mengadakan perjalanan di Cina 
untuk bertemu dengan keluarga mereka 
guna merayakan Tahun Baru. Serupa 
dengannya, di Amerika Serikat selama 
Thanksgiving, jutaan orang melakukan 
perjalanan dengan mobil, pesawat 
terbang, bus, dan kereta api. Jumlah 
perjalanan yang lebih panjang dari 50 
mil meningkat hingga setengahnya, 
dengan sekitar 10 juta orang sehari 
bepergian selama akhir pekan masa 
perayaan, hampir dua kali lipat rata-rata 
harian pada waktu yang lain.1 Semakin 
banyaknya orang yang mengadakan 
perjalanan liburan di hampir semua 
negara, kaya atau miskin, merupakan 
cerminan yang amat gamblang dari 
betapa banyak orang yang tinggal dan 

bekerja di luar tempat mereka dilahirkan 
dan dibesarkan.
 Bab ini menjelaskan tentang 
mobilitas tenaga kerja dan modal, 
b a g a i m a n a  p e r g e r a k a n  m e re k a 
membantu mengonsentrasikan aktivitas 
ekonomi, dan bagaimana arus semacam 
ini menjembatani perbedaan dalam 
kesejahteraan yang bisa menyertai 
konsentrasi ekonomi. Ia menekankan 
pergerakan tenaga kerja, secara khusus, 
berdasarkan dua alasan. Pertama, meski 
banyak negara dan kawasan masih 
haus akan investasi, berbagai reformasi 
nasional dan kesepakatan internasional 
sejak tahun 1970-an telah mengeliminasi 
sebagian besar larangan atas aliran modal. 
Kelangkaan modal di beberapa tempat 
kini tidak lagi terkait terlalu erat dengan 
hambatan yang aktual dan lebih pada 
kondisi-kondisi investasi yang kurang 
menguntungkan.2 Dalam ekonomi 
yang mengglobal, modal bersifat mobil 
dan cepat berpindah. Tenaga kerja, 
sebaliknya, kurang begitu mobil karena 
alasan budaya dan bahasa. Kedua, 
ada konsensus kebijakan yang dengan 
tegas mendukung arus yang bebas bagi 
investasi asing langsung, bahkan bila 
konsensus ini tidak selalu termanifestasi 
dalam kebijakan banyak negara di mana 
berbagai hambatan internal dan eksternal 
tetap ada. Relatif terhadap modal, tenaga 
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kerja tunduk pada lebih banyak larangan 
politis serta hambatan implisit maupun 
eksplisit. Beberapa wawasan baru muncul 
dari upaya untuk mempertimbangkan 
ekonomi aglomerasi dan modal manusia 
secara bersama. Berdasarkan wawasan 
tersebut, bab ini akan mengupas usaha 
untuk memfasilitasi pergerakan manusia 
secara sukarela.
 Berbagai buku teks mengajari 
kita bahwa faktor-faktor produksi—
modal dan tenaga kerja—bergerak ke 
tempat-tempat di mana mereka akan 
memberikan keuntungan tertinggi, dan 
itu adalah tempat di mana setiap faktor 
langka. Akan tetapi, dengan menyadari 
bahwa keuntungan/pengembalian pada 
skala yang meningkat itu penting, 
kebijakan dapat dibuat lebih baik. Tidak 
seperti tenaga kerja tidak terampil serta 
modal fisik dan keuangan, tenaga kerja 
terampil—yang menubuhkan modal 
manusia, pendidikan seseorang, dan 
talenta atau keterampilan—memberi 
keuntungan yang lebih tinggi di tempat ia 
ada secara berlimpah, bukan langka. Ini 
menjelaskan berkumpulnya orang-orang 
bertalenta di kota, bermigrasinya para 
pengusaha ke kawasan-kawasan yang 
maju dari suatu negara, dan semakin 
banyaknya kaum migran terampil 
yang berpindah ke negara-negara kaya, 
semua tempat di mana keterampilan 
tampak berlimpah, tetapi tetap saja 
dihargai tinggi. Kesadaran akan hal itu 
menguntungkan bagi modal manusia di 
area-area di mana ia telah terakumulasi. 
Selanjutnya, pemerintah harus mencoba 
untuk meningkatkan pertumbuhan dan 
mencapai pemusatan spasial dalam 
standar hidup dengan cara yang paling 
efektif.
 Akan tetapi, para pembuat kebijakan 
di  banyak negara berkembang—
terutama di Asia Selatan dan Afrika 
Sub-Sahara—telah dikondis ikan 

oleh literatur usang tentang migrasi 
untuk mencemaskan kemungkinan 
membengkaknya pengangguran di 
perkotaan, layanan kota yang tidak 
lagi bisa memadai, ketegangan sosial di 
wilayah-wilayah yang sangat dinamis 
secara ekonomi, dan “mengeringnya 
lumbung intelektual”. Akibatnya, banyak 
negara masih melarang orang untuk 
berpindah. Namun demikian, larangan 
langsung dan tidak langsung, walaupun 
tidak efektif  untuk menghambat 
arus orang, menciptakan friksi yang 
tidak perlu serta membuat kerugian 
karena hilangnya kesempatan untuk 
pertumbuhan ekonomi dan konvergensi 
dalam standar hidup semakin besar.
 Walaupun para peneliti  kini 
tidak lagi terlalu skeptis mengenai 
manfaat migrasi tenaga kerja, para 
pembuat kebijakan baik di negara-
negara berkembang maupun maju 
tidak terlampau yakin. Apa yang dapat 
mereka pelajari satu dari yang lain? Bab 
ini mendokumentasikan diskoneksi 
antara implikasi riset-riset mutakhir dan 
berbagai kebijakan migrasi di negara-
negara berkembang dan maju, dan 
menunjukkan bagaimana hal tersebut 
berubah.
 Pertimbangkan tiga poin berikut:
•	 Fakta mengenai migrasi tenaga 

kerja bisa mengejutkan. Walaupun 
mig rasi  internasional  masih 
mendapat perhatian terbesar di 
media, arus terbesar orang adalah 
antartempat di satu negara yang 
sama, dan bukan dari desa ke 
kota, melainkan dari wilayah yang 
secara ekonomis tertinggal ke maju.3 
Meskipun perpindahan orang ke kota 
mengalami peningkatan, terutama di 
Asia Selatan dan Timur, pola yang 
paling kuat dalam mobilitas internal 
di negara-negara berkembang 
adalah dari wilayah pedesaan yang 
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tertinggal, seperti Kenya Barat dan 
Bihar di India, ke wilayah pedesaan 
yang maju di negara yang sama, 
seperti Dataran Tinggi Tengah 
dan Punjab, dan sebagian besar 
dari migrasi ini bersifat temporer.4 
Ketika orang keluar dari batas-
batas negara, mereka tidak pergi 
terlalu jauh.5 Sebagian besar migrasi 
internasional terjadi dalam lingkup 
“tetangga” regional dunia, khususnya 
antarngera berkembang.6

•	 Perpindahan modal dan tenaga 
kerja digerakkan oleh keuntungan 
aglomerasi. Teori-teori migrasi awal 
didasarkan pada tenaga kerja surplus, 
tingkat “eksogenus” pertumbuhan 
yang bersifat tetap, dan penciptaan 
lapangan kerja—dan berbagai teori 
ini melihat migrasi–keluar sebagai 
suatu trauma sosial dan kerugian 
ekonomi. Teori yang baru menyadari 
bahwa migrasi, bila didorong oleh 
kekuatan ekonomi, merupakan 
proses yang positif dan selektif. 
Interaksi antara aglomerasi dan 
kekuatan migrasi tenaga kerja saling 
memperkuat.

•	 Tantangan kebijakannya adalah 
bukan bagaimana menghalangi 
keluarga untuk pindah, tetapi 
bagaimana untuk membuat mereka 
tidak pindah karena alasan yang 
salah. Alih-alih berusaha melawan 
daya tarik ekonomi aglomerasi 
atas para pekerja dan keluarga 
mereka, pemerintah semestinya 
berupaya untuk mengeliminasi 
berbagai faktor yang mendorong 
orang keluar dari wilayah asal 
mereka. Dengan demikian, mereka 
dapat memperbaiki kualitas migrasi 
serta mendorong pertumbuhan 
ekonomi. Mobilitas tenaga kerja 
yang digerakkan oleh berbagai 
alasan ekonomi menghasilkan 

konsentrasi orang dan talenta yang 
lebih besar di tempat-tempat pilihan 
dan menawarkan lebih banyak 
keuntungan aglomerasi daripada 
kemacetan.

Dari merkantilisme menuju 
globalisasi dan kemudian 
autarki, lalu kembali lagi
Larangan-larangan atas arus modal, 
tenaga kerja, dan barang memfragmentasi 
ekonomi dunia antara dua perang dunia, 
tetapi globalisasi memperoleh kecepatan 
penuhnya menyusul berakhirnya Perang 
Dingin pada 1990, melonggarkan 
larangan dan mengintegrasikan ekonomi 
dunia. Mobilitas modal dalam dan lintas 
negara meningkat. Mobilitas tenaga 
kerja internasional—khususnya tenaga 
kerja tidak terampil—menurun setelah 
perpindahan massal pada abad ke-19 
dan baru meningkat kembali belum 
lama berselang. Namun, mobilitas 
orang di dalam negeri telah meningkat. 
Jadi, untuk perpindahan tenaga kerja 
selama abad yang lampau, jarak telah 
mengabur, tetapi divisi tidak hanya 
telah meningkat (ada lebih banyak batas 
saat ini), tetapi bahkan telah menjadi 
lebih obstruktif (ada lebih banyak 
larangan).

Arus modal—meningkat tajam 
sejak 1970-an
Mobilitas modal lintas batas, khususnya 
modal investasi, telah mengalami 
peningkatan sejak tahun 1970-an. Dunia 
kembali ke masa yang ditandai oleh 
mobilitas modal yang telah ditinggalkan 
menyusul berkobarnya Perang Dunia I. 
Dari tahun 1880 sampai 1914, semakin 
besar persentase ekonomi dunia yang 
beroperasi menurut standar emas klasik 
dan pasar keuangan global yang berpusat 
di London. Tingkat nilai tukar standar-
emas yang tetap mendasari suatu rezim 
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yang stabil dan kredibel yang memiliki 
kekuatan atas negara-negara. Tingkat 
suku bunga cenderung berkonvergensi 
dan modal mengalir lintas batas dengan 
relatif mudah, hanya dibatasi oleh 
teknologi yang masih sederhana. Banyak 
negara di luar Eropa yang mengalami 
industrialisasi yang cepat—di Amerika 
dan Asia—ambil bagian dalam ekonomi 
yang semakin mengglobal itu.7 
 Lingkungan ekonomi yang kondusif 
tersebut hancur karena meletusnya 
dua perang dunia dan mundurnya 
ekonomi global yang terjadi di antara 
keduanya. Antara tahun 1914 sampai 
1945, kebijakan moneter digunakan 

untuk mengejar tujuan nasional, 
tujuan kebijakan domestik, dan strategi 
perdagangan “buat miskin tetanggamu” 
yang mengakibatkan kontrol modal 
secara ketat. Arus modal internasional 
mengecil, dan investasi dari luar negeri 
dilihat dengan kecurigaan. Maka, harga 
dan tingkat suku bunga antarnegara 
terjun bebas. Bahkan selama era Bretton 
Woods dari berakhirnya Perang Dunia 
hingga tahun 1971, ketika negara-negara 
berusaha untuk membangun kembali 
perekonomian global, ketakutan akan 
modal mobil yang telah mengakar selama 
tahun-tahun antara dua perang dunia 
sulit untuk diangkat. Malahan, kontrol 
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modal diperketat untuk mencegah krisis 
mata uang.
 Akan tetapi, volume perdagangan 
yang meningkat mempersulit upaya 
untuk menghambat arus modal, dan pada 
awal tahun 1970-an, berbagai hambatan 
itu mulai melonggar. Nilai tukar yang 
tetap dit inggalkan, menciptakan 
lingkungan ekonomi internasional yang 
dapat mengakomodasi arus modal dan 
pengembangan pasar. Stabilitas politik, 
reformasi struktural, dan struktur 
regulasi mengurangi risiko menanamkan 
modal di negara-negara berkembang, 
dan pasar modal menanggapinya dengan 
antusias (lihat Figur 5.1 dan 5.2). Pada 
tahun 2000, mobilitas modal kembali ke 
level seperti terlihat pada tahun 1914.8

 Modal  telah menjadi  faktor 
produksi paling mobil. Tingkat suku 
bunga riil yang mengalami konvergensi, 
kesenjangan antara tingkat deposit dan 
pinjaman yang menurun, dan premi risiko 
yang menyusut dalam utang negara-
negara berkembang adalah bukti tentang 
lingkungan internasional di mana modal 
dapat mengalir ke mana yang dimauinya, 
meskipun ia tidak selalu menuju ke 
tempat orang menginginkannya. 
Malahan, perbandingan mutakhir 
produk modal marginal antara negara-
negara berpendapatan tinggi dan rendah 
menunjukkan tidak banyak bukti friksi 
yang mencegah arus modal ke negara-
negara miskin. Alih-alih, rasio modal 
yang lebih rendah di berbagai negara 
miskin dijelaskan oleh efisiensi yang 
lebih rendah dan kurangnya faktor-
faktor pelengkap.9

Arus tenaga kerja lintas batas—
terhambat hampir sepanjang 
abad ke-20
Dengan pola yang mirip dengan arus 
modal, dari intensitas yang tinggi pada 
akhir abad ke-19, mobilitas tenaga kerja 

lintas batas menurun hampir sepanjang 
abad ke-20, seiring munculnya masalah-
masalah ekonomi seperti Depresi 
Besar dan Perang Dunia II. Para ahli 
geografi telah lama mencatat mengenai 
perpindahan umat manusia, dari migrasi 
paling awal keluar dari Afrika ke Eropa 
dan Asia,10 sampai kemunculan kembali 
perpindahan lintas batas. Mereka 
mengategorisasikan sejarah modern 
migrasi internasional ke dalam empat 
periode distingtif: merkantil, industrial, 
autarki, dan pascaindustrial.11

 Selama periode merkantil dari 
tahun 1500 sampai 1800, perpindahan 
orang di dunia didominasi oleh bangsa 
Eropa. Para petani, administratur, 
tukang, pengusaha, dan tahanan 
beremigrasi keluar dari Eropa dalam 
jumlah besar. Selama periode industrial 
yang mengikutinya—kadang disebut 
sebagai periode globalisasi ekonomi 
yang pertama, yang dimulai pada awal 
abad ke-19 dengan menyebarnya 
kapitalisme modern ke bekas-bekas 
koloni di Amerika Utara dan ke Jepang—
diperkirakan sekitar 48 juta emigran, 
antara 10 dan 20 persen populasi, 
meninggalkan Eropa (lihat Tabel 5.1).12 
Tidak seperti migrasi internasional 
dewasa ini, perpindahan orang melintas 
batas pada periode pertama migrasi 
tenaga kerja ini tidak digerakkan oleh 
melemahnya pertumbuhan ekonomi 
atau pembangunan di negara asal. 
Malahan,  negara  per tama yang 
mengalami industrialisasi dan paling 
maju pada pergantian abad ke-20—
Inggris—merupakan negara asal utama 
para emigran tersebut. Analisis ekonomi 
migrasi dan industrialisasi selama 
periode itu menunjukkan korelasi yang 
positif antara emigrasi dan sejauh mana 
industrialisasi di negara asal.13

 Periode autarki dan nasionalisme 
ekonomi yang panjang mulai pada 



20� Laporan Pembangunan Dunia 2009

Tabel �.1 Pada akhir abad ke-1�, sebagian besar kaum migran internasional 
datang dari negara-negara Eropa yang lebih makmur
negara asal terbesar pada tahun 1900 dan 2000

Negara asal emigran 
terbesar pada tahun 
1900

Persentase 
populasi 

negara asal 
pada tahun 

1900

Negara asal emigran 
terbesar pada tahun 

2000

Persentase 
populasi 

negara asal 
pada tahun 

2000
Kepulauan Inggris

norwegia

Portugal

Italia

Spanyol

Swedia

Denmark

Swiss

Finlandia

Austria-Hungaria

Jerman

Belanda

Belgia

Federasi rusia-Polandia

Prancis

Eropa

Jepang

Total (eropa dan Jepang)

40,9

35,9

30,1

29,2

23,2

22,3

14,2

13,3

12,9

10,4

8,0

3,9

2,6

2,0

1,3

12,3

0,9

11,1

meksiko

Afghanistan

maroko

Inggris

Aljazair

Italia

Bangladesh

Jerman

Turki

Filipina

republik Arab mesir

Pakistan

India

Amerika Serikat

Cina

Total (negara-negara di atas)

10,0

9,9

9,0

7,1

6,7

5,7

5,0

4,9

4,5

4,3

3,5

2,4

0,9

0,8

0,5

1,9

S umber: massey 1988, Parson, dkk. 2007, dalam ozden dan Schiff 2007.

tahun 1910. Larangan-larangan yang 
tidak ada presedennya di masa lampau 
diberlakukan atas perdagangan, investasi, 
dan imigrasi, menghambat pergerakan 
modal dan tenaga kerja internasional. 
Kaum migran dalam jumlah yang tak 
seberapa didominasi oleh pengungsi dan 
orang yang terusir dari negaranya, tidak 
ada hubungannya dengan pertumbuhan 
ekonomi.
 Periode migrasi pascaindustrial 
bermula pada tahun 1960-an, dicirikan 
oleh bentuk-bentuk baru, serta tidak lagi 
didominasi oleh arus orang dari Eropa. 
Orang mulai berpindah dari negara-
negara berpendapatan rendah ke negara-
negara kaya, dengan membanjirnya 
pekerja migran dari Amerika Latin, 
Afrika, dan Asia. Pada tahun 1970-an, 
negara-negara yang merupakan asal 
utama pekerja yang bermigrasi ke 

Eropa Utara dan Amerika—seperti 
Italia, Portugal, dan Spanyol—mulai 
menerima para imigran dari Afrika dan 
Timur Tengah. Pertumbuhan yang luar 
biasa di negara-negara kaya minyak di 
akhir tahun 1970-an membuat pusat 
perekonomian baru di Teluk Persia 
tujuan migrasi baru. Pada tahun 1980-an, 
migrasi ke negara-negara Asia Timur 
mulai tertuju tidak hanya ke Jepang 
melainkan juga ke Hong Kong, Cina; 
Korea Selatan; Malaysia; Singapura; 
Taiwan, Cina; dan Thailand.
 Saat ini, sekitar 200 juta orang 
terlahir sebagai orang asing, kurang-lebih 
setara dengan 3 persen penduduk dunia.14 
Arus migran internasional yang baru 
ini beragam—mulai dari peningkatan 
sebesar 2 persen antara tahun 1970 dan 
1980, sampai ke 4,3 persen dari tahun 
1980 hingga 1990, dan 1,3 persen dari 
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tahun 1990 sampai 2000. Negara-negara 
miskin dan berpendapatan menengah 
kini menjadi negara asal utama para 
emigran: Bangladesh, Cina, Mesir, India, 
Meksiko, Maroko, Pakistan, Filipina, dan 
Turki (lihat Tabel 5.1). Namun, Italia, 
Jerman, dan Inggris masih berada di 
posisi cukup tinggi, masing-masing 
menyusun antara 3 dan 4 persen dari 
para emigran.
 Vo l u m e  d a n  a r u s  m i g r a s i 
internasional tidak lagi terutama terkait 
dengan pertumbuhan penduduk atau 
tekanan demografis. Tidak seperti 
tahun 1960-an dan 1970-an, kaum 
imigran internasional bukan berasal dari 
negara-negara paling miskin, atau paling 
terbelakang. Perpindahan internasional 
orang secara sukarela cenderung berasal 
dari negara-negara dengan tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang pesat 
dan tingkat kesuburan yang menurun. 
Emigrasi dewasa ini lebih merupakan 
hasil dari integrasi alih-alih kemelaratan 
hidup.15

 Pola migrasi internasional juga 
mengalami pergeseran, dari Selatan-

Utara menjadi Selatan-Selatan.16 
Walaupun tiga negara teratas tujuan 
migrasi internasional adalah anggota 
OECD (secara berturut-turut, Amerika 
Serikat, Jerman, dan Prancis), Pantai 
Gading, India, Republik Islam Iran, 
Yordania, dan Pakistan kini berada 
dalam daftar 15 negara tujuan. Akan 
tetapi, migrasi tenaga kerja dari negara-
negara berpendapatan rendah dan 
menengah di Selatan ke negara-negara 
kaya di Utara masih besar, 37 persen dari 
total kaum migran internasional pada 
tahun 2000. Perpindahan antarnegara 
Utara mewakili 16 persen dari migrasi 
sementara antarnegara Selatan 24 persen, 
dengan Argentina, Cina, Pantai Gading, 
India, Republik Islam Iran, Yordania, 
Pakistan, dan Afrika Selatan sebagai 
negara tujuan utama.
 Ada kecenderungan kuat bagi 
tenaga kerja untuk bergerak antarnegara 
dalam kawasan yang sama, khususnya 
untuk migrasi Selatan-Selatan (lihat 
Tabel 5.2). Migrasi tenaga kerja biasanya 
adalah dari negara-negara yang memiliki 
batas-batas wilayah yang sama.17 Meski 

Tabel �.2 Arus tenaga kerja internasional terbesar adalah antarnegara tetangga
Persentase migran Dunia sebagaimana Tercatat sebagai Perpindahan Bilateral antara Dua negara/Kawasan), sekitar 2000) 

Negara/Kawasan Asal

Negara/kawasan tujuan 

AS Kanada 
UE15 & 

EFTA AU&NZ Jepang
HI 

MENA LAC ECA MENA AFR EAP SAS Total
AS n.a. 0,16 0,34 0,04 0,02 0,03 0,43 0,04 0,05 0,03 0,15 0,02 1,29
Kanada 0,54 n.a. 0,10 0,02 n.a. 0,01 0,02 0,01 n.a. 0,01 0,01 0,01 0,74
eU15&eFTA 2,22 0,98 5,59 1,13 0,01 0,14 0,68 0,78 0,16 0,39 0,20 0,19 12,47
AU&nZ 0,06 0,02 0,16 0,23 n.a. n.a. n.a. 0,01 n.a. 0,01 0,03 0,01 0,55
Jepang 0,28 0,02 0,06 0,02 n.a. n.a. 0,04 0,01 n.a. n.a. 0,05 0,01 0,50
HI menA 0,10 0,03 0,06 0,01 n.a. 0,12 n.a. 0,02 0,72 0,01 0,04 0,03 1,14
LAC 10,22 0,36 1,45 0,05 0,13 0,10 2,07 0,17 0,08 0,14 0,14 0,25 15,15
eCA 1,27 0,39 4,75 0,26 n.a. 0,92 0,07 16,98 0,33 0,34 0,18 0,41 25,88
menA 0,47 0,17 2,85 0,10 n.a. 1,49 0,04 0,16 1,79 0,28 0,05 0,12 7,52
AFr 0,41 0,12 1,58 0,10 n.a. 0,25 0,02 0,11 0,18 7,00 0,03 0,16 9,97
eAP 3,32 0,71 1,09 0,63 0,54 0,48 0,06 0,14 0,14 0,09 3,86 0,27 11,32
SAS 0,83 0,31 1,13 0,12 0,01 2,66 0,02 0,13 2,07 0,14 0,37 5,67 13,46
Total 19,71 3,25 19,14 2,72 0,74 6,22 3,45 18,56 5,53 8,44 5,10 7,15 100

Sumber: Parsons, Skeldon, Walmsley, dan Winters (2007), “Quantifying International migration: A Database of Bilateral migrant Stocks”, dalam Caglar ozden dan maurice Schiff (Peny.), International 
Migration, Economic Development and Policy, Pelgrave.
Catatan: AFR=Afrika; AU=Australia; EAP=Asia Timur dan Pasifik; ECA=Eropa dan Asia Tengah; EU15=Uni Eropa 15; EFTA=Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa; HI MENA = Kawasan Timur 
Tengah dan Afrika Utara yang berpendapatan tinggi; LAC=Amerika Latin dan Karibia; nZ=Selandia Baru; SAS=Asia Selatan; n.a=data tidak ada.
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hanya 30 persen imigran ke Amerika 
Serikat, 20 persen ke Prancis, dan 10 
persen ke Jerman berasal dari negara-
negara yang berbatasan langsung dengan 
mereka, 81 persen imigran ke Pantai 
Gading, 90 persen ke Republik Islam 
Iran, dan 93 persen ke India berasal dari 
negara-negara tetangga mereka.
 Kaum migran internasional 
cenderung tinggal di dalam kawasan 
regionalnya, khususnya di kawasan-
kawasan dunia berkembang, terutama 
di Afrika Sub-Sahara (lihat Figur 
5.3). Hampir 17 persen dari migrasi 
internasional yang tercatat pada tahun 
2000 terjadi di Eropa dan Asia Tengah, 
meskipun sebagian besarnya diakibatkan 
oleh perubahan tapal  batas dan 
perubahan-perubahan dalam definisi 
“orang asing” di berbagai negara ini. 
Tingkat tertinggi kedua dalam mobilitas 
tenaga kerja antarnegara di kawasan yang 
sama terjadi di Afrika Sub-Sahara (lihat 
kotak 5.1).
 Migrasi lintas batas negara dalam 
kawasan yang sama mengalir ke negara-
negara yang bertindak selaku mesin 
pertumbuhan ekonomi di sana—ke 
Pantai Gading di Afrika Barat, Afrika 
Selatan di kawasan Afrika bagian 
Selatan, Thailand untuk negara-negara di 
kawasan Mekong Besar di Asia Tenggara 
(lihat Kotak 5.2), dan Argentina dari 
Bolivia, Cile, Paraguay, dan Peru. Jarak 
bukan satu-satunya masalah. Divisi, 
atau perbedaan, dalam hal bahasa dan 
budaya, juga menentukan pola migrasi 
internasional, dengan lebih dari separuh 
migrasi terjadi antarnegara dengan 
bahasa yang sama. Tentu saja, bahasa dan 
faktor-faktor budaya yang sama semakin 
menguatkan efek tetangga tersebut.
 Tidak  l ama s e te lah  Perang 
Dunia II—ketika ekonomi tumbuh 
pesat, ketidaksetaraan upah turun, 
dan volume perpindahan tenaga kerja 

melintas batas negara rendah—migrasi 
internasional belum menjadi sebuah isu 
politik yang panas. Akan tetapi, setelah 
tahun 1975—manakala pertumbuhan 
di negara-negara berpendapatan tinggi 
melambat, ketidaksetaraan dalam hal 
upah meningkat, dan volume migran 
internasional membengkak—imigrasi 
menjadi topik perdebatan sengit dalam 
politik elektoral. Malahan, kebijakan 
“imigrasi terkelola” yang selektif yang 
pertama kali diperkenalkan di Australia 
dan Kanada pada tahun 1980-an menjadi 
populer di negara-negara tujuan yang 
berpendapatan tinggi.18

 Dengan kembalinya globalisasi 
menyusul berakhirnya Perang Dingin, 
perpindahan tenaga kerja lintas batas 
nasional terjadi lagi, namun banyak 
pemerintah masih membatasi jumlah 
dan menentukan karakteristik imigran 
(yang boleh datang). Hal ini sangat 
berbeda dengan “era pertama globalisasi” 
pada abad ke-19, ketika arus tenaga 
kerja terbebas dari hambatan apa pun. 
Hambatan pada imigrasi muncul dan 
dimungkinkan oleh ketidaksetaraan 
upah di negara-negara tujuan, alih-alih 
oleh pengangguran atau upah absolut. 
Hambatan itu cenderung menguat 
ketika arus tenaga kerja internasional 
meningkat dan melonggar tatkala ada 
dukungan perdagangan dalam negeri.19

 
Mobilitas tenaga kerja internal—
meningkat cepat, meski ada 
berbagai hambatan
Dengan kemajuan dalam teknologi dan 
infrastruktur transportasi, mobilitas 
tenaga kerja di dalam negeri terus 
meningkat sepanjang abad ke-20, 
dengan kenaikan cukup tajam di dua 
dasawarsa terakhir. Volume dan laju 
migrasi internal sukarela, yang menjadi 
perhatian para pembuat kebijakan selama 
berdasawarsa, meningkat meskipun 
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prediksi mengatakan sebaliknya.20 
Penurunan sektor pertanian dan 
kebangkitan manufaktur telah mengubah 
distribusi tenaga kerja di negara-negara 
berpendapatan rendah dan menengah 
baru sejak pertengahan abad ke-20 di 
Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara, 
dan lama sebelumnya di Asia Timur dan 
Amerika Latin. Migrasi tenaga kerja dari 
wilayah pedesaan tertinggal ke daerah 
maju tetap merupakan perpindahan 
internal yang dominan di sebagian besar 
dunia berkembang,21 kecuali di Amerika 

Latin, di mana perpindahan antarkotalah 
yang paling dominan.22 Migrasi desa-ke-
desa, yang sulit untuk didokumentasikan, 
sebagian besar diabaikan.23

 Migrasi dari wilayah pedesaan ke 
perkotaan telah mendapat sorotan sejak 
pertengahan tahun 1970-an, khususnya 
di negara-negara Asia Selatan dan Timur, 
di mana sektor manufaktur dan jasa 
bertumbuh cepat. Di India, di mana 
perpindahan dari wilayah pertanian 
pedesaan miskin ke kaya secara historis 
merupakan bentuk migrasi internal 
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Figur �.3 Kaum migran dari Asia Timur, Amerika Latin, serta Timur Tengah dan Afrika Utara terutama pergi ke negara-negara 
OECD, tetapi sebagian besar migran di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara tetap berada tak jauh dari negara asal mereka
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Sumber: ratha dan Xu 2008.
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Tujuan emigran dari negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik Tujuan emigran dari negara-negara di kawasan Eropa dan Asia Tengah

Tujuan emigran dari negara-negara di kawasan Amerika Latin dan 
Karibia

Tujuan emigran dari negara-negara di kawasan Timur Tengah dan 
Afrika Utara

Tujuan emigran dari negara-negara di kawasan Asia Selatan Tujuan emigran dari negara-negara di kawasan Afrika Sub-Sahara
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KoTAK 5.1.  Mobilitas tenaga kerja regional telah menurun di Afrika Sub-Sahara

Tingkat migrasi tertinggi tenaga kerja dalam 
kawasan berkembang adalah di Afrika Sub-
Sahara, tetapi ia telah mengalami penurunan 
sejak tahun 1960-an. Lebih dari 60 persen 
emigran dari negara-negara Sub-Sahara 
pindah ke negara lain dalam kawasan tersebut. 
Tingginya tingkat pergerakan tenaga kerja 
dalam kawasan ini relatif terhadap kawasan-
kawasan lain di dunia sebagian merupakan 
konsekuensi dari banyaknya perbatasan darat 
langsung, tetapi juga bersifat relatif terhadap 
permeabilitas (ketertembusan) batas-batas 
ini serta sulitnya memonitor arus orang yang 
melaluinya, terlepas dari adanya banyak 
larangan legal.
 Kaum migran merepresentasikan 3,5 
persen dari populasi Afrika Sub-Sahara pada 
tahun 1960, tetapi angka ini tinggal 2,3 
persen pada tahun 2000. Pada tahun 1960, 
stok migran relatif terhadap populasi jauh 
lebih tinggi di Afrika bagian Selatan daripada 
di belahan-belahan lain dari kawasan tersebut, 
tetapi kini ia telah turun sehingga setara 
dengan level migran di Afrika Barat (lihat tabel 
di bawah). Di Afrika Timur dan Afrika Tengah, 
stok migran telah menurun secara signifikan.
 migrasi lintas batas sukarela di Afrika 
Sub-Sahara dimotivasi oleh alasan yang 
sama dengan yang mendorong orang untuk 
berpindah dari satu tempat ke tempat lain 
di dalam negara yang sama: untuk mengejar 
kesempatan kerja dan untuk mendiversifikasi 
risiko pada pendapatan. malahan, rasionale 
ekonomis perpindahan dari daerah tertinggal 
ke daerah maju di negara yang sama nyaris 
tidak dapat dibedakan dari perpindahan ke 
negara lain di kawasan yang sama di Afrika 
Sub-Sahara, di mana perpindahan ini terjadi 
pada jarak yang relatif dekat dan sebagian 
besarnya tak termonitor. Akan tetapi, banyak 
migran juga berpindah lintas negara dengan 
adanya perjanjian formal antarnegara. Sejak 
tahun 1960-an, serangkaian perjanjian 
bilateral dan multilateral telah dibuat dalam 

upaya untuk menarik sebanyak mungkin 
manfaat sekaligus memonitor mobilitas 
tenaga kerja dalam kawasan regional yang 
sama tersebut.
 Di Afrika Barat, pemerintah-pemerintah 
nasional telah berusaha mengelola perpindahan 
penduduk dalam Komunitas ekonomi negara-
negara Afrika Barat (eCoWAS, Economic 
Community of West African States), yang 
memiliki pengaruh amat besar pada arus 
dan komposisi migrasi di Afrika Sub-Sahara. 
Didirikan pada tahun 1975, eCoWAS 
berisi sebuah protokol yang memungkinkan 
perpindahan orang secara bebas dan hak untuk 
memiliki rumah tinggal dan tempat usaha bagi 
warga negara anggota-anggotanya.
 Komunitas Pembangunan Afrika 
Selatan (SADC, Southern African Development 
Community), sebuah aliansi longgar dari 
sembilan negara di Afrika Selatan yang 
dibentuk pada tahun 1980, mengoordinasi 
p royek -p royek  pembangunan  yang 
dimaksudkan untuk mengurangi dependensi 
ekonomi pada negara Afrika Selatan selama 
era Apartheid. Dalam aliansi ini, salah satunya 
diatur soal arus tenaga kerja antarnegara-
negara anggotanya. Kekerasan anti-imigran 
yang baru-baru itu meletus di Afrika Selatan 
merupakan langkah mundur bagi integrasi dan 
migrasi regional.
 Kenya,  Tanzania,  dan Uganda 
telah membentuk Komunitas Afrika Timur 
(eAC, East African Community), sebuah 

organisasi antarpemerintah untuk kerja sama 
antarteritori yang akarnya sudah ada sejak 
masa sebelum kemerdekaan pada tahun 
1948. eAC, yang semakin kuat sebagai 
kerangka integrasi ekonomi sejak 1999, 
belum lama ini memperkenalkan paspor dan 
pas sementara khusus Afrika Timur guna 
mempercepat arus perpindahan tenaga 
kerja.
 Pergerakan tenaga kerja lintas batas 
negara di kawasan Afrika Sub-Sahara harus 
didorong. Selama masa kontraksi ekonomi, 
para pembuat kebijakan di negara-negara ini 
merasakan tekanan politik xenofobis yang 
sama sebagaimana dialami oleh pemerintah 
negara-negara kaya yang mencoba melindungi 
para pekerja pribumi sembari, pada saat 
yang sama, mengurangi layanan publik yang 
diberikan kepada orang-orang nonpribumi. 
Belum sampai sepertiga dari pemerintah 
negara-negara di Afrika Sub-Sahara telah 
meratifikasi Konvensi Internasional tentang 
Perlindungan terhadap Hak-hak Para Pekerja 
migran dan Anggota Keluarga mereka. Untuk 
sepenuhnya mampu mengambil manfaat dari 
mobilitas tenaga kerja demi pertumbuhan 
ekonomi yang lebih cepat yang disertai 
konvergensi di segenap negara di kawasan 
Afrika Sub-Sahara, ada banyak hal yang harus 
dilakukan untuk menyambut para migran dan 
membuka berbagai saluran bagi arus remiten 
ke negara-negara asal mereka.
Sumber: Lucas 2006.

Stok migran Afrika Sub-Sahara per 1.000 penduduk, menurut kawasan 
regional, telah turun sejak tahun 1��0

Kawasan 1960 1970 1980 1990 2000

Afrika Timur 3,73 31,6 35,3 31,2 17,9

Afrika Tengah 40,7 44,2 35,9 20,6 16,0

Afrika Selatan 49,7 40,6 33,3 34,5 30,6

Afrika Barat 28,0 27,3 34,6 28,5 30,0

Afrika Sub-Sahara 35,6 32,8 35,0 29,0 23,0

Sumber: Lucas 2006.

yang dominan, perpindahan dari desa 
ke kota telah meningkat dengan tajam 
dalam beberapa tahun terakhir. Migrasi 
dari negara bagian Bihar di India yang 

miskin telah meningkat dua kali lipat 
sejak tahun 1970-an, terutama ke kota-
kota, dan bukan ke berbagai negara 
bagian di Barat Laut yang makmur 
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karena pertanian, seperti dulu lagi. Di 
Bangladesh, dua pertiga seluruh migrasi 
dari wilayah pedesaan adalah ke kota. Di 
Cina, dengan lebih longgarnya larangan 
domisili, migrasi dari wilayah-wilayah 
pedesaan yang agrikultural ke perkotaan 
kini mendominasi (lihat Kotak 5.3).
 Ukuran migrasi internal yang 
seragam jarang ada. Oleh karena 
hanya terdapat beberapa survei rumah 
tangga yang secara teratur memantau 
mobilitas tenaga kerja, dan pertanyaan 
yang diajukan mengenai migrasi 
beragam, indikator terbanding dapat 
dikalkulasi untuk beberapa negara saja. 
Pertanyaan-pertanyaan seputar migrasi 
lebih dimungkinkan untuk diajukan 
di negara-negara yang mengalami 
perpindahan tenaga kerja dalam jumlah 
besar dan yang pemerintahnya memiliki 
perhatian besar pada isu ini. Di antara 
negara-negara yang terdaftar di Tabel 5.3, 
misalnya, terdapat beberapa negara stabil 
(semacam Argentina dan Kosta Rika) 
di mana migrasi lebih mencerminkan 
motif-motif ekonomi, dan juga negara-
negara yang belum lama mengalami 
konflik (seperti Bosnia dan Herzegovina, 
Republik Demokratik Kongo, Rwanda, 
dan Sierra Leone) di mana mobilitas 
internal juga dipicu oleh keinginan 
untuk melarikan diri dari ancaman 
kekerasan.
 
Keterampilan—motor migrasi 
internal dan internasional
Hiruk-pikuk tenaga kerja yang bisa 
disandingkan dengan migrasi dari Eropa 
pada peralihan abad ke-20 belum terjadi, 
dan mungkin tidak akan pernah terjadi 
lagi. Namun, tidak seperti arus tenaga 
kerja tidak terampil, migrasi tenaga 
kerja terampil—yang memiliki modal 
manusia—mengalami peningkatan. 
Globalisasi dan kebijakan migrasi selektif 
memudahkan tenaga kerja terampil 

untuk bermigrasi dalam lingkup negara 
maupun lintas batas nasional.
 Di dalam negeri, tingkat pendidikan 
terus menjadi faktor penentu dari siapa 
yang pindah dan siapa yang tidak—

KoTAK 5.2. Migrasi lintas batas nasional didukung di 
Subkawasan Mekong Besar

Subkawasan mekong Besar (SmB), 
dengan jumlah penduduk 315 juta jiwa, 
terdiri atas Kamboja, republik Demokratik 
rakyat Laos, myanmar, Thailand, 
Vietnam, serta provinsi guangxi dan 
yunnan di Cina. Terlepas dari disparitas 
yang mencolok dalam pembangunan 
ekonomi di antara anggota-anggotanya, 
subkawasan ini sangat dinamis, dengan 
tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 
di atas 6 persen dalam beberapa tahun 
terakhir.
 Upah yang lebih tinggi, pertumbuhan 
yang lebih cepat, dan iklim sosial dan 
politik yang lebih baik di Thailand menarik 
orang yang berusaha melepaskan diri dari 
lilitan kemiskinan mereka di Kamboja, 
Laos, dan myanmar. Bagi Thailand, 
migran dari negara-negara tersebut 
merupakan lumbung tenaga ker ja 
yang murah dan fleksibel yang mampu 
mendongkrak daya saing dalam beberapa 
sektor perekonomiannya. Thailand sendiri 
diperkirakan mendapat 1,5 sampai 2 juta 
migran regular dan nonregular dari SmB. 
menghapuskan mereka akan menurunkan 
PDB Thailand sebesar sekitar 0,5 
persentase poin per tahun.
 menurut beberapa estimasi, lebih 
dari setengah migran yang memasuki 
Thailand memegang dokumen legal dan 
kemudian tinggal lebih dari waktu yang 
ditetapkan (overstay), sehingga menjadi 
ilegal. Kaum migran tersebut masih 
muda, berada pada usia kerja, dan laki-
laki. yang berasal dari myanmar, secara 
rata-rata, lebih tertinggal pendidikan 
dan pengetahuannya daripada mereka 
yang tetap tinggal di dalam negeri, 
mengindikasikan sebuah dorongan untuk 
bermigrasi, atau seleksi diri yang bersifat 
negatif. Akan tetapi, seleksi diri positif 
ada di antara para imigran dari Kamboja, 

yang memiliki tingkat pendidikan sedikit 
lebih tinggi daripada penduduk negara 
tersebut.
 remiten dari Thailand ke Kamboja, 
Laos, dan myanmar diperkirakan berjumlah 
$177 sampai $315 juta setahun. Di 
Kamboja, remiten ini penting bagi 91 
persen rumah tangga yang diwawancarai 
di salah satu provinsi asal utama kaum 
migran.
 namun demikian, sebagian besar 
migrasi ini masih bersifat nonregular dan 
ilegal, meningkatkan kerentanan kaum 
migran sendiri, yang mayoritasnya tidak 
menggunakan layanan sosial karena takut 
dideportasi. Salah satu permasalahan 
terbesarnya adalah memastikan akses 
ke pendidikan bagi anak-anak, yang 
juga mendapatkan tingkat perawatan 
kesehatan yang rendah. Untuk alasan 
yang sama sehingga kaum migran dewasa 
jarang mendapatkan perawatan kesehatan 
yang memadai, anak-anak kaum migran 
pun jarang memperoleh vaksinasi.
 Terlepas dari berbagai manfaat 
yang ditawarkan mobilitas tenaga kerja 
tersebut, upaya untuk memfasilitasi arus 
orang yang legal lambat. negara-negara 
asal biasanya kurang memiliki kapasitas 
untuk mengelola ekspor tenaga kerja 
massalnya dan untuk melindungi hak-hak 
warganya di luar negeri. negara-negara 
tujuan memiliki kerangka hukum migrasi 
lemah, yang sering kali diimplementasikan 
secara tergesa-gesa sebagai sebuah 
respons “after-the-fact” terhadap kaum 
migran yang jumlahnya besar. Ketiadaan 
kerangka hukum dan kebijakan yang 
mencukupi, yang biasa dijumpai di 
kawasan berkembang semacam itu, 
meningkatkan biaya (risiko) migrasi dan 
memangkas manfaatnya.
Sumber: Bank Dunia 2006e.
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KoTAK 5.3.  Dari memfasilitasi ke melarang dan kemudian ke memfasilitasi (lagi) mobilitas tenaga kerja 
di Cina

Pada paruh kedua abad ke-20, Cina 
menjalankan kebijakan migrasi internal paling 
aktif yang pernah ada, yang pada awalnya 
membawa manfaat ekonomi besar, tetapi 
semakin lama justru menjadi penghambat 
bagi pertumbuhan dan pembangunan. Kini, 
kebijakan tersebut berubah kembali.
 Pada tahun 1950-an, pemerintah 
berusaha menstimulasi industrialisasi melalui 
berbagai kebijakan yang mendorong urbanisasi 
cepat. Keluarga diberi insentif untuk pindah ke 
kota, dan para pekerja pedesaan merespons 
secara berbondong-bondong, menjawab 
permintaan untuk berperan serta dalam 
rekonstruksi dan pengembangan industri. 
Akibatnya, penduduk perkotaan Cina pada 
tahun 1953 telah naik sepertiganya, menjadi 
78 juta jiwa. Pembangunan Lima Tahunan 
Pertama (1953-58) mendorong pembangunan 
kota, menciptakan kekuatan yang menarik 
orang datang ke kota, yang dibarengi dengan 
kolektivisasi pertanian dan pembentukan 
sistem komunal.
 oleh karena tanggapan berupa arus 
orang dari pedesaan jauh melebihi dari 
yang diperkirakan, pemerintah berusaha 
menghent ikannya ,  menyent ra l i sas i 
perekrutan, membatasi perjalanan, dan 

mengurangi jatah makanan di perkotaan. 
Akan tetapi, langkah-langkah ini gagal 
untuk memperlambat arus pekerja yang 
meninggalkan pedesaan, dan tekanan di kota 
begitu kuat sampai pemerintah melakukan 
mobilisasi untuk mengembalikan jutaan orang 
ke pedesaan. Kemudian, dengan Lompatan 
Besar Ke Depan (1958-60), pemerintah 
meninggalkan segenap upayanya untuk 
mengontrol arus tenaga kerja, sekali lagi 
berusaha mengakselerasi pembangunan 
industri, mendorong orang untuk datang 
kembali ke kota. Pada tahun 1960, populasi 
perkotaan Cina telah meningkat dua kali lipat 
dari jumlahnya pada tahun 1949.
 Pada tahun 1960-an dan paruh 
pertama tahun 1970-an, penduduk perkotaan 
menurun, sebagai salah satu konsekuensi dari 
relokasi kaum intelektual dan elit perkotaan 
ke pedesaan selama revolusi Kebudayaan 
(1966-76). Lalu, dengan perubahan kebijakan 
yang tiba-tiba  pada tahun 1976, arus orang 
ke kota kembali meningkat.
 Pada awal tahun 1980-an, pemerintah 
sangat khawatir dengan laju urbanisasi. 
Walaupun migrasi dari desa ke kota hanya 
bertanggung jawab terhadap 20 persen 
pertumbuhan kota-kota di Cina dari tahun 

1949 sampai 1980, kenyataan mengenai 
sangat tidak memadainya lagi infrastruktur 
dan layanan sosial di Shanghai dan Beijing 
menjadi perhatian besar para pembuat 
kebijakan.
 Sistem pendaftaran rumah tangga 
“hukou” menjadi perangkat kebijakan 
terpenting untuk mengatur arus pekerja ini. 
Sistem ini mencakup empat aspek berikut.
•	 migrasi, khususnya ke wilayah-wilayah 

perkotaan, hanya diizinkan bila sesuai 
dengan pembangunan ekonomi.

•	 migrasi desa-ke-kota harus dikontrol 
secara ketat.

•	 Perpindahan antarwilayah dengan jumlah 
populasi yang seimbang tidak perlu 
dikontrol.

•	 Arus dari wilayah yang lebih besar 
ke yang lebih kecil atau antarwilayah 
pedesaan harus didorong.

 Dengan hukou, setiap individu di Cina 
memiliki satu tempat tinggal resmi, dan 
dokumen yang memverifikasi hal itu berfungsi 
mirip dengan paspor. orang diizinkan bekerja 
secara legal, menerima jaminan sosial yang 
mencakup layanan kesehatan, dan akses ke 
pembagian jatah makanan hanya di tempat 
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KoTAK 5.3.  Dari memfasilitasi ke melarang dan kemudian ke memfasilitasi (lagi) mobilitas tenaga kerja 
di Cina (lanjutan)

tinggal mereka. Perubahan dalam tempat 
tinggal yang resmi hanya diberikan dengan 
izin khusus, serupa dengan visa yang, dalam 
kasus ini, diberikan oleh otoritas lokal. Akan 
tetapi, bentuk-bentuk tertentu dari migrasi 
temporer yang legal dimungkinkan untuk 
memenuhi perubahan dalam permintaan akan 
tenaga kerja.
 Seiring dengan perubahan dalam 
preokupasi pemerintah Cina terhadap 
masalah perkotaan dan pertumbuhan 
laju urbanisasi, sistem hukou mengalami 
pengetatan atau pelonggaran—sebagai misal, 
dengan melonggarnya persyaratan tempat 
tinggal untuk menerima jatah makanan 
atau diperpanjangnya hak bagi kaum migran 
temporer. meski ada kontrol, tataran 
pelaksanaan yang lemah memungkinkan arus 
pekerja migran yang besar ke kota-kota untuk 
tinggal di sana dengan status “temporer”. 
malahan, dalam 30 tahun terakhir, permintaan 
akan angkatan kerja untuk menggerakkan 

kinerja pertumbuhan Cina yang spektakuler 
telah sangat banyak bergantung pada 
para migran yang menurut hukum bersifat 
temporer, namun dalam kenyataannya 
menjadi penghuni tetap kota.
 Dewasa ini, perpindahan orang dari 
wilayah pedesaan ke kota kembali meningkat. 
Satu dari lima tenaga kerja pedesaan 
bermigrasi, dan kaum migran menyusun 
sepertiga dari angkatan kerja perkotaan. Pada 
tahun 2005, rata-rata pendapatan di kota tiga 
kali lipat dari rata-rata di desa. mekanisasi 
pertanian juga menghasilkan surplus tenaga 
kerja pedesaan. Selain itu, industri Cina 
selalu membutuhkan tenaga kerja bertingkat 
keterampilan rendah.
 menyadari manfaat pertumbuhan 
dari memberi ruang pada tenaga kerja 
untuk berpindah secara bebas, pemerintah, 
dalam waktu beberapa tahun terakhir, telah 
melonggarkan sistem hukou, dan bahkan 
memfasilitasi migrasi. Larangan migrasi 

telah dikurangi. Pasar tenaga kerja telah 
menjadi lebih efisien. Keputusan mobilitas 
jauh lebih responsif terhadap faktor-faktor 
ekonomi.a Dimulai dengan rintisan di beberapa 
kotamadya, kaum migran dari wilayah 
pedesaan akan diberi akses ke layanan 
kesehatan dan jaring pengaman sosial, ke 
pelatihan, informasi pasar tenaga kerja, dan 
bantuan pencarian kerja, serta ke bantuan 
hukum jika terjadi pelanggaran oleh pihak 
pengusaha.
 Kajian mutakhir menunjukkan bahwa 
berbagai larangan itu telah mengakibatkan 
kerugian: banyak kota di Cina lebih kecil 
daripada yang seharusnya.b Di banyak area 
seperti Chengdu dan Chongqing, pemerintah 
kembali memfasilitasi migrasi desa-kota yang 
cepat (lihat Bab 7).

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
a. Poncet, 2006.
b. Au dan Henderson, 2006a.

tentunya dari wilayah pedesaan ke 
perkotaan. Orang yang berpendidikan 
lebih tinggi punya kemungkinan lebih 
besar untuk bermigrasi di dalam negara 
mereka sendiri (lihat Figur 5.4 dan 
5.5).24 Banyak kaum migran musiman 
dengan tingkat pendidikan rendah atau 
sama sekali tidak mempunyainya juga 
melakukan migrasi.25 Namun, pendidikan 
mendorong laju mobilitas tenaga kerja, 
dengan membuka kesempatan kerja 
lebih banyak dan membuat kaum migran 
memiliki pilihan lebih spesifik.26

 Pendidikan juga meningkatkan 
kemungkinan orang untuk pindah ke 
luar negeri. Migrasi internasional tenaga 
kerja terampil relatif terhadap tenaga 
kerja tidak terampil terus mengalami 
peningkatan sejak tahun 1970-an di 
semua kawasan dunia berkembang (lihat 
Figur 5.6). Proporsi tertinggi emigran 
terampil (sebagai persentase angkatan 

kerja terdidik) adalah di Afrika, Karibia, 
dan Amerika Tengah. Banyak negara di 
kawasan Amerika Tengah dan kepulauan 
Karibia yang lebih dari separuh warga 
lulusan universitasnya bekerja di luar 
negeri pada tahun 2000, dan hampir 
20 persen tenaga kerja terampil telah 
meninggalkan Afrika Sub-Sahara.27 
Hal ini bisa dijadikan bukti bahwa 
sumber daya manusia menjadi semakin 
mobil secara internasional—atau bahwa 
kebijakan migrasi “selektif ” di negara-
negara kaya menghasilkan bias dalam 
komposisi migrasi internasional kepada 
mereka yang terampil saja. Akan tetapi, 
peningkatan dalam migrasi tenaga 
kerja terampil disebabkan oleh tingkat 
pendidikan yang lebih tinggi di seluruh 
dunia, khususnya di negara-negara 
yang mengirim mayoritas migran 
internasional. Dalam pengertian relatif, 
perpindahan tenaga kerja terampil lintas 



21� Laporan Pembangunan Dunia 2009

Tabel �.3 Tingkat mobilitas tenaga kerja kerja sangat beragam di kawasan-kawasan dunia berkembang 

Negara dan tahun survei (diperingkat 
menurut stok migran)

Migran internal (% populasi 
usia kerja)

Migran saat ini (di bawah lima 
tahun, % dari populasi usia 

kerja total)
Migran saat ini (% migran 

internal)
Bosnia dan Herzegovina 2001
Paraguay 2001
Bolivia 2005
maroko 1998
Azerbaijan 1995
Honduras 2003
Venezuela 2004
republik Dem. Kongo 2005
republik Dominika 2004
Armenia 1999
mauritania 2000
Albania 2005
ekuador 2004
Vietnam 1992
rwanda 1997
Kolombia 1995
Kosta rika 2001
Brasil 2001
Sierra Leone 2003
nikaragua 2001
guatemala 2006
Haiti 2001
Argentina 2006
republik Kyrgyzstan 1997
rumania 1994
Kroasia 2004
Bulgaria 2001
Kamboja 2004
Tajikistan 2003
mongolia 2002
Kazakhstan 1996
madagaskar 2001
mozambik 1996
malawi 2005
mikronesia 2000

52,5
39,0
37,7
33,4
33,2
29,0
28,3
27,1
26,9
24,5
24,2
23,9
22,7
21,9
21,5
20,1
19,9
19,5
19,0
18,6
17,5
17,5
17,2
16,2
15,1
14,7
14,3
14,2

9,9
9,8
9,3
9,3
8,1
2,7
1,2

12,8
7,3
5,0
6,0

19,4
5,5
3,0
7,8
4,0

22,4
2,9
4,1
5,3
3,1
5,9
5,3
2,5
3,3
3,7
3,1
3,3
2,8
1,4
4,7
1,9
1,2
1,4
2,8
1,5
0,0
1,4
0,0
0,0
1,1
0,3

24,5
18,7
13,3
18,1
58,4
19,2
10,7
28,9
14,9
91,7
12,0
17,3
23,4
14,3
27,6
26,3
12,4
16,7
19,3
16,9
19,1
15,8

8,1
29,2
12,8

8,0
10,0
19,4
15,7

0,4
14,7

0,0
0,2

43,2
23,6

Sumber : Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009, estimasi menggunakan survei-survei rumah tangga.
Catatan: Migran internal adalah individu-individu yang tidak bertempat tinggal di distrik yang sama dengan tempat mereka dilahirkan. Definisi ini tidak memasukkan orang yang kembali ke daerah asal 
sebagai migran—yaitu, orang yang pergi dari tempat mereka dilahirkan di masa lalu, tetapi kembali pada waktu survei. Migran saat ini berarti mereka yang bermigrasi dalam lima tahun sebelum tahun 
survei.

batas nasional tetap cukup konstan 
sebagai persentase dari stok tenaga kerja 
terampil di negara-negara asal. Alih-alih 
sumber daya manusia menjadi lebih 
mobil, yang terjadi sesungguhnya adalah 
lebih banyaknya sumber daya manusia 
yang tersedia, mendorong volume 
migrasi yang lebih besar.28

 Kemajuan telekomunikasi serta 
bentuk-bentuk teknologi informasi 
dan komunikasi lain telah memisahkan 

mobilitas sumber daya manusia dari 
mobilitas tenaga kerja. Dalam tren yang 
kemungkinan akan terus meningkat, 
lebih banyak jasa dalam proses produksi 
industri yang berbasis di negara-negara 
kaya “direlokasi” ke negara-negara 
berpendapatan rendah dan menengah, 
di mana sumber daya manusianya lebih 
murah. Apa yang mulai dengan ekspor 
pengembangan peranti lunak dan jasa 
pemeliharaan dari kota Bangalore di 
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India ke berbagai perusahaan di seluruh 
penjuru dunia telah berkembang menjadi 
perdagangan jasa yang besar yang 
membutuhkan beragam keterampilan—
dari komunikasi pelanggan yang 
sederhana, terutama dari negara-negara 
seperti India dan Filipina di mana bahasa 
Inggris dipakai secara luas, hingga 
pembukuan keuangan, dan pemeliharaan 
komputer. Namun demikian, belum ada 
cukup bukti bahwa ekspor sumber daya 
manusia “nonlahiriah” melalui jaringan 
telepon dan Internet itu akan mampu 
menggantikan arus tenaga kerja terampil. 
Akan tetapi, dengan menciptakan 
kemungkinan untuk memisahkan 
sumber daya manusia dari tenaga kerja, 
teknologi informasi dan komunikasi 
telah lebih jauh meningkatkan mobilitas 
keterampilan relatif terhadap orang.

Mobilitas tenaga kerja: 
belajar dari satu generasi 
analisis 
Sampai belum lama ini, dua aliran 
literatur ekonomi—migrasi tenaga kerja 
dan pertumbuhan ekonomi, masing-
masing dengan dampak yang besar 
pada para pembuat kebijakan di negara 
berkembang—telah berjalan dalam 
lajur yang berbeda dan terpisah. Akan 
tetapi, sebagaimana ditunjukkan dalam 
argumen dan bukti tentang ekonomi 
aglomerasi di Bab 4, dua fenomena 
ini sejatinya saling terkait secara erat 
di dunia nyata. Mobilitas tenaga kerja 
dan migrasi sukarela merupakan sisi 
manusiawi dari cerita aglomerasi.
 Seperti pada perusahaan, ekonomi 
lokalisasi dan urbanisasi muncul dari 
limpahan pengetahuan antarorang yang 
tinggal pada jarak yang berdekatan 
(dalam proksimitas). Oleh karena alasan 
ini, orang sering kali lebih produktif 
secara ekonomi manakala berada bersama 
orang lain, khususnya untuk mereka 

yang memiliki keterampilan. Migrasi 
dan aglomerasi saling menegaskan. 
Entah ini adalah aglomerasi di tempat-
tempat maju dalam suatu area geografis, 
di wilayah-wilayah maju dalam suatu 
negara, atau di negara-negara maju 
dalam suatu kawasan, sumber daya 
manusia mengalir ke berbagai tempat 
yang secara ekonomis lebih maju atau 
menguntungkan. Dalam skala yang 
sangat spasial, migrasi merupakan cara 
orang yang berinvestasi pada pendidikan 
d an  ke te r ampi l an  me mp e rol eh 
keuntungan dari investasinya.
 Satu wawasan penting dalam 
literatur aglomerasi—bahwa sumber 
daya manusia memperoleh keuntungan 
yang lebih tinggi di mana jumlahnya 
banyak—kurang diperhatikan oleh 
literatur tentang migrasi tenaga kerja. 
Terokupasi oleh masalah pengangguran 
dan kekumuhan di kota-kota di Selatan 
yang berkembang dengan cepat, 
penelitian awal mengenai migrasi 
tenaga kerja menganjurkan pelarangan.29 
Banyak pemerintah yang bertindak 
berdasar anjuran ini, mengembangkan 
berbagai kebijakan yang membatasi 
migrasi, tetapi dampaknya kecil saja: 
arus orang dari desa ke kota dan dari 
provinsi tertinggal ke yang maju, terus 
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Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009, berdasarkan survei-survei rumah tangga terpilih.
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KoTAK 5.4. Kebijakan ketenagakerjaan dan sosial menghambat 
migrasi di Eropa Timur—tidak baik bagi 
pertumbuhan

migrasi internal mengalami peningkatan 
di beberapa negara di eropa Timur dan 
Asia Tengah pada awal transisi dari 
perekonomian terpimpin. Akan tetapi, ini 
hanya menjadi fenomena sesaat. Sebagian 
besar peningkatan yang tiba-tiba dalam 
migrasi di Persemakmuran negara-negara 
merdeka ini tampaknya didorong oleh 
kembalinya orang ke kampung halaman 
etnis mereka dan perginya para pekerja 
dari wilayah-wilayah di mana mereka 
dikirim oleh pemerintah pusat. Lebih dari 
1 juta orang melakukan relokasi dari 
Siberia dan rusia Utara dan Timur Jauh 
ke belahan Federasi rusia yang lebih 
tengah, sekitar 12 persen dari populasi 
di area ini.
 Perpindahan ini mungkin memiliki 
motif dan caranya sendiri. migrasi telah 
melambat terlepas dari kesenjangan 
pendapatan dan kualitas hidup. Kaum 
migran internal di republik Ceko, Polandia, 
dan republik Slovakia merepresentasikan 
tak sampai 0,5 persen dari populasi usia 
kerja, jauh di bawah dari 1,5 persen di 
Jerman dan hampir 2,5 persen di Prancis, 
Belanda, dan Inggris.
 orang pada usia kerja di wilayah-
wilayah eropa yang secara ekonomis 
miskin tidak mau pindah terutama karena 
berbagai tunjangan menganggur dan 
bantuan sosial yang mengurangi tekanan 
untuk bermigrasi dari daerah tersebut. 
menurut asuransi masa menganggur 
Polandia, pekerja yang memenuhi syarat 
memperoleh tunjangan yang lumayan 
selama kurun waktu yang berkisar 
dari enam bulan di wilayah-wilayah 
dengan tingkat pengangguran rendah 
hingga 18 bulan di area dengan tingkat 
pengangguran yang tinggi. Selain itu, 

pekerja menganggur yang sudah mendekati 
usia pensiun berhak menerima tunjangan 
prapensiun. rumah tangga-rumah tangga 
yang memiliki pendapatan rendah juga 
berhak mendapatkan tunjangan bantuan 
sosial berjaminan. Kebijakan perumahan 
membuat orang tambah malas bermigrasi. 
Selama masa transisi, rumah-rumah 
biasanya diserahkan kepada penghuninya 
pada biaya yang sangat rendah atau malah 
gratis. Jadi, biaya tinggal di rumah sendiri 
rendah. Pada waktu yang sama, kontrol 
sewa semakin membuat orang enggan 
membangun rumah baru, mengerek biaya 
perumahan di kawasan-kawasan yang 
secara ekonomi sedang meluas. Biaya 
perumahan yang tinggi di tempat yang 
secara ekonomi makmur dapat merongrong 
pendapatan yang mungkin diharapkan 
pekerja migran dari migrasi.
 yang juga menghambat migrasi 
adalah upah minimum seragam yang tanpa 
memerhatikan biaya hidup, perjanjian daya 
tawar kolektif, dan hukum perlindungan 
kerja. Di kawasan-kawasan lain di mana 
ekonomi informal lebih dominan, regulasi 
pasar tenaga kerja tidak begitu mengikat. 
Akan tetapi, di perekonomian yang dulunya 
terpimpin di eropa Tengah dan Timur, 
upah minimum dan regulasi perlindungan 
kerja penting. Di Polandia, di mana upah 
minimumnya relatif tinggi, penetapan 
standar nasional tampaknya menghalangi 
migrasi pekerja dari wilayah-wilayah yang 
secara ekonomis miskin. Di kawasan-
kawasan lain, di mana upah minimum legal 
relatif rendah, hal itu tampaknya tidak 
memiliki pengaruh yang sama terhadap 
mobilitas tenaga kerja internal.

Sumber: Dillinger 2007, Paci, dkk. 2007.

berlangsung. Satu-satunya dampak 
larangan tersebut adalah hilangnya 
kesempatan untuk pertumbuhan 
ekonomi dan melambatnya konvergensi 
dalam standar hidup antara wilayah yang 
maju dan tertinggal.
 Meningkatnya pengembalian 
p a d a  sk a l a  d an  l i mp a han  d ar i 
pengelompokan—khususnya limpahan 
sumber daya manusia—menegaskan hasil 
pertumbuhan dan kesejahteraan dari 
berbagai kebijakan yang memfasilitasi 
perpindahan tenaga kerja dari wilayah 
tertinggal ke wilayah maju. Implikasinya 
bagi kebijakan sangat besar. Alih-alih 
merupakan suatu gelombang yang 
bersifat destruktif bagi umat manusia, 
membengkaknya arus orang dari desa 
ke kota dapat menjadi pendongkrak bagi 
pertumbuhan ekonomi dan konvergensi 
kesejahteraan. Bergerak dari skala 
spasial lokal, ke tingkat nasional, dan 
kemudian internasional, keuntungan dari 
pengelompokan sama—dan persoalan 
yang dihadapi oleh para pembuat 
kebijakan bertambah kompleks. Secara 
sederhana, pemerintah tidak ingin 
kehilangan orang dan sumber daya 
manusia.
 Teori ekonomi saat ini mengakui 
bahwa pemerintah semestinya tidak 
menghalangi atau menahan orang. 
Daya tarik aglomerasi di tempat-
tempat yang menawarkan kemakmuran 
hidup terlalu kuat untuk dilawan oleh 
kekuatan lain. Aspek lain dari daya 
tarik aglomerasi telah banyak dikaji 
oleh para ekonom, tetapi sering kali 
diabaikan oleh pemerintah. Kaum 
migran yang pindah ke kota, ke wilayah 
yang lebih maju, atau ke negara lain 
yang lebih kaya jarang yang kemudian 
memutuskan hubungan sama sekali 
dengan tempat asal mereka. Sebagian 

besar migran menjalin hubungan yang 
erat dan aktif dengan komunitas asal 
mereka dan mengirimkan remiten, 
dan yang mereka berikan lebih dari 
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Figur �.� Migrasi dari negara-negara berkembang semakin didominasi tenaga 
kerja terampil
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sekadar remiten. Mereka menyediakan 
informasi dan bantuan teknis, harapan 
akan pemerintahan yang lebih baik, 
dan hubungan dengan pasar-pasar 
terkemuka. Pemerintah-pemerintah 
negara asal yang membuat kebijakan 
yang tepat dapat menangkap peluang 
positif ini untuk pertumbuhan yang lebih 
pesat dan konvergensi yang lebih cepat 
dalam standar hidup.
Teori migrasi saat ini menyadari 
keuntungan dari aglomerasi

Gagasan para ekonom mengenai apa 
yang memotivasi orang untuk pindah 
dan apa arti dari perpindahan semacam 
itu berasal dari teori pertumbuhan 
ekonomi dan konvergensi. Entah 
dibahasakan dalam sebuah kerangka 
klasik30 atau dalam model mutakhir 
“pertumbuhan endogenus”,31 di mana 
orang bebas untuk pindah, mereka akan 
pindah untuk mencari lokasi-lokasi yang 
menawarkan upah yang lebih tinggi. 
Oleh karena upah yang tinggi di tempat 
tujuan mencerminkan kelangkaan 
awal dalam hal pekerja relatif terhadap 
modal—atau modal awal yang besar per 
pekerja—kedatangan para migran baru 
akan memperlambat akumulasi modal 
per pekerja dan pertumbuhan upah. 
Sebaliknya, akumulasi modal per pekerja 
di tempat-tempat yang ditinggalkan 
kaum migran akan meningkat seiring 
kepergian mereka,  mempercepat 
pertumbuhan upah bagi para pekerja 
yang ditinggalkan. Dengan mekanisme 
ini, pendapatan di lokasi-lokasi yang 
berbeda diperkirakan pada akhirnya 
nanti akan mengalami konvergensi,
 Teori-teori migrasi tenaga kerja 
yang pertama berasal dari analisis 
atas pertumbuhan ekonomi di negara 
berkembang.32 Teori-teori awal ini 
membagi  perekonomian negara 
berkembang menjadi sektor pedesaan 
yang agraris tradisional dan sektor 
manufaktur modern yang berpusat di 
perkotaan. Gagasan utamanya adalah 
bahwa dengan pembangunan ekonomi, 
khususnya dengan mekanisasi pertanian 
yang progresif, tenaga kerja di pedesaan 
selalu berada dalam status surplus. Akan 
tetapi, di sektor manufaktur modern yang 
sedang tumbuh tidak. Jadi, di wilayah 
pedesaan, setiap tambahan tenaga 
kerja, tak peduli apa talenta bawaannya 
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atau tingkat pendidikannya, memiliki 
produktivitas marginal nol, tetapi tiap-
tiap dari mereka memiliki potensi 
produktivitas marginal yang positif di 
sektor manufaktur. Ini menghasilkan 
perbedaan dalam hal pendapatan 
dan menjadi sebuah insentif untuk 
bermigrasi dari pedesaan ke perkotaan 
guna bekerja dalam sektor manufaktur. 
Pertanian menyuplai tenaga kerja dalam 
jumlah tak terbatas ke manufaktur, dan 
transfer tenaga kerja antara kedua sektor 
tersebut berlangsung melalui migrasi 
desa-kota. Migrasi ini terus terjadi 
sampai “pengangguran terselubung” di 
pedesaan terserap sektor manufaktur di 
wilayah perkotaan.
 Perpindahan dari wilayah pedesaan 
ke perkotaan dianggap baik bila disertai 
pertumbuhan ekonomi. Dalam apa 
yang dikenal sebagai kelas model-model 
migrasi Todaro,33 kaum migran prospektif 
memutuskan apakah akan pindah atau 
tidak dengan membandingkan upah 
yang diharapkan akan didapatkan 
di perkotaan dan upah yang mereka 
peroleh di kampung halaman, setelah 
memperhitungkan biaya pindah dan 
mencari kerja.34 Fitur kunci dalam model-
model Todaro awal adalah bahwa tingkat 
pertumbuhan ekonomi—dan, secara 
lebih luas, tingkat penciptaan lapangan 
kerja di sektor manufaktur modern—
diasumsikan tetap dan merupakan 
variabel independen di dalamnya. 
Kerangka klasik ini—dengan tingkat 
pertumbuhan ekonomi dan tingkat 
penciptaan lapangan kerja konstan di 
sektor manufaktur yang ditentukan 
s ecara  eks ogenus—menje laskan 
peningkatan pengangguran urban di 
kota-kota seperti Nairobi. Namun, ia 
juga menciptakan apa yang kemudian 
dikenal sebagai Paradoks Todaro: setiap 

kebijakan yang dimaksudkan untuk 
memperbaiki perekonomian perkotaan 
dapat mengakibatkan lebih banyak 
pengangguran urban sebab perbaikan 
tersebut akan mendorong lebih banyak 
migrasi dari wilayah-wilayah pedesaan.
 Tidak banyak model ekonomi 
yang memiliki dampak pada para 
pembuat kebijakan di negara-negara 
berkembang sebesar teori migrasi tenaga 
kerja awal ini. Di segenap belahan dunia 
berkembang, secara khusus di Asia 
Selatan dan Afrika Sub-Sahara, Paradoks 
Todaro menjadi landasan bagi disinsentif 
yang kuat dan bahkan pembenaran bagi 
larangan untuk perpindahan tenaga 
kerja.35 Model Todaro menyatakan 
bahwa pelarangan migrasi internal yang 
melebihi kapasitas yang ditawarkan 
sektor manufaktur dapat meningkatkan 
kesejahteraan nasional sebab output baik 
dalam pertanian maupun manufaktur 
dapat dipertahankan pada tataran yang 
optimal.
 Namun demikian, pada akhir 
tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, 
para ekonom mulai mempertanyakan 
model-model klasik ini,  sembari 
menunjukkan berbagai kelemahan dari 
kerangka Todaro, yang tidak mampu 
menjelaskan hakikat perpindahan 
tenaga kerja yang dinamis. Kerangka 
ini meminimalkan perbedaan pada 
selera akan risiko di antara para migran 
prospektif. Ia tidak memperhitungkan 
perbedaan dalam tingkat pendidikan dan 
bagaimana hal ini dapat memengaruhi 
usaha untuk mencari pekerjaan. Ia 
mengabaikan motivasi yang mendukung 
dan karakteristik rumah tangga yang 
memengaruhi pilihan suatu keluarga 
mengenai siapa yang akan bermigrasi. 
Kerangka model Todaro ini pun gagal 
mempertimbangkan kemungkinan 
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KoTAK 5.5 Dari Lewis ke Lucas: perspektif ekonomi tentang 
migrasi telah berubah

Wawasan ekonomi yang memiliki dampak 
paling besar terhadap cara para pembuat 
kebijakan memandang migrasi berasal 
dari sumber yang sama, dalam teori-teori 
pertumbuhan ekonomi. evolusi pemikiran 
ekonomi mengenai migrasi—dan secara 
khusus tentang manfaat pertumbuhan dari 
mengumpulnya tenaga kerja dan talenta 
di kota—membentang antara dua ekonom 
pemenang Hadiah nobel, W. Arthur Lewis 
dan robert e. Lucas, Jr.
 Lewis meletakkan landasan bagi 
kajian tentang migrasi tenaga kerja dengan 
model dua-sektor pertumbuhan ekonomi 
di negara berkembang. namun, para 
teoretikus yang mengkaji pertumbuhan 
ekonomi sejak Lewis mengambil jalan yang 
berbeda dari mereka yang menggunakan 
wawasannya untuk secara sempit 
berfokus pada migrasi tenaga kerja.
 model-model migrasi klasik yang 
diinspirasi oleh Lewis mengasumsikan 
tingkat pertumbuhan ekonomi yang 
konstan dan ditentukan secara eksogenus. 
Sebaliknya, para teoretikus pertumbuhan 
baru—yang diinspirasi oleh pandangan Lucas 
mengenai adanya limpahan eksternal positif 
dari pengelompokan sumber daya manusia—
menginternalisasi pertumbuhan dalam 
model-model yang memungkinkan bagi 
pengembalian pada skala yang meningkat. 
Teori klasik menganggap bahwa setiap 
migran tambahan berarti berkurangnya 
probabilitas keterserapan pada suatu 
pekerjaan, meningkatnya pengangguran 
perkotaan, dan naiknya biaya karena 
kemacetan. Para teoretikus pertumbuhan 
baru dan pengusung ekonomi aglomerasi 
urban membayangkan bahwa dalam diri 
setiap migran tambahan itu ada sumber 
daya manusia baru untuk menggerakkan 
mesin aglomerasi pertumbuhan.
 P a d a  t a h u n  2 0 0 2 ,  L u c a s 
menjembatani dua pandangan yang berbeda 
dalam literatur pembangunan ini dalam 
sebuah kajian teoretis mengenai migrasi 
dari wilayah pedesaan ke perkotaan di 
negara-negara berpendapatan rendah 

dan menengah.a Dia menjelaskan transfer 
tenaga kerja dari sektor tradisional, yang 
memanfaatkan teknologi intensif tanah, 
ke sektor modern intensif-sumber daya 
manusia, dengan potensi pertumbuhan 
ekonominya yang tak terbatas. Dalam 
model Lucas, kota adalah tempat di mana 
para imigran baru dapat mengakumulasi 
keterampilan yang dibutuhkan oleh 
teknologi produksi modern. Dalam 
kesimpulan makalahnya, merujuk pada 
daya tarik kota yang disebabkan oleh hasil 
aglomerasi, dia menulis:
 
 “ B a h k a n  d i  n e g a r a - n e g a r a 

pascakolonial yang memiliki tingkat 
perkembangan cepat, perjalanan 
dari 90 persen ekonomi pertanian ke 
90 persen perkotaan membutuhkan 
waktu berdasawarsa. oleh karena 
setiap orang memiliki opsi untuk 
bermigrasi lebih awal daripada nanti-
nanti, sesuatu harus dilakukan dari 
waktu ke waktu untuk membuat kota 
sebagai tujuan yang semakin baik.”b

 
 Wawasan baru dari teori-teori 
yang mengakui adanya limpahan dari 
sumber daya manusia yang berkumpul 
atau mengelompokkan adalah bahwa, 
meski pengembalian pada skala di sektor 
pertanian tetap, pengembalian pada skala 
di sektor manufaktur dan jasa meningkat. 
Implikasi kebijakan dari menganut satu 
pandangan dan bukannya yang lain sangat 
berbeda. Seorang pembuat kebijakan 
yang menganut pandangan klasik akan 
melarang perpindahan tenaga kerja dari 
desa ke kota, baik kecil maupun besar. 
Sebaliknya, seorang pembuat kebijakan 
yang menyadari adanya manfaat eksternal 
dari sumber daya manusia akan melakukan 
hal yang persis berkebalikan, memfasilitasi 
migrasi dan pengelompokan, khususnya 
untuk tenaga kerja yang terampil.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
a. Lucas Jr. 2004.
b. Lucas Jr. 2004.

migrasi untuk mencari pekerjaan di 
perekonomian informal kota dan daya 
tarik yang disebabkannya terlepas dari 
sektor manufaktur modern.36

 Sejalan dengannya, beberapa 
ekonom pada pertengahan tahun 1980-an 
mulai berpikir secara berbeda mengenai 
pertumbuhan ekonomi, terutama dengan 
merumuskan ulang bagaimana berbagai 
model pertumbuhan klasik memandang 
kemajuan teknis. Sumber daya manusia 
dan gagasan berbeda dari faktor-faktor 
produksi lain—mereka menunjukkan 
p e n g e m b a l i a n  p a d a  s k a l a  y a n g 
meningkat.37 Oleh karena pembentukan 
gagasan dan sumber daya manusia pada 
dasarnya merupakan aktivitas sosial—
mengumpulkan orang dengan cara yang 
tidak dapat diperbandingkan dengan 
proses mengakumulasi model fisik—
model-model ini dapat menjelaskan 
mengapa kota penting. Mereka juga 
dapat menjelaskan mengapa sumber daya 
manusia dan keuangan tidak pindah dari 
tempat di mana ia sudah berlimpah—
negara kaya, kawasan maju dalam suatu 
negara, dan kota—ke tempat di mana ia 
langka—negara miskin, kawasan tertinggal 
dalam suatu negara, dan komunitas 
pedesaan.38

 Jika ada efek eksternal  dari 
berkumpul atau berkelompoknya 
sumber daya manusia, kota dapat dengan 
cepat bergerak dan mempertahankan 
pertumbuhan ekonomi. Walaupun para 
pakar perkotaan telah lama memiliki 
pandangan demikian,39 hal ini masih 
relatif baru bagi kalangan ekonom. Para 
peneliti ekonomi perkotaan secara antusias 
mencoba mengembangkan teori tentang 
efek eksternal yang positif dari limpahan 
sumber daya manusia. Kajian-kajian 
teoretis dan empiris berusaha menghitung 
seberapa besar dampak peningkatan 
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stok agregat sumber daya manusia 
di suatu kota terhadap produktivitas, 
upah, dan harga tanah.42 Bukti mulai 
terkumpul tentang manfaat sosial pada 
pendidikan yang terkonsentrasi di 
wilayah-wilayah geografis tertentu, 
mendukung argumen tentang lebih 
baiknya konsentrasi aktivitas ekonomi, 
jika bukan pengelompokan tenaga kerja 
secara khusus.43

 Argumen-argumen ini tidak dengan 
sendirinya bisa masuk ke literatur migrasi 
arus utama sampai peralihan abad ini. Ini 
mungkin sedikit mengejutkan: asumsi-
asumsi mendasar untuk model migrasi 
klasik berlawanan dengan yang dianut 
oleh para teoretikus pertumbuhan baru 
dan mereka yang menekankan ekonomi 
aglomerasi (lihat Kotak 5.5).

Migrasi, pertumbuhan, dan 
kesejahteraan: divergensi atau 
konvergensi?
Dalam dunia dengan pengembalian 
pada skala yang meningkat, akankah 
migrasi selektif yang sukarela membawa 
pada divergensi atau konvergensi 
ekonomi? Banyak kajian empiris dari 
negara-negara berkembang dan maju 
mendukung konsensus baru bahwa 
pemerintah tidak seharusnya melihat 
perpindahan penduduk internal sukarela 
sebagai sebuah ancaman. Malah, 
migrasi internal menawarkan kepada 
masyarakat sebuah kesempatan untuk 
pertumbuhan ekonomi dan konvergensi 
kesejahteraan.
 Berkebalikan dengan konsensus 
te nt ang  m i g r as i  d a l am  ne ge r i , 
keuntungan dan kerugian dari migrasi 
internasional masih menjadi subjek 
perdebatan. Pentingnya tempat dalam 
menentukan keuntungan atas investasi 
individu dalam sumber daya manusia 

secara paling dramatis teramati dalam 
perbedaan tindakan menyeberang 
batas nasional bagi pendapatan yang 
akan diperolehnya. Seorang warga 
Bolivia dewasa dengan sembilan tahun 
pendidikan di Bolivia akan mendapatkan 
sekitar 460 dolar per bulan dalam dolar 
yang merefleksikan daya beli dengan 
harga AS. Namun, seseorang dengan 
latar pendidikan, talenta, dan motivasi 
yang sama akan memperoleh 2,7 kali 
lebih banyak bila dia bekerja di Amerika 
Serikat. Seorang Nigeria yang 8 tahun 
belajar di Nigeria akan menghasilkan 8 
kali lebih banyak jika bekerja di Amerika 
Serikat alih-alih di negara asalnya. 
“Premi tempat” ini besar di seluruh 
penjuru dunia berkembang.42 Walaupun 
manfaat bagi seorang individu untuk 
bermigrasi dari negara miskin ke negara 
kaya besar dan jelas, apakah arus tenaga 
kerja terampil keluar dari negara-negara 
berkembang akan lebih membantu atau 
menghambat pertumbuhan dan prospek 
konvergensi mereka? Hasilnya masih 
bisa diperdebatkan.
 Ya n g  t i d a k  d i p e r d e b at k a n 
adalah semakin besarnya volume 
pendapatan yang dikirimkan sebagai 
remiten internasional,  yang kini 
melampaui semua arus modal lain 
yang mengalir ke negara-negara miskin 
dan berpendapatan menengah. Pada 
tahun 2007, arus remiten ke banyak 
negara berkembang lebih besar daripada 
investasi asing langsung dan ekuitas.43 
Jumlah ini barulah aliran remiten yang 
dapat diamati oleh pemerintah dan 
para peneliti—sepersekian dari yang 
sesungguhnya dikirimkan melalui 
berbagai saluran formal dan informal. 
Memungkinkan arus tenaga kerja 
terampil dan tidak terampil lintas batas 
nasional yang lebih bebas akan lebih 
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mampu mengurangi kemiskinan di 
negara-negara berkembang daripada 
kebijakan dan inisiatif mana pun yang 
lain.44

 Migrasi tenaga kerja mendorong 
pertumbuhan. Dalam lingkup domestik, 
bukti yang semakin banyak menunjukkan 
bahwa migrasi tenaga kerja mampu 
meningkatkan prospek pendapatan dari 
orang yang pindah. Bukti yang sama juga 
menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja 
menyumbang bagi pertumbuhan agregat 
dengan cara memperbaiki distribusi 
tenaga kerja, yang lalu mendorong 
konsentrasi. Dengan pengelompokan 
keterampilan dan talenta, migrasi 
menciptakan limpahan aglomerasi. Di 
Inggris, perkiraan premi upah jangka 
panjang untuk pria yang bermigrasi 
adalah sekitar 14 persen, dan untuk 
perempuan sekitar 11 persen.45 Premi 
upah yang berkisar antara 7 sampai 
11 persen ditemui di antara kaum 
migran internal di Amerika Serikat.46 
Hasil yang diperoleh oleh para migran 
individual ini kemudian mewujud atau 
menerjemah dalam hasil yang dirasakan 

oleh perekonomian secara lebih luas. Di 
banyak negara, tingkat mobilitas tenaga 
kerja internal yang tinggi terkait erat 
dengan periode pertumbuhan ekonomi 
yang stabil, sebagaimana terjadi di 
Amerika Serikat dari tahun 1900 sampai 
2000,47 Brasil dari tahun 1950 hingga 
1975,48 Jepang dari tahun 1950 sampai 
1975,49 Korea Selatan dari tahun 1970 
sampai 1995,50 dan Cina dari tahun 
1980 sampai 2005. Di antara beberapa 
negara berkembang yang memiliki 
volume migrasi internal dari berbagai 
survei rumah tangga yang bisa saling 
dibandingkan, sebuah keterkaitan yang 
positif ditemukan antara mobilitas 
tenaga kerja internal dan pertumbuhan 
ekonomi (lihat Figur 5.7).
 Penelitian di Bangladesh, Cina, 
Filipina, dan Vietnam menunjukkan 
bahwa migrasi internal telah membantu 
menggerakkan pertumbuhan.51 Di 
Brasil, migrasi internal meningkatkan 
p r o d u k t i v i t a s  d e n g a n  c a r a 
memungkinkan para produsen untuk 
menarik keuntungan dari aglomerasi.52 
Sebaliknya, di Cina, larangan perpindahan 
tenaga kerja menghambat pertumbuhan 
karena membatasi perkembangan kota. 
Oleh karena kota-kota di Cina secara 
artifisial terus dibuat tetap lebih kecil 
daripada yang semestinya, negara 
tersebut kehilangan potensi untuk 
memajukan kesejahteraan rakyatnya 
karena hilangnya tingkat pertumbuhan 
yang lebih tinggi.53 Di India, larangan 
perpindahan tenaga kerja pada masa lalu 
mungkin mampu tetap membuat kota-
kotanya lebih kecil, tetapi juga lebih tidak 
efisien, dan yang hilang adalah peluang 
untuk pertumbuhan (lihat Kotak 5.6).54 
Kaum migran internal jelas merupakan 
kalangan yang aktif secara ekonomi. 
Di 24 dari 35 negara yang memiliki 
indikator yang bisa diperbandingkan, 
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Figur �.� Mobilitas tenaga kerja internal dan pertumbuhan ekonomi berjalan 
beriringan

Kaum migran sebagai % dari populasi

Pertumbuhan PDB per kapita pada tahun sebelum survei
Sumber: Tim inti Laporan Pembangunan Dunia 2009 membuat estimasi dengan menggunakan survei-survei rumah tangga 
pilihan.
Catatan: Penanda menunjukkan luas wilayah negara.b. Penanda adalah sudut kiri atas, yaitu Venezuela pada tahun 2004.
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KoTAK 5.6.  Larangan implisit terhadap mobilitas: hak menurut tempat dan divisi di India

Hambatan kebijakan terhadap mobilitas 
internal di India diterapkan lebih melalui omisi 
daripada komisi, mencontohkan larangan yang 
sifatnya implisit atas migrasi di banyak negara 
berkembang. Kebijakan-kebijakan yang ada 
saat ini tidak memungkinkan masyarakat untuk 
dapat sepenuhnya mengambil keuntungan dari 
mobilitas tenaga kerja. Biaya dan risiko migrasi 
bisa secara signifikan ditekan melalui fleksibilitas 
yang lebih besar pada cara masyarakat dapat 
memanfaatkan layanan publik dan hak-hak 
sosial, dan pada pemberian bantuan khusus pada 
populasi yang mobil. Sikap negatif mengenai 
pemerintah dan sikap masa bodoh pada 
manfaat mobilitas populasi telah menyebabkan 
migrasi dipandang sebelah mata sebagai sebuah 
kekuatan dalam pembangunan ekonomi.
 Bukti mutakhir menunjukkan bahwa 
mobilitas populasi di India—yang stabil pada 
tahun 1970-an dan 1980-an—meningkat. 
Sensus India tahun 1961 mengelompokkan 
33 persen penduduknya sebagai kaum migran 
internal—orang yang tinggal dan bekerja 
di tempat di mana dia tidak dilahirkan. 
Persentase migran lebih besar di kota (sekitar 
40 persen dari penduduk) daripada di desa 
(kurang-lebih 30 persen). Akan tetapi, arus 
migran terbesar—dalam distrik, antardistrik, 
dan antarnegara bagian—adalah dari wilayah 
pedesaan tertinggal ke wilayah pedesaan 
yang maju. Sejak tahun 1960-an, volume arus 
migrasi desa-ke-desa lebih dari dua kali lipat 
dari volume arus migrasi terbesar selanjutnya, 
dari desa ke kota. migrasi desa-desa menyusun 
kurang-lebih 62 persen dari seluruh migrasi 
pada tahun 1999-2000. Para pekerja dari 
negara-negara bagian tertinggal seperti Bihar, 
orissa, rajasthan, dan Uttar Pradesh secara 
rutin datang ke negara-negara revolusi hijau 
yang maju seperti gujarat, maharashtra, dan 
Punjab untuk bekerja di sektor pertanian.
 Di India, baik jarak maupun divisi 
membatasi mobilitas tenaga kerja. Tingkat 
perpindahan tertinggi tercatat terjadi di dalam 
distrik yang sama. Arus migrasi antarnegara 
bagian lebih kecil lagi. Semenjak tahun 2001, 
telah terjadi perlambatan dalam migrasi 
permanen atau jangka panjang (lihat peta kotak). 
Persentase kaum migran antarnegara bagian 
yang kemudian tinggal secara permanen (seumur 
hidup)—sekitar 4 persen—jauh lebih rendah 
daripada populasi migran total. Sebagian besar 

dari para migran permanen ini tinggal di kota. 
Selain jarak geografis, perbedaan yang besar 
dalam hal budaya dan bahasa dapat membuat 
orang semakin enggan pergi jauh meninggalkan 
kampung halamannya.
 Walaupun data yang resmi mengindikasikan 
adanya perlambatan dalam migrasi desa-kota 
permanen, berbagai kajian mikro menemukan 
bahwa migrasi sirkular muncul sebagai bentuk 
migrasi yang dominan di antara orang miskin. 
migran jangka pendek diperkirakan berjumlah 
12,6 juta orang, tetapi kajian-kajian mikro 
mutakhir menyebut angka yang lebih besar, 30 
juta, dan itu pun terus meningkat.
 manfaat ekonomi dari migrasi tidak 
selalu disadari oleh para pembuat kebijakan. Dua 
bentuk kebijakan telah diterapkan di India untuk 
menghadapi migrasi. respons pertama adalah 
meningkatkan volume lapangan pekerjaan di 
pedesaan, sebagai upaya untuk menghentikan 
laju perpindahan orang keluar dari sana. Kebijakan 
ini secara tersirat mengasumsikan bahwa sektor 
pertanian yang melemah merupakan penyebab 
migrasi-keluar dan perbaikan peluang kerja 
di wilayah pedesaan yang tertinggal dapat 

mengurangi atau bahkan membalik arus migrasi. 
Di sini, langkah-langkahnya mencakup, antara 
lain, national rural employment guarantee 
Program yang baru-baru ini diperkenalkan, yang 
menjanjikan 100 hari kerja dengan upah pada 
satu anggota dewasa dari setiap rumah tangga 
pedesaan yang mau melakukan pekerjaan 
manual tertentu, berbagai program yang 
bertujuan memperbaiki produktivitas pertanian, 
serta program-program untuk mengembangkan 
kota kecil dan sedang.
 respons kebijakan yang kedua bersifat 
implisit. oleh karena diyakini berefek negatif, 
pemerintah daerah terus bersikap keras terhadap 
para migran, sementara para pengusaha 
banyak yang tak mengindahkan hukum yang 
melindungi hak dan kebutuhan mereka. Dalam 
banyak kasus, kebijakan kesejahteraan dan 
layanan sosial lebih diarahkan pada penduduk 
asli. Hal ini diperlihatkan dalam penjaminan 
hak atas atau akses ke layanan sosial, subsidi 
perumahan, pembagian jatah makanan, dan 
berbagai fasilitas publik lain yang penting bagi 
masyarakat pekerja miskin yang dikaitkan 
dengan lokasi.

Jumlah migrasi antarwilayah Total migrasi

8.969.367
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Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia dan overseas Development Institute 2006.
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kaum migran punya kemungkinan 
yang sama atau lebih besar daripada 
penduduk lokal pada usia kerja untuk 
dipekerjakan atau mendapat pekerjaan 
(lihat Figur 5.8).
 Di negara-negara maju dewasa 
ini, wilayah tertinggal dan maju 
telah berkonvergensi. Menyangkut 
pendapatan dan standar hidup antara 
wilayah-wilayah maju dan tertinggal dari 
suatu negara, bukti historis dari dampak 
perpindahan tenaga kerja internal selama 
abad ke-19 belas di negara-negara maju 
dewasa ini menunjukkan terjadinya 
konvergensi.
 Pada permulaan abad ke-19, 
mayoritas masyarakat nonpribumi di 
Amerika Serikat tinggal di pantai timur. 
Pada akhir abad, lebih dari 2 mil persegi 
telah ditambahkan ke luas wilayah yang 
awal dari negara tersebut (lihat “Geografi 
dalam Gerak 1: Mengatasi Jarak di 
Amerika Utara”). Institusi-institusi yang 
kuat memainkan peran yang sangat 
penting bagi penambahan luas tersebut. 
Konstitusi AS bersama dengan Northwest 
Ordinance (1787) menjadi kerangka 
bagi transformasi wilayah-wilayah tak 
berpenghuni tersebut menjadi negara 
bagian. Mobilitas faktor didorong oleh 
klausa perdagangan dalam Konstitusi, 
yang secara eksplisit melarang pemerintah 
negara bagian untuk menghalangi 
perdagangan antarwilayah. Pemerintah-
pemerintah negara bagian dan daerah 
menyediakan sarana dan prasarana 
publik untuk menarik pemukim. Pada 
tahun 1820-an, upah riil tenaga kerja 
nonpertanian “biasa” yang tidak terampil 
di Midwest sekitar 33 persen lebih 
tinggi daripada di wilayah timur laut. 
Antara tahun 1820 dan 1860, persentase 
angkatan kerja tidak terampil Midwest 
di negara-negara bagian utara AS naik 
dari 23 menjadi 45 persen. Seiring 
dengan peningkatan persentase tersebut, 

keunggulan dalam hal upahnya turun 
menjadi sekitar 17 persen pada tahun 
1850-an, dan 10 persen pada empat 
dasawarsa setelah Perang Sipil. Data 
mengenai upah pertanian menunjukkan 
adanya penyempitan kesenjangan upah 
geografis sebagai respons terhadap 
migrasi internal, sebuah proses yang bisa 
dilacak kemunculannya bahkan sebelum 
Perang Sipil.55

 Di Prancis, kesenjangan upah 
antara daerah metropolitan Paris dan 
daerah pedesaan, yang besar pada 
pertengahan abad ke-19, tergerus ketika 
tenaga kerja mulai membanjiri kota. 
Secara lebih umum, kesenjangan upah 
antar–départément di Prancis mengalami 
penurunan yang signifikan selama 
paruh kedua abad ke-19. Di kota-kota 
di Kanada, kesenjangan upah mengalami 
perubahan yang sama persis dengan yang 
bisa diharapkan manakala kaum migran 
Kanada memandang seluruh negara 
tersebut sebagai satu pasar tenaga kerja 
yang tunggal.56 Di Inggris, kesenjangan 
upah tidak banyak berubah selama 
industrialisasi. Ini bukan dikarenakan 
angkatan kerjanya tidak mobil, sebab 
sejarah menunjukkan bahwa tenaga kerja 
Inggris dapat bergerak secara bebas dari 
daerah-daerah yang menawarkan upah 
rendah ke yang menjanjikan upah tinggi. 
Alih-alih, hal itu disebabkan kekuatan 
yang menyangga perkembangan industri 
di berbagai belahan Inggris demikian 
besar sehingga migrasi internal di 
periode mana pun tidak cukup kuat 
untuk menyebabkan gap upah untuk 
turun.57

 Di sepanjang abad ke-20, mobilitas 
tenaga kerja terus menjadi bagian yang 
integral dari konsentrasi dan konvergensi 
di dua negara Amerika Utara yang 
ekspansif secara geografis dan makmur 
secara ekonomis. Mobilitas tenaga 
kerja di Amerika Serikat lebih besar 
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daripada di Eropa, mendistribusikan 
tenaga kerja dari negara-negara bagian 
dengan tingkat upah rendah ke yang 
memiliki tingkat upah tinggi, membuat 
pendapatan per kapita negara bagian di 
hampir sepanjang abad ke-20 mengalami 
konvergensi.58 Dengan perkecualian di 
Selatan AS (lihat Kotak 5.7), konvergensi 
regional dalam tingkat upah itu terjadi 
seiring dengan institusi pasar tenaga 
kerja lintas regional dan arus informasi 
yang membaik.59 Serupa dengannya, di 
Kanada, mobilitas tenaga kerja terus 
mempersempit kesenjangan pendapatan 
per kapita antarprovinsi negara tersebut 
dari tahun 1910 sampai 1921. Ketika 
migrasi internal mengalami penurunan 
tajam antara tahun 1921 dan 1960, 
konvergensi dalam pendapatan pun 
turut melambat.60

 Sepanjang abad ke-20, disparitas 
pendapatan dan kesejahteraan di 15 
negara Eropa Barat di mana mobilitas 
jauh lebih rendah lebih tinggi daripada 
di Amerika Utara. Variasi pekerjaan di 
wilayah-wilayah subnasional di Amerika 
Serikat jauh lebih rendah daripada di 
Uni Eropa. Di wilayah-wilayah Uni 
Eropa di mana pekerjaan tertinggi, 
tingkat pekerjaannya 60 persen lebih 
tinggi daripada di tempat dengan tingkat 
paling rendah.61 Di Amerika Serikat, 
perbedaannya hanya 22 persen. Ekuitas 
pekerjaan yang lebih tinggi di Amerika 
Serikat merupakan konsekuensi langsung 
dari mobilitas tenaga kerja yang lebih 
tinggi serta pasar tenaga kerja nasional 
yang lebih terintegrasi.62

 Konvergensi, setelah divergensi, 
di negara-negara berkembang. Kajian-
kajian empiris yang lebih mutakhir 
menunjukkan dampak positif migrasi 
neto atas konvergensi pendapatan di 
Jepang.63 Hal yang sama juga terjadi 
di India, Federasi Rusia, dan Inggris.64 
Berbagai kajian ini mungkin kurang 

bisa menjelaskan dampak migrasi atas 
konvergensi dalam standar hidup sebab 
tidak mempertimbangkan keterampilan 
yang berbeda-beda dari para migran 
yang datang dan pergi dari suatu wilayah, 
dan karena mengabaikan dampak negatif 
tidak langsung dari rigiditas pasar 
perumahan dan tenaga kerja. Analisis 
yang membedakan antara arus kaum 
migran yang terampil dan tidak terampil, 
serta tingkat sumber daya manusia 
di tempat asal dan tujuan mereka, 
menunjukkan dampak mobilitas tenaga 
kerja yang besar atas konvergensi.

Malawi

Bosnia and Herzegovina

Azerbaijan

Mauritania

Armenia

Morocco

Tajikistan

Haiti

Micronesia

Bulgaria

Kazakstan

Croatia

Mongolia

Albania

Venezuela, R.B. de

Guatemala

Dominican Republic

Honduras

Nicaragua

Sierra Leone

Romania

Colombia

Argentina

Ecuador

Brazil

Bolivia

Paraguay

Costa Rica

Mozambique

Madagascar

Congo, Dem. Rep. of

Vietnam

Kyrgyz Republic

Cambodia

Rwanda

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

405 10 15 20 25 30 350

malawi  
Bosnia-Herzegovina  

Azerbaijan 
mauritania 

Armenia 
maroko 

Tajikistan 
Haiti 

mikronesia  
Bulgaria  

Kazakhstan   
Kroasia  

mongolia 
Albania  

Venezuela 
guatemala  

republik Dominika 
Honduras 

nikaragua  
Sierra Leone 

rumania 
Kolombia  
Argentina  

ekuador 
Brasil 

Bolivia 
Paraguay  

Kosta rika 
mozambik 

madagaskar 
Kongo 

Vietnam  
republik Kyrgyzstan 

Kamboja  
rwanda

Figur �.� Kaum migran lebih banyak yang bekerja daripada penduduk asli
Hasil pasar tenaga kerja, Perbandingan Pekerja migran dan Pekerja Penduduk Asli

Sumber: Tim inti Laporan Pembangunan Dunia 2009 membuat estimasi dengan menggunakan survei-survei rumah tangga

Penduduk asli yang bekerja
Penduduk asli yang menganggur

Kaum migran yang bekerja
Kaum migran yang menganggur

Tingkat keterserapan kerja

Tingkat pengangguran



22� Laporan Pembangunan Dunia 2009

 Sebagian besar bukti empiris dampak 
migrasi internal dari negara-negara 
berpendapatan rendah dan menengah 
konsisten dengan konvergensi yang 
diharapkan, setelah didahului dengan 
divergensi. Di Jepang, ketidaksetaraan 
pendapatan regional mengikuti pola 

kurva yang menyerupai bentuk lonceng, 
awalnya meningkat pada tahun 1956-
61, tetapi kemudian turun pada tahun 
1961-75. Penelitian menunjukkan bahwa 
konvergensi tersebut diakibatkan oleh 
migrasi tenaga kerja.65 Di Cina, menyusul 
reformasi  ekonomi tahun 1978, 
kesenjangan pendapatan antarprovinsi 
di negara tersebut pada mulanya melebar 
setelah reformasi ekonomi dari tahun 
1978-96, namun kemudian menurun 
berkat integrasi dan migrasi tenaga kerja 
internal yang lebih tinggi.66 Di India 
dan Indonesia, mobilitas tenaga kerja 
internal yang lebih tinggi terkait dengan 
kesenjangan pendapatan yang lebih 
rendah,67 sementara di Meksiko, migrasi 
mampu meningkatkan kesetaraan. 
Akan tetapi, di Chili, tingkat migrasi 
internal yang lebih rendah daripada yang 
diharapkan mengakibatkan kesenjangan 
pendapatan yang tinggi.68 Di Brasil, di 
mana kesenjangan sosial dan mobilitas 
spasial tenaga kerjanya sama-sama tinggi, 
riset menunjukkan bahwa kesenjangan 
tersebut akan lebih tinggi lagi sekiranya 
tidak ada migrasi internal.69

 Sebagian besar riset awal mengenai 
migrasi internal dan konvergensi lintas 
wilayah dalam suatu lingkup negara 
hanya berfokus pada beberapa hal 
tentang migrasi: penyesuaian pasar 
tenaga kerja dan perubahan kesenjangan 
upah antarwilayah. Dampak dari remiten 
diabaikan. Namun demikian, di negara-
negara Afrika Sub-Sahara, remiten 
menyusun 15 persen dari pendapatan 
pedesaan. Di Uganda, mobilitas tenaga 
kerja memiliki efek positif atas belanja 
rumah tangga. Rumah tangga-rumah 
tangga yang sebanding menikmati 
belanja per kapita yang lebih tinggi jika 
mereka bermigrasi di dalam distrik 
mereka sendiri atau ke distrik lain 
daripada jika mereka tetap tinggal 
di kampung halaman. Pendapatan 

KoTAK 5.7. Mengapa Selatan AS sangat lambat untuk mengejar 
ketertinggalan?

Se jak  lama,  pa ra  pene l i t i  t e lah 
mempertanyakan mengapa upah dan 
pendapatan di Selatan AS sangat berbeda 
dari wilayah-wilayah lain dari negeri itu. 
meskipun upah dan pendapatan di Selatan 
telah naik dan cukup berhasil mengejar, 
khususnya sejak Depresi Besar, prosesnya 
terlihat sangat lambat sebelum tahun 
1940-an (lihat “Geografi dalam Gerak 1: 
mengatasi Jarak di Amerika Utara”).
 Sebelum New Deal (Kesepakatan 
Baru), pasar tenaga kerja Selatan terisolasi, 
terputus hubungan dari wilayah-wilayah 
lain, dengan kesenjangan upah yang besar. 
meski begitu, terdapat migrasi dalam skala 
kecil keluar dari negara-negara bagian di 
Selatan, juga di antara masyarakat Afrika 
Amerika yang mendapat upah paling 
rendah, dan yang paling teraniaya oleh 
diskriminasi sosial dan politik. Sebelum 
tahun 1920-an, permintaan akan tenaga 
kerja dengan tingkat keterampilan rendah 
di Utara yang sedang giat menjalankan 
industrialisasi dipenuhi oleh para pekerja 
migran dari eropa. Kalangan pengusaha 
di pabrik-pabrik di utara lebih menyukai 
kaum imigran eropa berketerampilan 
rendah daripada orang kulit hitam, dan 
jumlah kaum migran eropa yang berlimpah 
membuat preferensi  semacam itu 
tertopang. Ini berubah dengan pelarangan 
perpindahan lintas batas nasional, yang 
mengetat pada tahun 1930-an.
 Sampai Perang Dunia II, tidak 
banyak arus informasi ataupun tenaga 
kerja antara Selatan dan Utara. mengingat 
kebergantungan kumulatif dari koridor-
koridor migrasi, hal ini menghambat 
perpindahan tenaga kerja berketerampilan 
rendah dari semua ras keluar dari negara-
negara bagian di selatan AS. Para pekerja 

Selatan akhirnya menemukan peluang 
untuk pindah ke arah barat di selatan.
 Bahkan ketika arus migran dari 
Selatan ke Utara mulai bertambah, 
kesenjangan upah dan pendapatan terus 
ada. Para akademisi menjelaskan bahwa 
migrasi Besar masyarakat kulit hitam 
dari wilayah pedesaan di selatan ke kota-
kota di utara membawa serta sangat 
banyak segmen penduduk yang terpelajar. 
Setelah Perang Dunia II, migrasi selektif 
masyarakat Afrika Amerika menurun, 
dengan migrasi kembali terkait dengan 
pertumbuhan ekonomi di Selatan.
 Berkat pembangunan secara 
bertahap koridor-koridor informasi 
dan migrasi antara Utara dan Selatan, 
penghapusan diskriminasi rasial legal 
karena menguatnya gerakan hak-hak sipil, 
dan perbaikan pendidikan masyarakat 
Afrika Amerika dalam integrasi rasial di 
sekolah-sekolah, upah dan pendapatan 
di negara-negara bagian selatan secara 
gradual mengalami konvergensi dengan 
upah dan pendapatan di negara-negara 
bagian di utara. malahan, sejak tahun 
1970-an, migrasi tenaga kerja antara 
Utara dan Selatan serta wilayah-wilayah 
lain di Amerika Serikat telah menjadi katup 
pengaman selama masa resesi. Dampak 
kemerosotan ekonomi yang berbeda 
antarwilayah di negeri tersebut telah 
mendorong perpindahan besar-besaran 
tenaga kerja dari wilayah yang paling 
terpengaruh ke wilayah-wilayah lain yang 
lebih makmur. Pada awal tahun 1990-an, 
sejumlah besar pekerja bermigrasi dari 
timur laut ke negara-negara bagian di 
Selatan.

Sumber: rosenbloom dan Sundstrom 2003, margo 
2004, dan Vigdor 2006.
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masyarakat Uganda yang bermigrasi 
dari daerah tertinggal ke daerah maju 10 
hingga 60 persen lebih tinggi daripada 
kaum nonmigran di daerah asal atau 
tujuan.70 Di Tanzania, di kawasan Kagera 
antara tahun 1991 dan 2004, migrasi 
internal menambah 36 persentase poin 
pada pertumbuhan konsumsi.71

 Remiten dari migrasi internal 
juga memiliki dampak positif  di 
kawasan-kawasan berkembang lain. Di 
Bangladesh, kaum migran temporer yang 
datang ke Dhaka mengirimkan hingga 
60 persen dari pendapatan mereka ke 
keluarga mereka masing-masing di 
kampung halaman, menutupi sebagian 
besar pengeluaran rumah tangga kaum 
migran tersebut. Di beberapa negara 
Amerika Latin, penghasilan yang 
dikirimkan tidak hanya menutupi 
biaya konsumsi rumah tangga yang 
menerimanya, tetapi juga menurunkan 
kejadian kemiskinan di komunitas 
tersebut72 serta meningkatkan investasi 
dalam pendidikan.73 Di kawasan Asia 
Timur, remiten dari anggota keluarga 
yang bermigrasi meningkatkan investasi 
pada pendidikan dan industri rumah 
tangga yang intensif modal di Filipina.74 
Di Cina, kementerian pertanian negara 
tersebut memperkirakan bahwa remiten 
yang diperoleh dari para pekerja migran 
akan segera melampaui pendapatan dari 
pertanian bagi masyarakat pedesaan.
 B ag i  komu n it as - komu n it as 
yang ditinggalkan, migrasi internal 
penting untuk mengatasi kemiskinan 
dan mengurangi konsumsi rumah 
tangga ketika sesuatu yang di luar 
dugaan terjadi. Malahan, Laporan 
Pembangunan Dunia 2008 Pertanian 
untuk Pembangunan menyebut migrasi 
internal sebagai sebuah “cara untuk 
mentas dari kemiskinan” yang penting 
bagi masyarakat pedesaan yang tidak 
dapat lagi menggantungkan hidup 

semata-mata pada pertanian.75 Bahkan 
dalam situasi di mana usaha untuk 
menyediakan permukiman tetap bagi 
orang yang pindah ke kota dari desa 
membutuhkan biaya yang tinggi, yang 
mungkin hanya bisa dijangkau oleh 
rumah tangga-rumah tangga yang 
lebih berada, migrasi musiman dan 
temporer dapat membantu lebih banyak 
dalam memitigasi masalah penurunan 
konsumsi di wilayah pedesaan daripada 
program bantuan sosial yang dirancang 
baik sekalipun.76

 M a s y a r a k a t  p e d e s a a n  d i 
Bangladesh bermigrasi ke kota untuk 
mendiversifikasi pendapatan mereka 
ketika panen yang diperoleh lebih 
rendah daripada yang diharapkan. 
Migrasi internal di Cina meningkatkan 
konsumsi rumah tangga-rumah tangga 
di komunitas asal kaum migran, dan 
peningkatan tersebut lebih signifikan 
bagi keluarga miskin. Migrasi-keluar dari 
para pekerja Cina itu memungkinkan 
mereka yang tetap bertahan di pedesaan 
memiliki lebih banyak peluang kerja. 
Hasil yang diperoleh dari migrasi 
internal meningkatkan kesejahteraan 
keluarga dan belanja barang-barang 
konsumsi mereka, selain juga produksi 
pertanian.77 Malah, fenomena selektif 
yang menentukan siapa yang pindah, 
tampaknya menguntungkan kedua belah 
pihak. Mereka yang memiliki tingkat 
pendidikan lebih tinggi memilih untuk 
bermigrasi dan bekerja di kota-kota di 
Cina, sedangkan mereka yang lebih baik 
dalam bertani memilih untuk tinggal.78

 Ditarik atau didorong? Manfaat 
pembangunan dari migrasi terlihat 
manakala orang pindah secara sukarela. 
Sejumlah besar orang—khususnya di 
negara-negara miskin—juga dipaksa 
atau terpaksa pindah karena kondisi 
hidup yang memburuk dan konflik. 
Orang “dipaksa” keluar dari tanah 
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kelahiran mereka ketika pertanian 
mengalami kemerosotan, oleh tekanan 
pertumbuhan populasi, dan tatkala 
perubahan l ingkungan membuat 
budidaya pertanian di suatu area tertentu 
tidak lagi memungkinkan. Secara 
historis, kekeringan memiliki dampak 
yang tiba-tiba dan berkepanjangan atas 
distribusi populasi, khususnya di Afrika 
Sub-Sahara79 dan Asia Selatan.80

 “Dorongan” penting lain yang 
memicu migrasi internal—biasa, namun 
tidak kalah penting—adalah kurang 
memadainya layanan publik (lihat 
Tabel 5.4 dan Kotak 5.8). Di banyak 
negara berkembang, sekolah, pusat 
perawatan kesehatan, rumah sakit, dan 
berbagai fasilitas publik serta privat 
berada di wilayah-wilayah yang padat 
dengan aktivitas ekonomi. Oleh karena 
konsentrasi massa ekonomi, layanan 
publik bisa jadi kurang diperhatikan di 
kota-kota kecil dan pedesaan.81 Beberapa 
kajian mendokumentasikan migrasi ke 
pusat-pusat ekonomi yang besar karena 
orang ingin mencari pendidikan dan 
layanan kesehatan yang lebih baik.82 
Perpindahan ini, walaupun sifatnya 
sukarela, lebih mungkin menambah 
kemacetan dan kesesakan kota daripada 
memberi manfaat aglomerasi.
 M u d a r a t — a t a u  m a n f a a t 
intelektual internasional? Muncul 
keprihatinan mengenai volume pekerja 
terampil yang meninggalkan kawasan 
Afrika Sub-Sahara dan Karibia. Sebagai 
persentase dari stok total orang yang 
bertingkat pendidikan tinggi, jumlah 
kaum emigran yang terampil kelihatannya 
tinggi. Namun demikian, sebagian 
besar kaum migran terampil yang 
datang ke negara-negara berpendapatan 
tinggi berasal dari berbagai negara 
berpendapatan menengah seperti Brasil 
dan India. Prospek migrasi di negara-
negara memacu akumulasi sumber daya 

manusia lebih lanjut, meningkatkan tidak 
hanya jumlah migran terampil, tetapi 
juga keterampilan angkatan kerja global 
secara umum.83 “Manfaat intelektual” 
kemungkinan besar akan diperoleh jika 
tingkat emigrasi pekerja terampil dari 
sebuah negara adalah antara 5 dan 10 
persen. Keprihatinan muncul untuk 
prospek pembangunan yang majal di 
beberapa negara Afrika Sub-Sahara, 
Amerika Tengah, dan Karibia, di mana 
emigrasi tenaga kerja terampilnya jauh 
lebih tinggi. Pada tahun 2000, tingkat 
emigrasi tenaga kerja terampil dari 
Afrika Sub-Sahara adalah 13,1 persen, 
dari Amerika Tengah 16,9 persen, dan 
dari Karibia 42,8 persen.84

 Para kritikus dari perdebatan 
“m u d a r a t  i n t e l e k t u a l - m a n f a a t 
intelektual” menyatakan bahwa hal itu 
mengabaikan pola dunia-nyata dari 
migrasi internasional. Para pekerja 
terampil bukannya “pergi untuk tidak 
kembali” melainkan mengikuti arus 
“sirkular” di antara negara-negara dalam 
perekonomian dunia. Keuntungan 
karena menarik dan mempertahankan 
orang yang terampil t idak harus 
atau serta-merta terdistribusi dalam 
perbandingan seluruh-nol di antara 
berbagai negara tersebut. Selain arus 
remiten internasional yang besar, banyak 
kaum migran yang terampil berusaha 
keras untuk kembali ke negara mereka 
dengan prospek yang lebih baik sebagai 
usahawan, dibekali dengan modal, 
keterampilan baru, dan gagasan yang 
lebih hebat. Beberapa pemimpin politis, 
akademis, dan bisnis di negara-negara 
berkembang mulai sebagai emigran (lihat 
Kotak 5.9). Riset lintas negara mengenai 
faktor determinan pertumbuhan 
ekonomi tidak menemukan bukti berupa 
dampak negatif yang terkait dengan 
migrasi orang-orang yang memiliki 
keterampilan.85
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Tabel �.4 Kebanyakan migran pindah karena alasan-alasan ekonomi, namun 
banyak pula yang terpaksa pindah karena layanan publik yang buruk

Persentase alasan yang dilaporkan kaum migran internal sehingga 
bermigrasi

Untuk mencari 
pekerjaan atau  

mengikuti keluarga

Untuk pendidikan, 
kesehatan, atau 

kondisi hidup yang 
lebih baik

Untuk alasan-alasan 
sosial politik atau 

yang lain
malawi
maroko
rumania
ekuador
nikaragua
Albania
mozambik
Vietnam
Armenia
Tajikistan
Kazakstan
Bolivia
republik Dominika 
Kamboja
Paraguay
guatemala
Bulgaria
Kongo
republik Kyrgyz
madagaskar
Bosnia Herzegovina
rwanda
Azerbaijan
mongolia
Sierra Leone
mauritania

95
91
87
86
84
82
81
80
78
78
77
77
76
75
74
72
71
69
69
62
55
54
44
41
23
23

1
2

10
12

5
11

4
7
1

10
14
17
21

2
24
24
28

6
28
28

1
5
5

28
3

74

4
7
3
2

11
7

15
13
21
12

9
6
3

24
2
4
0

25
3

11
43
41
52
30
74

4

Sumber : Staf Bank Dunia membuat estimasi menggunakan data survei rumah tangga.
Catatan: “Situasi sosial-politik” merujuk pada berbagai keadaan dan peristiwa yang berbeda, tergantung pada negara dan 
tahun tertentu, yang mendorong perpindahan penduduk internal nonsukarela.

Kebijakan-kebijakan praktis 
untuk mengelola migrasi
Tidak semua orang memilih untuk 
bermigrasi. Pindah bisa menjadi sebuah 
keputusan yang mahal, sulit, dan tidak 
menyenangkan. Memang, berbagai kajian 
riset menunjukkan bahwa perpindahan 
tenaga kerja—dari dewasa ke kota kecil, 
antara kota kecil dan kota besar, lintas 
batas negara di kawasan yang sama, dan 
dari negara-negara miskin ke berbagai 
negara kaya yang letaknya jauh—bersifat 
selektif. Kaum migran tidak sama 
dengan mereka yang tetap tinggal. 
Meski ada banyak orang yang pindah 
untuk mencari pekerjaan yang lebih 
baik atau belajar di lembaga pendidikan 
yang lebih tinggi, banyak yang lain—
khususnya mereka yang tinggal di 
negara-negara berpendapatan rendah 
dan menengah—pindah untuk mengejar 
fasilitas sekolah dan perawatan kesehatan 
yang bersifat dasar bagi keluarga mereka. 
Namun, migrasi ini tidak efisien secara 
ekonomis.  Dengan mengabaikan 
penyediaan layanan-layanan sosial dasar 
di banyak wilayah pinggiran—seperti 
sekolah, pusat kesehatan masyarakat, 
dan bahkan infrastruktur publik dasar—
para pembuat kebijakan dapat secara 
salah memengaruhi pilihan untuk 
bermigrasi, mendorong orang untuk 
pindah demi alasan-alasan di luar 
mengejar dan memanfaatkan peluang 
ekonomi. Meski dengan pindah hal itu 
meningkatkan kesejahteraan orang-
orang ini, perekonomian secara lebih 
luas mungkin justru tambah terbebani.
 Dengan memfokuskan lebih 
banyak perhatian pada upaya penyediaan 
layanan pendidikan, kesehatan, dan 
sosial di wilayah-wilayah pinggiran 
yang tertinggal, pemerintah dapat secara 
bertahap menghapuskan beberapa 
alasan rumah tangga untuk melakukan 

migrasi “paksaan”. Upaya-upaya tersebut 
dapat, pada gilirannya, memperbaiki 
kualitas migrasi. Mobilitas tenaga kerja 
yang mendorong pada konsentrasi orang 
dan talenta yang lebih besar di lokasi-
lokasi tertentu akan menyumbang secara 
lebih baik bagi ekonomi aglomerasi, dan 
bukannya malah menciptakan lebih 
banyak keruwetan.
 D a m p a k  k e b i j a k a n  a t a s 
kesejahteraan kaum migran dan ekonomi 
yang lebih luas semestinya memunculkan 
skeptisisme terhadap upaya-upaya 
yang dimaksudkan untuk membatasi 
mobilitas tenaga kerja. Kabar baiknya, 
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KoTAK 5.8.  Bermigrasi ke kepadatan ekonomi: keputusan yang rasional atau semata-mata karena silau?

Dua puluh persen warga miskin yang lahir di 
wilayah Timur Laut Brasil—daerah tertinggal 
di negeri tersebut—hidup di wilayah Tenggara 
yang makmur. Suatu perubahan demografis 
yang besar berlangsung dari desa ke kota kecil 
dan besar pada tahun 1970-an, dan dari kota 
kecil ke kota besar pada tahun 1990-an.
 Para ekonom menyatakan bahwa 
keputusan migrasi itu dimotivasi oleh 
kemungkinan untuk mendapatkan upah yang 
lebih tinggi. Akan tetapi, karena banyak kaum 
migran yang tidak memperoleh pekerjaan 
setelah pindah, daya tarik ini kiranya irasional. 
Sementara kalangan pembuat kebijakan di 
negara-negara berkembang meyakini bahwa 
alih-alih menggerakkan roda perekonomian 
di lingkungan baru mereka, kaum migran 
semacam itu justru menambah keruwetan 
masalah hidup di perkotaan. Keyakinan 

ini telah membuat mereka mengeluarkan 
kebijakan mulai dari disinsentif sampai 
peraturan yang dengan tegas melarang orang 
berpindah tempat tinggal.
 Bukti empiris mutakhir dari data 
sensus Brasil selama empat dasawarsa 
menunjukkan sesuatu yang berbeda. 
masyarakat usia kerja di sana bermigrasi 
bukan hanya untuk mencari kerja yang lebih 
baik, tetapi juga untuk memperoleh layanan 
publik dasar yang lebih bagus seperti air 
pam, listrik, dan perawatan kesehatan. 
Hasil dari model-model perilaku migrasi 
yang hanya berfokus pada keinginan kaum 
migran untuk pindah guna mencari pekerjaan 
yang lebih baik bisa bias, sebab tempat 
dengan layanan publik yang lebih memadai 
juga memiliki peluang kerja yang lebih 
besar. Perusahaan lebih memilih berlokasi 

di mana para pekerja mau tinggal. Dengan 
mengabaikan pentingnya layanan publik, 
beberapa perkiraan ekonometrik bisa jadi 
terlalu menekankan kesediaan kaum migran 
untuk pindah sebagai respons terhadap 
kesenjangan upah.
 Untuk menentukan seberapa penting 
layanan publik, serangkaian data tentang 
layanan publik di tingkat kotamadya yang 
digabungkan dengan catatan individual dari 
sensus Brasil dipakai untuk mengevaluasi 
seberapa penting kesenjangan upah dan 
layanan publik dalam keputusan pindah 
kaum migran. Seperti bisa diperkirakan, 
kesenjangan upah merupakan faktor utama 
yang memengaruhi keputusan migrasi. 
Untuk kalangan yang lebih berada, layanan 
publik tidak penting dalam keputusan untuk 
pindah. Akan tetapi, bagi masyarakat miskin, 
perbedaan dalam akses ke layanan publik 
penting. Pada kenyataannya, kaum migran 
miskin bersedia menerima upah yang lebih 
rendah untuk memperoleh akses ke layanan 
publik yang lebih baik. Seorang tenaga kerja 
di Brasil yang mendapatkan upah minimum 
sebesar r$7 per jam (kurang-lebih setara 
dengan US$2,30 pada Februari 2008) 
bersedia membayar r$420 per tahun untuk 
memperoleh akses ke layanan kesehatan 
yang lebih baik, r$87 untuk layanan air 
yang lebih baik, r$42 untuk listrik. Jadi, 
keputusan kaum migran miskin tersebut 
rasional.
 Untuk kebijakan publik, respons 
yang biasanya muncul atas kondisi kerja 
yang memburuk di banyak kota adalah 
pelarangan bagi masuknya pendatang 
baru.  Akan tetapi ,  bukti  dar i  Brasi l 
menunjukkan bahwa akses ke layanan 
publik juga memotivasi migrasi. Layanan 
publik dasar yang lebih baik di daerah-
daerah tertinggal akan mendorong orang 
untuk bermigrasi karena berbagai alasan 
yang akan menyumbang bagi ekonomi 
aglomerasi di daerah maju, dan membuat 
pemerintah tidak terlalu dipusingkan untuk 
mengakomodasi sejumlah besar migran.

Sumber: Kontribusi dari Somik Lall dan Christopher Timmins.

762 (1991)
788 (2000)

45.672 (1991)
57.131 (2000)

2.839 (1991)
4.117 (2000)

14.697 (1991)
17.228 (2000)

Brasília

TENGAH-BARAT

TIMUR LAUT

TENGGARA

SELATAN

U T A R A

1991 2000
Populasi yang tidak bermigrasi

1991 2000

30.000

100.000

200.000
300.000

15.000
10.000
5.000
2.000

BRASIL

Masyarakat Brasil berpindah ke wilayah Tenggara yang lebih makmur
migrasi internal dewasa, usia 25–35, berdasarkan sensus tahun 1991 dan 2001 mengenai wilayah kelahiran 
yang dilaporkan

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009, berdasarkan data sensus dari Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica.



Mobilitas Faktor dan Migrasi 233

ada pergeseran menjauh dari larangan 
terhadap mobilitas tenaga kerja menuju 
pemfasilitasan dan dorongan untuk itu. 
Akan tetapi, selain memungkinkan orang 
untuk pindah dan bermukim di mana 
mereka akan menghasilkan pengembalian 
yang paling tinggi atas tenaga kerja dan 
sumber daya manusia mereka, apakah 
ada tindakan lain yang dapat pemerintah 
lakukan untuk membantu mereka 
menarik manfaat dari aglomerasi?
 M i g r a s i  b e r g a n t u n g  p a d a 
kekuatan-kekuatan yang “menarik” dan 
“mendorong” individu untuk pindah. 
Satu daya tarik terbesarnya adalah 
ekonomi aglomerasi di perkotaan. Akan 
tetapi, orang juga didorong keluar oleh 
kurang memadainya layanan-layanan 
sosial. Di Afrika, disparitas dalam 
pendidikan di sekolah dan perawatan 
pascakelahiran antara kota-kota besar, 
kota-kota kecil, dan pedesaan diakibatkan 
oleh tiadanya sekolah dan fasilitas 
kesehatan di banyak wilayah pinggiran.86 
Bukti dari Asia Tengah menunjukkan 
bahwa di berbagai wilayah Tajikistan 
yang terisolasi, sekolah-sekolah tidak 
memiliki fasilitas penghangat ruangan 
yang dibutuhkan, air minum langka, 
dan pengaturan kebersihannya sangat 
tidak memadai.87 Di Cina, pemerintah 
memberi tekanan lebih pada distribusi 
yang merata dalam hal layanan dasar 
guna menjembatani kesenjangan 
standar hidup antara wilayah pesisir 
dan pedalaman. Dengan menyediakan 
pendidikan, kesehatan, dan berbagai 
layanan sosial lain di wilayah-wilayah 
yang tertinggal, pemerintah dapat 
mengeliminasi beberapa alasan yang 
mendorong rumah tangga untuk pindah. 
Upaya-upaya ini dapat mendorong 
penciptaan komposisi migrasi yang 
sedemikian rupa sehingga peningkatan 
konsentrasi akan memberi nilai tambah 
pada ekonomi aglomerasi, alih-alih 

menghasilkan keruwetan yang lebih 
besar.
 Dengan menyadari hakikat selektif 
dari migrasi tenaga kerja sukarela, 
dan implikasi dari pengembalian 
pada skala yang meningkat, berbagai 
argumen ekonomi dan bukti empiris 
y a n g  d i k e mu k a k a n  d i  b a b  i n i 
mendorong pandangan yang lebih 
positif atas mobilitas tenaga kerja 

KoTAK 5.9. Terlalu awal untuk dikisahkan? Dampak emigran 
Afrika terhadap Afrika

Perdebatan paling panas mengenai 
mudarat intelektual terjadi di Afrika Sub-
Sahara. Hal itu mungkin bisa dijustifikasi, 
tetapi kelompok emigran dan diaspora 
memiliki sumbangan besar terhadap 
pembangunan Afrika.
 Laporan awal mengenai migrasi 
dari Afrika mengisahkan sekelompok 
kecil orang Afrika yang pergi ke luar 
negeri untuk belajar di sekolah religius 
dan biara-biara di eropa pada tahun 
1700-an. Banyak dari mahasiswa ini lalu 
menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-
bahasa Afrika. Dengan cara itu, mereka 
merintis upaya pengenalan teks tertulis 
ke dalam kebudayaan yang didominasi 
oleh tradisi bahasa lisan. Salah satu 
mahasiswa tersebut, Jacobus Capitein, 
yang beremigrasi dari wilayah yang kini 
kita kenal sebagai ghana untuk belajar 
di Belanda, berjasa dalam menyebarkan 
penggunaan bahasa tulisan di negeri 
asalnya.
 mahas i swa  yang  l a i n  da r i 
ghana, Kwegyir Aggrey, dari generasi 
emigran yang datang belakangan, pergi 
ke Amerika Serikat untuk belajar di 
Columbia University. Dengan dukungan 
kalangan filantropis Amerika, dia kembali 
ke ghana untuk mendirikan sekolah 
nondenominasional yang pertama di 
negeri itu, yang pada waktu selanjutnya 
berkembang menjadi University of ghana. 
Banyak lembaga pendidikan di kawasan 
tersebut memiliki awal mula yang sama.
 S e b a g i a n  b e s a r  p e m i m p i n 
kemerdekaan Afrika merupakan bagian 
dari apa yang mungkin diistilahkan sebagai 

pelarian intelektual pada tahun 1930-an 
dan 1940-an. Kamuzu Banda, Jomo 
Kenyatta, Julius nyerere, dan yang lain 
mewakili satu generasi mahasiswa yang 
beremigrasi ke Amerika Serikat dan 
eropa serta menyusun rencana untuk 
memerdekakan negeri mereka.
 mohammed “mo” Ibrahim, seorang 
pengusaha telekomunikasi Sudan, sangat 
mendukung penciptaan pemerintahan yang 
lebih baik di Afrika. Dia beremigrasi untuk 
mengejar gelar sarjana dalam bidang ilmu 
pengetahuan di University of Alexandria, 
gelar master di University of Bradford, dan 
gelar doktor dari University of Birmingham 
dalam ilmu telekomunikasi selular. 
Sekembalinya ke negaranya, ia meluncurkan 
perusahaan yang sangat berhasil dalam 
memajukan industri telekomunikasi di Afrika. 
Pada tahun 2007, mo Ibrahim Foundation 
memperkenalkan Prize for Achievement in 
African Leadership, sebuah penghargaan 
yang diberikan kepada para pemimpin 
Afrika yang memperjuangkan pembangunan 
dengan tata pemerintahan yang baik. 
yayasan tersebut juga memublikasikan 
The Ibrahim Index of African governance, 
yang memeringkat 48 negara di kawasan 
tersebut.
 Sumbangan ekonomi dan sosial 
dari para emigran ini bagi negara-negara 
asal mereka memang sulit untuk diukur, 
tetapi mustahil untuk diingkari, dan 
mereka semua telah membuat perbedaan 
terhadap prospek pembangunan Afrika 
Sub-Sahara.

Sumber: easterly dan nyarko (2008).
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daripada yang dimiliki oleh banyak 
pembuat kebijakan di negara-negara 
miskin dan berpendapatan rendah 
pada masa lalu. Dalam perspektif ini, 
keputusan kebijakan yang praktis akan 
berbeda menurut seberapa besar atau 
baik sumber daya manusia dari kaum 
migran prospektif dan apakah limpahan 
aglomerasi dari talenta yang berkumpul 
dapat dimanfaatkan dan dijadikan 
sumber pendapatan oleh pemerintah 
(lihat Tabel 5.5).
 Semua bukti mengenai manfaat 
pendidikan menunjukkan bahwa 
negara mesti memerhatikan hilangnya 
talenta ke negara-negara yang jauh 
karena migrasi. Akan tetapi, kerugian 
potensial dalam bentuk hilangnya 
sumber daya manusia dari larangan 

yang ketat  atas  emigrasi  tenaga 
kerja terampil juga tinggi. Kebijakan 
yang jauh lebih praktis dan baik 
kiranya akan berjalan di dua jalur 
sekaligus. Pertama, tingkatkan biaya 
pengembangan sumber daya manusia 
yang privat dan individual untuk 
sebagai perwujudan dari keuntungan 
yang diperoleh dari tenaga kerja 
terampi l  di  luar  neger i .  Kedua, 
manfaatkan komunitas-komunitas 
diaspora di berbagai negara yang 
kaya, dengan mendorong mereka agar 
turut berperan serta dalam kehidupan 
ekonomi dan politik negara asal, dan 
dengan memfasilitasi mereka untuk 
mendapatkan kewarganegaraan, suara 
dalam pemilihan umum, dan kembali 
jika mereka mau.

Tabel �.� Kebijakan praktis terhadap migrasi mengakui manfaat aglomerasi

Migrasi tenaga kerja tidak terampil Migrasi tenaga kerja terampil
Migrasi internal 

Migrasi lintas batas dalam 
lingkungan regional yang sama

Migrasi lintas batas di luar 
kawasan

Netral, tetapi mengkhawatirkan jika aglomerasi ekonomi 
tidak akan terjadi. Kebijakan seharusnya mendorong migrasi 
yang dilandasi oleh alasan-alasan ekonomi dan bukannya 
oleh keinginan untuk mendapatkan layanan publik. Hilangkan 
larangan-larangan yang sifatnya eksplisit maupun implisit, dan 
juga pemberian hak atas layanan sosial berdasarkan tempat.

Suportif, terutama demi alasan kesejahteraan dan 
diversifikasi hasil dari pendapatan yang dikirimkan.

Suportif, khususnya demi alasan kesejahteraan dari 
pendapatan yang dikirimkan.

Sangat suportif, khususnya untuk memanfaatkan aglomerasi 
di mana dimungkinkan. Investasikan layanan-layanan di 
berbagai wilayah pinggiran untuk membangun sumber daya 
manusia yang portabel. Tingkatkan arus informasi pasar 
tenaga kerja, sehingga para migran yang datang tahu lebih 
banyak dan baik tentang peluang kerja yang tersedia.
 
Suportif, di mana pasar di lingkungan regional terintegrasi dan 
hasil dari aglomerasi dapat “melimpah” ke negara asal.

Netral, sebab ada kemungkinan aglomerasi yang hilang karena 
“pelarian intelektual”, tetapi juga ada hasil dari transfer 
pengetahuan dari kaum migran yang kembali, dan insentif 
yang kuat untuk investasi sumber daya manusia dari prospek 
migrasi.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.



Pe n g e t a hu a n  y a n g  s a n g at 
bermanfaat terkadang berasal 
dari informasi-informasi kecil 

terpisah yang kurang terdengar dan 
tidak mencolok. Pada pertengahan tahun 
1970-an, biaya transportasi antarnegara 
turun menjadi hanya sepersekian dari 
biaya transportasi antarnegara pada 
tahun 1900-an, berkat adanya mesin 
uap dan telegraf. Pun, persentase 
perdagangan antarnegara tetangga 
di Eropa relatif mengalami kenaikan 
terhadap perdagangan dengan negara-
negara di wilayah yang lebih jauh. Pada 
tahun 1910, ekspor Inggris tersebar 
cukup merata ke wilayah Eropa (35 
persen), Asia (24 persen), dan kawasan-
kawasan lain (31 persen). Pada tahun 
1996, sebanyak 60 persen ekspor Inggris 
dikirimkan ke wilayah Eropa dan hanya 
11 persen yang ke Asia.1

 Secara terpisah, tak satu pun dari 
fakta tersebut yang terlihat mengejutkan. 
Namun bila disatukan, fakta-fakta 
tersebut sangat berlawanan dengan 
yang diprediksi dalam ilmu ekonomi 
standar. Biaya transportasi harusnya 
menjadi bagian terbesar atas biaya 
barang yang dikirim dari belahan dunia 
yang lebih jauh dibandingkan barang 
yang diperdagangkan antarnegara 
tetangga. Dengan demikian, penurunan 
biaya transportasi seharusnya berarti 

perdagangan yang lebih banyak dengan 
mitra yang jauh alih-alih dengan negara 
tetangga, bukan malah lebih sedikit. 
Lantas, apa yang sebenarnya terjadi?
 Penelit ian pada tahun 1980-
an memberikan jawabannya.2 Dua 
gelombang globalisasi—eufimisme 
terhadap turunnya biaya transportasi 
dan perdagangan—berperan besar. 
Selama gelombang pertama yang 
berlangsung dari tahun 1840-an sampai 
PD I, biaya transportasi turun cukup 
drast is  sehingga memungkinkan 
perdagangan antarwilayah dalam 
skala besar berdasarkan keunggulan 
komparatif. Oleh karena itu, Inggris 
menjual mesin untuk bisa membeli 
teh India, daging sapi Argentina, dan 
wol Australia; perdagangan di antara 
negara-negara yang jauh dan berbeda 
pun mengalami peningkatan. Selama 
gelombang kedua yang berlangsung 
setelah tahun 1950, biaya transportasi 
kembali turun cukup drastis, sehingga 
perbedaan kecil saja dalam produk dan 
rasa mendorong perdagangan di antara 
negara-negara yang mirip, paling tidak 
di Eropa dan Amerika Utara. Negara-
negara memperdagangkan berbagai jenis 
bir dan beragam onderdil mobil, seperti 
roda dan ban. Perdagangan onderdil dan 
komponen tersebut berkembang dengan 
mengambil manfaat dari spesialisasi dan 
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skala ekonomi. Gelombang pertama 
globalisasi dicirikan oleh perdagangan 
antarindustri “konvensional” yang 
mengeksploitasi perbedaan kekayaan 
alam, sementara gelombang kedua 
dicirikan oleh suatu “perdagangan 
internasional baru” yang digerakkan oleh 
skala ekonomi dan diferensiasi produk.
 Biaya transportasi dan skala ekonomi 
berinteraksi untuk menghasilkan arus 
perdagangan yang teramati dalam 
separuh abad terakhir.3 Temuan utama 
dari riset tersebut adalah bahwa 
hubungan antara biaya transportasi, 
lokasi produksi, dan pola perdagangan 
bersifat nonlinear. Penurunan biaya 
perdagangan pertama-tama mendorong 
suatu negara untuk membuka volume 
perdagangan yang lebih besar dengan 
negara-negara  yang jauh tetapi 
tidak serupa. Ketika biaya tersebut 
turun lebih jauh, hal itu mendorong 
perdagangan dalam volume yang lebih 
besar dengan negara-negara tetangga. 
Secara serupa, ketika biaya transportasi 
turun dari tingkat menengah, produksi 
berkonsentrasi di dalam dan di sekitar 
pasar yang besar.
 Di Asia Timur, seiring biaya 
transportasi barang melalui laut dan 
udara menurun, produksi barang-barang 
manufaktur meluas dari Jepang ke 
negara-negara tetangganya seperti Hong 
Kong, Cina; Korea Selatan; dan Taiwan, 
Cina. Kemudian, produksi berpindah ke 
Asia Tenggara, dan kini ke Cina. Dengan 
menurunnya biaya telekomunikasi, kota-
kota besar di Amerika Serikat (AS) dan 
Eropa memperoleh keuntungan dari 
pasar yang berkembang. Namun ketika 
biaya telekomunikasi tersebut turun lebih 
jauh, beberapa layanan seperti akunting 
dan pusat panggilan (call centers) beralih 
ke kota-kota yang lebih kecil di Amerika 
Utara dan Eropa, dan kemudian ketika 

turun lebih jauh lagi, beralih ke berbagai 
kota di India dan Filipina.
 Perdagangan intraindustri—
pertukaran barang dan jasa yang secara 
umum serupa—sepertinya menjadi 
p embang kit  ter p ent ing  kondis i 
perekonomian semenjak PD II. Negara-
negara memperjualbelikan telepon 
Samsung, Motorola, dan Nokia, wadah 
untuk remote televisi, dan kancing baju 
serta benang jahit untuk tekstil. Kini, 
perdagangan semacam itu menyumbang 
lebih dari setengah nilai perdagangan 
dunia, naik dari seperempat pada 
tahun 1962. Persentase perdagangan 
intraindustri naik untuk segala jenis 
barang dan jasa, mulai dari barang-barang 
mentah seperti minyak dan gas alam, 
sampai barang-barang seperti onderdil 
kendaraan bermotor dan jaringan-bantu 
komputer, serta barang-barang jadi 
seperti makanan dan minuman (lihat 
Figur 6.1 Panel a).
 Hal ini penting karena penyekatan 
yang terkait dengan batas nasional 
sebagaimana dibahas dalam bab 3. Sekat-
sekat tersebut merupakan hambatan bagi 
pergerakan modal dan tenaga kerja. Jika 
yang dapat diperdagangkan oleh negara 
hanyalah barang-barang jadi, seperti 
televisi dan mobil, konvergensi standar 
hidup akan berlangsung lambat—itu 
pun kalau benar-benar terjadi. Dengan 
perdagangan input-input antara, potensi 
untuk spesialisasi dan perdagangan 
meningkat secara signifikan. Efisiensi 
yang dihasilkan melalui spesialisasi 
dan skala ekonomi dalam produksi 
dan transportasi sangat bermanfaat 
bagi dunia. Masalahnya, manfaat atau 
keuntungan ini belum terbagi secara 
merata (lihat Figur 6.1, Panel b). Asia 
Timur, Amerika Utara, dan Eropa 
Bagian Barat menguasai perdagangan 
intraindustri terbesar di dunia. 
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 Bab ini menjelaskan mengapa 
kawasan-kawasan tersebut bisa seperti 
itu dan apa artinya hal tersebut bagi 
banyak negara berkembang. Bisa 
dikatakan alasannya terkait dengan 
interaksi antara skala ekonomi dan 
biaya transportasi. Biaya transportasi 
dan perdagangan memengaruhi volume 
perdagangan. Kenaikan 10 persen 
dalam biaya transportasi diperkirakan 
bisa menurunkan volume perdagangan 
hingga 20 persen.4 Perdagangan input-
input antara sangat sensitif terhadap biaya 
transportasi. Jika proporsi input antara 
yang diimpor dalam permintaan akhir 
besar, perubahan kecil saja dalam biaya 
transportasi akan sangat memengaruhi 
volume arus perdagangan—“friksi 
perdagangan” meningkat. Sebagai 
contoh, kenaikan sebesar 5 persen dalam 
biaya transportasi dapat mengakibatkan 
friksi perdagangan yang setara dengan 
pajak ad valorem sebesar hampir 50 
persen, ketika sumbangan input antara 
terhadap nilai tambahnya adalah 70 
persen.5 Bila biaya transportasi turun, 
karenanya, perdagangan barang-barang 
antara juga akan meningkat sangat 
cepat.
 “ Pe n y e b a b  s i r k u l e r ”  j u g a 
memengaruhi perdagangan. Volume 
perdagangan memengaruhi biaya 
transportasi. Di rute trans-Pasifik, 
perbedaan biaya antara satu unit 
“Panamax” sebesar 4.000 TEU (ukuran 
tonase pengapalan) dan satu unit 
mega pasca-Panamax sebesar 10.000 
TEU adalah 50 persen. Namun, untuk 
memanfaatkan keunggulan biaya ini 
dibutuhkan volume perdagangan yang 
besar serta kapasitas yang tinggi, sebab 
skala ekonomi tidak hanya tersedia 
dalam produksi barang dan jasa 
tetapi juga dalam hal transportasinya. 
Mengirimkan peti kemas dari Cina 
ke AS membutuhkan biaya sebesar 

$400, dari India sekitar $800, dan 
dari Sierra Leone $1.300.6 Volume 
perdagangan Cina yang luar biasa besar 
tentu merupakan salah satu alasan 
mengapa biaya transportasi rendah, 
sebagaimana biaya transportasi yang 
turun telah mendorong banyak negara 
untuk memindahkan produksi ke Cina. 
Skala ekonomi dalam transportasi berarti 
bahwa penurunan biaya transportasi 
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Figur �.1 Perdagangan intraindustri menjadi semakin penting untuk semua 
jenis barang, tetapi tidak di seluruh kawasan dunia
evolusi perdagangan intraindustri global, menurut kelompok produk tiga digit, 1962–2006

a. Berdasarkan jenis barang
Indeks grubel-Lloyd, 3 digit

Barang antara

Barang jadi

Barang mentah

Tahun
b. Berdasarkan wilayah

Afrika Bagian Selatan

Afrika Bagian Barat

Afrika Tengah

Afrika Bagian Utara

Asia Tengah, Kaukasus & Turki

Afrika Bagian Timur

Asia Bagian Barat

Asia Selatan

Amerika Tengah & Karibia

Amerika Selatan

eropa Bagian Timur & Federasi rusia

Asia Timur Laut

Asia Tenggara & Pasifik

eropa Bagian Barat

Australia & Selandia Baru

Amerika Utara

Indeks grubel-Lloyd, 3 digit, perdagangan intraregional

Sumber: Brülhart 2008, untuk Laporan ini.
Catatan: Indeks grubel-Lloyd merupakan pecahan dari perdagangan total yang dihitung berdasarkan perdagangan 
intraindustri.
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dan peningkatan perdagangan saling 
menguatkan atau menegaskan.
 Belahan bumi bagian utara sangat 
padat dengan lalu lintas laut, dengan 
jaring-jaring yang terus menguat seiring 
pertumbuhan perdagangan intraindustri 
(lihat Peta 6.1). Namun, kapal-kapal 
yang berlayar melalui atau berada 
di sekitar wilayah Amerika Tengah, 
Asia Selatan, dan Afrika Sub-Sahara 
hanya menyinggahi negara-negara yang 
mempunyai sumber daya alam melimpah 
seperti minyak. Jalur perdagangan antara 
Amerika Selatan dan sebagian besar 
belahan dunia terkaya merupakan jalur 
pelayaran yang sempit, tidak seperti jalur 
yang ramai antara Asia Timur, Amerika 
Utara, dan Eropa Bagian Barat. Peta 
penerbangan dunia dan lalu lintas Internet 
menunjukkan ketidakseimbangan yang 
serupa. Perkembangan ini tidak terjadi 
di negara-negara berkembang yang 
tidak terintegrasi ke dalam sistem 
produksi dan jaringan perdagangan 
yang saling menguatkan tersebut. 
Skala ekonomi dalam produksi dan 
transportasi akan semakin mempersulit, 

bukannya mempermudah, negara-
negara berkembang untuk masuk ke 
pasar yang sangat kompetitif ini. 
 Sebuah dunia dengan hubungan 
yang nonlinear dan hubungan sebab-
akibat yang kumulatif adalah sebuah 
duni a  yang  mengena l  amb ang . 
Mengetahui bagaimana negara-negara 
berkembang dapat melewati ambang 
ini bergantung pada di mana mereka 
terletak, apa yang mereka produksi, 
dan biaya yang mesti dibayarkan oleh 
pedagang. Di dunia maju, perdagangan 
total dan biaya transportasi yang menjadi 
salah satu komponen nilai barang 
dapat dipilah menjadi 20 persen biaya 
transportasi, 45 persen biaya perdagangan 
yang terkait dengan batas, serta 55 
persen biaya distribusi ritel dan grosir. 
Biaya-biaya ini berlipat, menaikkan 
pajak atas nilai barang dan jasa yang 
diperdagangkan hingga 170 persen.7 
Apa yang ditunjukkan oleh berbagai 
persentase tersebut adalah bahwa biaya 
transportasi internasional yang lebih 
rendah mampu mengurangi jarak, tetapi 
biaya transportasi yang ditimbulkan oleh 

Equator

Peta �.1 Perdagangan laut yang sibuk di Utara, dan lumayan sepi di Selatan
Intensitas rute pelayaran selama satu tahun dimulai oktober 2004

rute pelayaran

Pelabuhan peti kemas

Sumber: Data dari World meteorological organization (Wmo) Voluntary observing Ships’ (VoS), diproses oleh Halpern, dkk. 2008.
Catatan: Pelabuhan peti kemas menunjukkan 20 terbesar oleh TeU dari total peti kemas yang ditangani pada tahun 2005 (Heideloff dan Zachcial 2006).
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sekat-sekat internasional tetap tinggi. 
Sementara itu, biaya transportasi yang 
ditimbulkan oleh jarak internal tetap 
tinggi, bahkan di negara-negara maju.
 Negara-negara berkembang bisa 
belajar bagaimana berbagai negara lain 
berhasil menekan biaya transportasi, 
termasuk bagaimana menstimulasi 
perdagangan dan mengembangkan 
teknologi baru. Dari analisis selama 
dua dasawarsa terakhir, mereka dapat 
mempelajari bagaimana konsentrasi 
spasial produksi bisa berubah ketika 
biaya transportasi turun. Apa arti 
semua itu bagi negara-negara yang baru 
belakangan melakukan pembangunan 
ekonomi? Poin utamanya adalah:
•	 Teknolog i  transpor tasi  yang 

berkembang selama dua abad 
terakhir telah meningkatkan volume 
perdagangan dan secara radikal 
mengubah hakikatnya. Sebelum 
PD I, biaya transportasi turun cukup 
besar sehingga memungkinkan 
perdagangan skala besar, tetapi 
hanya di antara negara-negara 
yang berbeda. Hal itu terjadi pada 
negara-negara yang berjauhan, sebab 
perbedaan yang besar dalam iklim 
dan kekayaan alam biasanya berarti 
bahwa negara-negara tersebut berada 
di belahan dunia yang berbeda 
(Indonesia dan Belanda, misalnya). 
Selama gelombang kedua menyusul 
berakhirnya PD II, biaya transportasi 
kembali mengalami penurunan 
sehingga perbedaan kecil dalam 
produk dan rasa bisa mendorong 
terjadinya perdagangan. Hal ini 
menyebabkan peningkatan dalam 
perdagangan antara negara-negara 
yang serupa (seperti Argentina dan 
Brasil), yang secara kebetulan sering 
kali merupakan tetangga.8 Sementara 

biaya transportasi menurun, geografi 
fisik menjadi lebih tidak penting. 
Namun dengan skala ekonomi dalam 
produksi, geografi ekonomi menjadi 
lebih penting.

•	 P e n u r u n a n  d a l a m  b i a y a 
t r a n s p o r t a s i — d e n g a n 
meningkatnya pengembalian 
pada skala—secara umum berarti 
konsentrasi produksi yang jadi 
lebih spasial. Pemikiran ekonomi 
mutakhir memberi penekanan 
pada pentingnya biaya transportasi 
dalam pembangunan. Dengan 
biaya transportasi yang tinggi, skala 
ekonomi yang besar tidak akan 
mampu dimanfaatkan, sementara 
pro du ks i  pun  t id a k  e f i s i en . 
Produksi yang efisien adalah yang 
lebih terspesialisasi. Ketika biaya 
transportasi turun, perbedaan 
spasial dalam hal produksi dan 
pertumbuhan ekonomi akan naik, 
baik di dalam maupun antarnegara.

•	 Ne g ara - ne g ara  b e r k e mb ang 
mesti memberi perhatian lebih 
pada regulasi transportasi dan 
telekomunikasi guna menekan biaya 
transportasi dan perdagangan. 
Geografi ekonomi yang baru secara 
tak sengaja telah menyumbang 
terhadap munculnya fokus kebijakan 
yang eksklusif pada infrastruktur 
“keras”. Aspek-aspek kebijakan 
yang paling penting—watak dasar 
transportasi monopolistik secara 
natural—kurang mendapat perhatian. 
Negara-negara berkembang harus 
melakukan lebih banyak hal untuk 
mengatasi efek negatif struktur pasar 
dalam sektor transportasi. Untuk 
beberapa aspek dari agenda itu, 
mereka membutuhkan dukungan 
internasional.
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Apa yang telah terjadi: 
pengalaman sepanjang dua 
abad
Penurunan biaya transportasi pada 
sekitar 100 tahun sebelum PD II telah 
mengakibatkan integrasi ekonomi yang 
lebih baik di dalam maupun antarnegara. 
Kemudian, sebagaimana terjadi pada abad 
ke-20, penurunan tersebut disebabkan 
terutama oleh investasi infrastruktur 
besar-besaran serta terobosan dalam 
teknologi transportasi.
 Dari awal abad ke-19 sampai 
permulaan PD I, perekonomian global 
mengalami apa yang oleh para sejarawan 
ekonomi sebut “era globalisasi yang 
pertama”. Di dalam negeri, kanal-kanal 
dan (kemudian) rel kereta api membantu 
mengurangi  biaya  t ranspor tas i , 
menciptakan pasar domestik yang 
lebih terintegrasi serta konvergensi 
harga barang-barang manufaktur dan 
pertanian. Jalur transportasi ini memiliki 
pengaruh besar terhadap kemunculan 
dan kemunduran aglomerasi perkotaan. 
Di dunia internasional, kapal uap 
menurunkan biaya transportasi laut 
serta mampu meningkatkan kecepatan 
dan keandalan layanan. Hasilnya adalah 
perbedaan harga antarnegara yang lebih 
rendah, meluasnya perdagangan ke rute-
rute yang dapat dijangkau oleh teknologi 
kapal yang baru, dan kemunculan 
perdagangan antarindustri berskala 
besar.
 Transportasi domestik.  Jalur 
air dan kereta api secara dramatis 
menurunkan biaya transportasi antarkota 
dan antarwilayah pada paruh pertama 
abad ke-19. Sebelum era kereta api, 
yang dimulai pada sekitar tahun 1830 
di Eropa, sebagian besar transportasi 
menggunakan jalan darat atau—50 
hingga 75 persen lebih murah—air. 
Di AS, investasi besar-besaran pada 

konstruksi kanal secara menyeluruh 
mengubah perdagangan antardaerah 
dan membentuk suatu pola urbanisasi 
baru. Pembangunan Kanal Erie antara 
tahun 1817 dan 1825 mengurangi biaya 
transportasi antara Buffalo dan Kota 
New York sebesar 85 persen, memangkas 
waktu tempuh dari 21 hari menjadi 8 
hari. Produktivitas sektor transportasi 
dalam negeri AS meningkat rata-rata 
sebesar 4,7 persen per tahun dalam 
empat dasawarsa sebelum meletusnya 
Perang Sipil. Kanal-kanal di Inggris 
yang bisa dilayari meningkat sebanyak 
empat kali lipat antara tahun 1780 dan 
1820. Pembangunan kanal di Prancis 
juga dilakukan secara ekstensif, dan 
negara-negara Eropa daratan membuat 
sebuah langkah besar untuk mengatasi 
sekat-sekat di antara mereka ketika 
Kongres Wina menyetujui bahwa Sungai 
Rhein merupakan daerah yang bebas 
untuk dilayari. Kapal-kapal uap muncul 
di banyak sungai dan danau penting 
pada awal abad ke-19, secara drastis 
memangkas waktu tempuh.
 Perkembangan utama dalam bidang 
transportasi pada abad ke-19 adalah 
ekspansi rel kereta api, yang dengan cepat 
mengalahkan jalur pelayaran darat dan 
“menjalankan fungsi perluasan pasar 
Smithian”.9 Kota-kota tidak lagi sekadar 
menyediakan layanan publik—tapi juga 
menarik berbagai industri dengan skala 
timbal hasil yang meningkat, serta efek 
produktivitas dari input yang lebih 
terspesialisasi dan pasar tenaga kerja 
yang lebih besar. Di Amerika, ekspansi 
rel kereta api sangat memengaruhi 
distribusi geografis aktivitas ekonomi. 
Illinois, Michigan, dan Ohio mengalami 
peningkatan penduduk yang tajam 
dalam hal jumlah penduduk, konstruksi, 
dan manufaktur dengan jaringan rel 
kereta api yang melalui wilayah mereka. 
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Satu demi satu kanal mulai ditinggalkan. 
Pada tahun 1850, perahu atau kapal 
melakukan pengangkutan sebanyak 
enam kali lebih banyak daripada yang 
diangkut dengan kereta api; pada 
tahun 1890, kereta api mengangkut 
lima kali lebih banyak daripada yang 
diangkut kapal atau perahu. Penurunan 
biaya transportasi secara dramatis 
mempersempit kesenjangan harga untuk 
produk-produk pertanian antarpasar 
domestik. Perbedaan harga gandum 
antara Kota New York dan Iowa turun 
dari 69 persen menjadi 19 persen dari 
1870 hingga 1910, dan antara Kota New 
York dan Wisconsin dari 52 persen 
menjadi 10 persen.10

 Jaringan rel kereta api di Eropa tidak 
meluas sehebat di AS, mencerminkan 
cakupan nasional sistem perkeretaapian 
dan ukuran negara-negara Eropa yang 
lebih kecil.11 Intensitas transportasi 
pengiriman dalam sistem perkeretaapian 
AS yang lebih tinggi mendorong kenaikan 
yang lebih jauh dalam produktivitas. 
Pada tahun 1910, produktivitas tenaga 
kerja di AS mencapai 3,3 kali lebih 
tinggi dibandingkan di Inggris, kenaikan 
lebih dari dua kali lipat dibandingkan 
tahun 1870.12 Konstruksi jalur rel kereta 
api Rusia dimulai pada pertengahan 
tahun 1860-an, memperluas produksi 
gandum putih dan gandum hitam 
dengan perbedaan harga regional yang 
menyempit. Persentase ekspor pertanian 
Rusia meningkat dari 29 persen untuk 
biji-bijian yang diproduksi di Eropa 
Rusia menjadi lebih dari 42 persen antara 
tahun 1906 dan 1910.13

 Di India, ekspansi jalur rel kereta 
api memiliki dampak yang lebih besar. 
Pada tahun 1860-an, harga di beberapa 
distrik tertentu mencapai 8 hingga 
10 kali lebih tinggi dibandingkan di 
tempat-tempat lain, dan kelaparan 

menjadi sesuatu yang lazim. Sistem rel 
kereta api mengurangi biaya transportasi 
hingga sekitar 80 persen, serta koefisien 
variasi harga gandum dan beras turun 
dari di atas 40 persen pada tahun 1870 
menjadi kurang dari 20 persen pada 
dasawarsa menjelang PD I.14 Namun 
demikian, biaya transportasi yang lebih 
rendah itu tidak banyak memengaruhi 
perkembangan industri. Pada peralihan 
abad ke-18, industri modern hanya 
mempekerjakan 2 sampai 3 persen 
dari pekerja industri India (sekitar 10 
persen dari angkatan kerja). Pabrik-
pabrik modern terkonsentrasi di dua 
jalur perdagangan maritim, Mumbai 
(dahulu dikenal dengan Mumbai—ed.) 
dan Benggala (terletak di wilayah timur 
laut Asia Selatan—ed.).15

 Transportasi internasional. 
Investasi pada transportasi dalam negeri 
telah menciptakan pasar domestik 
yang besar dan terintegrasi. Hambatan 
tarif bisa ditekan, dan perdagangan 
internasional  diuntungkan oleh 
kemajuan teknis dan organisasional, 
terutama dalam pengiriman. Tingkat 
pengiriman melalui lautan berbeda-beda 
antara satu rute dan komoditas dengan 
yang lain, mencerminkan perbedaan 
biaya dalam teknologi pelabuhan, jenis 
kapal, dan layanan penyimpanan.16 
Namun di Eropa dan antara AS dan 
Eropa, biaya perdagangan keseluruhan 
untuk biji-bijian, barang utama yang 
diperdagangkan secara internasional, 
turun sebesar 40 persen antara tahun 
1880 dan tahun 1914. Secara substansial, 
hal  ini  mengurangi kesenjangan 
harga antara negara pengekspor dan 
pengimpor.
 Harga gandum di Liverpool, 
dibandingkan di Chicago, mencapai 
58 persen lebih tinggi pada tahun 
1870, 18 persen pada tahun 1895, 
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dan 16 persen pada tahun 1913.17 
Untuk produk-produk nonpertanian, 
penurunan dalam kesenjangan harga 
tidak kalah mengesankan. Gap harga 
teksti l  katun Boston-Manchester 
turun dari 14 persen pada tahun 1870 
menjadi –4 persen pada tahun 1913, 
sementara perbedaan harga besi mentah 
antara Philadelphia dan London turun 
dari 85 persen menjadi 19 persen.18 
Harga internasional juga mengalami 
konvergensi dalam perdagangan di 
Eropa. Kapal uap pada awalnya membuat 
hubungan perdagangan dari Eropa dan 
Asia kalah penting dibandingkan dengan 
ke Amerika Utara. Kapal uap tidak 
dapat melayani Asia sampai pembukaan 
Terusan Suez sebab batu bara tidak 
mencukupi untuk melayari rute panjang 
melalui Afrika.19

 Selama era globalisasi  yang 
pertama, meningkatnya persaingan 
dari luar negeri karena penurunan biaya 
transportasi memunculkan kebijakan 
proteksi perdagangan. Di Amerika 
Utara, selama Perang Sipil, tarif mampu 
mengurangi beban keuangan pemerintah 
federal, dan nilainya tetap tinggi bahkan 
setelah perang usai. Eropa Kontinental 
meninggalkan kebijakan perdagangan 
liberal pada akhir 1870-an sebagai 
respons terhadap murahnya harga 
biji-bijian Amerika dan Rusia. Tarif 
diperkenalkan kembali pada barang-
barang jadi manufaktur dan barang-
barang pertanian. 

Meningkatnya “intensitas 
transportasi” dan perdagangan 
intraindustri dalam era modern
Biaya pengiriman telah turun sekitar 
se tengahnya  se jak  tahun 1970-
an,20 didorong oleh investasi dalam 
infrastruktur transportasi, pemanfaatan 
kapasitas yang lebih baik, dan kemajuan 
teknologi. Tren-tren yang mutakhir 

berbeda dari yang muncul pada era 
globalisasi yang pertama:21

•	 Penurunan biaya terbesar adalah 
pada transportasi darat dan udara. 
Transportasi laut mengalami revolusi 
pengiriman peti kemas, namun tanpa 
penurunan biaya yang signifikan.

•	 K e b a n g k i t a n  p e r d a g a n g a n 
internasional adalah dalam lingkup 
industri,  bukan antarindustri, 
sebagaimana dalam episode pertama 
penurunan biaya perdagangan.

•	 Berkurangnya friksi perdagangan 
bukan merupakan konsekuensi 
dari turunnya biaya transportasi, 
melainkan dar i  p eningkatan 
rasio nilai-terhadap-berat dari 
barang yang ditransportasikan. 
Sebagian besar peningkatan dalam 
perdagangan adalah pada barang-
barang substitusi.22

•	 R e for m a s i  t r ans p or t a s i  d an 
turunnya hambatan perdagangan 
telah memberi sumbangan yang 
substansial terhadap penurunan 
biaya transportasi.

•	 Turunnya biaya komunikasi, yang 
memengaruhi turunnya biaya 
transportasi, memainkan peran 
penting dalam fragmentasi proses 
produksi dan outsource produksi 
barang-barang antara. Perbedaan 
upah relatif telah menjadi lebih 
penting karena biaya mengelola 
proses produksi dari tempat-tempat 
yang berjauhan yang lebih rendah.

 Biaya transportasi darat. Biaya 
transportasi darat telah berkurang secara 
substansial, hampir sebesar 40 persen 
selama tiga dasawarsa terakhir, terlepas 
dari biaya energi dan upah yang lebih 
tinggi. (Statistik yang komprehensif 
mengenai harga layanan-layanan 
transportasi tidak ada, dan implementasi 
indeks harga sebagai bagian dari 
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sistem akun nasional masih sangat 
belum memadai. Penilaian empiris, 
karenanya, didasarkan pada estimasi 
biaya transportasi.) Sebuah kajian di 
Prancis menunjukkan bahwa biaya 
transportasi truk turun sebesar 33 persen 
antara tahun 1978 dan 1998,23 dengan 
variasi regional yang substansial karena 
perbedaan dalam kualitas dan ongkos 
pemakaian jalan. Penyumbang utama 
penurunan tersebut adalah deregulasi 
industri truk (berkurang sebesar 21,8 
persentase poin) dan harga kendaraan 
yang lebih rendah (–10,9 persentase 
poin). Infrastruktur transportasi (–3,2 
persentase poin) dan harga bahan bakar 
yang lebih murah (–2,8 persentase poin) 
tidak begitu penting.
 Bi ay a  p e ng ir iman  mel alui 
kereta api. Biaya pengiriman melalui 
kereta api turun tidak sesignifikan 
biaya pengiriman melalui jalan darat. 
Kemajuan teknis tidak merata di antara 
sub-subpasar kereta api, dan monopoli 
perusahaan besar yang kebanyakan 
adalah milik negara memperlambat 
proses pengurangan biaya (lihat Kotak 
6.1). Kewajiban untuk melayani daerah-
daerah dengan sistem transportasinya 
yang masih lemah, misalnya, telah 
memotivasi permintaan akan subsidi 
publik dan subsidi silang dari rute-rute 
yang menguntungkan. 
 Biaya pengiriman melalui kereta api 
sangat bergantung pada komoditas yang 
dikirimkan. Untuk AS, hal ini ditunjukkan 
bergantung pada diskriminasi harga di 
antara para pengirim komoditas yang 
berbeda.24 Tidak ada perkembangan 
yang seragam dalam ongkos pengiriman 
melalui kereta api dari tahun 1981 
sampai 2004. Kenaikan biaya kirim 
untuk batu bara dan biji-bijian telah 
meningkat secara signifikan. Kenaikan 
harga dalam lalu lintas antarmodal 
lebih rendah karena adanya persaingan 

perusahaan truk dan kereta api di antara 
kota-kota utama. Tingkat yang menurun 
atau tetap teramati untuk pengiriman 
produk-produk kimia dan otomobil. 
Hal ini secara khusus mengindikasikan 
nilai yang tinggi dari barang-barang ini. 
Permintaan akan pengiriman adalah 
permintaan turunan, dan harga yang 
bersedia dibayarkan oleh pengirim 
meningkat seiring dengan nilai barang 
kiriman.
 Biaya transportasi udara. Dengan 
hadirnya mesin jet, biaya transportasi 
udara turun secara cepat dari pertengahan 
tahun 1950-an sampai awal tahun 1970-
an. Mesin jet lebih cepat, andal, dan 
efisien bahan bakar dibandingkan mesin 
piston yang digantikannya (lihat Kotak 
6.2). Harga riil menurut kualitas pesawat 
terbang juga mengalami penurunan 
sebesar 13 sampai 17 persen per tahun 
dari tahun 1957 sampai tahun 1972.25 
Kemajuan teknis mengalami pelambatan 
yang signifikan setelah tahun 1972, 
namun harganya masih turun sebesar 
2 hingga 4 persen per tahun dari tahun 
1972 sampai tahun 1983.
 Antara tahun 1955 dan tahun 
2004, harga turun dari $3,87 per ton-
kilometer menjadi tak sampai $0,30 
pada konstanta dolar AS tahun 2000. 
Pendapatan rata-rata per ton-kilometer 
turun 8,1 persen setahun pada tahun 
1955–1972 dan 3,5 persen per tahun 
antara tahun 1972 dan 2003. Terlepas 
dari begitu fenomenalnya penurunan 
ongkos pengiriman lewat udara ini, 
friksi perdagangan dalam transportasi 
udara tidak turun secara dramatis. Biaya 
pengiriman via udara dalam dolar AS riil 
per kilogram naik 2,9 persen per tahun 
dari tahun 1973 sampai 1980, sebagian 
karena kenaikan harga minyak dunia, 
dan kemudian turun sebesar 2,5 persen 
per tahun dari tahun 1980 sampai 1993. 
Penurunan yang terjadi setelah tahun 
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1980 sangat bervariasi menurut rutenya; 
penurunan terbesar terjadi pada rute 
yang lebih panjang dan rute Amerika 
Utara.26 Setelah tahun 2001, ongkos 
riil pengiriman lewat udara ke AS naik 
tajam, yang kiranya mencerminkan biaya 
keamanan yang lebih tinggi.

 Biaya transportasi laut.  Dua 
subpasar telah tumbuh secara berbeda 
selama dasawarsa terakhir. Kapal besar 
digunakan untuk komoditas berat dalam 
jumlah banyak atas dasar perjanjian carter, 
di mana harga pengiriman ditentukan 
di pasar spot. Tidak ada jadwal atau 
rute yang tetap, sehingga pengiriman 
ditentukan oleh permintaan pasar saat 
itu. Pengiriman linier digunakan untuk 
kargo umum dengan rute perdagangan 
dan jadwal pemberangkatan yang tetap. 
Perdagangan linier diorganisasi dalam 
kartel, atau konferensi, yang membahas 
serta mengoordinasi masalah harga dan 
pangsa pasar.
 Kemajuan teknis dan perubahan 
institusional telah menurunkan harga 
di kedua subpasar tersebut. Hal yang 
paling penting adalah pertumbuhan 
pengiriman registrasi terbuka, efek 
skala dari peningkatan permintaan 
transportasi laut yang besar, pengenalan 
peti kemas, dan perubahan-perubahan 
yang diakibatkannya di  logist ik 
pelabuhan. Pengiriman registrasi 
terbuka adalah praktik registrasi kapal 
atas dasar kesepakatan (Liberia dan 
Panama) untuk memangkas regulasi 
yang lebih tinggi dan biaya awak yang 
ditetapkan oleh negara-negara kaya. 
Armada registrasi terbuka melayani 
5 persen dari tonase pengiriman laut 
dunia pada tahun 1950, 31 persen pada 
tahun 1980, dan 48 persen pada tahun 
2000.27 Diperkirakan bahwa pengeluaran 
untuk kapal registrasi terbuka 12 hingga 
27 persen lebih rendah daripada kapal 
registrasi tradisional, di mana perbedaan 
biaya terbesarnya adalah pada biaya 

tenaga kerja.28

 Penurunan biaya karena skala efek 
disebabkan oleh kapasitas kapal yang 
lebih besar serta berbagai perubahan 
institusional. Ekspansi permintaan akan 
transportasi laut yang cepat tampaknya 

KoTAK 6.1. Terbesar di dunia: ukuran dan kewajiban sosial 
Indian Railways?

Industri perkeretaapian menunjukkan 
peningkatan pengembalian pada skala 
dengan dua cara. Pertama, jaringan 
ekonomi  dan kepadatan ekonomi 
memunculkan keunggulan ukuran di tingkat 
perusahaan. Kedua, operasi transportasi 
kereta api hampir selalu berpadu dengan 
pasokan layanan infrastruktur, memberi 
perusahaan-perusahaan kereta api suatu 
monopoli alamiah, paling tidak dalam ruang 
lingkup lokal. mengingat pentingnya kereta 
api bagi pembangunan ekonomi dan sangat 
besarnya kekuatan pasar perusahaan 
kereta api, tidak mengejutkan bahwa 
banyak perusahaan tersebut dimiliki oleh 
negara.
 Perusahaan terbesar dari industri 
raksasa ini adalah Indian railways. 
Guinness Book of World Records 
menyebutnya sebagai perusahaan 
komersial atau utilitas terbesar di dunia, 
dengan lebih dari 1,6 juta karyawan. Indian 
railways mengangkut lebih dari 16 juta 
penumpang dan tak kurang dari 1 juta 
ton kiriman barang setiap harinya. Pada 
tahun 2002, perusahaan ini menjalankan 
14.444 rangkaian kereta api per hari, 
8.702 di antaranya untuk angkutan 
penumpang, serta memiliki 216.717 
gerbong penumpang, 39.263 gerbong 
barang, serta 7.739 lokomotif.
 Didirikan pada tahun 1853 sebagai 
sebuah sistem yang terdiri atas 42 sistem 
rel, perusahaan ini dinasionalisasi menjadi 
satu unit pada tahun 1951. Integrasi 
vertikal Indian railways tidak terbatas 
pada penggabungan berbagai layanan 
infrastruktur. Perusahaan ini memiliki 
serta menjalankan pabrik yang membuat 
lokomotif, gerbong, dan bahkan onderdil 

kereta api. Jarak transportasi yang 
panjang di anak benua India memberi 
kereta api keuntungan kompetitif atas 
jalan raya. malah, kereta api menghasilkan 
70 persen dari pendapatan India dan 
sebagian besar keuntungannya dari jasa 
pengiriman, menyubsidi silang sektor 
pengangkutan penumpang yang merugi. 
Penetapan harga yang terlampau tinggi 
atas jasa pengiriman merupakan salah 
satu alasan industri perkeretaapian 
kalah bersaing dengan jasa pengiriman 
lewat jalan darat dalam beberapa tahun 
terakhir.
 m e m a n g k a s  p o t e n s i  g u n a 
menyediakan transportasi pengiriman 
berbiaya rendah untuk jarak jauh 
merupakan kewajiban sosial yang 
ekstensif. Kewajiban layanan sosial 
netonya pada tahun 2005–2006 bernilai 
lebih dari rs 47 miliar, ditambah biaya 
kesejahteraan sebesar rs 9,6 miliar. 
Kewajiban layanan tersebut meliputi 
pengiriman komoditas-komoditas pokok 
(gula, ternak, kertas) pada harga yang 
lebih rendah, menyubsidi penumpang 
dan layanan pengangkutan lain, serta 
membuka jalur-jalur baru yang kurang 
menguntungkan. Salah satu defisit yang 
paling besar adalah jasa pengangkutan 
yang disediakannya untuk masyarakat 
perkotaan dan pinggiran di Chennai 
(dahulu dikenal sebagai madras, saat ini 
menjadi ibu kota negara bagian Tamil nadu 
di India—ed.), Kolkata (dahulu dikenal 
sebagai Kalkuta, saat ini menjadi ibu 
kota wilayah Benggala Barat—ed.), dan 
mumbai.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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KoTAK 6.2.  Mesin jet

Diperkirakan sekitar 320 juta orang bertemu 
setiap tahunnya pada berbagai even profesional 
dan perusahaan setelah melakukan perjalanan 
udara. Dari perdagangan dunia yang nilainya 
$12 triliun, 35 persennya dikirimkan melalui 
udara pada tahun 2006.a Perkiraan tingkat 
keuntungan ekonomi dari investasi dalam 
infrastruktur dan jasa penerbangan adalah 
56 persen di Kenya, 28 persen di yordania, 
dan 19 persen di Kamboja.b Alasan untuk 
semua ini adalah mesin jet, yang mungkin 
merupakan inovasi transportasi jarak jauh 
paling penting sampai saat ini. Jet lebih 
aman, mudah perawatannya, cocok untuk 
menempuh jarak jauh, dan efisien bahan 
bakar dibandingkan mesin propeler. Sejak 
merevolusi transportasi udara pada tahun 
1960-an, mesin jet telah begitu erat dikaitkan 
dengan propulsi pesawat terbang sampai 
orang bertanya-tanya bagaimana industri 
pesawat terbang mampu membuat kemajuan 
yang sedemikian hebat dengan piston.
 namun seperti pada banyak penemuan 
yang menjadi terobosan dalam teknologi 
transportasi, masa peralihan antara penemuan 
dan keberhasilan ekonomi berlangsung cukup 
lama. Pada tahun 1929, Frank Whittle di 
Inggris, dan pada tahun 1933, Hans von 
Ohain, seorang fisikawan Jerman, secara 
terpisah mengembangkan konsep untuk 
mesin pendorong jet. Teknologi mesin jet 
berkembang cepat setelah PD II. Terobosan 
dalam transportasi penumpang komersial 
terjadi dengan diluncurkannya Boeing 707 dan 
Douglas DC-8. Pesawat terbang jet generasi 
awal sangat berisik dan memiliki biaya 
operasional yang lebih tinggi dibandingkan 
pesawat bermesin piston yang lebih maju. 
Kompensasi yang ditawarkan hanyalah soal 
kecepatan dan kapasitas kursi yang lebih 
banyak. namun pada awal tahun 1960-an, 
kemajuan teknologi (yang biasa disebut mesin 
by-pass) hadir dalam sistem transportasi jarak 
jauh bertenaga propeler. Dalam waktu lima 
tahun, harga per ton-kilometer turun sekitar 
40 persen. 
 Pesawat terbang jet memiliki rasio 
kekuatan-terhadap-bobot yang jauh lebih 
tinggi, memungkinkannya memiliki daya 
jelajah yang lebih jauh, terbang lebih cepat, 

dan kemampuan angkut yang lebih besar. 
Kualitas yang lebih tinggi dan biaya yang lebih 
rendah berdampak besar terhadap berbagai 
sektor.
•	 Mendukung jaringan pembeli-pemasok 

jarak jauh. Sebagian besar perdagangan 
global menggunakan jasa pengiriman laut, 
namun transportasi udara mengisi ceruk 
yang penting dalam sistem produksi 
yang membutuhkan ketepatan waktu. 
Walaupun pengiriman dengan kapal 
bisa diprediksi, banyak perusahaan 
menggunakan kargo udara untuk 
mempercepat arus input antara dan 
untuk mengirimkan barang yang memiliki 
rasio nilai-terhadap-bobot yang tinggi. 
Bahkan untuk Brasil, yang terkenal 
akan ekspor barang-barang mentahnya, 
kargo udara pada tahun 2000 menyusun 
0,2 persen dari volume ekspor total 
mereka berdasar bobot, tetapi hampir 
19 persen menurut nilainya.c Secara 
kebetulan, Brasil juga merupakan 
tempat beradanya pabrik pembuat 
pesawat terbang terbesar ketiga di 
dunia, embraer. Contoh dari sektor 
yang paling diuntungkan oleh pengiriman 
lewat udara adalah semikonduktor dan 
fesyen. Pengiriman semikonduktor 
terkorelasi erat dengan jasa pengiriman 
udara secara keseluruhan sampai 
dianggap sebagai indikator kunci bagi 
kesehatan sektor tersebut. Siklus produk 
dalam industri fesyen telah menjadi 
begitu singkat sehingga sebuah rantai 
pakaian Spanyol mengirimkan barang 
dagangannya langsung dari pabrik ke 
kota, mengganti desainnya dua kali 
seminggu. Kebutuhan untuk merespons 
secara cepat selera konsumen yang 
berubah telah mendorong relokasi 
beberapa produksinya dari Asia Timur 
ke Spanyol dan negara-negara yang lebih 
dekat seperti maroko dan Turki. Dari 
sana, pakaian dikirimkan ke toko-toko di 
seluruh penjuru dunia: “Pesawat terbang 
dari Zaragoza, Spanyol, mendarat di 
Bahrain dengan barang jadi untuk toko-
toko Inditex di Timur Tengah, terbang 
lagi ke Asia, dan kembali ke Spanyol 

dengan membawa bahan mentah dan 
pakaian setengah jadi.”d 

•	 Memungkinkan ekspor barang-barang 
yang cepat rusak ke berbagai tempat yang 
jauh. Layanan transportasi udara yang 
tidak mahal dan sering memungkinkan 
negara-negara seperti Cile, Kolombia, dan 
Kenya menjual berbagai produk pertanian 
dan hortikultura mereka ke pasar eropa, 
Timur Tengah, dan Amerika Utara. 
Contoh yang sangat bagus adalah Kenya, 
yang kini menguasai sepertiga pangsa 
pasar global bunga potong. naivasha 
di Kenya tengah merupakan daerah 
petani penanam bunga yang sangat 
efisien, menunjukkan bahwa ekonomi 
lokalisasi juga ada dalam pertanian. 
Bunga yang dipetik pagi harinya di 
sana telah tiba di pasar Amsterdam 
pada malam hari. Hortikultura saat ini 
merupakan salah satu dari tiga penghasil 
pendapatan tertinggi (bersama turisme 
dan teh). Pada tahun 2007, nilai ekspor 
freight on board (FoB) sektor tersebut 
adalah sebesar shilling Kenya (Ksh) 
42 miliar (sekitar US$650 juta), dan 
Kenya Flower Council memperkirakan 
bahwa penghidupan sekitar 1,2 juta 
orang bergantung secara langsung 
atau tidak langsung pada industri itu. 
Sebaliknya, kurang memadainya fasilitas 
penyimpanan dan kapasitas kargo udara 
berpendingin ruangan di Bangladesh 
telah membuang kesempatan negara 
itu untuk mengekspor buah-buahan dan 
sayur bernilai tinggi ke Timur Tengah.e

•	 Turisme di negara-negara berkembang. 
Pada tahun 2005, pemasukan dari 
turisme di negara-negara berpendapatan 
rendah dan menengah adalah sekitar 
$200 miliar,f terutama berkat sektor 
penerbangan yang t idak mahal . 
Penerbangan carter menjadikan biaya 
yang dipangkas lebih besar karena 
adanya paket dengan berbagai layanan 
lain dan pemakaian kapasitas yang 
lebih baik. Pembangunan bandara di 
wilayah-wilayah turisme menghasilkan 
kluster pembangunan dengan kepadatan 
jasa komplementer yang tinggi serta 
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telah mengakomodasi perubahan-
perubahan ini dan mengurangi risiko 
kompetisi.29 Peningkatan dalam ukuran 
kapal tampaknya telah memungkinkan 
ekonomi satelit (hub-and-spoke)—
kapal yang lebih kecil memindahkan 
kargo ke pelabuhan yang lebih kecil, 
sementara pengiriman terkumpul di 
berbagai pelabuhan yang lebih besar dan 
cepat. Contohnya adalah Hong Kong; 
Rotterdam; dan Singapura.
 Kapal untuk komoditas berat, 
produk berpendingin, dan otomobil 
lebih menguntungkan jika memiliki 
rutenya sendiri. Sejak pertengahan 
tahun 1980-an, “tanker-tanker jus” telah 
mematrikan keunggulan Brasil dalam 
pasar ekspor global untuk produk jus 
jeruk, yang hampir semuanya diproduksi 
di Negara Bagian São Paolo. Peti kemas 
yang telah distandarisasi akan lebih 
hemat bagi semua moda transportasi—
truk jarak jauh, perairan darat, kereta 
api, dan truk jarak pendek—karena 
barang tidak perlu dibongkar-muat 
(lihat Kotak 6.3). Pengangkutan dengan 
peti kemas memangkas biaya pelabuhan 
langsung yang dialokasikan untuk 
penyimpanan dan pengangkutan 
oleh kuli pelabuhan. Peti kemas juga 
mengurangi biaya tidak langsung terkait 
kapasitas yang tak terpakai jika barang 
berada di suatu pelabuhan untuk kurun 
waktu yang lama, yang pada waktu 
sebelumnya menyusun setengah hingga 
dua pertiga dari masa hidup kapal.30 

Hal ini juga memungkinkan bagi 
kapal-kapal yang lebih cepat dan lebih 
besar, yang mengurangi biaya per ton-
milnya. Penurunan biaya ini lebih besar 
daripada investasi yang diberikan pada 
penyimpanan di pelabuhan.31

 Namun, peti kemas juga telah 
mengonsentrasikan kapasitas pengiriman 
melalui laut di beberapa pelabuhan 
besar dunia. Sebagian besar negara 
berkembang terlambat melakukan 
revolusi peti kemas, sebab volume 
perdagangan mereka yang memang 
kecil dan harga faktor yang berbeda. 
Di mana modal langka dan tenaga 
kerja berlimpah, biaya modal untuk 
derek-derek khusus, area penyimpanan, 
dan penarik gerbong lebih tinggi, dan 
penghematan biaya pelabuhan jadi jauh 
lebih rendah.
 Bagaimana perubahan teknologi 
ini memengaruhi biaya pengiriman atau 
pengapalan? Ketika disesuaikan dengan 
inflasi, harga riil untuk jasa pengiriman 
dengan kapal besar pada tahun 2004 
adalah sekitar setengah dari harga riil 
pada tahun 1960.32 Ketika dideflasi 
dengan menggunakan indeks harga 
komoditas, terdapat fluktuasi yang besar, 
namun bukan tren menurun. Ini berarti 
bahwa friksi perdagangan yang dihasilkan 
dari biaya transportasi untuk komoditas 
besar yang umumnya dikirimkan dengan 
kapal carteran besar tidak mengalami 
penurunan—harga pengangkutan bijih 
besi atau gandum senilai satu dolar tidak 

KoTAK 6.2.  Mesin jet (lanjutan)

pasar tenaga kerja yang besar dan 
terspesialisasi. Antara tahun 1990 dan 
2005, kedatangan turis di kawasan 
Afrika Sub-Sahara meningkat sebesar 8 
persen per tahun—dari 6,8 juta menjadi 
23,6 juta—dan pemasukan dari turisme, 
dari $4,2 miliar menjadi $14,5 miliar. 

Kunjungan turis di Cina tumbuh hampir 
10 persen setiap tahunnya. Saat ini, 
Kamboja menerima lebih dari 2 juta turis 
per tahun, Vietnam sekitar 4 juta, 16 kali 
lebih banyak dibandingkan jumlah pada 
tahun 1990.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
a. International Air Transport Association 2007b.
b. International Air Transport Association 2007a.
c. Sanchez, dkk 2003.
d. rohwedder dan Johnson 2008.
e. Dixie 2002.
f. World Tourism organization (UnWTo) 2006.
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KoTAK 6.3.  Kotak besar

Sekitar 90 persen kargo barang berukuran kecil 
dan sedang di seluruh dunia ditransportasikan 
dengan peti kemas yang ditumpukkan 
pada truk, lokomotif kereta, dan kapal 
angkut. Pada tahun 2007, lebih dari 18 juta 
peti kemas melakukan lebih dari 200 juta 
kali perjalanan. Peti kemas bahkan telah 
mengubah bagaimana kapasitas pelabuhan 
dan kapal atau jasa transportasi laut diukur. 
Kini, kargo yang dikirimkan diukur dalam 
satuan TeU (twenty-foot equivalent unit) 
atau FeU (forty-foot equivalent unit). Satu 
TeU adalah ukuran sebuah kotak sepanjang 
20 kaki dan selebar 8 kaki, dengan massa 
bruto maksimum 24 metrik ton.
 Secara populer, revolusi ini dikaitkan 
dengan malcom mcLean.a Ia memiliki 
sebuah perusahaan truk di new Jersey dan 
pengetahuan yang sederhana: paket yang 
dikirimkan umumnya hanya perlu dibuka 
di tempat pengirim dan tujuannya, tetapi 
pembongkaran dan pengepakan kembali 
menghabiskan uang yang banyak. Pada tahun 
1956, ia meluncurkan Sea-Land Service, 
dengan kapal tanker modifikasinya, Ideal-X, 
yang berlayar dari newark, new Jersey, 
menuju Houston, Texas, dengan membawa 
58 badan truk aluminium di atas deknya.
 gagasan itu belum menyebar luas 
sampai lebih dari satu dasawarsa setelahnya, 
ketika angkatan bersenjata AS membutuhkan 
alat transportasi militer yang efisien ke 
Vietnam. meskipun menghadapi berbagai 
rintangan yang sangat berat, mcLean 
berhasil memenangkan kontrak untuk 
membuat pelabuhan peti kemas di Teluk 
Cam ranh dan mengirimkan peti kemas dari 
California ke Vietnam. Tanpa peti kemas, 
militer AS akan menghadapi kesulitan besar 
dalam menyediakan makanan, tenda, dan 
perlengkapan lain bagi 540.000 personel 
angkatan darat, angkatan laut, marinir, dan 
angkatan udara di Vietnam pada tahun 1969. 
Dari bukan siapa-siapa pada tahun 1965, 
pendapatan Departemen Pertahanan Sea-
Land naik menjadi $540 juta antara tahun 
1967 dan 1973. Kemudian, rute ke okinawa 
dan Teluk Subic di Filipina ditambah, tetapi 

bisnis mcLean tetap terbatas pada logistik 
militer.
 Pemerintah Jepang adalah yang 
pertama mendukung ekspansi peti kemas. 
Pada tahun 1966, Shipping and Shipbuilding 
rationalization Council mendesak Kementerian 
Transportasi untuk menghapuskan persaingan 
yang berlebihan agar dapat menarik 
keuntungan dari teknologi baru tersebut. 
Dewan ini juga mendorong pemerintah untuk 
membangun terminal peti kemas di area 
Tokyo-yokohama dan osaka-Kobe. Derek 
peti kemas yang pertama beroperasi pada 
tahun 1968. namun, regulasi jalan raya 
melarang peti kemas berukuran penuh, dan 
Japanese national railway tidak siap untuk 
mengangkut peti kemas sepanjang lebih dari 
20 kaki.
 Di AS, matson navigation memperoleh 
persetujuan pemerintah untuk menjalankan 
layanan peti kemas tidak bersubsidi antara 
pantai barat AS dan Hawaii serta Asia 
Timur. Perusahaan tersebut memiliki visi 
untuk membongkar kargo di oakland 
langsung ke kereta-kereta khusus yang akan 
membawanya ke timur. Dalam perjalanan 
kembali, perusahaan tersebut merencanakan 
untuk mengangkut kargo militer ke basis AS 
di Jepang dan Korea Selatan. Bisnis ini tidak 
dapat dimulai sebelum matson mengadakan 
perjanjian kerja sama dengan suatu mitra dari 
Jepang, dan peti kemas yang menyelesaikan 
perjalanan perdananya pada tahun 1968 
dari Jepang ke AS dimiliki oleh nippon yusen 
Kaisha Line. enam bulan berikutnya, Sea-Land 
Services mcLean mengawali layanan reguler 
antara yokohama dan pantai barat AS.
 Begitu fasilitas infrastruktur jadi, lalu 
lintas peti kemas pun bisa berlangsung. Sampai 
akhir tahun 1968, rute Jepang-AS dipenuhi oleh 
peti kemas, tujuh perusahaan memperebutkan 
kiriman yang bobotnya tak sampai 7.000 ton 
setiap bulannya. Laju ekspansi pemakaian peti 
kemas ditentukan oleh infrastruktur pelabuhan 
dan rel. Di AS, lalu lintas antarmodal melalui 
rel naik tiga kali lipat antara tahun 1980 dan 
2002, dari 3,1 juta kereta gandeng dan peti 
kemas menjadi 9,3 juta.

 Transportasi  peti  kemas terus 
men ingkat  dengan kecepatan yang 
menakjubkan. Kotaknya pun terus bertambah 
besar, dengan standar FeU naik menjadi 48 
kaki dan 53 kaki sehingga memungkinkan 
truk untuk mengangkut lebih banyak bawaan 
sekali jalan. Pelayaran dunia berkembang 
dengan pasti, dengan kapasitas peti kemas 
murni meningkat sebesar 10 persen setiap 
tahun antara tahun 2001 dan 2005. Ukuran 
kapal pun turut naik. Lusinan kapal yang 
mampu mengangkut 4.000 FeU masuk ke 
jajaran armada dunia pada tahun 2006, dan 
kapal-kapal yang lebih besar sedang dalam 
pesanan. Emma Maersk (yang memiliki 
panjang 396 meter), diluncurkan pada tahun 
2006, dapat membawa lebih dari 14.500 
TeU. Dari seluruh lalu lintas peti kemas dunia 
saat ini, 26 persennya berasal dari Cina.
 geografi dan topografi membatasi 
ukuran kapal yang terus naik: oleh karena 
tidak mampu dilewati oleh kapal yang 
lebih besar daripada 5.000 TeU, Terusan 
Panama terus diperluas agar nantinya bisa 
mengakomodasi kapal dengan bobot hingga 
12.000 TeU. Sebagian besar peti kemas 
juga terlampau besar bagi Terusan Suez. 
Kapal peti kemas harus pula memerhatikan 
batas kedalaman dari Selat malaka, yang 
menghubungkan Samudera Hindia dan 
Samudera Pasifik. “Malacca-max” membatasi 
kapal sampai dengan yang berdimensi panjang 
470 meter dan lebar 60 meter.
 Apa yang terjadi dengan perusahaan 
malcom mcLean? Sea-Land terus berkembang 
dan merupakan perusahaan pengiriman 
laut terbesar di dunia pada tahun 1995. 
Perusahaan Denmark, maersk, berada di 
urutan kedua, diikuti evergreen. empat tahun 
kemudian, Sea-Land diakuisisi oleh maersk. 
Pada tahun 2000, maersk-SeaLand memiliki 
kapasitas slot sekitar 850.000 TeU. Kotak 
besar mcLean tetap bertahan. 

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
a. Levinson 2006.
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turun. Harga linier, berdasarkan data 
seriwaktu dari Kementerian Transportasi 
Jerman, menunjukkan kenaikan yang 
stabil sebelum mencapai puncaknya 
pada tahun 1985. Indeks harga untuk 
pengiriman linier mementingkan 
kargo umum, termasuk pengiriman 
dengan peti kemas dan barang-barang 
manufaktur. Indeks harga ini juga 
mencakup biaya bongkar-muat, yang 
secara khusus relevan sebab penurunan 
dalam biaya penanganan kargo dianggap 
sebagai sumber keuntungan utama 
dari peti kemas. Diukur secara relatif 
terhadap deflator PDB Jerman, harga 
linier mengalami penurunan sampai 
awal tahun 1970-an, naik tajam dari 
tahun 1974 sampai mencapai puncaknya 
pada periode tahun 1983–1985, dan 
menurun lagi setelahnya.
 Tren  bi aya  p eng ir iman in i 
berkebalikan dengan persepsi publik 
mengenai biaya perdagangan yang terus 
turun. Ada dua penjelasan yang dapat 
diajukan. Pertama, tren harga ini tidak 
mencerminkan penghematan biaya 
sesungguhnya dari peti kemas, karena 
tren tersebut tidak memperhitungkan 
faktor biaya transportasi dari pintu ke 
pintu dalam biaya total. Pada tahun 1956, 
biaya pemuatan kargo lepas adalah $5,83 
per ton. Ketika peti kemas diperkenalkan 
tahun itu, biaya pemuatannya tak sampai 
$0,16 per ton.33 Jadi, penghematan 
terbesarnya diperoleh dari biaya transfer 
antarmodal yang lebih rendah. Peti 
kemas memungkinkan barang untuk 
dipak sekali saja dan lalu dikirimkan 
ke tempat-tempat yang jauh dengan 
menggunakan moda-moda transportasi 
laut, kereta api, dan jalan raya. Kedua, 
kualitas layanan transportasi dan logistik 
telah mengalami peningkatan yang 
berarti, terutama dalam hal kecepatan 
dan keandalan. Tidak turunnya secara 
signifikan harga pengiriman, paling 

tidak, dapat dijelaskan oleh kesediaan 
yang lebih besar untuk membayar demi 
mendapatkan layanan berkualitas lebih 
tinggi.

Penurunan kecil dalam biaya 
transportasi, namun kemudahan 
besar dalam friksi perdagangan
Informasi biaya tampaknya menunjukkan 
bahwa biaya transportasi internasional 
belum turun sebagaimana secara umum 
diyakini. Harga riil transportasi udara 
dan laut tidak mengalami kenaikan 
atau penurunan berarti sejak tahun 
1970-an dan awal 1980-an. Namun, 
biaya transportasi ad valorem—biaya 
transportasi sebagai penyumbang nilai 
barang yang diperdagangkan—telah 
turun. Alasan dari penurunan ini 
adalah perubahan dalam komposisi 
barang dagangan dan komposisi mitra 
perdagangan.34 Perubahan yang pertama  
adalah rasio bobot-nilai yang berkurang 
di semua transportasi internasional. 
Sementara itu, perubahan yang kedua 
adalah harga transportasi  udara 
yang relatif lebih rendah daripada 
transportasi laut. Barang-barang yang 
secara tradisional diangkut melalui laut 
kini dikirimkan lewat udara. Setelah 
memperhitungkan perubahan dalam 
rasio bobot-nilai, pergeseran moda, 
serta perubahan rute, ekuivalen pajak 
ad valorem transportasi laut turun lebih 
banyak dibandingkan transportasi udara 
(lihat Figur 6.2).35 Perubahan-perubahan 
dalam komposisi barang dan mitra 
perdagangan mengurangi friksi pasar 
transportasi, bukan biayanya.
 Logistik, waktu, dan perdagangan 
internasional.  Jasa transportasi 
bukanlah sesuatu yang homogen, dan 
biaya transportasi tidak bersifat netral 
terhadap produk atau tempat. Angka-
angka pemasukan dan berbagai indeks 
harga tidak mengindikasikan kualitas 
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atau kecepatan. Pengiriman peti kemas 
dari Eropa dengan tujuan AS masih 
membutuhkan dua atau tiga minggu—
dari Eropa ke Asia lima minggu. Namun, 
pengiriman melalui udara membutuhkan 
waktu satu hari atau kurang ke semua 
tujuan di seluruh penjuru dunia. Dengan 
menurunnya biaya transportasi udara, 
harga kecepatan pun turun secara 
dramatis.
 Hal ini penting bagi perdagangan. 
Setiap satu hari dalam perjalanan laut 
yang memisahkan suatu negara dari 
importirnya, menurunkan probabilitas 
pencarian dan pembelian barang 
manufaktur dari negara itu sebanyak 
1 persen.36 Perusahaan-perusahaan 
pengekspor pun bersedia membayar 
1 persen dari nilai barang per hari 
untuk menghindari kerugian waktu 
yang terkait dengan transportasi laut. 
Dengan peningkatan dalam intensitas 
perdagangan internasional baru-baru 
ini, tuntutan akan permintaan juga 
ikut meningkat. Barang-barang dengan 
sensitivitas waktu yang paling tinggi 
mengalami peningkatan tercepat dalam 
perdagangan. Contohnya adalah berbagai 
produk pertanian yang mudah busuk dan 
barang-barang lain yang memiliki siklus 
produk pendek seperti fesyen, di mana 
preferensi konsumen terus-menerus 
berubah, atau elektronik, di mana 
teknologi terbaru dianggap memiliki 
keunggulan. Siklus semacam itu tidak 
hanya penting di Eropa, Amerika Utara, 
dan Asia Timur Laut, tetapi juga di Cina, 
India, dan Asia Tenggara.
 Transportasi yang lebih cepat 
dapat memacu perubahan dalam 
geografi perdagangan. Pada awalnya, 
lokasi produksi untuk tekstil dan 
elektronik dipilih berdasarkan biaya 
upah. Namun dengan siklus produk 
yang pendek, waktu transportasi yang 
lebih singkat kiranya menjadi lebih 

dipentingkan daripada biaya upah, 
sehingga yang terjadi kemudian adalah 
relokasi. Beberapa produsen pakaian AS 
yang melakukan hubungan outsource 
di Asia telah melakukan relokasi ke 
lokasi-lokasi dengan tingkat upah yang 
lebih tinggi di Karibia dan Meksiko.37 
Siklus produk yang pendek, dan, 
secara lebih umum, permintaan yang 
tidak menentu, merupakan penggerak 
aglomerasi yang membuat perusahaan 
mesti mencari lokasi yang dekat dengan 
pemasok.38 Namun dengan permintaan 
yang lebih pasti,  kecepatan yang 
lebih tinggi menyumbang terhadap 
outsource tahapan-tahapan produksi 
(produksi komponen, penelitian dan 
pengembangan, dan perakitan) ke 
negara-negara lain menurut keunggulan 
komparatifnya.
 Biaya komunikasi. Biaya panggilan 
telepon selama tiga menit dari New York 
ke London turun dari $293 pada tahun 
1931 (dolar tahun 1993) menjadi sekitar 
$1 pada tahun 2001 dengan koneksi yang 
jauh lebih baik—dan hanya beberapa sen 
pada saat ini (lihat Figur 6.3). Internet 
dan berbagai kemajuan telekomunikasi 
l a i n  t e l a h  m e n u r u n k a n  b i a y a 
telekomunikasi, membantu mengurangi 
friksi perdagangan untuk barang-
barang fisik, terutama perdagangan 
intraindustri. Telekomunikasi memiliki 
dampak yang sama, jika tidak malah 
lebih besar, terhadap perdagangan jasa. 
Meski demikian, banyak pekerjaan yang 
membutuhkan komunikasi yang intensif 
tidak terlalu terpengaruh. Interaksi 
personal secara langsung dan kontak 
tatap muka tetap menjadi kekuatan 
aglomerasi yang penting, secara khusus 
dan paradoksal dalam industri-industri 
yang paling padat-komunikasi.
 Biaya komunikasi yang lebih rendah 
memfasilitasi koordinasi jaringan produksi 
internasional.39 Namun, terdapat dua efek 
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Figur �.2 Biaya kirim melalui 
udara turun lebih sedikit 
daripada biaya kirim lewat laut
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Sumber: Hummels 2007.
Catatan: Tingkat ad valorem tanpa penyesuian 
adalah rasio pengeluaran terhadap nilai barang 
impor. Tingkat ad valorem tetap diperoleh dari 
regresi dan memperhitungkan perubahan dalam 
mitra perdagangan dan produk.
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yang lebih langsung. Pertama adalah 
berkurangnya biaya pencarian. Oleh 
karena pengetahuan mengenai konsumen 
atau pemasok potensial di negara-
negara lain tidak sempurna, hubungan 
perdagangan dimulai dengan pencarian 
akan mitra dagang. Pencarian tersebut 
bergantung pada kualitas infrastruktur 
komunikasi, yang umumnya merupakan 
biaya tetap dan, karenanya, meningkatkan 
intensitas perdagangan internasional 
manakala ia membuat biaya pencarian 
mitra dagang itu lebih rendah.40 Hal 
yang kedua adalah berkurangnya biaya 
variabel perdagangan. Biaya ini muncul 
dari kebutuhan konsumen dan produsen 
untuk berinteraksi mengenai spesifikasi 
produk, kontrol kualitas, dan penetapan 
waktu.41 Biaya variabel perdagangan 
rendah untuk barang-barang homogen 
yang diperdagangkan dalam sistem 
yang terorganisasi atau dengan harga 
rujukan. Namun, biaya ini tinggi untuk 
barang-barang yang terdiferensiasi.42 
Oleh karena barang-barang ini paling 
banyak dijumpai dalam perdagangan 
proses produksi yang lebih terdisagregasi, 
biaya komunikasi memainkan peran 

penting dalam kemunculan perdagangan 
intraindustri baru-baru ini (lihat Figur 
6.1).
 Biaya komunikasi yang rendah 
memungkinkan kontrol proses produksi 
dari jarak jauh dengan sistem kendali 
berbantuan komputer dan komunikasi 
online, mengurangi kebutuhan untuk 
menempatkan staf manajemen dan teknis di 
lokasi yang sama dengan para tenaga kerja 
tidak terampil. Hal juga memungkinkan 
perusahaan-perusahaan yang terintegrasi 
secara vertikal untuk menyubkontrakkan 
produksinya ke berbagai negara dengan 
tingkat upah yang rendah. Namun, biaya 
komunikasi yang rendah pun memfasilitasi 
pemecahan proses produksi ke dalam 
rantai-rantai pasokan perusahaan yang 
berbeda yang terdistribusi di banyak 
negara dan benua.43

 Biaya komunikasi yang rendah 
secara khusus penting bagi pekerjaan-
pekerjaan yang dilakukan di luar negeri 
serta tidak membutuhkan pengiriman 
produk f isik, seperti jasa bisnis, 
profesional, dan jasa teknis, termasuk 
akunting, pembukuan, pemrograman 
komputer, serta pemrosesan informasi 
dan data. Impor AS atas berbagai jasa ini 
meningkat sebesar lebih dari 66 persen 
selama kurun waktu tahun 1997 dan 
2004. Mengalirnya pekerjaan ke luar 
negeri itu telah memunculkan ketakutan 
di antara banyak pekerja kerah putih yang 
jumlahnya di pasar tenaga kerja begitu 
banyak dan mengurangi dukungan 
politis bagi rezim perdagangan terbuka.44 
Berkebalikan dengan ketakutan ini, 
impor jasa bisnis di negara-negara kaya 
tetap relatif rendah. Di AS, persentase 
impor jasa komputer dan bisnis hanya 
sebesar 0,4 persen pada tahun 2003, dan 
ekspor jasa ini masih jauh lebih besar.
 Pemberi outsource terbesar, dalam 
hubungannya dengan nilai tambah lokal 
dari jasa ini, adalah negara-negara kecil 
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Figur �.3 Biaya komunikasi telah turun 
menjadi sepersekiannya saja dari satu 
dasawarsa yang lalu 
rata-rata biaya sekali menelepon ke AS
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Sumber: Bank Dunia 2007j.
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seperti Angola, Mozambik, Papua Nugini, 
dan Republik Kongo. Di antara negara-
negara maju, Jerman, sebuah negara 
dengan impor absolut yang tinggi dalam 
jasa bisnis ($39 miliar pada tahun 2002), 
menduduki peringkat ke-59 dengan 
persentase sebesar 2,9 persen. AS, yang 
memiliki impor absolut dalam jasa bisnis 
tertinggi ($41 miliar pada tahun 2002), 
berada pada peringkat ke-115. Namun, 
AS merupakan eksportir jasa terbesar 
($58 miliar pada tahun 2002) dan dengan 
demikian ekspor netonya selalu jauh 
lebih besar daripada impornya. Irlandia 
menunjukkan bahwa perdagangan dalam 
jasa imaterial cenderung berada dalam 
industri dan bukan antarindustri. Negara 
ini merupakan eksportir komputer dan 
jasa informasi terbesar serta importir 
terbesar keempat. Meski demikian, rasio 
ekspornya terhadap nilai tambah lokal 
dari jasa komputer dan informasi hanya 
16 persen (9 persen dari PDB).
 Jadi, relokasi jasa-jasa pendukung 
(back-office) ke luar negeri bukanlah 
ancaman bagi tenaga kerja di negara-
negara maju. Keseimbangan perdagangan 
dalam jasa bisnis di hampir semua 
negara maju positif dan meningkat 
dari tahun 1981 sampai 2001. India, 
yang dipandang menarik bagi banyak 
jasa bisnis dari negara-negara kaya, 
memiliki peningkatan output yang 
lebih rendah dalam sektor ini dari 
tahun 1995 sampai 2001, dibandingkan 
Inggris.45 Singkatnya, kesan bahwa jasa 
mengakibatkan terjadinya penyebaran 
ekonomi antarnegara tidak didukung 
oleh kenyataan. Perdagangan dalam jasa 
ini telah meningkat banyak, tetapi untuk 
impor maupun ekspor. Bagi kebanyakan 
negara, persentasenya dalam jasa lokal 
tetap kecil. Selain itu ketika telah di-
outsource-kan, banyak dari bisnis yang 
hanya terkonsentrasi di beberapa tempat. 
Biaya komunikasi yang rendah tidak 

terlalu memengaruhi aktivitas kreatif dan 
jasa bernilai tinggi yang membutuhkan 
interaksi personal yang sering.

Biaya transportasi dan 
skala ekonomi: analisis dua 
dasawarsa
Evolusi biaya transportasi, sebuah 
faktor penting dalam geografi ekonomi, 
membantu menjelaskan pengalaman 
di bagian sebelumnya. Penurunan 
dalam biaya transportasi meningkatkan 
konsentrasi orang dan perusahaan 
karena hal itu memungkinkan upaya 
berbagi fasilitas dan jasa yang lebih 
efisien. Riset mutakhir juga menjelaskan 
dua konsekuensi yang tidak terduga dari 
turunnya biaya transportasi: (1) di tataran 
internasional, perdagangan meningkat 
dengan negara-negara tetangga, bukan 
dengan negara-negara yang jauh, 
dan (2) dalam negeri, membaiknya 
infrastruktur transportasi menjadikan 
aktivitas ekonomi lebih terkonsentrasi, 
bukannya berkurang.
 Pe n e l i t i a n  b e l u m  m a m p u 
menjelaskan dengan baik mengapa 
turunnya biaya transportasi justru 
mempersulit negara-negara berkembang 
dan berbagai kawasan yang tertinggal 
untuk masuk ke dalam perdagangan 
dunia—tentu saja ,  peningkatan 
keuntungan dalam sektor transportasi 
sering kali diabaikan dalam model-model 
formal. Namun, sebagaimana turunnya 
biaya transportasi memfasilitasi skala 
ekonomi dalam produksi, produksi 
dan perdagangan yang meningkat juga 
menghasilkan skala ekonomi dalam 
transportasi.

Turunnya biaya transportasi 
menciptakan lanskap ekonomi 
yang tidak rata
Sebelum biaya transportasi mengalami 
penurunan dengan cepat baru-baru 
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ini, kondisi geografis alamiah atau 
“bawaan” (seperti sungai dan danau) 
sangat memengaruhi keputusan lokasi 
permukiman dan pengaturan spasial 
dari produksi dan perdagangan. Investasi 
bersama kemudian menciptakan 
peningkatan pengembalian pada skala 
yang membentuk geografi ekonomi. 
Investasi tersebut bisa mencakup fasilitas 
kesehatan dan pendidikan lokal, atau 
pasar dan layanan-layanan lain yang 
menurunkan biaya transaksi dan 
perdagangan—seperti perlindungan 
hak kepemilikan, penyelesaian sengketa 
kontrak, atau identifikasi peluang pasar. 
Semakin banyak orang yang memakai 
satu fasilitas atau layanan komunal, 
semakin rendah biaya per pemakainya. 
Semakin besar suatu permukiman, 
semakin banyak orang yang secara 
bersama-sama menanggung biaya tetap. 
Untuk menggunakan jasa, orang dan 
barang harus melakukan perjalanan. 
Jadi, ketika biaya transportasi turun, 
akses meningkat, skala naik, dan biaya 
unit penyediaannya turun. Beginilah 
biaya transportasi menentukan ukuran 
geografis pasar serta jangkuan dan skala 
layanan komunal.
 Ketika semakin banyak fasilitas 
dan jasa disediakan di kota-kota besar, 
komunitas yang lebih kecil menjadi 
kurang menarik dan disparitas spasial 
muncul—distribusi ukuran kota-kota 
kecil dan besar berubah. Geografi 
bawaan dan membengkaknya investasi 
infrastruktur perkotaan mengakibatkan 
dinamika searah yang menentukan 
bagaimana lanskap ekonomi pertama-
tama menjadi kasar, lalu benjol-benjol 
atau tidak rata.
 Para sejarawan ekonomi telah lama 
menyadari bahwa proses-proses ini, 
yang disebabkan oleh biaya transportasi 
yang berubah, sangat penting bagi 
pembangunan ekonomi.46 Selain itu, 

para pakar geografi serta perencana 
pembangunan memformalkan efek 
fasilitas-fasilitas komunal yang tak 
dapat dibelah dalam membedakan 
fungsi dan ukuran kota ini dalam “teori 
pusat”.47 Para ekonom melangkah lebih 
jauh dari geografi bawaan dan barang-
barang publik. Mereka menyadari 
bahwa peningkatan pengembalian 
pada skala dalam produksi barang-
barang manufaktur dan gagasan lebih 
lanjut memengaruhi distribusi aktivitas 
ekonomi dalam lanskap geografis. 
Dengan urbanisasi, manufaktur dan 
jasa bersama menjadi penggerak 
pertumbuhan, sebagaimana telah 
didiskusikan dalam bab 4. Kekuatan-
kekuatan ini berinteraksi dengan biaya 
transportasi untuk menentukan evolusi 
ekonomi spasial, pada semua skala 
spasial—internasional, nasional, dan 
lokal.

Turunnya biaya transportasi 
meningkatkan perdagangan 
antarnegara tetangga
Kenaikan permintaan atas varietas-
varietas barang yang sama menjelaskan 
paradoks bahwa turunnya biaya 
transportasi mendorong lebih banyak 
p e rd ag ang an  ant ar ne g ar a  y ang 
berdekatan dan memiliki karakteristik 
serupa. Pada kenyataannya, selama 
40 tahun terakhir, jarak telah menjadi 
penghambat besar perdagangan, 
sementara penyekatan—efek batas—
sebaliknya (lihat Figur 6.4).
 Teori perdagangan tradisional 
tidak mempertimbangkan peningkatan 
pengembalian pada skala dan diferensiasi 
permintaan. Teori ini memprediksi 
perdagangan yang lebih intensif dalam 
barang yang berbeda, sehingga yang 
banyak dibahas adalah perdagangan 
antarnegara dengan sumber kekayaan 
yang berbeda. Negara-negara melakukan 



Biaya Transportasi dan Spesialisasi 2�3

perdagangan karena t idak dapat 
menghasilkan sendiri produk-produk 
yang mereka impor—pisang dari 
Amerika Tengah yang dijual ke Eropa 
untuk ditukarkan dengan mobil. Namun 
dengan barang yang terdiferensiasi, 
perdagangan terjadi dalam kelas-
kelas barang dan bukan antarmereka. 
Negara melakukan perdagangan karena 
mereka ingin versi yang sedikit berbeda 
dari barang yang sama—Jepang dan 
Swedia mempertukarkan Toyota dengan 
Volvo. Dengan perkataan lain, dalam 
teori perdagangan lama di mana biaya 
transportasinya tinggi, negara-negara 
menjalankan perdagangan hanya untuk 
apa yang mereka perlukan. Dalam teori 
perdagangan baru dan dengan skala 
ekonomi, kecintaan akan varietas, 
dan biaya transportasi yang rendah, 
negara-negara berdagang karena mereka 
menginginkannya.
 Perdagangan internasional terjadi 
di antara negara-negara di Belahan 
Bumi Utara (yang sering kali saling 
bertetangga) pada tahun 1960-an 
dan 1970-an, walaupun mereka pada 
dasarnya memiliki kekayaan alam yang 
serupa. Perdagangan antara negara-
negara kaya dan miskin pada mulanya 
mengecil karena perkembangan ini. 
Pada awal tahun 1980-an, perdagangan 
intraindustri antara negara-negara 
berpendapatan menengah dan tinggi 
meningkat, dan kemudian antara berbagai 
negara dari kategori yang berbeda (lihat 
Figur 6.5). Diferensiasi permintaan—
yaitu, kecintaan pada keragaman—dan 
perdagangan intraindustri tidak lagi 
terbatas pada negara-negara kaya.
 Menyertai kebangkitan dalam 
perdagangan intraindustri adalah 
besarnya peningkatan perdagangan 
barang-barang antara relatif terhadap 
barang-barang jadi. Perdagangan 
barang-barang antara intraindustri 

membutuhkan sektor transportasi 
yang sangat efisien. Kemampuan untuk 
mengoordinasi dan mengontrol proses 
produksi secara real time dengan sistem 
yang terkomputerisasi sangat penting 
bagi disintegrasi vertikal proses produksi 
di  negara-negara berpendapatan 
tinggi dan proses outsource ke negara-
negara berpendapatan menengah.48 
Jadi, biaya transportasi yang lebih 
rendah, perubahan dalam barang yang 
diperdagangkan, dan biaya komunikasi 
yang rendah saling menguatkan.
 Orang mungkin berharap bahwa 
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Figur �.4 Jarak telah menjadi penghambat yang semakin besar, sebaliknya 
dengan penyekatan 
Koefisien jarak dan batas nasional dalam model-model perdagangan, 1960–2005
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barang-barang yang memiliki rasio 
nilai-terhadap-bobot yang rendah akan 
diperdagangkan, terutama di antara 
wilayah-wilayah berjarak dekat. Namun, 
siklus produk untuk barang-barang 
intrindustri yang padat pengetahuan serta 
untuk barang-barang konsumen seperti 
peralatan elektronik dan barang-barang 
fesyen menjadi lebih pendek. Sensitivitas 
waktu yang lebih besar ini membantu 
menjelaskan mengapa ketergantungan 
jarak perdagangan bukannya turun, 
malah menaik. Jika negara-negara 
ingin mengambil keuntungan dari 
tren globalisasi dewasa ini, koordinasi 
regional mengenai investasi infrastruktur 
dan kebijakan transportasi jadi semakin 
penting.49

 B a g a i m a n a  m e n i n g k a t n y a 
pengembalian pada skala dalam produksi, 
kecintaan pada keragaman untuk barang-
barang konsumen dan barang-barang 
antara, dan biaya transportasi yang 
lebih rendah menyebabkan konsentrasi 
aktivitas ekonomi dalam lingkup 
geografis? Pertama, produk-produk 
yang terdiferensiasi dan pengembalian 
pada skala yang meningkat akan 
mendongkrak produktivitas di wilayah 
atau negara yang lebih besar daripada 
di wilayah atau negara yang lebih kecil, 
bahkan jika mereka memiliki sumber 
per kapita dan akses ke teknologi yang 
sama. Dimensi penting dari ukuran 
adalah volume permintaan atau massa 
ekonomi keseluruhan, bukan ukuran 
luas wilayah. Dengan pertimbangan 
aglomerasi semacam itu, Hong Kong 
dan Singapura dianggap sebagai negara-
negara yang “besar”.
 Kedua, semakin besar suatu 
kawasan, semakin banyak varietas atau 
barang antara yang akan diproduksi 
secara lokal. Dibandingkan dengan 
kawasan-kawasan yang lebih kecil, 
lebih sedikit barang yang harus diimpor, 

menghemat biaya transportasi. Orang 
dengan pendapatan nominal yang sama, 
karenanya, memiliki pendapatan riil 
yang lebih tinggi di kawasan-kawasan 
yang lebih besar, dan perusahaan pun 
mampu menghemat biaya. 
 Ketiga, pendapatan riil yang lebih 
tinggi akan mendorong terjadinya 
migrasi, memberi tekanan pada upah 
lokal. Upah yang lebih rendah akan 
menarik lebih banyak perusahaan, 
membuat pasar yang besar semakin besar 
serta menyebabkan putaran baru sebab-
akibat relokasi perusahaan, pendapatan 
riil yang lebih tinggi, dan pasar yang 
lebih besar yang bersifat sirkuler. Bab 
9 mendiskusikan secara lebih detail 
bagaimana negara-negara berkembang 
dapat mengatasi masalah integrasi 
regional, belajar dari pengalaman dengan 
kerja sama institusional, infrastruktur 
regional, dan insentif yang terkoordinasi 
di seluruh dunia.

Turunnya biaya transportasi 
mengakibatkan konsentrasi di 
dalam negeri
Manfaat produktivitas dan pendapatan 
dar i  ag lomerasi ,  yang terutama 
disebabkan oleh biaya transportasi 
yang lebih rendah, sering kali sulit 
dimengerti  oleh para perencana 
pembangunan dan pembuat kebijakan. 
Namun, manfaat tersebut menjelaskan 
implikasi kontraintuitif kedua dari biaya 
transportasi yang menurun. Terdapat 
keyakinan yang kuat bahwa distribusi 
infrastruktur transportasi yang merata 
akan menghasilkan distribusi geografis 
aktivitas ekonomi yang juga setara. 
Konsentrasi yang tinggi dipandang 
sebagai persoalan, dan redistribusi 
spasial massa ekonomi diharapkan 
mampu memperbaiki kesetaraan 
pembangunan. Investasi besar-besaran 
dalam infrastruktur telah menjadi 
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KoTAK 6.4.  Intervento straordinario Italia: respons tak terduga dari biaya transportasi yang menurun

Disparitas regional disebabkan oleh distribusi 
infrastruktur yang tidak merata, dan investasi 
infrastruktur di daerah-daerah tertinggal akan 
mengurangi ketidakseimbangan ini. Itulah 
asumsi yang umum. namun, industri yang 
ingin menarik keuntungan dari investasi-
investasi ini pindah ke tempat lain, disertai 
oleh migrasi-keluar massal para pekerja. 
Contoh yang bagus mengenai hal ini adalah 
kebijakan regional Italia untuk mengurangi 
kesenjangan pembangunan di bagian Utara 
dan Selatan negara. Mezzogiorno menjadi 
istilah umum bagi suatu daerah yang 
menderita karena kebijakan regional yang 
maksudnya baik tersebut.a

 Intervento straordinario jangka pendek 
dikelola oleh sebuah agensi khusus, Cassa 
per il Mezzogiorno, yang didirikan pada tahun 
1950. Program ini didukung oleh International 
Bank for reconstruction and Development 
(IBrD), dipimpin oleh Paul rosentein-rodan, 
yang mengembangkan Big Push Model untuk 
pembangunan ekonomi pada tahun 1940-
an. Dampak pembangunannya datang dari 
investasi besar-besaran pada infrastruktur, 
dengan penekanan pada pembangunan jalan 
dan rel kereta api. Segera menjadi jelas 
bahwa keberhasilan jangka pendek tidak akan 
bisa diraih, mendorong definisi ulang atas 
arah strategisnya. Pada pertengahan tahun 
1950-an, Cassa mengalihkan fokusnya pada 
upaya untuk mendukung investasi industri, 
berkonsentrasi pada “nukleus” dan wilayah-
wilayah prioritas.
 Hasilnya, di sepanjang tahun 1950-
an, sekitar 2 juta pekerja meninggalkan 
daerah target. menjelang akhir tahun 1960-

an, emigrasi dianggap sebagai persoalan 
pembangunan utama, dan investasi 
infrastruktur serta subsidi dikonsentrasikan 
di area-area di mana tingkat emigrasinya 
paling tinggi.b Dari awal tahun 1980-an, 
ketika masa berlaku Cassa pertama sudah 
habis, kebijakan ini masih coba dipertahankan 
dengan 11 keputusan menteri, kadang untuk 
waktu sampai tiga bulan. Pada tahun 1986, 
“intervensi luar biasa” ini diberi alokasi dana 
segar sampai tahun 1993.
 Pengeluaran tahunan total Cassa 
mencapai puncaknya sebesar 3.750 miliar lira 
(US$4,5 miliar) pada tahun 1976, lalu turun 
sampai 2.650 miliar lira (US$2,1 miliar) pada 
tahun 1991, dan kolaps setelahnya. Dana 
tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap 
indikator-indikator ekonomi di Mezzogiorno 
(lihat tabel kotak).
 Tingkat pengangguran turun sampai 
awal tahun 1970-an karena jutaan pekerja 
bermigrasi ke Italia Bagian Utara dan negara-
negara lain. Angka pengangguran ini kemudian 
naik dua kali lipat pada akhir tahun 1980-an, 
mengindikasikan ketergantungan Selatan 
yang semakin besar terhadap transfer fiskal 
dari Utara.

 Skandal yang melingkupi Cassa per il 
Mezzogiorno tersebut disingkapkan sebagai 
“penyuapan” (tangentopoli) oleh para hakim 
“bertangan bersih” (mani puliti) di negara 
tersebut. Skandal ini turut berperan terhadap 
dibubarkannya Partai Demokratik Kristen dan 
Partai Sosialis serta munculnya Liga Bagian 
Utara, yang menuntut penyekatan Utara dan 
Selatan guna mengakhiri penyalahgunaan 
di Mezzogiorno. Sebuah intervensi yang 
dimaksudkan untuk menyeragamkan negara 
bisa jadi justru meningkatkan perpecahan 
internal.
 B a b  8 ,  “ K e s a t u a n ,  B u k a n 
Keseragaman”, membahas bagaimana negara-
negara memperjuangkan integrasi nasional 
dengan menggunakan beragam institusi yang 
nasional, infrastruktur yang konektif, serta 
intervensi yang ditargetkan secara spasial.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
a. Boltho, Carlin, dan Scaramozzino 1997; Sinn dan Frank 
2001.
b. Pada saat itu, beberapa kritik terhadap kebijakan 
mezzogiorno menuntut bahwa dana membantu migrasi keluar 
(Lutz 1962).

Pembangunan ekonomi di Mezzogiorno

1951–1960 1961–1970 1971–1980 1981–1990 1990
Persentase Selatan dari total nasional (%)
Populasi 37,2 36,0 35,1 36,1 36,6
PDB per kapita 54,5 56,6 58,6 58,2 56,7
Investasi tetap 26,0 29,0 31,2 29,0 26,9
Pengangguran
Selatan 9,1 6,4 9,6 16,3 19,7
Tengah-Utara 6,8 4,5 5,2 7,6 6,5

Sumber: Faini, giannini, dan galli 1993.

instrumen kebijakan yang sentral untuk 
mendorong perusahaan-perusahaan 
pindah ke wilayah yang tertinggal. 
Namun, hasilnya biasanya berlawanan—
kawasan yang menjadi sasaran kehilangan 
produksi dan pekerja yang pindah ke 
wilayah maju (lihat Kotak 6.4).
 Pembagian pengetahuan adalah 
kekuatan lain yang membentuk geografi 
ekonomi suatu negara dan wilayah. 

Kemampuan praktis dapat dimanfaatkan 
oleh lebih banyak pengguna dengan 
biaya tambahan yang kecil atau tanpa 
biaya ekstra sama sekali. Kemampuan 
semacam itu melekat pada pekerja 
yang berpengalaman, dan akumulasi 
stok pengetahuan akan menghasilkan 
inovasi. Pasar tenaga kerja lokal yang 
lebih besar meningkatkan limpahan 
pengetahuan di antara para pekerja 
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dan dengan demikian menaikkan 
produktivitas secara nonlinear.50 Di 
kota-kota besar, manfaat ini mungkin 
tidak sepenuhnya terasakan karena 
kongesti dan fragmentasi yang terjadi 
menghambat interaksi. Namun, sistem 
transportasi perkotaan yang berfungsi 
baik dapat meningkatkan keefektifan 
pasar tenaga kerja dan menyebarkan 
pengetahuan yang didapat dari pekerjaan 
(lihat Kotak 6.5).
 Turunnya biaya transportasi 
mendorong ekonomi lokalisasi dalam 
produksi pengetahuan dan informasi—

misalnya, untuk jasa bisnis, profesional, 
dan teknis. Biaya komunikasi yang lebih 
rendah diharapkan dapat melonggarkan 
perdagangan sektor jasa. Namun, 
sebagian besar industri yang padat 
komunikasi masih sangat teraglomerasi.51 
Alasan utama dari masih adanya ekonomi 
aglomerasi dalam produksi pengetahuan 
adalah fakta bahwa verifikasi kualitas 
informasi membutuhkan pemahaman 
dan hubungan yang didasari oleh 
kepercayaan.  Jar ingan informal 
berfungsi sebagai alat penyaring untuk 
membangun kepercayaan dalam suatu 

KoTAK 6.5.  Mobilitas dengan kepadatan di Hong Kong, Cina

Hong Kong, pada paruh kedua tahun 1970-an, 
mengalami pertumbuhan riil sebesar sekitar 
10 persen per tahun, jumlah imigran yang 
naik-turun, dan permintaan akan mobil pribadi 
yang naik pesat. registrasi mobil naik dua 
kali lipat dalam satu dasawarsa. Akibatnya 
adalah hilangnya waktu penumpang dan 
barang karena terjebak kemacetan serta 
masalah kesehatan yang terkait dengan 
polusi udara. Departemen Transportasi Hong 
Kong, bereaksi dengan mengambil langkah 
yang keras. Pada tahun 1979, pemerintah 
membuat kebijakan transportasi untuk 
meningkatkan kapasitas jalan, memperluas 
dan memperbaiki sistem transit massa, dan 
mengelola kapasitas jalan yang ada dengan 
lebih baik.
 Pemerintah menaikkan pajak tahunan 
kendaraan bermotor sampai tiga kali lipat, 
menaikkan biaya registrasi pertama dua 
kali lipat (antara 70 dan 90 persen dari 
harga impor kendaraan), dan melipatduakan 
pajak bahan bakar. Kepemilikan kendaraan 
pribadi dan umum turun drastis. Pada 
tahun 1985, persentase mobil pribadi 
terhadap mobil yang teregistrasi turun 
menjadi 50 persen, 10 persen di antaranya 
taksi.a Sistem transportasi publik meliputi 
sebuah jalur rel kereta api bawah tanah 
sepanjang 74 kilometer, jalur rel untuk 
beban berat sepanjang 34 kilometer (yang 
menghubungkan Kowloon dengan Cina), 
jalur rel untuk beban ringan sepanjang 32 

kilometer di barat daya new Territories, 
dan jalur trem sejauh 16 kilometer di north 
Side Hong Kong Island. Lima perusahaan 
bus swasta beroperasi secara waralaba 
dengan lebih dari 6.000 kendaraan. Bus-bus 
ini dilengkapi dengan minibus yang menarik 
ongkos tetap dan memiliki hak eksklusif 
untuk melayani rute-rute tertentu. masuk 
ke subpasar ini harus memenuhi syarat yang 
ketat, dengan jumlah minibus maksimum 
untuk pusat-pusat kota.b Pindah dari moda 
ke submoda transportasi yang lain tidak 
membuat penumpang kehilangan banyak 
waktu.
 Penarikan ongkos untuk memakai jalan 
gagal secara politis pada tahun 1985. Salah 
satu alasannya adalah pembukaan Island 
route of the mass Transit railway yang 
mampu mengangkut sekitar seperempat 
dari semua penumpang pada tahun 1988, 
dan Island eastern Corridor setahun 
sebelumnya. Kedua moda transportasi 
massal  tersebut mampu mengurangi 
kongesti. Dewasa ini, penarikan ongkos 
jalan di Hong Kong diberlakukan bukan 
sebagai sebuah upaya untuk mengurangi 
kongesti, tetapi untuk mencegah polusi 
udara. Hong Kong menduduki peringkat 
kelima dalam indeks infrastruktur laporan 
daya saing global, dengan skor 6,4 dari 
maksimal 7, serta peringkat pertama dalam 
efisiensi pasar produk dan kecanggihan 
pasar keuangan.

 Pengalaman di Hong Kong mengajarkan 
hal-hal berikut bagi berbagai kota yang saat 
ini berkembang  pesat di dunia berkembang:
•	 Ada batas untuk mobilitas dan aksesibilitas 

kendaraan pribadi di kota-kota besar. 
Bahkan tanpa penarikan pajak kongesti 
dan ongkos parkir, disinsentif fiskal yang 
kuat dapat menghadang laju motorisasi 
di fase pertumbuhan pendapatan yang 
fenomenal dan membatasi persentase 
kepemilikan kendaraan pribadi di dalam 
transportasi perkotaan.

•	 Bus, dan khususnya minibus, dapat 
diatur untuk menghindari kongesti 
dan biaya perjalanan yang tinggi. 
Bahkan dengan peraturan atau regulasi, 
hampir semua transportasi publik bisa 
menguntungkan.

•	 Seiring dengan kebijakan untuk menahan 
laju motorisasi, berbagai instrumen 
manajemen lalu lintas yang baru dapat 
membuat pemakaian infrastruktur yang 
ada lebih efektif.

 Bab 7 mendiskusikan, bagi negara-
negara pada tahap urbanisasi yang berbeda-
beda, institusi, infrastruktur, dan insentif 
yang dapat memfasilitasi konsentrasi tanpa 
menimbulkan kongesti.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
a. Hau 1990.
b. Cullinane 2002.
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kelompok produsen pengetahuan.52 
Biaya transportasi perkotaan yang lebih 
rendah pun memperbesar jaringan 
tersebut.

Apa yang harus dilakukan: 
kebijakan transportasi di 
dunia berkembang
Apa arti dari berbagai peristiwa dan 
wawasan ini  bagi negara-negara 
berkembang? Biaya perdagangan telah 
mengalami penurunan karena biaya 
transportasi dan komunikasi yang lebih 
rendah, kualitas yang lebih tinggi, dan 
kecepatan yang lebih baik. Namun, negara-
negara di dunia tidak menikmatinya 
secara merata. Biaya transportasi turun 
lebih cepat di mana permintaan akan 
jasa transportasi lebih besar. Skala 
yang meningkat dalam produksi yang 
diperdagangkan telah menaikkan 
daya saing dan memungkinkan skala 
ekonomi dalam sektor transportasi. 
Biaya perdagangan dan transportasi yang 
lebih rendah mendorong perdagangan 
serta memungkinkan spesialisasi dan 
pertukaran yang lebih besar. Beberapa 
negara seperti Cina dan Cile telah masuk 
ke pasar internasional dan menarik 
keuntungan dari biaya transportasi 
yang lebih rendah itu. Namun, sebagian 
besar yang lain belum menikmatinya. Di 
sebagian besar Afrika, hubungan sebab-
akibat yang kumulatif ini merugikan, 
bukannya membantu, sebab ekonomi 
aglomerasi di negara-negara Afrika yang 
belum terintegrasi masih kecil.
 Dengan meningkatkan interaksi 
pasar lokal dan mengurangi jarak 
antarkota dan antarwilayah serta 
sekat-sekat internasional, kebijakan-
kebijakan transportasi di banyak 
negara berkembang bisa membuat 
lingkaran yang baik ini mulai berputar. 
Infrastruktur fisik yang lebih baik 

adalah bagian yang tak tergantikan dari 
kebijakan transportasi. Bab 7, 8, dan 
9 membahas perlunya infrastruktur 
penghubung wilayah dalam konteks 
lokal, nasional, dan internasional. 
Namun, aspek-aspek penting lain dari 
kebijakan transportasi dan komunikasi 
sering kali diabaikan.
 Geografi ekonomi yang baru telah 
menunjukkan peran biaya transportasi 
bagi pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, 
hal ini juga melahirkan kebijakan 
transportasi yang terlalu menekankan 
perbaikan fisik. Selain itu, dengan 
menggunakan berbagai teknik yang 
pada dasarnya mengandaikan fungsi-
fungsi internal transportasi—barang-
barang yang akan ditransportasikan 
dilihat sebagai gunung es yang harus 
diangkut dari satu tempat ke tempat 
lain, dan biaya transportasi merupakan 
bagian dari gunung es tersebut yang 
meleleh—aspek-aspek kebijakan yang 
paling penting pun hanya diandaikan. 
Hal mendasar yang layak diperhatikan 
oleh para pembuat kebijakan adalah 
skala ekonomi dalam sektor transportasi 
yang cenderung menciptakan perilaku 
monopolistik, serta hubungan sebab-
akibat sirkuler antara biaya transportasi 
yang lebih rendah dan perdagangan serta 
lalu lintas yang lebih besar. Aspek lain 
yang belum diperhatikan adalah biaya 
atau kerugian umum dari transportasi 
dan komunikasi, terutama kongesti, 
polusi, dan masalah-masalah yang 
terkait dengan keamanan.
 Dua prioritas kebijakan yang 
diabaikan adalah (1) mengurangi efek-
efek negatif struktur pasar dalam sektor 
transportasi, dan (2) memperbaiki 
pemfasi l itasan perdagangan dan 
koordinasi regional. Keduanya akan 
meningkatkan kekuatan aglomerasi, dan 
kadang-kadang bisa memberikan imbal 
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balik yang lebih besar daripada investasi 
infrastruktur. Prioritas kebijakan yang 
ketiga adalah menangani eksternalitas 
negatif dalam transportasi.
 
Mengatur transportasi untuk 
menarik manfaat dari skala 
ekonomi
Pasar untuk jasa transportasi jarang 
yang sepenuhnya kompetitif, dengan 
berbagai perbedaan besar antarmoda 
yang berlainan. Kompetisi dalam 
industri pengiriman dengan truk 
meningkat karena deregulasi,53 tetapi di 
banyak negara ada kecenderungan yang 
mengarah terhadap kepemilikan yang 
terkonsolidasi. Dalam perkeretaapian dan 
penerbangan, pasar masih didominasi 
oleh perusahaan-perusahaan milik 
negara.54 Dalam industri transportasi 
udara dan laut, segmentasi pasar 
memungkinkan pihak penyedia untuk 
memilah barang-barang yang tidak 
sama.55 Pengamatan menunjukkan 
keuntungan pada tataran perusahaan 
dalam operasi transportasi.
 Para  p enyedia  t ransp or tas i 
mengonsolidasi kekuatan dengan 
menguasai infrastruktur. Pada tahun 
1980, sebanyak 20 persen perusahaan 
jasa pengiriman teratas dunia hanya 
menguasai 26 persen dari kapasitas slot 
pelabuhan global. Pada 1992, angka ini 
naik menjadi 42 persen, dan pada 2003 
menjadi 58 persen. Saat ini, mungkin 
persentase tersebut lebih tinggi lagi.
 Jasa infrastruktur tidak disediakan 
di pasar-pasar yang kompetitif sebab 
indivisibilitas fasilitas infrastruktur 
secara alamiah menghambat kompetisi. 
Pada tahap-tahap awal pembangunan, 
permintaan akan pelabuhan, jalan, 
dan perlengkapan telekomunikasi 
tidak melebihi kapasitas minimum, 
sehingga biaya tetapnya tinggi. Ketika 

lalu lintas meningkat, produktivitas 
pun mengalami peningkatan. Hal ini 
pada akhirnya diimbangi oleh hilangnya 
waktu yang semakin banyak karena 
kongesti—manakala skala ekonomi justru 
menghilang. Perkembangan mutakhir telah 
membuat keuntungan dari pelabuhan dan 
bandara yang besar lebih jelas lagi—dan 
kemajuan teknologi dalam pengiriman 
semakin memperbesar keuntungan dari 
pelabuhan yang besar (lihat Kotak 6.3). 
Menilai ukuran dari efek-efek skala ini 
merupakan tugas yang sangat berat, tetapi 
berbagai kajian telah menegaskan skala 
ekonomi dan indivisibilitas infrastruktur 
transportasi.56

 Alasan kedua untuk kompetisi 
yang terbatas muncul dari “ekonomi 
jaringan”. Menambah link pada suatu 
jaringan jalan raya atau rel kereta api 
tidak hanya memberikan manfaat karena 
terhubungnya dua tempat—hal ini 
juga meningkatkan nilai dari semua 
koneksi lain yang terkait dengan cara 
mendorong keterhubungan secara 
menyeluruh. Pengaruhnya bisa sangat 
besar. Sebuah estimasi tentang hubungan 
infrastruktur-produktivitas di India 
menemukan suatu eksternalitas yang 
cukup besar dalam infrastruktur 
transportasi. Dengan menyisihkan 5 
persen keuntungan untuk diinvestasikan 
dalam infrastruktur jalan, manfaat yang 
diperoleh adalah hampir seperempat 
dari peningkatan keseluruhan dalam 
produktivitas infrastruktur.57

 Ketiadaan regulasi yang efektif 
membatasi kompetisi dalam sektor 
transportasi dan bisa menghambat 
konstruksi infrastruktur baru. Hal itu 
juga mungkin menyebabkan terlalu 
kecilnya investasi dalam pemeliharaan 
infrastruktur yang sudah ada. Sejumlah 
kajian menunjukkan kecenderungan 
lemahnya infrastruktur transportasi 
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dan telekomunikasi di negara-negara 
berkembang.58 Kurangnya investasi 
dalam pemeliharaan infrastruktur bisa 
lebih parah. Pengeluaran aktual untuk 
pemeliharaan jalan di Afrika, sebagai 
misal, secara sistematis tampak selalu 
lebih rendah daripada angka yang 
ditetapkan.59 Diperkirakan bahwa $45 
miliar hilang dalam nilai stok jalan 
selama kurun waktu 1970-an dan 1980-
an, yang bisa dihindari dengan belanja 
sebesar $12 miliar untuk pemeliharan 
jalan yang sifatnya preventif. Jalan yang 
rusak karena pemeliharaan yang kurang 
meningkatkan biaya transportasi karena 
meningkatkan biaya pemeliharaan 
kendaraan dan mengurangi kecepatan 
pergerakan. Kerugian langsung dari 
jalan yang rusak, karenanya, lebih tinggi 
daripada kerugian dalam nilai aset jalan 
berbasis biaya seperti dilaporkan oleh 
pengelola jalan. Di atas semuanya ini, 

biaya transportasi yang lebih tinggi 
memperlambat transformasi spasial 
serta mengurangi keuntungan yang bisa 
diperoleh dari spesialisasi.
 Sektor yang monopolistik juga 
cenderung mendorong terjadinya 
korupsi. Di pasar-pasar yang lebih kecil, 
para pengguna sering kali tidak memiliki 
pilihan lain untuk mendapatkan jasa 
pelabuhan dan bandara yang besar. 
Semakin t inggi  biaya subst itusi 
ini,  semakin tinggi pula potensi 
penggelembungan atau suap, bergantung 
pada apakah infrastruktur tersebut milik 
swasta atau pemerintah. Seberapa besar 
pencari rente tersebut meningkatkan 
biaya transportasi sulit diperkirakan. 
Namun, sebuah kajian mutakhir oleh 
Bank Dunia yang mencermati koridor-
koridor jalan utama di seluruh kawasan 
Afrika Sub-Sahara menunjukkan gap 
yang besar antara harga untuk jasa 

Tabel �.1 Harga, biaya, dan margin laba seluruhnya tinggi dalam koridor transportasi Afrika

Koridor (negara) Rute (asal-tujuan)
Hargaa (US$ per 

kilometer)
Biaya variabel (US$ 

per kilometer)
Biaya tetap (US$ 

per kilometer)
Margin labab 

(persen)
Afrika Barat (Burkina Faso, 
mali, dan ghana)

Tema/Accra–ouagadougou 3,53 (2,01) 1,54 (0,59) 0,66 (0,64) 80

Tema/Accra–Bamako 3,93 (1,53) 1,67 (0,23) 0,62 (0,36) 80
Afrika Tengah (Kamerun, 
republik Afrika Tengah, dan 
Cad)

Douala–n’Djaména 3,19 (1,10) 1,31 (0,32) 0,57 (0,30) 73

Douala–Bangui 3,78 (1,30) 1,21 (0,35) 1,08 (0,81) 83

ngaoundéré–n’Djaména 5,37 (1,44) 1,83 (0,25) 0,73 (0,44) 118

ngaoundéré–moundou 9,71 (2,58) 2,49 (0,64) 1,55 (0,43) 163

Afrika Timur (Kenya dan 
Uganda)

mombasa–Kampala 2,22 (1,08) 0,98 (0,47) 0,35 (0,14) 86

mombasa–nairobi 2,26 (1,36) 0,83 (0,17) 0,53 (0,19) 66
Afrika Bagian Selatan 
(Afrika Selatan, Zambia, dan 
Tanzania)

Lusaka–Johannesburg 2,32 (1,59) 1,54 (0,41) 0,34 (0,40) 18

Lusaka–Dar-es-Salaam 2,55 (0,08) 1,34 (0,52) 0,44 (0,51) 62

Sumber: Bank Dunia 2008d.
a. Beberapa harga indikatif ini dibuat oleh kementerian transportasi di Afrika, tetapi tidak dipakai. Harga yang ditetapkan oleh biro alokasi pengiriman di Afrika Tengah kiranya lebih bisa diandalkan.
b. Data harus diinterpretasikan secara hati-hati sebab beberapa perusahaan mungkin menghilangkan beberapa biaya atau, sebaliknya, menghitung biaya yang sama dua kali.
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transportasi dan biayanya (lihat Tabel 
6.1). Kelebihannya dibagi-bagi untuk 
suap, rente regulatif, dan keuntungan 
perusahaan transportasi.
 Penyedia infrastruktur dan jasa 
transportasi bukanlah satu-satunya 
yang menerima suap dan menikmati 
keuntungan di atas normal. Improved 
Road Transport Governance Initiative di 
Afrika Barat memonitor praktik-pratik 
haram jalanan terhadap perdagangan di 
jalan antarnegara yang menghubungkan 
Burkina Faso, Ghana, Mali, dan Togo 
(lihat Peta 6.2). Di Mali, para pengemudi 
truk harus melewati 4,6 pos pemeriksaan, 
membayar $25, dan memboroskan waktu 
selama 38 menit untuk setiap 100 km 
perjalanan. Biaya internal atau biaya yang 
terkait dengan jarak masih ditambah 
oleh biaya yang disebabkan oleh sekat-
sekat batas-batas internasional.

Upaya-upaya nasional dan 
koordinasi regional untuk 
memfasilitasi perdagangan
Upaya menyediakan fasilitas perdagangan 
telah menjadi instrumen kebijakan 
terpenting untuk menarik keuntungan 
dari perdagangan internasional—
meningkatkan efisiensi pelabuhan, 
menyelaraskan standar, mengurangi 
beban birokratis ketika hendak melintas 
batas, dan membuat regulasi yang baik 
(lihat Kotak 6.6). Sejak Agustus 2004, 
upaya menyediakan fasilitas perdagangan 
telah menjadi isu sentral dalam Putaran 
Doha Organisasi Perdagangan Dunia 
(World Trade Organization—WTO). 
Kajian-kajian mutakhir Bank Dunia 
telah mengidentifikasi beberapa langkah 
upaya menyediakan fasilitas perdagangan 
sebagai titik masuk utama bagi reformasi 
kebijakan:
•	 Efisiensi pelabuhan—rata-rata 

ef isiensi  pelabuhan, perairan 
darat, dan fasilitas transportasi 
udara, berdasarkan data dari World 
Competitiveness Report

•	 Rezim kepabeanan—hambatan impor 
tersembunyi selain tarif dan kuota 
resmi, dan pembayaran sampingan 
nonreguler atau suap yang terkait 
dengan izin impor dan ekspor 

•	 Infrastruktur teknologi informasi 
(TI)—langkah untuk meningkatkan 
kecepatan serta menekan biaya akses 
dan sumbangan Internet untuk 
mengurangi biaya persediaan

 Meningkatkan kapasitas fasilitasi 
perdagangan di 75 negara menjadi 
setengah dari rata-rata global dapat, 
seperti ditemukan melalui sebuah kajian, 
meningkatkan perdagangan dunia 
hingga mencapai $377 miliar.60 Kajian 
yang lain menunjukkan bahwa negara-
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KoTAK 6.6.  Tetangga penting, begitu pun kebijakan perdagangan dan transportasi

Kedekatan dengan tempat-tempat yang 
makmur bisa menjadi berkat, dan dengan 
tempat-tempat yang miskin, kutukan. Peta 
kotak berikut ini mengilustrasikan keuntungan 
karena berada di lingkungan yang baik. Peta 
ini menunjukkan potensi pasar luar negeri di 
segenap penjuru dunia, menggunakan sebuah 
indeks yang menggabungkan kedekatan 
geografis (jarak) dan kebijakan untuk 
menurunkan hambatan perdagangan (sekat).
 namun,  lokas i  yang ba ik  sa ja 
be lum lah  cukup .  mesk ipun  be rada 

dalam lingkungan yang secara geografis 
menguntungkan di Amerika Tengah, Afrika 
Utara, dan Asia Tenggara, meksiko, 
Tunisia, dan malaysia memiliki akses 
pasar yang paling tinggi. Peringkat mereka 
pada indikator Doing Business dari Bank 
Dunia—terutama yang terkait dengan 
perdagangan l intas batas nasional—
termasuk yang tertinggi di dunia. Tidak 
menge ju tkan ,  k ine r ja  pe r tumbuhan 
mutakhir  mereka mengesankan, dan 
standar hidup mereka meningkat.

 Aljazair dan Indonesia memiliki lokasi 
yang sama seperti Tunisia dan malaysia, tetapi 
kedua negara tersebut tidak memiliki kebijakan 
bisnis dan perdagangan yang baik. Indikator 
akses pasar mereka lebih rendah daripada 
negara-negara tetangga mereka. Sri Lanka dan 
ghana juga tidak begitu bagus dalam akses 
pasar; mereka memiliki bisnis yang menarik 
dan kebijakan perdagangan yang baik, tetapi 
kurang beruntung dalam hal lokasi.

Sumber: mayer 2008 untuk Laporan ini.

< 0,760
0,760–1,110
1,111–1,670
1,671–4,570
> 4,571
Tidak ada data

Berada dekat dengan tempat-tempat yang makmur penting, tetapi tidaklah cukup
Potensi pasar asing, 2003

Potensi pasar asing relatif 
terhadap peringkat AS

Sumber: mayer 2008 untuk Laporan ini.
Catatan: Untuk menghitung potensi pasar asing, setiap negara diberi skor untuk ukuran pasar internasionalnya. Hal ini dihitung dengan memberikan bobot PDB negara-negara lain berdasarkan 
kebalikan dari ukuran yang mengombinasikan jarak fisik, biaya transportasi, dan halangan terhadap perdagangan untuk menunjukkan seberapa sulit untuk mengakses pasar-pasar ini. Ukuran 
tersebut, yang dinyatakan sebagai angka relatif terhadap potensi pasar asing AS, pada dasarnya mengombinasikan dua dimensi spasial jarak dan penyekatan ke dalam gabungan akses pasar 
potensial yang tidak meliputi efek pasar dalam negeri (kepadatan). Peta ini melengkapi Peta 9.2 yang menunjukkan Akses Pasar riil.  

negara anggota Uni Eropa (baru atau 
lama) diuntungkan oleh langkah fasilitasi 
perdagangan dalam apa yang kemudian 
menjadi negara anggota tambahan; 
Bulgaria, Rumania, dan Turki.61 Bila 
negara-negara ini mencapai separuh 
saja standar fasilitasi perdagangan 
UE-15 dalam hal efisiensi pelabuhan, 
infrastruktur IT, rezim bea cukai, semua 
itu akan memberikan keuntungan 

sebesar $10 miliar dalam seluruh 
perdagangan. Di antara empat dimensi 
fasilitasi perdagangan, pengembangan 
infrastruktur IT akan memberikan 
keuntungan dagang paling tinggi (40 
persen), disusul oleh pengembangan 
efisiensi pelabuhan (30 persen).
 Perbaikan efisiensi pelabuhan 
membutuhkan investasi institusional 
maupun infrastruktur. Transportasi 
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laut menyumbang 90 persen terhadap 
p e r d a g a n g a n  d u n i a  m e n u r u t 
volumenya.62 Akses ke pelabuhan yang 
beroperasi dengan baik mungkin tidak 
menjamin aglomerasi yang berorientasi 
ekspor, tetapi aglomerasi ini tentunya 
tidak akan muncul tanpa akses tersebut. 
Peran serta swasta dimungkinkan jika 
volume perdagangan cukup tinggi, 
tetapi dukungan pemerintah dibutuhkan 
di tempat-tempat lain. Hal ini juga 
berlaku untuk infrastruktur penghubung 
lain seperti bandara, yang semakin 
penting bagi perdagangan barang-
barang berbobot rendah namun bernilai 
tinggi dan untuk mendukung jasa 
berorientasi ekspor yang sedang meledak 
dan membutuhkan transportasi udara 
yang efisien. Pada tahun 2007, lalu lintas 
penumpang di bandara Bengaluru (ibu 
kota dan kota terbesar di negara bagian 
India Karnataka, di mana sebelum 1 

November 2006 bernama Bangalore—
ed.) mencapai 35 persen.
 Bila biaya nominal transportasi 
pengiriman udara turun, masalah 
waktu dalam transportasi internasional 
menjadi lebih penting dibandingkan 
biaya uang yang sifatnya langsung.63 
Transportasi internasional mengalami 
kerugian karena waktu tambah yang 
harus dihabiskannya dalam prosedur 
lintas batas. Kerugian waktu ini tidak 
hanya dikarenakan aturan kepabeanan 
dan fiskal ketika suatu barang hendak 
melintas batas, tetapi juga serangkaian 
hal lain di balik elemen-elemen batas 
menyangkut regulasi dan penyediaan 
jasa.64

 Di antara para pelaku: kerugian 
waktu dalam transportasi berkisar 
dari 46 hari di Republik Demokratik 
Kongo (yang antara tahun 1971–1997 
bernama Zaire—ed.) hingga 104 hari 

Tabel �.2 Biaya waktu internasional untuk melintas batas nasional paling tinggi terjadi di Asia Tengah, Afrika Tengah, Afrika 
Timur, dan Afrika Bagian Selatan 

Negara 
Dokumen untuk 

ekspor Hari Negara 
Dokumen untuk 

impor Hari 
Irak

Kazakstan

Tajikistan

Uzbekistan 

Cad

Afghanistan

Angola

Kirgizstan

eritrea

nigeria

mongolia

republik Afrika Tengah

Azerbaijan

Zambia

Haiti

Zimbabwe

republik Kongo

Laos

Burundi

rwanda

republik Demokratik Kongo

10

12

10

7

6

12

12

13

9

8

10

8

9

8

8

9

11

9

9

9

8

102

89

82

80

78

67

64

64

59

59

58

57

56

53

52

52

50

50

47

47

46

Uzbekistan

Cad

Irak

Tajikistan

Kazakstan

Kirgizstan

Afghanistan 

Burundi

eritrea

rwanda

niger

Zimbabwe

republik Afrika Tengah

republik Demokratik Kongo

republik Bolivar Venezuela

mali

Zambia

republik Kongo

mongolia

Angola 

Azerbaijan 

11

9

10

11

14

13

11

10

13

9

10

13

18

9

9

11

11

12

10

9

14

104

102

101

83

76

75

71

71
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di Uzbekistan, sangat jauh dari rata-
rata negara OECD, yaitu 9,8 hari (lihat 
Tabel 6.2). Sebagian besar kejadian 
lintas batas yang paling lambat terjadi 
di negara-negara di Afrika Sub-Sahara 
atau Asia Tengah, yang banyak di 
antaranya tidak memiliki garis pantai. 
Oleh karena memiliki kontrol yang 
lebih kecil atas aspek-aspek lain dari 
biaya transportasi, seperti transportasi 
darat menuju pelabuhan terdekat, 
negara-negara yang tak bergaris pantai 
bisa lebih agresif dengan berbagai 
kebijakan fasilitasi perdagangan yang 
mereka mampu perbaiki. Mereka bisa 
menarik lebih banyak keuntungan 
dari perspektif regional yang lebih 
eksplisit. Terdapat berbagai peraturan 
transit yang diakui oleh hukum dan 
deklarasi internasional, sepertis “Almaty 
Programme of Action”.65 Fasilitasi koridor 
dan berbagai inisiatif pengawasan, 
sebagaimana dicita-citakan oleh Sub-
Saharan African Transport Program, bisa 
mengurangi risiko kegagalan koordinasi, 
tetapi pelaksanaannya sampai sejauh ini 
lemah.66

 Bahkan untuk negara-negara 
dengan garis pantai sempit, pendekatan 
regional bisa menguntungkan. Oleh 
karena peningkatan perdagangan 
menghasilkan skala ekonomi dalam 
transportasi, infrastruktur penghubung 
akan lebih menguntungkan manakala 
dipakai secara bersama-sama oleh 
sebanyak mungkin partisipan pasar. 
Beberapa negara di Afrika Barat atau 
Timur bisa saja membuat pelabuhan peti 
kemas berukuran sedang mereka sendiri. 
Namun, pelabuhan bersama dengan 
wilayah tangkapan yang luas akan lebih 
mendukung aglomerasi, jika biaya 
dan aksesnya ditanggung serta dipakai 
secara bersama-sama oleh negara yang 
memiliki pantai dan negara-negara lain 
di sekitarnya. Namun demikian, sharing 

semacam ini tidaklah mudah, karena 
adanya bias domestik dalam kebijakan 
infrastruktur nasional.
 
Mengatasi eksternalitas negatif 
dari transportasi
Transportasi yang efisien memberikan 
manfaat eksternal yang lebih daripada 
sekadar penghematan waktu atau 
biaya pemeliharaan yang lebih rendah; 
manfaat-manfaat tersebut sering kali 
tidak begitu diperhitungkan. Namun, 
transportasi juga memiliki biaya 
eksternal yang biasanya tidak disadari 
oleh pelaku transportasi maupun 
perdagangan.67 Kongesti dan emisi gas 
rumah kaca berpengaruh terhadap 
negara-negara berkembang maupun 
negara-negara maju, tetapi polusi yang 
mengakibatkan masalah kesehatan 
dan jaminan keselamatan yang rendah 
umumnya paling tinggi di negara-negara 
berkembang.
 Ko ng e st i .  Ke t i d a k m e r at a an 
infrastruktur transportasi menyiratkan 
bahwa tidak ada respons pasokan yang 
tepat dan segera ketika permintaan 
meningkat. Dengan kapasitas yang 
berlebih,  biaya tambahan dapat 
ditanggung oleh semakin banyak 
pengguna. Dengan kapasitas yang 
tidak memadai, kongesti menyebabkan 
kerugian waktu dan kualitas, kasus yang 
terjadi dengan sangat cepat di banyak 
negara berkembang. Memperkirakan 
kerugian akibat kongesti tidak mudah, 
karena hal itu terjadi terutama pada 
waktu-waktu tertentu, sering kali 
disebabkan oleh adanya hambatan 
(bottlenecks) dalam jaringan. Sebuah 
kajian di Washington, D.C. menunjukkan 
kerugian akibat kongesti adalah sebesar 
$0,065 per mil.68

 E m i s i .  D e n g a n  s e m a k i n 
gawatnya masalah perubahan iklim, 
sektor transportasi—yang merupakan 
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konsumen bahan bakar fosil—mendapat 
sorotan tajam. Persentase terbesar dari 
emisi ini dihasilkan di negara-negara 
industri. Namun dengan meningkatnya 
motorisasi di banyak negara berkembang, 
jumlah kendaraan bermotor di negara-
negara berkembang bertambah dengan 
cepat, demikian pula dengan emisinya. 
Banyak estimasi yang menyebutkan 
bahwa sumbangan sektor transportasi 
terhadap emisi total adalah sekitar 13,5 
persen (lihat Figur 6.6). Sebuah kajian 
yang terintegrasi menyebutkan tentang 
kemungkinan naiknya suhu global 
sebesar 2,50C pada tahun 2100 dengan 
2 persen PDB dunia.69 Setengah dari 
kenaikan ini disebabkan oleh perubahan 
iklim yang drastis atau tiba-tiba, 
termasuk kemungkinan menyebarnya 
penyakit tropis, khususnya di Afrika. 

Kerugian lain disebabkan oleh pertanian 
(kurang dari 10 persen) dan dari naiknya 
permukaan air laut (6 persen).
 Jika biaya-biaya ini dimasukkan, 
apa artinya hal itu bagi biaya transportasi 
secara keseluruhan? Perkiraan yang 
ada beragam. Sebuah metaanalisis dari 
estimasi lama menunjukkan batas atas 
sebesar $50 per ton karbon.70 Stern Review 
(2007) menyatakan total kerugian karena 
pemanasan di masa yang akan datang 
sebesar 5–20 persen dari PDB dunia dan 
menyimpulkan suatu kerugian sosial 
yang setara dengan $311 per ton karbon. 
Dengan satu galon bensin mengandung 
0,0024 ton karbon, kerugian sebesar 
$50 per ton karbon setara dengan 
$0,12 per galon bensin (atau $0,03 per 
liter) dan kerugian sebesar $300 sama 
dengan $0,72 per galon ($0,19 per liter). 

Figur �.� Sepertujuh emisi CO2 disumbang oleh transportasi 
Sumber emisi gas rumah kaca, 2005

Sumber: World resource Institute; lihat Baumert, Herzog, dan Pershing 2005.
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Memasukkan biaya karbon dioksida 
(CO2) dari transportasi karenanya akan 
meningkatkan biaya transportasi dalam 
variasi harga bensin historis. Upaya-
upaya untuk meningkatkan efisiensi 
bahan bakar telah dijalankan selama tiga 
dasawarsa terakhir, dibantu paling tidak 
oleh pajak bahan bakar dan regulasi 
efisiensi serta kenaikan harga minyak 
dunia.
 Polusi.  Kendaraan bermotor 
mengeluarkan karbon monoksida (CO), 
nitrogen oksida (NOx), dan hidrokarbon 
(HC). CO menurunkan oksigen dalam 
aliran darah, menyebabkan kesulitan 
napas dan gangguan kardiovaskular. HC 
dan NOx bergabung membentuk ozon, 
menyebabkan sulit untuk bernapas dan 
mengganggu daya pandang. NOx dan 
HC juga bereaksi untuk membentuk 
materi partikel yang sangat lembut 
(PM2.5), cukup kecil untuk masuk ke 
jaringan paru-paru dan meningkatkan 
risiko kematian. Emisi segala jenis 
polutan dari kendaraan bermotor telah 
turun di negara-negara maju, tetapi tetap 
tinggi di tempat-tempat lain. Berbagai 
penyakit yang terkait dengan polusi 
udara telah menyebabkan kematian 
dini lebih dari setengah juta orang 
setiap tahun, membuat banyak negara 
berkembang kehilangan 2 persen dari 
PDB mereka. Transportasi bertanggung 
jawab terhadap sekitar seperempat dari 
dampak ini, khususnya dari kendaraan 
pribadi dan komersial.71

 Kecelakaan. Serupa dengan polusi 
udara, negara-negara maju dengan 
tingkat motorisasi yang tinggi namun 
stabil telah mampu mengurangi kejadian 
kecelakaan lalu lintas. Namun, di negara-
negara berkembang dan yang sedang 
mengalami peralihan, tingkat kecelakaan 
tinggi. Tingkat kecelakaan lalu lintas 
jalan di Federasi Rusia, misalnya, lima 
kali lebih tinggi daripada di Belanda. 

Sekitar 1,2 juta orang meninggal dunia 
dalam kecelakaan lalu lintas setiap 
tahunnya, 90 persen di antaranya terjadi 
di negara-negara berpendapatan rendah 
dan menengah. Proyeksi Bank Dunia 
menunjukkan peningkatan sebesar 
lebih dari 80 persen antara tahun 2000 
dan 2020 di negara-negara ini, namun 
penurunan 30 persen di negara-negara 
berpendapatan tinggi. Untuk setiap 
korban yang meninggal, ada banyak 
kasus di mana korban lain cedera atau 
menjadi cacat. Kerugian kesehatan 
yang diproyeksikan dari kecelakaan lalu 
lintas sebagai persentase dari kerugian 
kesehatan total paling tinggi adalah 
di Timur Tengah dan Afrika Utara 
(5 persen)—diperkirakan akan naik 
menjadi 8 persen—diikuti oleh Amerika 
Latin dan Karibia serta Asia Timur dan 
Pasifik (3 persen), lalu Afrika, Eropa 
Bagian Timur dan Asia Tengah, serta 
Asia Selatan (2 persen).
 Risiko kecelakaan paling tinggi 
terjadi di mana tingkat motorisasi naik 
dengan cepat, akibat sangat lambatnya 
i mpl e m e nt a s i  l ang k a h - l ang k a h 
keselamatan di jalan. Dengan demikian, 
sektor transportasi bisa menyebabkan 
kerugian pada pembangunan. Sejauh 
mana kerugian karena kecelakaan 
menjadi hal yang “eksternal”, bergantung 
pada seberapa baik pasar asuransi dapat 
menutup biaya-biaya eksternal tersebut, 
tetapi sampai pasar tersebut berfungsi 
baik, langkah-langkah keselamatan di 
jalan dapat melindungi pejalan kaki, 
pengguna sepeda, dan pengemudi lain 
dari pengemudi yang ugal-ugalan.

Transportasi: Sektor yang 
semakin penting
Untuk sebagian besar moda transportasi, 
biaya telah mengalami penurunan di 
banyak pasar. Meski demikian, biaya 
transportasi menjadi bagian yang lebih 
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KoTAK 6.7.  Membuka penyumbat nadi Amerika Latin: biaya transportasi kini lebih penting daripada 
tarif

Selama dua dasawarsa terakhir, agenda 
kebijakan perdagangan Amerika Latin 
didominasi oleh akses pasar tradisional dan 
persoalan-persoalan hambatan kebijakan. 
Agenda itu telah berhasil. Tarif telah turun 
banyak. Tarif nasional yang paling baik 
turun dari 40 persen pada pertengahan tahun 
1980-an menjadi 10 persen pada tahun 2000. 
meski demikian, perjanjian perdagangan terus 
mendominasi diskusi-diskusi kebijakan di 
kawasan tersebut.
 namun, biaya transportasi kini lebih 
penting daripada tarif. rata-rata sederhana 
biaya pengiriman ad valorem impor berkisar 
dari 6,5 persen di Argentina sampai 12 persen 
di Kolombia untuk pengiriman intrakawasan, 
dan dari 7,5 persen di Uruguay sampai 25 
persen di Paraguay, negara yang tak memiliki 
garis pantai. Biaya pengangkutan di Amerika 
Latin dan Karibia untuk ekspor ke AS—dengan 
pengecualian Bolivia, meksiko, dan republik 
Bolivar Venezuela—lebih tinggi daripada 
pengiriman intrakawasan.
 efisiensi pelabuhan yang rendah 
dan kompetisi yang lemah di sektor 
transportasi laut tampaknya menjadi sumber 
permasalahannya (lihat tampilan berikut). 

Secara rata-rata, biaya transportasi di 
Amerika Latin akan turun sebesar 20 persen 
jika negara-negara di kawasan tersebut 
memiliki tingkat efisiensi pelabuhan yang 
sama dengan di AS.
 Penurunan dalam biaya transportasi 
akan memberikan manfaat yang substansial. 
Penurunan sebanyak 10 persen dalam biaya 
transportasi akan meningkatkan impor sebesar 
50 persen dan ekspor intrakawasan sebesar 
lebih dari 60 persen. Kebijakan transportasi 
yang lebih baik tampaknya akan memberikan 

keuntungan jauh lebih besar daripada tarif 
yang lebih rendah. Dibandingkan dengan 
penurunan tarif yang sama, keuntungan 
dari turunnya biaya transportasi bagi ekspor 
intrakawasan hampir lima kali lebih besar, dan 
mendorong peningkatan produk-produk yang 
diekspor ke kawasan tersebut, yang besarnya 
sembilan kali lipat daripada reduksi tarif yang 
sama.

Sumber: Inter-American Development Bank, akan terbit.
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besar dari keseluruhan biaya perdagangan 
karena tajamnya penurunan tarif di 
berbagai kawasan seperti Amerika Latin 
dan Karibia (lihat Kotak 6.7). Dengan 
harga bahan bakar yang meningkat, 
persentase transportasi pun dipastikan 
akan naik. Apa yang diperlukan agar 
transportasi terus mampu memberikan 
sumbangannya bagi pembangunan?
 Negara-negara miskin menjadi 
produsen yang besar sebelum menjadi 
konsumen yang juga besar. Perolehan 
pemasukan dengan cara mengimpor 
barang-barang antara dan bahan mentah 
serta mengekspor barang jadi akan 
menjadi penting. Relokasi proses produksi 
antara ke negara-negara berpendapatan 
menengah dan bawah mengindikasikan 

manfaat potensial yang luar biasa besar 
dari integrasi ke dalam pasar dunia 
bahkan bagi negara-negara ini, terbatasi 
terutama hanya oleh biaya transportasi 
dan komunikasi. Namun, dari hal ini 
muncul pertanyaan institusional yang 
sulit. Penyediaan akses ke pasar asing 
mengimplikasikan bahwa keuntungan 
dari kebijakan-kebijakan transportasi 
akan dirasakan oleh negara-negara 
asing tersebut. Koordinasi kebijakan 
transportasi internasional, karenanya, 
membutuhkan rasa saling percaya yang 
tinggi dari masyarakat dunia.
 Peningkatan pengembalian pada 
skala dalam transportasi memunculkan 
dua masalah tambahan. Skala investasi 
pelabuhan dan bandara yang paling 
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murah mensyaratkan sistem transportasi 
yang baik di mana negara-negara 
tetangga ikut berbagi fasilitas. Oleh 
karena kepemilikan fasilitas infrastruktur 
yang besar memberikan kekuatan pasar, 
sharing fasilitas membutuhkan perjanjian 
yang bisa dipercaya. Pengembalian 
yang  mening kat  da lam op eras i 
transportasi—dengan pengiriman 
laut disediakan oleh sejumlah kecil 
perusahaan dan jasa logistik yang 
terkonsolidasi di beberapa pemilik—
kiranya membutuhkan regulasi yang 
memungkinkan terwujudnya potensi 
biaya transportasi yang lebih rendah. 
Kesalingtergantungan antara kebijakan 
transportasi dan kebijakan persaingan 
mengimplikasikan suatu upaya global, 
seperti yang dimulai oleh beberapa 
organisasi multilateral.
 Biaya transportasi dan komunikasi 
akan tetap menjadi dua hal yang paling 
berpengaruh terhadap laju dan efisiensi 
transformasi spasial yang dibutuhkan 
bagi pembangunan. Negara-negara 
pada tahapan transformasi mana pun 
harus merumuskan berbagai kebijakan 
untuk mengurangi biaya transportasi. 
Asia Timur, Selatan, dan Tengah 
mengilustrasikan perbedaannya.
•	 Negara-negara berkembang di Asia 

Timur kini lebih dekat dengan pasar 
dunia, sebab Jepang dan Korea 
Selatan telah menjadi negara maju, 
dan biaya transportasi mereka ke 
Amerika Utara serta Eropa Bagian 
Barat telah mengalami penurunan. 

Mereka telah bergabung dalam 
perdagangan barang-barang antara 
dan barang-barang manufaktur 
akhir yang terus berkembang. 
Negara-negara seperti Tunisia dapat 
melakukan hal yang sama.

•	 Di Asia Selatan, turunnya biaya 
transportasi  dan komunikasi 
telah membantu India masuk 
ke pasar barat untuk jasa antara, 
menghapuskan beberapa kerugian 
karena memiliki jarak yang jauh. 
Negara-negara seperti Afrika Selatan 
bisa melakukan hal yang sama, 
mengeksploitasi potensi pasar dalam 
negeri mereka.

•	 D i  A s i a  Te n g a h — d i  m a n a 
p e r e k e n o n o m i a n n y a  k e c i l , 
tak memiliki garis pantai, dan 
bergantung pada ekspor produk-
produk primer seperti minyak dan 
gas bumi—upaya menurunkan 
biaya transportasi akan lebih sulit. 
Hal yang sama juga akan sulit 
dijalankan di negara-negara kecil 
dengan lingkungan yang kurang 
solid, seperti Burkina Faso, Malawi, 
Nigeria, dan Rwanda. Negara-
negara ini membutuhkan berbagai 
langkah agresif untuk menurunkan 
friksi  perdagangan, membuat 
perjanjian sharing infrastruktur 
yang mahal dengan negara-negara 
tetangga, dan melakukan investasi 
untuk mendorong aglomerasi serta 
mengurangi biaya transportasi untuk 
ekspor barang-barang mentah.
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Jarak dan Penyekatan di Asia Timur

Ketika Admiral Zheng He membawa seekor jerapah ke Nanjing pada tahun 1415, hewan tersebut dianggap sebagai hewan 
langit yang diasosiasikan dengan perdamaian dan kemakmuran. Masa itu juga menandai puncak pengaruh Cina pada 
kemakmuran di Asia Timur dan sekitarnya, relatif terhadap wilayah lainnya di seluruh dunia. Pada masa tersebut, 
Cina mungkin memiliki kekuatan ekonomi terbesar di dunia, menikmati materi yang memiliki standar tertinggi, hidup 
dikelilingi seni dan pendidikan yang berkembang pesat serta kemajuan di berbagai bidang teknologi. Kekuatan angkatan 
lautnya memungkinkan Cina untuk berlayar sampai ke Afrika.

Ci n a  s e n d i r i  mu n g k i n 
menyumbangkan sekitar 
s e p e r t i g a  d a r i  t o t a l 

manufaktur global pada saat itu. 
Namun, hal ini tidak berlangsung 
selamanya. Satu abad kemudian, 
kaisar baru menghancurkan catatan 
perjalanan Zheng He dan mengurangi 
ukuran angkatan laut hingga menjadi 
hanya sepersepuluhnya, dengan 
pertimbangan bahwa biaya yang 
dikeluarkan melampaui manfaat yang 
diperoleh dari ekspedisi ke tempat-
tempat baru. Cina lalu memasuki 
zaman isolasi diri selama berabad-
abad, dan Inggris mengakhiri zaman 
tersebut dengan cara yang buruk dan 
merusak, selama terjadinya Perang 
Opium pada abad ke-19.

Masa isolasi Asia Timur
Cina tidak sendirian dalam hal 
mengisolasi dirinya dari dunia 
luar. Di Jepang, Tokugawa Iemitsu 
mengeluarkan “Perintah Penutupan 
Negara Tahun 1635 (Closed Country 
Edict of 1635)” dan “Pengecualian 
untuk Bangsa Portugis Tahun 1639 
(Exclusion of the Portuguese, 1639),” 
yang secara efektif menutup negara 

tersebut dari pengaruh luar hingga 
dua abad berikutnya. Perintah 
tersebut tidak hanya melarang orang 
asing masuk ke Jepang, namun juga 
melarang orang Jepang bepergian 
ke luar negeri. Kebencian terhadap 
segala sesuatu yang berhubungan 
dengan orang Barat turut meluas 
ke bidang teknologi. Dalam usaha 
pelestarian budaya dan hierarki 
sosial, Jepang setahap demi setahap 
melarang penggunaan senjata api 
demi penggunaan pedang samurai 
yang elegan dan simbolik.
 Contoh-contoh ekstrem ini 
menunjukkan besarnya penyekatan 
di Asia Timur, terutama setelah 
abad ke-17. Para cendekiawan tidak 
sepenuhnya setuju akan pengaruh-
pengaruh ekonomi akibat penyekatan 
tersebut. Beberapa dari mereka 
berpendapat bahwa penurunan 
standar hidup pada periode dinasti 
Qing dan Tokugawa cukup signifikan. 
Sementara yang lainnya berpendapat 
bahwa lebih tepat apabila masyarakat 
pada periode tersebut dicirikan 
sebagai masyarakat yang sedang 
mengalami perekonomian statis, 
alih-alih masyarakat yang sedang 

mengalami kemunduran ekonomi. 
Bagaimanapun juga, tingkat upah 
di Jepang dan Cina pada awal abad 
ke-19 jauh di bawah upah di London 
atau Amsterdam, bahkan mungkin 
sebesar 50 persennya dalam nilai 
riil.1 Adam Smith telah menyadari hal 
ini: “Perbedaan antara harga tenaga 
kerja di Cina dan Eropa masih lebih 
besar dibandingkan perbedaan antara 
harga-harga kebutuhan dasar; karena 
balas jasa riil untuk tenaga kerja di 
Eropa jauh lebih besar dibandingkan 
dengan yang di Cina.”2

 Smith benar. Bahkan sebelum 
Revolusi Industri terjadi, sebagian 
Eropa telah memiliki  standar 
k e h i dup a n  y a n g  l e b i h  m aj u 
dibandingkan Asia. Ia juga benar 
dalam menggambarkan Cina sebagai 
sistem ekonomi yang terpusat. 
Pejabat-pejabat Cina menyimpan 
dengan baik catatan upah yang 
dibayarkan kepada pandai besi dan 
tukang-tukang lain yang menyediakan 
jasa untuk pemerintah. Catatan 
ini mempersempit jarak regional 
meskipun sesungguhnya terdapat 
jarak yang luas di dalam wilayah Cina 
itu sendiri. Hanya di daerah utara 
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yang populasinya sedikit dan tidak 
begitu padat yang upahnya sedikit 
lebih tinggi.
 Pada pertengahan abad ke-
19, upah riil di Canton dan Tokyo, 
yang merupakan kota-kota paling 
maju di Asia, hanya setara dengan 
kota kecil di Eropa, seperti Milan 
dan Leipzig. Standar kehidupan di 
daerah lain di Asia Timur masih 
tetap rendah. Negara-negara bagian 
yang memberi upeti kepada Cina 
di zaman dahulu telah dikolonisasi 
sehingga negara-negara Asia menjadi 
semakin terpisahkan lagi. (Lihat 
Peta G3.1). Beberapa saat kemudian, 
hampir seluruh Eropa mengalami 

Revolusi Industri, dan  “jarak pemisah 
yang besar” antara Eropa dan Asia 
semakin melebar, dan diiringi dengan 
meluasnya pertumbuhan upah dan 
produk domestik bruto (PDB) di 
Eropa. Menurut Angus Maddison, 
kontribusi Asia Timur terhadap 
PDB dunia konstan pada angka 40 
persen antara tahun 1500−1800, dan 
menurun menjadi kurang dari 15 
persen pada tahun 1950.

Lima puluh tahun 
integrasi Asia
Mari kita lihat masa kini. Ekonomi 
Asia Timur telah terintegrasi melalui 
suatu susunan padat yang terbentuk 

dari jaringan produksi regional. Rantai 
pasokan (supply chain) ini dimulai 
dari saat perusahaan multinasional 
Jepang melakukan outsourcing pada 
tahun 1980-an karena upah dan 
biaya lahan di daerah padat produksi 
di Tokyo menjadi penghalang bagi 
terlaksananya manufaktur yang 
kompetitif. Faktanya, kemacetan 
ekonomi di  Hongkong,  Cina; 
Je p a n g ;  Kore a  S e l a t a n ;  d a n 
Taiwan, Cina, mengakibatkan 
pelimpahan—pertama ke negara-
negara berpenghasilan menengah 
di Asia Tenggara, dan kemudian 
ke Cina. Hal ini disebabkan oleh 
berkurangnya penghalang ideologi 
ekonomi. Akhir-akhir ini, rantai 
pasokan terkonsentrasi di Cina 
dan operasi-operasi perakitan yang 
besar berkumpul di Guangdong 
dan Shenzhen. Dengan semakin 
dewasanya Cina, negara tersebut 
juga menjadi eksportir peralatan 
perantara (intermediate equipment) 
dan peralatan modal (capital 
equipment). Saat ini Cina merupakan 
mitra dagang utama bagi Jepang dan 
Korea Selatan dan lebih dari setengah 
impor Cina yang berkembang pesat 
ini bersumber dari Asia Timur.
 Perdagangan intraregional di 
Asia Timur saat ini diperkirakan 
mendekati Uni Eropa, secara konsisten 
tumbuh lebih cepat dibandingkan 
perdagangan antara Asia Timur dan 
wilayah lain di dunia. Negara-negara 
Asia Timur merupakan sumber bagi 
hampir dua per tiga investasi asing di 
wilayah tersebut. Teknologi pun mulai 
bermunculan dari wilayah tersebut, 
terutama dalam industri ekspor utama 
seperti elektronik. Negara-negara 
Asia Timur sibuk meruntuhkan 
pemisah antara satu sama lain dan 
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menggantikannya dengan bentuk 
hambatan-hambatan perdagangan 
dan biaya-biaya perbatasan lainnya. 
Ragamnya dimulai dari logistik 
kelas dunia, di pelabuhan laut dan 
udara—walaupun kadang kala hanya 
terbatas di zona ekonomi khusus. 
Kemudian, ini dilanjutkan dengan 
perkembangan infrastruktur lunak 
(soft infrastructure), seperti perubahan 
bea cukai dan pengecualian visa 
bagi Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN).
 Runtuhnya pemisah antar negara 
di Asia Timur bertepatan dengan 
pertumbuhan pesat yang bervariasi 
mulai dari Republik Demokratik 
Rakyat Lao (Lao PDR) yang memiliki 
pendapatan per kapita $500 pada 
tahun 2006 sampai dengan Singapura 
yang memiliki pendapatan per kapita 
hampir $30.000. Di Asia Timur, 
pendapatan secara perlahan menuju 

ke arah yang sama: negara-negara 
miskin tumbuh lebih cepat daripada 
negara-negara berkembang/kaya. 
Kebanyakan negara Asia Timur 
mengikuti jalur serupa, dimulai 
dari intensifikasi pertanian dan 
industrialisasi daerah pedesaan, 
diikuti dengan ekspansi daerah 
p e r k ot a a n  d a n  e k s p or  h a s i l 
manufaktur. Mereka juga belajar 
dari luar negeri mengenai teknologi 
baru dan institusi baru. Dilihat dari 
segi teknologi, ekspor menjadi lebih 
kompleks. Negara berpenghasilan 
menengah mengkhususkan diri dalam 
produksi komponen, sedangkan 
negara Asia yang kaya memberi nilai 
tambah melalui inovasi, merek, dan 
teknologi yang modern.
 Seiring dengan pertumbuhan 
wilayah tersebut, berkembang pula 
suatu dinamika yang memperkuat 
pertumbuhan. ASEAN, Cina, Jepang, 

dan Korea Selatan merupakan 
kumpulan kekuatan ekonomi yang 
sebanding dengan Amerika Utara di 
tahun 1990-an. Dengan bergesernya 
pusat kekuatan ekonomi dunia ke 
Pesisir Pasifik (Pacific Rim), akses ke 
pasar global bagi semua orang di Asia 
Timur turut meningkat.
 T i n g k a t  p e r d a g a n g a n 
intraregional di Asia Timur dapat 
dianggap mengagetkan, mengingat 
sejarah hubungan politik terpisah 
antara sebagian besar negara Asia 
Timur. Di negara-negara Barat, 
pengaruh ekonomi akibat konflik 
antarnegara diatasi dengan institusi 
formal dengan sistem hukum yang 
tertata dan perjanjian politik yang 
mengatur transaksi komersial pasar 
bebas dan yang setiap saat dapat 
diperluas untuk menyesuaikan 
dengan pertumbuhan pesat di bidang 
perdagangan dan keuangan. Di Asia 
Timur, institusi-institusi ini tumbuh 
lebih perlahan. Dalam sejarah 
panjang jaringan sosial, komunitas, 
dan institusi informal—yang berakar 
dari migrasi selama ribuan tahun 
dari Cina Tenggara menuju ke Asia 
Tenggara—malah memberikan 
kepercayaan untuk mendukung 
integrasi internasional yang modern 
dalam hal barang dan uang (lihat Peta 
G3.2).

Integrasi di masa 
mendatang—tantangan 
kembar dari jarak dan 
penyekatan
Melihat jauh ke masa depan, wilayah 
ini menghadapi tantangan dalam 
upayanya untuk melakukan integrasi 
yang pesat. 
 Pergeseran kepadatan ekonomi 
(economic density) ke arah utara 
memberi tantangan khusus bagi Asia 
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Sumber: gill dan Kharas 2007.
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Tenggara. Bagaimana caranya tetap 
menjadi kekuatan ekonomi yang 
signifikan di wilayah tersebut? Salah 
satu jawabannya mungkin terletak 
pada perkembangan kota-kota kelas 
dunia. Kota metropolitan di Asia 
Tenggara perlu mengembangkan diri 
mereka menjadi “tempat yang lengket” 
untuk menarik dan memelihara 
orang-orang yang berbakat dari 
seluruh dunia. Sementara itu, integrasi 
Australia dan India ke dalam wilayah 
tersebut mungkin dapat mengubah 
dinamika wilayahnya, dan sampai 
titik tertentu menyeimbangkan efek-
efek bergesernya pusat kekuatan 
ekonomi Asia ke arah utara.
 Berbagai permasalahan yang 
dihadapi oleh negara-negara yang 
jauh  dari pasar utama wilayah 
tersebut terlihat dari daerah-daerah 
yang tertinggal dalam negara-negara 
tersebut. Kemiskinan yang cukup 
signifikan dapat ditemui di Asia Timur, 
dengan tingkat kemiskinan yang 
tinggi di bagian barat Cina, bagian 
selatan dan timur di Filipina, bagian 
timur laut di Thailand, dan kawasan 
pegunungan di tengah-tengah 
Vietnam. Perbedaan pendapatan 
per kapita antara provinsi yang 
terkaya dan termiskin di Cina—dapat 
diabaikan pada zaman kekaisaran 
di masa silam—telah meningkat 
menjadi 13,1:1 (bandingkan dengan 

2,1:1 di AS). Walaupun banyak orang 
telah berpindah ke daerah-daerah 
yang lebih makmur, mengatasi jarak 
geografis yang mengisolasi populasi-
populasi ini masih merupakan 
tantangan yang besar.
 Di dalam negara-negara Asia 
Timur, orang-orang berpindah 
menuju ke pasar, dan pasar-pasar 
berkembang di mana orang banyak 
berkumpul. Urbanisasi tumbuh besar 
dan pesat di kebanyakan negara, 
kemungkinan akan menambah 25 
juta penduduk kota setiap tahunnya 
selama dua dekade berikutnya. 
Kebanyakan orang ini bukan ke 
daerah metropolitan, melainkan 
akan berpindah ke kota kecil dan 
menengah yang memiliki penduduk 
kurang dari 1 juta. Pengelolaan 
kota-kota kecil secara efisien dan 
pengintegrasian mereka ke dalam 
ekonomi nasional merupakan tugas 
penting dalam mengurangi jarak dan 
menopang pertumbuhan.
 Sementara itu, Asia Timur 
masih menghadapi pertanyaan-
pertanyaan strategis mengenai 
bagaimana cara merobohkan pemisah-
pemisah antarnegara di wilayah 
tersebut. Proses kecepatan-ganda 
ASEAN menunjukkan bagaimana 
sulitnya bagi negara-negara dengan 
pendapatan dan struktur ekonomi 
yang berbeda untuk dapat melakukan 

integrasi secara mendalam. Tidak 
ada proses integrasi  ekonomi 
formal yang menyatukan semua 
perekonomian di kawasan tersebut. 
Usaha pertama untuk memulai dialog 
regional diadakan di konferensi Asia 
Timur di Kuala Lumpur, Malaysia, 
pada Desember 2005. Pertemuan 
ini membahas stabilitas keuangan, 
keterjaminan energi, pengentasan 
k e m i s k i n a n ,  d a n  c a r a - c a r a 
menjembatani jurang-jurang pemisah 
antarnegara. Pertemuan tersebut 
menekankan tantangan-tantangan 
yang masih memisahkan kawasan 
tersebut: migrasi lintas batas, dampak-
dampak lingkungan, keanekaragaman 
standar pemerintahan, dan toleransi 
dalam budaya. Eksperimen menarik 
lainnya untuk menumbuhkan 
integrasi regional juga berkembang, 
seperti halnya dalam ASEAN+3, 
namun kepemimpinan institusional 
untuk membentuk suatu masa depan 
bersama masih terpisah-pisah. 
Walaupun demikian, cendekiawan-
cendekiawan terkenal telah mencatat 
bahwa “kelahiran Asia Timur yang 
terintegrasi tidak terhindarkan dan 
sangat diperlukan.” Tantangannya 
adalah mencari tahu bagaimana 
mewujudkan hal ini secepatnya.

Kontribusi dari Homi Kharas.
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Bagian Tiga
MEnCIPTAKAn KERAnGKA BARU UnTUK 

PERDEBATAn KEBIjAKAn

laporan pembangunan dunia 200�
MENATA ULANG GEOGRAFI EKONOMI

Dapatkah kota-kota yang padat dalam negara-negara berkembang menarik orang-orang untuk masuk 
dan memberdayakan mereka supaya keluar dari kemiskinan? Apakah migrasi membantu mereka yang 
melakukannya dan juga yang ditinggalkan? Bagaimana perdagangan dapat membantu pihak-pihak 
yang kaya sekaligus paling miskin di dunia ini? Apa yang dapat dilakukan para pembuat kebijakan 
untuk mengatasi tiga tantangan besar yang dihadapi oleh dunia berkembang—satu miliar penghuni 
kawasan kumuh, satu miliar orang yang tinggal di daerah-daerah yang terpencil dan berkekurangan, 
dan mereka yang masuk dalam “satu miliar terbawah”? Bagian ketiga dari Laporan ini memberikan 
sebuah jawaban: integrasi ekonomi. Bagaimana? Dengan menggunakan institusi-institusi yang buta 
secara spasial, infrastruktur yang konektif secara spasial dan insentif yang dibidik secara spasial, 
serta mengalibrasikan tanggapan terhadap seberapa hebat tantangannya. Bab 7 menjelaskan apa 
makna integrasi untuk sistem-sistem metropolitan antara daerah-daerah yang maju dan yang tertinggal 
dalam hal ekonomi dapat menguntungkan semua pihak. Bab 9 merinci langkah-langkah sulit yang 
diperlukan supaya sukses mengintegrasikan negara-negara yang paling terpencil di dunia. Dengan cara 
itu, bab-bab di bagian ketiga meninjau kembali serta membuat kerangka baru untuk tiga perdebatan 
kebijakan yang sudah berlangsung lama, yaitu kebijakan mengenai urbanisasi, pembangunan teritorial, 
dan integrasi regional antarnegara.
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Konsentrasi tanpa Kemacetan
Kebijakan bagi sebuah urbanisasi 
berorientasi luas

BAB 7

Sebuah tim pakar perkotaan, sebagai 
bagian dari latihan rutin, pada 
1974 memperkirakan ukuran kota-

kota terpadat di dunia pada tahun 2000. 
Kinshasa, ibu kota Republik Demokratik 
Kongo, diperkirakan akan tumbuh 
menjadi sebuah kota berpenduduk lebih 
dari 9 juta jiwa, lebih dari London saat 
ini. Karachi di Pakistan akan ditinggali 
oleh 16 juta jiwa, hampir sebesar Kota 
New York. Perkiraan tersebut meleset 
jauh (lihat Figur 7.1). Penduduk Kinshasa 
adalah sekitar separuh dari penduduk 
London saat ini, dan penduduk Karachi 
pun demikian dibandingkan dengan 
New York. Mengapa para pakar itu, 
yang umumnya sangat akurat dalam 
memperkirakan penduduk nasional, 
keliru ketika membuat perkiraan 
mengenai besarnya kota?
 Alasannya: meramalkan distribusi 
spasial rakyat suatu negara tidak 
sama dengan memprediksi jumlah 
penduduknya. Sebagaimana telah 
ditunjukkan di bab-bab sebelumnya, 
transformasi spasial—pertumbuhan kota 
dan wilayah-wilayah yang maju—terkait 
erat dengan berbagai perubahan dalam 
perekonomian, khususnya transformasi 
sektoral yang menyertai pertumbuhan 
dan terbukanya suatu perekonomian 
bagi perdagangan dan investasi asing. 
Jadi, memperkirakan ukuran sebuah kota 

adalah tindakan meramalkan ekonomi, 
suatu pekerjaan yang penuh risiko. 
Ambil Guangzhou di Cina sebagai 
contoh. Penduduknya pada tahun 2000 
lebih dari sepertiga melampaui prediksi 
tahun 1974 yakni sebanyak 4,5 juta 
jiwa. Penduduk Beijing setengahnya 
dari 19 juta yang kita perkirakan. Para 
pakar tersebut tidak dapat meramalkan 
liberalisasi dan pertumbuhan ekonomi 
Cina, yang dengan cepat mengubah 
struktur spasial negeri tirai bambu 
itu. Dengan sekadar mengekstrapolasi 
tren-tren masa lalu, mereka semestinya 
mengamati kekuatan pasar aglomerasi, 
migrasi, dan spesialisasi—serta berbagai 
kebijakan pemerintah yang mendukung 
atau menghambatnya.
 B e r b ag a i  proye k s i  s a at  i n i 
menyatakan bahwa kota-kota di 
negara-negara sedang berkembang 
akan tumbuh dua kali lipat dalam tiga 
dekade, dengan jumlah penduduk 
bertambah 2 miliar jiwa. Malahan, 
kota-kota besar di sana akan tumbuh 
lebih besar lagi untuk menyediakan 
ekonomi urbanisasi yang dicari para 
pengusaha, pekerja, dan inovator. Hal ini 
akan terjadi terutama di negara-negara 
yang perekonomiannya tumbuh dengan 
baik. Kota-kota berukuran madya akan 
tetap menjadi tulang punggung bagi 
sistem perkotaan, menyediakan ekonomi 
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lokalisasi yang dicari oleh para produsen 
dengan kebutuhan-kebutuhan yang 
lebih terspesialiasi. Akan tetapi, ini 
akan mendorong pertumbuhan kota 
yang cepat hanya di negara-negara yang 
mengalami industrialisasi. Kota-kota 
kecil yang lain akan tetap melayani dan 
bergantung pada wilayah pedesaan di 
sekitarnya. Namun, mereka akan tumbuh 
cepat di wilayah di mana pertanian dan 
ekonomi pedesaan berkembang dengan 
baik.
 Tr an s for m a s i  s p a s i a l  y an g 
menyebabkan munculnya kota-kota 
besar dan kecil tidak akan berjalan secara 
teratur. Permukiman-permukiman tidak 
resmi—kawasan kumuh dan padat 
penduduk—mungkin tercipta dan 

bertambah luas manakala kebutuhan 
pekerja dan perusahaan yang terus 
meningkat tidak dapat dipenuhi lagi oleh 
kapasitas pemerintah untuk membangun 
pasar tanah yang berfungsi baik dan 
untuk berinvestasi pada infrastruktur 
dan akomodasi. Jika negara-negara 
maju dewasa ini menjadi pedomannya, 
dibutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun 
untuk mengatasi disparitas yang terjadi 
di dalam kota (intrakota) dan untuk 
menyerap permukiman-permukiman 
tidak resmi tersebut ke dalam struktur 
kota yang lebih terorganisasi. Mencoba 
melarang migrasi desa-kota bisa jadi 
kontraproduktif. Mengapa? Sebab, 
membatasi kepadatan dan keragaman 
justru menghambat inovasi  dan 
produktivitas.
 Para pembuat kebijakan, jika 
mereka tidak hati-hati, justru bisa 
mengganggu transformasi ini. Dengan 
tidak menetapkan regulasi yang fleksibel 
serta alih guna lahan yang tepat, mereka 
dapat menjadikan kota tidak ramah pada 
perusahaan dan investor, menghalangi 
kontribusi mereka bagi pertumbuhan dan 
upaya pengentasan kemiskinan. Dengan 
tidak menyediakan fasilitas air, sanitasi, 
sekolah, dan perawatan kesehatan yang 
memadai di wilayah pedesaan, mereka 
dapat secara dini memaksa warga desa 
pindah ke kota-kota kecil dan besar. 
Dengan tidak banyak berinvestasi pada 
infrastruktur di kota-kota yang tumbuh 
dengan pesat, mereka mendorong 
terjadinya kemacetan. Secara lebih 
umum, dengan tidak merespons secara 
tepat transformasi spasial di berbagai 
jenis tempat yang berbeda, mereka 
tidak dapat mengambil manfaat penuh 
dari kepadatan dan keragaman, dan 
justru menciptakan kemacetan serta 
penyekatan.
 Untuk membantu bangsa-bangsa 
menarik keuntungan yang lebih besar 
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Figur �.1 Perkiraan pertumbuhan kota terlalu membesar-besarkan

Kesalahan prediksi relatif terhadap penduduk tahun 2000 (%)
Sumber: Satterthwaite 2007.
Catatan: Perbandingan prediksi pada 1974 dengan estimasi penduduk perkotaan pada tahun 2000. Panjang diagram 
mengindikasikan seberapa jauh prediksi yang terlalu tinggi dalam memperkirakan penduduk kota tahun 1974 dalam 
kaitannya dengan jumlah tahun 2000. Angka negatif mengindikasikan bahwa ukuran suatu kota tahun 2000 lebih besar 
daripada yang diprediksikan.
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dari urbanisasi, bab ini mengusulkan 
suatu kerangka kebijakan—dengan 
memp er t imbangkan fakta- fakta 
transformasi spasial (Bab 1) dan 
wawasan tentang aglomerasi ekonomi 
yang mendorong berbagai perubahan 
ini (Bab 4). Bab ini membahas prioritas 
kebijakan dan urutannya, memanfaatkan 
pengalaman dari negara-negara yang 
telah berhasil, atau sedang berjuang, 
dalam proses urbanisasi mereka. Pesan-
pesan utamanya:
•	 Transformasi desa-kota sangat 

te r fa si l i ta si  manakala  para 
pembuat kebijakan menyadari 
adanya saling ketergantungan 
ekonomi antarpermukiman. Dalam 
hierarki kota besar, kota kecil, dan 
desa dari suatu negara, masing-
masing memiliki fungsinya sendiri 
serta memiliki interelasi yang 
kuat satu sama lain. Jadi, diskusi 
kebijakan harus dibuat bukan dalam 
pendulum ekstrem baik tingkat 
nasional atau permukiman pribadi. 
Alih-alih, ia harus dilakukan di 
level yang diistilahkan sebagai 
suatu “wilayah”, biasanya negara 
bagian atau provinsi. Para pembuat 
kebijakan mesti melihat diri mereka 
sebagai pengelola portofolio tempat 
di wilayah semacam itu. Pendekatan 
wilayah juga dapat membantu 
pengembangan strategi urbanisasi 
nasional. Sementara persentase 
jumlah penduduk suatu wilayah akan 
menentukan prioritas bagi semua 
level pemerintahan (pusat, provinsi, 
dan kotamadya), persentase urban 
nasional dapat menjadi pedoman 
yang baik untuk kompleksitas 
tantangan keseluruhannya.

•	 Tantangan-tantangan kebijakan 
menjadi lebih kompleks dengan 
urbanisasi. Kota-kota besar dan kecil 
memberikan keuntungan kedekatan 

atau proksimitas kepada perusahaan 
dan keluarga, tetapi kepadatan 
aktivitas yang terlampau tinggi 
mengakibatkan kemacetan, polusi, 
dan ketegangan sosial, yang bisa 
meniadakan keuntungan tersebut. 
Apakah suatu kebijakan baik atau 
tidak bergantung pada seberapa 
mampu ia mengatasi kegagalan 
pasar dan konsentrasi kejahatan. 
Di negara-negara atau wilayah-
wilayah dengan persentase urban 
rendah, misalnya, kemacetan lalu 
lintas dan permukiman kumuh 
mungkin tidak menjadi persoalan 
kebijakan yang besar. Akan tetapi, 
di berbagai wilayah yang mengalami 
proses urbanisasi yang cepat, 
kemacetan menjadi masalah yang 
besar. Wilayah-wilayah yang proses 
urbanisasinya sudah pada tahap 
lanjut, seperti kawasan metropolitan, 
kiranya perlu mengatasi masalah 
divisi intrakota yang muncul karena 
permukiman kumuh dan tak layak 
huni.

•	 Prioritas dan urutan kebijakan dapat 
membantu pemerintah memfasilitasi 
urbanisasi yang berorientasi luas. 
Masing-masing dimensi tantangan 
integrasi membutuhkan rangkaian 
instrumen yang berbeda. Untuk 
wilayah dengan tahap urbanisasi 
awal, tantangan kebijakannya bersifat 
satu dimensional: membangun 
kepadatan dengan institusi-institusi 
yang “buta” secara spasial. Untuk 
wilayah dengan level urbanisasi 
menengah, tantangannya berdimensi 
dua :  membangun kepadat an 
dan mengurangi jarak ekonomi 
dengan infrastruktur konektif. 
Sementara bagi wilayah-wilayah 
yang tingkat urbanisasinya sudah 
lanjut, tantangannya punya tiga 
dimensi: membangun kepadatan, 
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mengatasi jarak, dan menjawab 
persoalan sekat-sekat ekonomi dan 
sosial—yang disebabkan, misalnya, 
oleh permukiman kumuh—dengan 
intervensi spasial khusus. Untuk 
mendorong urbanisasi yang cepat 
dan berkelanjutan di semua tahapan, 
para pembuat kebijakan harus 
menekankan institusi-institusi yang 
“buta” secara spasial guna mendorong 
kepadatan di tempat yang tepat.

 Bab ini pertama-tama, secara 
singkat, membahas bagaimana berbagai 
kebijakan urbanisasi dapat membantu 
wi layah  memfas i l i t as i  ekonomi 
aglomerasi.  Selanjutnya, dibahas 
kerangka integrasi ekonomi untuk 
membimbing pengelolaan portofolio 
tempat, menggunakan pengalaman dari 
wilayah-wilayah yang sudah berhasil 
melewati proses urbanisasi. Terakhir, 
contoh-contoh kerangka yang dijalankan 
di berbagai negara berkembang saat ini 
dipaparkan.

Prinsip-prinsip untuk 
mengelola portofolio tempat
Perdebatan tentang urbanisasi sering 
ka l i  memb ang k it kan  gamb aran 
te nt ang  kot a - kot a  y ang  s ang at 
padat, konsentrasi kemiskinan yang 
mencolok, dan kerusakan lingkungan 
yang sangat parah. Gambaran ini 
mendorong lahirnya kebijakan yang 
mengendalikan pertumbuhan kota 
dan memotong migrasi desa-kota. 
Penekanannya adalah pada intervensi 
geografis untuk membersihkan atau 
menghilangkan kawasan-kawasan 
kumuh yang berkembang biak di negara 
berpendapatan rendah dan menengah.
 Bab ini membingkai kembali 
perdebatan mengenai urbanisasi tersebut. 
Bukti historis menunjukkan bahwa 

urbanisasi di negara-negara berkembang 
akan terus berlangsung cepat pada 
tahap-tahap awal  per tumbuhan 
ekonomi—sebagian besar perkembangan 
persentase urban terjadi sebelum suatu 
negara masuk dalam golongan negara 
berpendapatan menengah ke atas. 
Akan tetapi, munculnya kepadatan 
mesti disambut terbuka bila hal itu 
menghasilkan ekonomi aglomerasi. 
Perdebatannya tidak boleh hanya 
difokuskan pada soal laju urbanisasi, 
jumlah orang yang bermigrasi dari 
desa ke kota, atau cara-cara untuk 
meniadakan kawasan kumuh dengan 
intervensi terarah. Malahan, kebijakan 
tersebut mesti difokuskan pada masalah 
efisiensi dan luasnya orientasi proses 
yang mentransformasi perekonomian 
pedesaan menjadi perekonomian 
perkotaan. Selain itu, perdebatan 
haruslah mengenai bagaimana kebijakan 
dapat mengatasi kegagalan koordinasi 
yang muncul di setiap tahap urbanisasi. 
“Orang miskin lebih banyak ditemukan 
di kota-kota kecil dan besar, tetapi upaya 
pengurangan kemiskinan yang lebih 
cepat kiranya membutuhkan urbanisasi 
dengan laju yang lebih cepat, bukan 
sebaliknya—dan, para pembuat kebijakan 
pembangunan mestinya memfasilitasi 
proses ini, bukan malah menghalang-
halanginya.”1 Oleh karena transformasi 
desa-kota melibatkan perkotaan dan 
pedesaan sekaligus, maka kebijakan-
kebijakan urbanisasi harus mencakup 
berbagai langkah untuk memperbaiki 
kehidupan dan penghidupan masyarakat 
desa (lihat Kotak 7.1).

Prinsip: memaksimalkan 
ekonomi aglomerasi lintas 
portofolio tempat
Konsentrasi, yang dikaitkan dengan 
meningkatnya kepadatan, memberi 
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keuntungan potensial yaitu dengan 
adanya pasar yang “gemuk”. Akan tetapi, 
ia juga menyebabkan kemacetan dan 
kejorokan. Tujuan utama dari kebijakan 
perkotaan adalah membantu permukiman 
menghasilkan ekonomi aglomerasi 
sekaligus mengurangi efek samping 
kejorokan, kejahatan, dan kemacetan 
yang muncul bersama konsentrasi. Pada 
berbagai tahap urbanisasi, tantangan 
untuk mendorong konsentrasi sekaligus 
mencegah kemacetan tidak sama, 
sebagaimana halnya prioritas di tiap-tiap 
tahap urbanisasi. 
•	 Awal. Wilayah dengan urbanisasi 

tingkat awal—di mana persentase 
urbannya sekitar 25 persen—
didominasi oleh pertanian atau 
berbasis sumber daya, dengan 
kep ad at an  ekonomi  rend a h . 
Prioritasnya adalah memfasilitasi 
kekuatan-kekuatan aglomerasi dan 
mendorong terjadinya skala ekonomi 
bagi pabrik dan perusahaan di kota-
kota. Oleh karena belum jelas tempat 
mana yang akan lebih disukai oleh 
pasar dan demi tujuan apa, netralitas 
antara satu tempat dan tempat lain 
harus menjadi sikap dasar para 
pembuat kebijakan.

•	 Menengah. Seiring perkembangan 
urbanisasi, aliansi-aliansi ekonomi 
menguat di dalam dan antarwilayah 
yang mengalami urbanisasi. Banyak 
perusahaan dan pabrik yang 
bergerak di sektor yang sama berdiri 
di lokasi yang saling berdekatan 
untuk mendapatkan keuntungan 
dengan adanya sharing input dan 
limpahan pengetahuan. Dalam 
wilayah-wilayah semacam itu—
dengan persentase urban sekitar 50 
persen—upaya memajukan ekonomi 
lokalisasi menjadi prioritas paling 
utama. Efisiensi dalam produksi 

dan transportasi merupakan kata 
kuncinya.

•	 Lanjut. Untuk wilayah-wilayah yang 
sudah sangat urban, keuntungan 
pro dukt iv i t as  dan  konsumsi 
muncul dari ekonomi urbanisasi 
yang terkait dengan keragaman 
dan intensitas aktivitas ekonomi. 
Meskipun fungsionalitas merupakan 
tujuan kota industri, kata kunci bagi 
kawasan metropolis pascaindustri, 
dengan persentase urban sekitar 75 
persen, adalah kelangsungan hidup. 

KoTAK 7.1. Apakah pesan-pesan kebijakan dalam Laporan ini 
antipedesaan? Tidak.

Geografi ekonomi negara tidak bisa secara 
sederhana dipisahkan antara desa dan kota 
begitu saja. Suatu rangkaian kesatuan 
(kontinum) kepadatan memunculkan 
sebuah portofolio tempat-tempat yang 
saling terkait. Simbiosis, itulah yang 
terjadi. Di puncaknya adalah kota terbesar 
dari sebuah negara, dan di bawahnya, 
suatu spektrum permukiman—kota-kota 
sekunder, pusat urban kecil, kota kecil, 
dan desa.
 Secara khusus untuk negara 
berpendapatan rendah, portofol io 
tempatnya terdiri atas wilayah-wilayah 
pedesaan. Pada fase urbanisasi awal 
ini, strategi utama untuk memfasilitasi 
transformasi spasial guna mendorong 
pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan 
yang “buta” secara spasial. 
•	 r e g u l a s i  y a n g  t e p a t  d a n 

ter implementas i  dengan ba ik 
mengena i  pasar  tanah untuk 
menjamin hak kepemilikan tanah, 
memberi rasa aman pada sewa 
tanah, memperbaiki transfer tanah, 
serta memudahkan alih guna tanah 
sehingga mencerminkan kebutuhan 
pasar, dan mendorong pajak tanah.

•	 Penyediaan layanan dasar dan sosial 
untuk meningkatkan taraf pendidikan 
dan  kesehatan ,  memperba ik i 
produktivitas, dan mendorong 
mobilitas.

•	 Berbagai kebijakan makroekonomi 
yang sehat untuk mengurangi 
distorsi pasar, menghapuskan bias 
terhadap pertanian, memperbaiki 
iklim bisnis, merangsang persaingan, 
dan mendongkrak investasi, serta 
mengadopsi teknologi baru.

 Kebijakan-kebijakan yang “aspasial” 
semacam itu membantu pembangunan 
pedesaan—baik dalam ekonomi pertanian 
maupun  nonpe r tan i an—seh ingga 
setiap tempat menjadi lebih siap untuk 
berpartisipasi dalam industri dan jasa.
Kebijakan-kebijakan ini akan sangat 
menguntungkan masyarakat pedesaan 
sebab sektor ekonomi nonpertanian 
pedesaan biasanya menyusun 30–50 
persen dari lapangan kerja di pedesaan. 
Se rupa  dengannya ,  masya raka t 
pedesaan terlibat dalam berbagai macam 
aktivitas ekonomi, dengan sumber-
sumber nonpertanian menyumbang 
35–42 persen dari pendapatan mereka. 
Pertumbuhan dalam sektor nonpertanian 
akan merangsang pertumbuhan dalam 
pertanian sebab input menjadi lebih murah, 
keuntungan dapat diinvestasikan ulang 
pada pertanian, dan perubahan teknologi 
memungkinkan metode pertanian yang 
lebih baik.a

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
a. Feder dan Lanjouw 2001.
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Aturan kebijakan: mengurutkan 
dan menyetel
Dimensi spasial dari kepadatan, jarak, 
dan penyekatan menunjukkan tantangan 
kebijakan untuk tiap-tiap tempat 
tersebut. Di lingkungan yang didominasi 
pedesaan, tantangan kebijakannya 
berdimensi satu dan mengacu pada 
k e b u t u h a n  u nt u k  m e m b a n g u n 
kepadatan. Di wilayah-wilayah di 
mana urbanisasi sudah memegang 
momentum, tantangannya berdimensi 
dua. Di sini, kebijakan mengombinasikan 
antara kebutuhan untuk mendorong 
kepadatan dan kebutuhan mengatasi 
jarak yang disebabkan oleh kemacetan. 
Di wilayah dengan urbanisasi yang lanjut, 
tantangannya memiliki tiga dimensi. 
Untuk metropolis, sekali lagi, ada 
kebutuhan untuk mendorong kepadatan 
dan mengatasi jarak. Ke dalamnya, 
perlu ditambahkan kebutuhan untuk 
menghapuskan sekat-sekat intrakota, 
yang memisahkan kaum miskin di 
kawasan kumuh yang tidak resmi dari 
mereka yang tinggal di permukiman 
resmi (lihat Figur 7.2).

Unit untuk membicarakan 
tindakan pemerintah: suatu 
wilayah
Masing-masing bagian suatu negara 
mengalami urbanisasi dengan kecepatan 
yang tidak sama. Ketidakmerataan 
merupakan sesuatu yang wajar, 

bukan perkecualian. Terdapat sinergi 
s er ta  interdep endens i  ekonomi 
antarpermukiman yang tidak sama 
besar tersebut. Membingkai ulang 
kebijakan-kebijakan urbanisasi agar lebih 
mampu menjawab berbagai tantangan di 
semua tahapan transformasi desa-kota 
membutuhkan upaya pertimbangan 
ulang mengenai skala spasial untuk 
memutuskan prioritas dan desain 
kebijakan. Bab ini membahas bagaimana 
kebijakan tersebut perlu ditimbang 
ulang pada skala geografis yang tepat: 
sebuah “wilayah”, atau negara bagian 
atau provinsi, yang biasanya terletak 
di tengah-tengah antara pemerintah 
pusat dan kabupaten atau kotamadya. 
Skalanya harus cukup besar sehingga 
memungkinkan keterkaitan desa-kota 
dan antarkota. Pengalaman Beijing, 
Kotamadya Shanghai, dan Provinsi 
Guangdong mendukung pendekatan 
wilayah yang dirancang secara baik 
terhadap strategi perkotaan. Dua wilayah 
lain di Cina barat—Chengdu dan 
Chongqing—kini melakukan pendekatan 
yang sama terhadap urbanisasi, dan 
menikmati keberhasilan yang serupa.
 Pendekatan wilayah tidak lalu 
mengesampingkan agregasi strategi 
urbanisasi ke tingkat nasional. Wilayah 
dengan kepadatan tinggi cenderung 
memiliki konsentrasi penduduk di kota-
kota metropolitan yang besar, wilayah 
dengan kepadatan menengah di kota-kota 

Figur �.2 Dimensinya bertambah seiring tingkat urbanisasi
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Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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berukuran menengah, sementara wilayah 
dengan kepadatan rendah di kota-kota kecil 
dan desa. Dengan cara yang sama, negara 
yang lebih tinggi tahapan urbanisasinya 
memiliki lebih banyak warga di wilayah-
wilayah yang berkepadatan tinggi, dan 
negara dengan tahapan urbanisasi lebih 
rendah memiliki beberapa wilayah 
berkepadatan tinggi, namun sebagian 
besar orang tinggal di wilayah berkepadatan 
rendah. Kebijakan-kebijakan urbanisasi 
mesti memasukkan ketidakmerataan 
pembangunan ekonomi ini.
 Persentase urban agregat suatu 
negara bisa menjadi petunjuk penting 
mengenai kompleksitas tantangan 
urbanisasi yang dihadapinya. Dalam 
kasus yang paling sederhana, satu wilayah 
bisa jadi mencirikan seluruh negeri, 
seperti terjadi pada Singapura. Untuk 
negara-negara yang lebih besar, suatu 
agregasi yang cermat dapat membantu 
menentukan prioritas masing-masing 
level pemerintah.
•	 Di negara-negara di mana urbanisasi 

berada di  tahap awal sepert i 
Etiopia, dengan tiga perempat 
penduduknya tinggal di wilayah 
pedesaan, tantangan integrasinya 
unidimensional: memfasilitasi 
kepadatan. Tentu saja, ibu kota dan 
beberapa kota besar lain di negara-
negara yang lebih condong bersifat 
pedesaan menghadapi tantangan 
mu l t i d i m e n s i on a l  d i  d a l a m 
transformasi spasial mereka. Akan 
tetapi, prioritas utamanya adalah 
penetapan instrumen kebijakan 
spasial yang bisa diberlakukan 
secara universal di semua tempat—
membangun institusi pasar yang 
mengatur penggunaan dan transaksi 
tanah, serta penyediaan layanan-
layanan dasar seperti keamanan, 
sekolah, jalan, dan sanitasi. Jadi, 
di negara-negara di Afrika Sub-

Sahara dan Asia Tengah, peran 
pemerintah pusat sangat penting 
dalam meletakkan landasan bagi 
urbanisasi yang berorientasi luas.

•	 Di mana urbanisasinya berada pada 
tahap menengah—sebagaimana 
ditemukan di banyak bagian dari 
negara-negara Asia Selatan dan 
Timur seperti Cina dan India—
pemerintah pusat dan provinsi juga 
harus membangun infrastruktur 
transportasi dan komunikasi.

•	 Di mana urbanisasinya lebih lanjut, 
seperti di negara-negara Amerika 
Latin, Afrika Utara, dan Eropa Timur, 
pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah harus menyelaraskan upaya-
upaya mereka untuk memfasilitasi 
transformasi geografis agar negara 
tinggal landas dari negara berpendapatan 
menengah ke berpendapatan tinggi.

Kerangka kerja bagi 
integrasi
Seiring perkembangan urbanisasi, 
kebijakan harus berubah, dengan 
instrumen yang membentang dari 
yang “buta” secara spasial hingga yang 
memiliki sasaran jelas (tertarget) secara 
spasial. Meski perdebatan kebijakan 
terlalu menekankan tindakan pemerintah 
yang paling eksplisit secara spasial, seperti 
berbagai program untuk menghilangkan 
kawasan kumuh kota, urbanisasi yang 
bertujuan untuk mengintegrasikan 
setiap portofolio tempat dari suatu 
negara membutuhkan digunakannya 
seluruh instrumen yang ada—institusi, 
infrastruktur, dan insentif. 
 
“Institusi-institusi” yang 
“buta” secara spasial untuk 
memfasilitasi kepadatan 
ekonomi
Tanggung jawab untuk membangun 
institusi yang akan menjadi batu landasan 
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bagi urbanisasi di seluruh belahan negeri 
terutama terletak di pundak pemerintah 
pusat. Secara khusus, tanggung jawab 
itu diemban oleh badan yang mengatur 
pengelolaan tanah. Dalam Laporan 
ini, “institusi” mencakup tiga langkah 
umum: aturan dan perundang-undangan 
(terutama berkaitan dengan definisi dan 
perlindungan hak milik), penyediaan 
layanan-layanan dasar universal, 
dan stabilitas makroekonomi (lihat 
Menyelami Laporan Ini untuk detailnya). 
Inilah tugas utama pemerintah pusat, 
dan menyediakan semuanya itu—atau 
tidak menyediakannya—akan mengubah 
distribusi geografis aktivitas ekonomi 
untuk selamanya.
 Institusi pengelola pasar tanah 
mencakup suatu lembaga pencatatan 
tanah secara keseluruhan; mekanisme 
yang bisa dipercaya untuk pelaksanaan 
kontrak dan penyelesaian sengketa; 
undang-undang penetapan wilayah yang 
fleksibel; dan berbagai regulasi subdivisi 
yang serba guna yang membantu, dan 
bukannya menghambat, alih guna lahan 
bagi berbagai fungsi lain. Transformasi 
sektor pertanian dari yang semula 
didasarkan atas hak tanah komunal 
atau bersama ke hak milik pribadi 
merupakan prasyarat mutlak (sine qua 
non) bagi urbanisasi. Bukti secara jelas 
menunjukkan bahwa begitu hak milik 
telah diatur dan kepadatan meningkat, 
regulasi dan perencanaan lahan dapat 
menjamin efisiensi koordinasi pemakaian 
lahan yang berbeda-beda. Namun 
jika terlalu ketat, regulasi itu dapat 
menghambat manfaat kepadatan dan 
ekonomi aglomerasi. Serupa dengannya, 
aturan yang kaku mengenai alih guna 
lahan, yang merupakan konsekuensi 
dari regulasi yang tidak fleksibel, bisa 
menghambat kepadatan, sebagaimana 
juga standar pembangunan minimum 
yang terlampau restriktif. Institusi yang 

keempat adalah pembiayaan perumahan 
yang memadai.
 Institusi bagi pasar tanah yang 
cair tetap penting. Hak milik dalam 
wujud sertifikat hak milik tanah penting 
bagi upaya mengonversi aset menjadi 
kekayaan yang bisa digunakan.2 Persoalan 
penyertifikatan yang praktis, termasuk di 
dalamnya biaya implementasi, seharusnya 
tidak menghambat penguatan kerangka 
hukum bagi kepemilikan tanah milik 
pribadi. Sungguh, sertifikat yang resmi 
penting untuk pemfungsian lahan dan 
pasar tanah. Meskipun sistem adat 
dalam penyewaan masih memungkinkan 
transaksi informal, ketiadaan perjanjian 
formal menghambat konversi lahan 
menjadi tanah dengan pengembalian 
ekonomi yang lebih tinggi. Informalitas 
merupakan rem bagi pembangunan 
pertanahan, menghambat transformasi 
spasial yang efisien.
 Sebagai contoh adalah Eropa 
praindustri. Dengan hak kepemilikan 
atas tanah yang lebih terjamin, kota-kota 
di Inggris berkembang dengan pesat.3 
Malahan, Inggris merupakan negara 
pertama yang mengalami industrialisasi 
karena negeri ini memperkenalkan 
hak-hak milik pribadi semacam itu 
sebelum negara-negara Eropa lain. 
Ekonom pemenang Hadiah Nobel, 
Douglass North, menggunakan ini untuk 
menjelaskan apa yang dapat dilakukan 
institusi pertanahan bagi pertumbuhan 
dan pembangunan jangka panjang.4 
 G e r a k a n  “ p e m a g a r a n ” 
memungkinkan munculnya hak milik 
pribadi. Dimulai sekitar tahun 1500, 
lahan-lahan terbuka dipagari, dipatok, 
atau malah ditutup dan diperlakukan 
sebagai hak milik seseorang atau 
beberapa orang. Pada tahun 1545, 
sekitar 45 persen dari luas lahan di 
Inggris sudah menjadi milik pribadi. 
Akta Pemagaran 1604, mengatur dan 
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melindungi konversi lahan-lahan terbuka 
menjadi tanah milik pribadi, yang terus 
berlangsung hingga awal abad ke-20.5 
Sebagian besar pakar setuju bahwa 
pemagaran tanah di Inggris seperti itu 
meningkatkan produktivitas pertanian 
yang membebaskan tenaga kerja dari 
tanah serta menyediakan surplus pangan 
untuk menyokong penduduk perkotaan 
yang terus bertambah dengan pesat.6 
Hal ini memungkinkan Inggris, pada 
suatu ketika, menjadi “bengkel kerjanya 
dunia”.7 Bukti lain tentang bagaimana 
hak-hak aspasial mendorong urbanisasi 
berasal dari Denmark (lihat Kotak 7.2).
 Contoh lain dari bagaimana hak 
milik pribadi yang terlindungi dapat 
membantu pertumbuhan, dan karenanya 
juga kepadatan, datang dari Amerika 
Utara serta negara-negara Amerika 
Latin dan Karibia. Pada periode awal 
kedatangan bangsa Eropa, Kanada 
dan Amerika dipandang mempunyai 
potensi ekonomi yang sama dengan 
belahan-belahan lain dari Dunia 
Baru (lihat Geografi yang Bergerak 1, 
Mengatasi Jarak di Amerika Utara). 
Setelah memenangkan Perang Tujuh 
Tahun Anglo-Prancis dari 1756–1763, 
Inggris berpikir keras mengenai apakah 
ia hendak mengklaim Kepulauan 
Guadeloupe Karibia di Karibia (1.628 
kilometer persegi) ataukah Kanada (9,8 
juta kilometer persegi) sebagai rampasan 
perang.8

 Jalur pembangunan yang ditempuh 
Amerika Utara dan Amerika Latin akan 
sangat berbeda. Di Amerika Latin, 
kaum kolonialis Spanyol memberikan 
traktat-traktat tanah yang luas kepada 
segelintir individu, bersama dengan hak 
untuk menarik pajak dari penduduk 
setempat. Hak milik adat yang bersifat 
komunal menentukan penggunaan 
lahan, membuat orang lebih enggan 
untuk pindah. Di Amerika Utara, 

sebaliknya, hanya ada sedikit hambatan 
terhadap akuisisi tanah, menciptakan 
pasar tanah dan sektor pertanian di 
mana petani adalah juga pemilik lahan 
di fron barat.9 Akta Perumahan tahun 
1862 di A.S. memberi individu hak atas 
tanah yang belum ada pemiliknya hingga 
seluas 160 are, yang menjadi landasan 
awal bagi sistem hak milik pribadi yang 
kuat di negara itu.
 Riset kontemporer menegaskan 
pentingnya peran hak milik pribadi 

KoTAK 7.2. Reformasi tanah untuk membangkitkan urbanisasi: 
membantu villeins di Denmark

Di pusat Kota Kopenhagen, “pilar 
kebebasan” menjadi peringatan akan 
reformasi tanah. monumen tersebut 
memper ingat i  penghapusan f inal , 
pada tahun 1788, “villenage”, sejenis 
perbudakan yang lazim di eropa Barat pada 
Abad Pertengahan. Pada permulaan abad 
ke-18, kurang dari 1 persen lahan pertanian 
digarap oleh para petani penggarap 
pemiliknya, dan sejumlah besar tanah 
merupakan hak milik bersama. Diwajibkan 
bekerja pada tuan tanah, kaum “villeins” 
tidak dapat pindah tanpa izin dari tuan 
tanah tersebut. Akan tetapi, mulai pada 
tahun 1760, sebagian besar lahan komunal 
diubah menjadi tanah milik pribadi. Antara 
tahun 1788 dan tahun 1807, para tuan 
tanah menjual sekitar setengah dari 
tanah mereka kepada para penyewa. 
Pada tahun 1835, hampir 65 persen 
lahan yang ada sudah ada pemiliknya.a 
Beberapa dasawarsa setelahnya, Denmark 
“tinggal landas” menuju industrialisasi dan 
urbanisasi.
 Urbanisas i  in i  t idak berart i 
munculnya daerah pedesaan yang kumuh. 
Berbagai perubahan struktural, teknologis, 
dan institusional memangkas hak tuan 
tanah atas tanah yang disewakan, 
meningkatkan keuntungan ekonomi bagi 
para penyewa. Dalam sebuah dekrit 
yang dikeluarkan pada 1784, kewajiban 
para tuan tanah yang sudah berlangsung 
seabad, yakni mengumpulkan pajak atas 
nama negara terhadap tanah yang telah 

mereka jual kepada bekas penyewanya 
dihapuskan. Pada 1788, penghapusan 
“villenage” semakin meningkatkan daya 
tawar penyewa. Intervensi kebijakan 
dalam pasar kredit juga membantu. Pada 
tahun 1786, dua lembaga kredit publik 
didirikan untuk memberikan pinjaman 
kepada para pembeli tanah, melengkapi 
pasar kredit privat yang sudah ada dan 
efisien. Hasilnya: kredit tidak menghalangi 
banyak orang yang ingin membeli tanah.b

 T r ansaks i  b e r bas i s  pasa r , 
yang difasilitasi oleh kebijakan tanah 
pemerintah, membentuk sebuah kelas 
petani pemilik lahan yang besar, yang pada 
waktu kemudian akan menjadi kekuatan 
penggerak di balik Konstitusi Denmark 
tahun 1849 dan kemunculan demokrasi. 
Dengan menyediakan pendidikan bagi 
kaum miskin dan warga pedesaan, mereka 
juga memberikan layanan dasar dan 
perangsang yang kuat bagi industrialisasi 
dan kota-kota kecil.c Penduduk Denmark 
men ingkat  dengan  pesat—da lam 
masyarakat praindustri, penduduk yang 
bertambah merupakan sebuah tanda 
pertanian yang makmur. Setelah 1890, 
pertanian melahirkan pertumbuhan industri 
di kota-kota kecild yang sangat penting 
bagi industrialisasi Denmark.e

Kontribusi dari Thomas markussen.
a. Henriksen 2003.
b. Henriksen 2003.
c. Henriksen 2003.
d. Pedersen 1990.
e. Christensen 2004, hlm. 1.
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y a n g  d i l i n d u n g i  d e n g a n  b a i k . 
Sebuah kajian terhadap 80 negara 
menemukan bahwa indeks kualitas 
inst itusional  lebih penting bagi 
pertumbuhan jangka panjang daripada 
faktor geografis suatu negara ataupun 
keterbukaannya pada perdagangan.10 
Sebuah kajian lain terhadap 75 negara 
menemukan bahwa keamanan hak 
milik, yang diukur dengan indeks 
risiko ekspropriasi (pengambilalihan), 
membantu pembangunan. Manakala 
efek-efek institusional semacam itu 
dipertimbangkan, geografi fisik tidak 
banyak memengaruhi pendapatan rata-
rata sebuah negara.11

 Di wilayah-wilayah yang berada 
pada tahap awal urbanisasi atau di 
berbagai negara dengan persentase 
pedesaan yang tinggi, institusi yang 
mengatur hak milik kiranya menjadi 
dasar sekaligus bagian terbesar dari 
kebijakan yang mendorong urbanisasi 
yang cepat dan berkelanjutan. Sebaliknya, 
ketika hak milik pribadi atas tanah tidak 
diakui dan hak milik tidak diatur dengan 
jelas, transaksi tanah dan urbanisasi bisa 
bersifat memecah-belah. Sebagai contoh, 
ambillah Cina, di mana tanah di daerah 
pedesaan dimiliki secara kolektif dan para 
petani tidak memiliki hak kepemilikan 
tanah yang ditentukan secara tegas 
atau tidak dijamin penuh. Di sana, alih 
guna lahan untuk keperluan industri 
mengakibatkan ketegangan sosial sebab 
para petani menentang penjualan tanah 
“mereka” tanpa ganti rugi yang layak. 
Persoalan serupa muncul di negara-
negara Afrika Sub-Sahara, di mana 90 
persen tanah dimiliki secara bersama 
atau merupakan tanah komunal.
 Pemanfaatan lahan dan regulasi 
bangunan menjadi penting seiring 
laju urbanisasi. Pemerintah mengatur 
pasar tanah karena dua alasan. Pertama, 
regulasi dapat membantu memastikan 

pemisahan tanah yang tepat di antara 
berbagai pemanfaatan yang berbeda, 
seperti pencegahan pembangunan 
industri yang menghasilkan polusi di 
wilayah permukiman. Kedua, regulasi 
menjamin integrasi pemanfaatan lahan 
privat dan publik, seperti penyediaan 
ruang bagi infrastruktur transportasi 
di wilayah-wilayah padat penduduk. 
Namun, regulasi pemanfaatan lahan 
itu sering kali terlampau berat sebelah, 
mengganggu keseimbangan antara 
kepentingan publik dan peluang privat.
 Masa depan suatu kota bergantung 
pada keyakinan investor mengenai 
seberapa baik prospek dan respons kota itu 
terhadap perubahan dalam permintaan 
akan tanah di masa yang akan datang. 
Regulasi-regulasi yang terlalu ketat 
merusak tingkat kepercayaan investor 
dan secara tidak perlu mendistorsi pasar 
perumahan. Sebagai contoh adalah 
Mumbai.12 Regulasi tanah dan bangunan 
yang terlampau mengikat telah, dengan 
menghambat pasar properti komersial 
dan permukiman, memberi tekanan ke 
atas yang tidak perlu atas harga tanah dan 
properti, menurunkan daya saing kota 
tersebut. Regulasi mengenai ketinggian 
telah membuat tinggi bangunan di 
Mumbai seperlima sampai sepersepuluh 
dari bangunan bertingkat di kota-
kota besar di negara lain. Topografi 
kota itu mestinya menunjukkan pola 
kepadatan tinggi yang sama dengan 
Hong Kong, Cina, tetapi alih-alih, dalam 
kenyataannya, bangunan di Mumbai 
umumnya rendah.
 L a r a n g a n  y a n g  t e r l a m p a u 
kaku menyangkut alih guna lahan 
mengakibatkan langkanya perumahan 
yang terjangkau, menambah beratnya 
hidup kaum migran yang datang ke 
kota. Oleh karena alasan ini, rasio rata-
rata median pendapatan rumah tangga 
tahunan terhadap median harga rumah 
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di banyak kota di Afrika dan Asia dua 
kali lipat daripada rasio yang sama di 
kota-kota A.S.13 Bangladesh memiliki 
pendapatan per kapita sebesar $1.230, 
tak sampai 3 persennya pendapatan per 
kapita A.S. yang sebesar $44.070.14 Di 
Dhaka, harga tanah premium kurang-
lebih sama dengan harga tanah serupa 
di Kota New York. Hampir 20 persen 
dari wilayah pusat kota belum terjangkau 
oleh layanan yang memadai. Lahan-
lahan di pusat kota yang dimiliki publik 
dibiarkan terbengkalai dan tak terurus, 
sementara lainnya dialokasikan untuk 
penggunaan yang nilai tambahnya 
rendah (kamp, perumahan umum, 
dan wilayah perumahan bagi pegawai 
pemerintahan).
 Parameter pengembangan lahan 
yang kaku—termasuk luas lahan 
minimum dan lebar jalan, sempadan, 
serta tanah bagi fasilitas umum—
membuat mayoritas rumah tangga 
tidak dapat memiliki tanah secara 
resmi. Malahan, meskipun tanah sudah 
bersertifikat hak milik, bangunan akan 
dianggap ilegal sebab tidak memenuhi 
standar bangunan yang ditetapkan 
pemerintah. Tanpa peninjauan ulang 
standar tersebut, sertifikat hak milik tanah 
tetap tidak akan ada gunanya. Aturan-
aturan legal semacam itu menyebabkan 
birokrasi yang berbelit-belit serta sangat 
tingginya biaya perumahan.15 Di Addis 
Ababa, standar bangunan yang tinggi 
telah membuat rumah tangga-rumah 
tangga berpendapatan rendah tidak bisa 
memiliki rumah, atau kalau pun bisa, 
perumahannya akan dianggap sebagai 
“properti ilegal”.16

 Pada tahun 1979, pemerintah federal 
Brasil, dengan menetapkan regulasi 
penggunaan lahan yang berlaku nasional 
di mana luas lahan minimumnya adalah 
125 meter persegi dengan bagian depan 5 
meter, secara efektif telah mengeluarkan 

hak warga berpendapatan rendah untuk 
memiliki akses terhadap tanah dalam 
sektor formal. Banyak masyarakat 
pinggiran berpendapatan rendah tidak 
bisa memenuhi syarat minimum 125 
meter persegi tersebut, tetapi terpaksa 
membangun rumah di atas tanah milik 
para pengembang. Di luar sektor formal, 
pembangunan semacam itu tidak bisa 
disediakan layanan publik secara legal. 
Oleh karenanya, lebih dari separuh 
penduduk di ibu kota-ibu kota daerah, 
seperti Recife dan Salvador, tinggal 
di permukiman kumuh atau wilayah 
liar.17,18 Setelah demokratisasi pada 1988, 
kota didorong untuk melayani sektor 
informal. Walaupun syarat luas tanah 
minimum nasional tetap diberlakukan, 
ada wilayah yang dapat digolongkan 
sebagai Zona Khusus bagi Kepentingan 
Sosial dan dikecualikan dari persyaratan 
tersebut sebagai bagian dari upaya untuk 
memperbaiki layanan masyarakat.
 Restriksi atau pembatasan pasar 
tanah dapat memiliki efek samping yang 
merugikan bagi ekonomi perkotaan serta 
membuat instrumen yang dimaksudkan 
untuk menangani urbanisasi tidak 
efektif. Kecuali bahwa berbagai institusi 
dasar bagi pasar tanah dan layanan 
sosial berfungsi sebagaimana mestinya, 
pembangunan infrastruktur penghubung 
spasial akan terkendala dan intervensi 
tertarget secara spasial menjadi tidak 
efektif. 
 Regulasi untuk pembiayaan 
perumahan memengaruhi urbanisasi. 
Sejak deregulasi sistem keuangan pada 
paruh kedua 1980-an, pembiayaan 
perumahaan berbasis pasar telah meluas 
dengan cepat. Pasar hipotek tempat 
tinggal kini setara dengan sekitar 40 
persen dari produk domestik bruto 
(PDB) di negara-negara maju. Akan 
tetapi, di negara-negara berkembang, 
pasar tersebut jauh lebih kecil, rata-rata 
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masih di bawah 10 persen dari PDB.19 
Peran publik mestinya adalah untuk 
merangsang keterlibatan pihak swasta 
yang diatur secara baik. Semisal, inisiatif-
inisiatif privat seperti dikembangkan 
oleh Grameen Bank di Bangladesh, 
Bancosol di Bolivia, dan Program 
Pengembangan Perumahan dan Kerja 
Sama Keuangan di India menunjukkan 
bahwa pinjaman tanpa agunan dapat 
membantu pembiayaan perumahan di 
negara-negara dengan sistem keuangan 
yang masih baru serta struktur legal dan 
regulatif yang masih lemah. Membangun 
landasan legal bagi kontrak hipotek yang 
simpel, bisa dijalankan, dan bijak adalah 
awal yang bagus. Ketika sistem keuangan 
suatu negara sudah lebih berkembang dan 
mapan, sektor publik dapat mendorong 
munculnya pasar hipotek sekunder, 
mengembangkan beragam inovasi 
finansial, dan memperluas pengamanan 
hipotek.20

 Rumah milik pribadi penghuninya, 
biasanya merupakan aset tunggal terbesar 
suatu rumah tangga, penting bagi 
penciptaan kesejahteraan, keamanan 
sosial, dan politik. Orang yang memiliki 
rumah tinggalnya sendiri atau merasa 
aman dengan rumah sewaannya 
memiliki peran atau pertaruhan yang 
lebih besar dalam komunitas mereka 
dan, karenanya, lebih mungkin untuk 
lebih banyak berperan agar kejahatan 
diberantas, pemerintahan diperkuat, dan 
kondisi lingkungan dibuat lebih baik.21 

Infrastruktur penghubung 
spasial untuk mengurangi jarak 
ke kepadatan
Kebijakan untuk menyatukan pasar 
tanah dan memfasilitasi mobilitas tenaga 
kerja tetap penting bagi pembangunan 
kepadatan ekonomi di semua tahapan 
urbanisasi. Akan tetapi, kebijakan 
tersebut tidak lagi memadai untuk 

menghadapi berbagai tantangan yang 
lebih kompleks dalam urbanisasi yang 
lebih lanjut. Di pusat kota Seoul dan 
Shanghai, rata-rata kecepatan lalu lintas 
adalah 8 kilometer per jam, sementara di 
Bangkok, Manila, dan Mexico City, rata-
ratanya adalah 10 kilometer per jam atau 
lebih lambat, dan di Kuala Lumpur serta 
São Paolo, 15 kilometer per jam atau lebih 
lambat. Para pekerja di Jakarta, Kinshasa, 
Lagos, dan Manila menghabiskan rata-
rata 75 menit untuk berangkat ke dan 
pulang dari tempat kerja mereka.22 
Untuk wilayah-wilayah semacam 
itu, kemacetan dapat menghapuskan 
keuntungan yang didapat dari kepadatan. 
Infrastruktur penghubung spasial harus 
menghubungkan institusi-institusi yang 
“buta” secara spasial sebagai prioritas 
bagi urbanisasi yang berorientasi luas.
 In f r a s t r u k t u r  p e ng h u b u ng 
membutuhkan institusi. Kota-kota 
yang berhasil menanggapi kemacetan 
lalu lintas yang semakin ruwet dengan 
infrastruktur penghubung spasial. Akan 
tetapi, yang harus ada terlebih dulu bagi 
infrastruktur semacam itu di semua 
kota (atau yang menyertainya di kota-
kota yang laju urbanisasinya sangat 
tinggi) adalah pasar tanah yang cair dan 
pemerintah daerah yang berwewenang 
penuh. Urutan kebijakannya adalah 
penetapan langkah-langkah untuk 
menciptakan kondisi yang cocok bagi 
konsentrasi ekonomi, diikuti oleh 
kebijakan konektif untuk mengatasi 
masalah kemacetan.
 Inggris abad ke-19 menyediakan 
ilustrasi untuk itu. Dengan sistem 
pemerintahan yang berbeda-beda 
antara satu kota dengan kota lain, Akta 
Reformasi 1832 dan Akta Korporasi 
Kotamadya 1835 dimaksudkan untuk 
menyamakan langkah antarpemerintah 
kota.23 Otoritas kota dapat mengambil 
alih sistem pembuangan, air, dan gas yang 
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dimiliki swasta. Menjelang tahun 1880-
an, mereka mulai membeli tanah untuk 
bersaing dengan utilitas, transportasi, 
dan jasa-jasa lain yang ditawarkan 
swasta. Untuk itu, mereka menyatukan 
beragam sistem swasta yang sudah 
ada sebelumnya, memisahkan sistem 
pembuangan dan drainase dari sistem 
saluran air bersih, dan memperluas 
jangkauan layanan dasar ke wilayah-
wilayah miskin.24 The Land Enquiry 
Commission menyadari: “kepemilikan 
tanah oleh kota, perencanaan kota, 
dan pembangunan sistem transportasi 
akan berjalan beriringan dan saling 
membantu.”25 Menjelang akhir abad 
ke-19, institusi-institusi yang mengatur 
pasar tanah sudah mapan dan bisa 
beradaptasi dengan tuntutan perkotaan 
yang berubah.26

 Oleh karena latar belakang semacam 
ini, urbanisasi di Inggris berlangsung 
cepat. Pada 1830, rata-rata PDB per 
kapitanya adalah $1.749 (pada harga 
internasional 1990), kurang-lebih setara 
dengan PDB Honduras, Mozambik, dan 
Pakistan pada 2003.27 Persentase urban 
naik dari 28 persen pada tahun 1830 
menjadi 69 persen pada tahun 1910.28 
Di puncak hierarki perkotaan: London, 
yang penduduknya naik dari 2 juta jiwa 
pada tahun 1830 menjadi 6,6 juta pada 
tahun 1900.29 
 Institusi dan infrastruktur harus 
berkembang terus-menerus. Ketika 
wilayah mengalami proses urbanisasi dan 
bangsa-bangsa berkembang, jaringan 
untuk transit publik menjadi semakin 
kompleks, dan institusi seperti perundang-
undangan yang mengatur penggunaan 
lahan juga harus menyesuaikan. 
Membangun jaringan transportasi 
baru membutuhkan pembelian lahan-
lahan yang berdekatan dengannya 
dan penolakan dari pemiliknya bisa 
mengakibatkan pembengkakan biaya 

atau malah kegagalan seluruh proyek. 
Pembelian wajib (“eminent domain” di 
Amerika Serikat) mungkin diperlukan, 
dengan kompensasi secukupnya kepada 
pemilik lahan. Cara lain adalah dengan 
menjadikan suatu lahan sebagai “lahan 
publik”, walaupun sejauh mana ini bisa 
dilakukan harus dipertimbangkan secara 
matang.
 Amerika Serikat,  menjelang 
pertengahan abad ke-19, sudah memiliki 
suatu sistem hak milik yang cukup baik 
dan jelas. Ketika jaringan transportasi 
New York meluas dan kebutuhan 
kota berubah selama dasawarsa yang 
silam, institusinya pun mengalami 
evolusi. Zoning Resolution tahun 1916 
telah diamandemen untuk merespons 
perubahan dalam hal  penduduk 
dan penggunaan tanah. Gelombang 
imigrasi membuat penduduk kota itu 
membengkak dari 5 juta jiwa pada 1916 
menjadi sekitar 8 juta pada 1960. Rute-
rute transit massal dan koridor yang 
baru dibangun. Dan, dengan bangkitnya 
produksi otomobil yang massal, mobil 
yang terdaftar di Negara Bagian New 
York meningkat dari 93.000 pada 1915 
menjadi sekitar 2 juta pada 1930.30 Untuk 
menangani persoalan urbanisasi yang 
semakin kompleks tersebut, Komisi 
Perencanaan Kota dibentuk pada 1938. 
Setelah melalui berbagai kajian dan debat 
publik, Zoning Resolution tahun 1916 
diganti pada 1961. Resolusi yang baru 
itu memasukkan persyaratan penyediaan 
lahan parkir dan menekankan soal ruang 
terbuka.
 Walaupun didasarkan pada teori-
teori perencanaan yang paling bagus 
pada masanya, aspek-aspek tertentu 
dari kebijakan penzonaan tersebut 
terbukti kurang efektif pada masa 
selanjutnya. Penekanan pada ruang 
terbuka kadang menghasilkan bangunan-
bangunan yang membanjiri mereka-
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mereka yang di sekitarnya. Oleh karena 
itu, berbagai pendekatan baru terus 
dikembangkan untuk membuat konversi 
penggunaan lahan lebih responsive 
terhadap kebutuhan yang berkembang. 
Pendekatan yang lebih fleksibel di 
Departemen Perencanaan Kota tersebut 
mendorong pemakaian yang lebih 
beragam yang membuat kehidupan kota 
lebih hidup.31 
 Kota New York menyediakan 
contoh mengenai institusi-institusi 
“buta” secara spasial yang diperlukan bagi 
kebijakan konektif spasial yang berubah. 
Malahan, interaksi antarmerekalah yang 
menyebabkan kepadatan Manhattan, the 
Bronx, Brooklyn, dan Queens meningkat 
dari 230 jiwa per kilometer persegi pada 
tahun 1820 menjadi lebih dari 5.000 jiwa 
per kilometer persegi pada tahun 1900 
dan sekitar 12.000 jiwa per kilometer 
persegi saat ini. 
 Ur b a n i s a s i  y a n g  b e r h a s i l 
membutuhkan terhubungnya semakin 
banyak wilayah. Kepadatan niscaya 
menyebabkan pengumpulan orang dan 
kemacetan. New York menunjukkan 
manfaat luar biasa dari adanya sebuah 
sistem metro yang efisien dalam 
mengurangi kemacetan sementara di 
saat yang sama mendorong kepadatan. 
Kuncinya adalah sistem transportasi 
massal yang terintegrasi (lihat Kotak 
7.4). Pusat-pusat kota yang padat dan 
pencakar-pencakar langit hanya layak 
apabila ribuan pegawai kantoran bisa 
diangkut secara efisien ke kantor-kantor 
mereka yang ada di pusat kota. 
 Keberhasilan jangka panjang tidak 
semestinya menghilangkan penderitaan 
sementara yang timbul akibat kemacetan, 
tetapi keberhasilan itu benar-benar 
memerlukan institusi yang fleksibel. 
Sebuah pamflet Inggris yang diterbitkan 
pada tahun 1860 mengamati bahwa

 [D]ari hari ke hari, dan dari tahun 
ke tahun, jalanan London menjadi 
semakin ramai, dan pasti ... terjadi 
kemacetan luar  biasa  antara 
Westminster dan Kota, kecuali ada 
jalan keluar yang efisien. Kota besar 
ini seperti terbelenggu, tak sadarkan 
diri, dan tertimbun di bawah berat 
kekayaannya sendiri.32

 Kemacetan London belum juga 
mendapatkan jalan keluarnya hingga 
tahun 1939, ketika rata-rata kecepatan 
lalu lintas di sana adalah 8 kilometer 
per jam,33 tidak begitu berbeda dari 
10–11 kilometer per jam di pusat 
Kota London saat ini.34 Itu barangkali 
menunjukkan “tingkat ekuilibrium” 
kemacetan. Seberapa jauh kepadatan 
ekonomi suatu kota bersesuaian dengan 
ekuilibrium ini bergantung pada kualitas 
infrastruktur penghubung secara spasial. 
Dalam hal ini, nilai investasi tambahan 
ke dalam infrastruktur semacam itu tidak 
sebanyak pengurangan kemacetan jangka 
panjang dalam kepadatan ekonomi 
yang terus-menerus meningkat untuk 
berbagai tingkat kemacetan. Kemacetan 
merupakan hasil substitusi satu sumber 
langka, waktu perjalanan, untuk sumber 
lain yang bahkan lebih langka, tanah. 
Adalah tidak efisien menggunakan 
begitu banyak tanah kota untuk jalan 
raya sehingga kemacetan bisa diatasi 
sepenuhnya. Hanya ada satu alasan agar 
beberapa kemacetan kota bisa ditangani 
secara optimal, yakni memaksa para 
pembuat keputusan meninjau dan 
memperbarui berbagai institusi dan 
infrastruktur. 
 Ketika kota melakukan spesialisasi, 
infrastruktur antarkota menjadi sebuah 
prioritas di wilayah yang paling dinamis. 
Terjadi hubungan simbiosis antara 
kota dan daerah periferinya, tetapi 
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KoTAK 7.3.  Mumbai melawan pasar, dan lebih dari separuh penduduk Mumbai tinggal di permukiman 
kumuh

Kota mumbai, pernah dikenal sebagai Bombay, 
memberikan pelajaran menyedihkan. Pada 
tahun 1960-an dan 1970-an, para perencana 
kota memutuskan bahwa penduduk mumbai 
harus dikendalikan pada angka sekitar 7 juta. 
regulasi tanah dan kebijakan infrastruktur 
dirancang untuk menyokongnya. Tetapi, 
bagaimanapun, orang-orang berbondong-
bondong juga membanjiri kota dan saat ini 
ukuran kota tersebut telah menjadi dua 
kali lipat daripada ukuran yang diinginkan, 
menjadikannya sebagai metropolitan terpadat 
penduduknya di seluruh dunia. Berbagai 
perkiraan menyatakan bahwa 54 persen 
dari 16 juta penduduk mumbai kini tinggal di 
permukiman kumuh dan tempat tinggal lain di 
dalam apartemen-apartemen murahan. 
 regulasi Indeks ruang Lantai (Floor 
Space Index—FSI) di mumbai diperkenalkan 
pada tahun 1964. regulasi ini mengatur 
ruang bangunan maksimum untuk setiap 
meter persegi bidang tanah. Di mumbai 
ditetapkan 4,5. Praktik standar di kota-kota 
dengan lahan terbatas adalah menaikkan 
FSI yang diizinkan dari waktu ke waktu 
guna mengakomodasi pertumbuhan kota, 
sebagaimana di manhattan; Singapura; Hong 

Kong; Cina; dan Shanghai. Ternyata, the 
municipal Corporation of greater mumbai 
menempuh jalan lain, justru menurukan FSI 
yang diizinkan menjadi 1,33 pada tahun 1991. 
Hampir semua bangunan di mumbai yang 
memiliki FSI lebih dari 4,5 dibangun sebelum 
tahun 1964. Dengan aturan yang masih ada 
hingga saat ini, bangunan-bangunan baru, 
termasuk bangunan-bangunan di daerah 
pusat bisnis, mengacu pada FSI 1,33. 
Sebagai konsekuensinya, rata-rata konsumsi 
ruang di mumbai adalah 4 meter persegi,  
sedikit di bawah Shanghai yang 12 meter 
persegi dan jauh di bawah moskow yang 
20 meter persegi. Dan sekitar separuh dari 
penduduknya berjubel di pusat kota yang 
berjarak 2 km (lihat figur di bawah). 
 Sementara itu, harga perumahan 
yang tinggi menyedot hingga 15-20 persen 
pendapatan keluarga berpenghasilan rendah. 
regulasi pengendalian sewa membuat 30 
persen stok rumah di mumbai tak bisa 
diapa-apakan, dibiarkan bobrok begitu 
saja sebab para tuan tanah tidak banyak 
melihat kesempatan untuk berinvestasi. 
Hak kepemi l ikan tanah yang lemah 
mengimplikasikan bahwa hanya 10 pesen dari 

stok perumahan itu yang bersertifikat resmi, 
sehingga pengembangan ulang terhadap tanah-
tanah yang ada menjadi terbatas. Pemerintah 
menyandarkan penerimaannya pada pajak 
pemilikan tanah dan kenaikan harga real 
estat, sehingga pemerintah tak punya banyak 
insentif untuk melawan kelompok-kelompok 
yang menentang pengendoran larangan 
ketinggian bangunan.
 Akibatnya adalah lingkaran setan: 
kekurangan pasokan dan tingginya harga 
tanah. Posisi mumbai di tabel perkumpulan 
“kota terbaik bagi bisnis” turun dari urutan 
ke-25 menjadi ke-40 antara tahun 1995 dan 
1999. Ia tetap merupakan kota bisnis teratas 
di India—mengalahkan Chennai dan Bangalore 
dalam hal investasi tahun 2007 dan merupakan 
tujuan utama bagi para migran domestik. Tetapi 
seberapa cepat mumbai mereformasi berbagai 
regulasinya dan membangun infrastruktur, hal 
itu akan menentukan ia akan tetap berada pada 
posisi itu.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009; Bertaud, 
2003.  
a. FSI adalah ratio total luas lantai dalam suatu bangunan 
terhadap bidang area tempat bangunan itu berdiri. misalnya, 
taruhlah bahwa sebuah bangunan memakan separo bidang 
tanah yang berukuran 1.000 meter persegi. Bila bangunan ini 
memiliki 10 lantai, FSI-nya = 5.
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relasi ekonomi juga menggabungkan 
kota-kota lain dalam suatu hierarki 
urban. Hubungan transportasi antarkota 
menguatkan ekonomi aglomerasi 
dan menghasi lkan fungsi-fungsi 
komplementer dan khusus. Di Amerika 
Serikat, megapolis yang membentang 
dari Boston, New York, Philadelphia, dan 
Baltimore hingga Washington di timur 
laut dihubungkan oleh jalan raya dan 
rel kereta api (jaringan rel pengangkut 
pertama adalah antara Baltimore dan 
Washington yang dibangun pada 
1827).35 Jepang juga berinvestasi pada 
infrastruktur penghubung spasial 
yang menghubungkan dua aglomerasi 
terbesarnya, Tokyo-Yokohama dan 
Osaka-Kobe (lihat Kotak 7.5).
 Di Korea Selatan, Seoul-Incheon 
(di barat laut) dan Pusan (kota terbesar 
kedua di ujung tenggara negeri) telah 
terhubung sejak tahun 1905 oleh Rel 
Gyeongbu, dan pada 1970 oleh 400-
kilometer-lebih Jalan Raya Gyeongbu. 
Pada tahun 2004, kereta peluru—Kereta 
Ekspress Korea—menghubungkan 
kedua kota tersebut dengan jarak 
tempuh dua jam. Di Delta Sungai 
Mutiara—sebuah kawasan di Cina 
yang dipenuhi oleh pabrik dan saling 
terhubung oleh jalan tol—ekonomi 
beberapa kota saling terkait secara 
sangat efektif sehingga, menurut CEO 
sebuah pemanufaktur elektronik besar: 
“Dalam praktiknya, kami adalah sebuah 
perusahaan besar yang tersebar di 
seluruh penjuru kawasan ini.”
 Manajemen permintaan dan 
transpor tasi  publik  mendorong 
pembangunan kepadatan yang lebih 
tinggi. Ada banyak instrumen untuk 
meningkatkan mobilitas, antara lain—36

•	 Memperbaiki opsi-opsi transportasi—
misalnya, melalui manajemen transit 

KoTAK 7.4. Memperluas cakupan Kota New York

Sistem kereta api bawah tanah (subway) 
new york telah menjadi salah satu yang 
paling sibuk dan paling ekstensif di dunia, 
melayani hampir 5 juta penumpang 
setiap hari dengan 26 kereta api listrik 
yang beroperasi di atas trek sepanjang 
800 mil. Seiring pertumbuhan new york 
menjadi metropolitan yang lebih besar, 
jaringan bus dan kereta api bawah tanah 
meningkat. Sistem kereta api listrik di new 
york merupakan yang paling ekstensif 
di Amerika Serikat, dengan sekitar 250 
stasiun dan 20 jurusan yang melayani lebih 
dari 150 juta komuter setiap tahunnya.a

 Transportasi publik di new york 
dimulai pada akhir tahun 1820-an dengan 
omnibus yang ditarik oleh kuda. mobil 
kabel bertenaga uap pertama beroperasi 
pada 1883. Pada tahun 1909, trolibus 
listrik menggantikan kabel bertenaga 
uap dan selama 70 tahun trolibus ini 
melayani kelima distrik new york. rel yang 
ditinggikan (elevated) pertama (“el”) dibuka 
pertama kali untuk melayani penumpang 
pada tahun 1868. Pada 1880, sebagian 
besar masyarakat manhattan tinggal 19 
menit jalan kaki jauhnya dari suatu “el”, 
yang mengangkut para penumpang di atas 
jalanan yang padat.
 Pada pertengahan 1880-an, terjadi 
imigrasi besar-besaran ke new york. 
Kepadatan meningkat tajam. Sebagaimana 
terjadi di London, jaringan rel kereta 
api bawah tanah dipandang sebagai 
sebuah kebutuhan. Akan tetapi, harus 
ada kejadian besar dulu pada maret 
1888, ketika jalan-jalan sepenuhnya 
lumpuh, sebelum muncul kesadaran 
untuk membangun sistem kereta api 
bawah tanah. Subway dirancang untuk 
mengangkut orang dari dan ke manhattan, 
sekaligus untuk menghubungkan daerah-
daerah yang belum berkembang baik. 
 Setelah bertahun-tahun pergumulan 
politik, sebuah rencana untuk membangun 
subway disetujui pada 1894. Pada 1904, 
The Interborough rapid Transit Company 
dibuka, dan mengangkut lebih dari 100.000 

penumpang pada hari pertamanya. Kereta 
api bawah tanah, dengan kecepatan 
mendekati 40 mil per jam, jauh lebih 
cepat daripada troli (6 mil per jam) dan 
kereta elevated (12 mil per jam). Semakin 
banyak orang kini dapat berpindah dari 
satu tempat ke tempat lain secara lebih 
cepat.
 memperluas sistem transportasi 
yang  mampu  meng imbang i  a tau 
mengakomodasi pertumbuhan penduduk 
merupakan sebuah kerja keras yang 
tak pernah selesai. Sebagian besar 
sistem subway yang digunakan saat ini 
dibangun antara 1913 dan 1931; jumlah 
penumpangnya setiap tahun melonjak 
dari 500 juta pada tahun 1901 menjadi 
2,5 miliar pada tahun 1929.b Pada 1940, 
pemerintah kota menggabungkan tiga 
jalur subway yang saling terpisah ke 
dalam satu “perusahaan” milik publik, 
sehingga memungkinkan pendekatan yang 
lebih terintegrasi terhadap pembangunan 
transportasi.
 Hasilnya adalah urbanisasi yang 
berorientasi luas dan berkelanjutan. 
metropolitan Transportation Authority 
new york telah melayani wilayah seluas 
5.000 mil persegi sejak 1968. menurut 
sensus A.S. pada tahun 2000, Kota 
new york adalah satu-satunya wilayah 
di Amerika Serikat di mana kurang dari 
setengah rumah tangganya memiliki 
sebuah mobil—angka ini lebih rendah lagi di 
manhattan, tak sampai seperempatnya—
dibandingkan dengan 92 persen secara 
nasional. Satu dari setiap tiga pengguna 
kendaraan transit massal di Amerika 
Serikat dan dua pertiga dari penumpang 
kereta api tinggal di Kota new york dan 
daerah-daerah di sekitarnya.c

 
Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
Catatan:  a. The new york City Transit museum 
Teacher resource Center, dan situs Web resmi The Port 
Authority of new york and new Jersey. 
b. The new york City Transit museum Teacher 
resource Center.
c. The new york City Transit museum Teacher 
resource Center.
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KoTAK 7.5.  Mendorong konsentrasi di Jepang antara 1860 dan 1980: kebijakan-kebijakan konektif spasial 
untuk Tokyo-Yokohama dan Osaka-Kobe

Industri manufaktur Jepang terkonsentrasi 
secara spasial—sebuah tren yang dapat 
dilacak hingga era meiji yang dimulai pada 
1860-an. Di Tokyo, baik pabrik-pabrik milik 
negara maupun berbagai kompleks industri 
swasta terkonsentrasi di sepanjang sungai 
utama. Secara bertahap, bengkel-bengkel 
permesinan yang kecil dikumpulkan, dan 
industri berekspansi ke selatan mengikuti 
jalur rel kereta api Tokaido baru yang 
menghubungkan Tokyo, yokohama, dan 
wilayah-wilayah lebih selatan lainnya.
Setelah Perang Dunia II, ketika ekspor 
Jepang ke Amerika Serikat meningkat pesat, 
produksi industri menjadi terkonsentrasi di 
kawasan industri Keihin di seputar Tokyo dan 
yokohama, dan kawasan industri Hanshin di 
sekitar osaka dan Kobe. Hal ini mengakibatkan 
kemacetan lalu lintas, kelangkaan air, serta 
polusi udara dan air yang parah. Pada 1962, 
pemerintah Jepang merespons dengan 
membentuk Zenso—rencana Pembangunan 
Spasial Terintegrasi—yang secara agresif 
mengembangkan Lajur Industri Samudera 
Pasifik dengan cara menghubungkan wilayah-
wilayah yang teraglomerasi antara Tokyo dan 
osaka serta mendirikan berbagai kawasan 
industri baru di antaranya. Investasi yang 
dibuat mencakup kereta peluru (Shinkansen) 
dan kereta barang, kereta ekspres, dan 
pelabuhan (lihat peta kotak).
 Terlepas dari investasi infrastruktur 
yang besar-besaran di kelompok industri baru 
di kawasan-kawasan yang lebih terpencil 
tersebut, kelompok-kelompok itu tidak mampu 
menarik industri keluar dari Lajur Samudera 
Pasifik. Meskipun terjadi relokasi industri yang 
masif dari pusat aglomerasi yang didera oleh 
kemacetan ke wilayah-wilayah industri baru, 
industri tetap, secara spasial, terkonsentrasi 
selama era pertumbuhan luar biasa pada tahun 
1950-an hingga 1970-an, berkat mobilitas 
pekerja. Perusahaan-perusahaan yang bertahan 
di pusat kota memperbarui produksi mereka dari 
produk standar ke produk teknologi tinggi dan 
model baru, dengan memanfaatkan ekonomi 
urbanisasi yang terbangun dari beragam 
aktivitas ekonomi dan banyaknya tenaga kerja 
yang terampil dan berbakat di sana. Beberapa 

perusahaan lain mempertahankan kantor pusat 
mereka di pusat aglomerasi agar tetap mudah 
untuk melakukan komunikasi langsung dengan 
bank, pejabat pemerintah, dan organisasi-
organisasi industri besar.
 Industri yang meninggalkan pusat-
pusat industri tradisional untuk membentuk 
kelompok industri baru kebanyakan merupakan 
eksportir mesin dan pabrik peralatan elektronik. 
mereka tetap menikmati ekonomi lokasi dari 
memproduksi barang-barang yang mirip dan 
saling terkait di wilayah yang terkonsentrasi. 
Lokasi mereka di sepanjang jalan raya Tomei 
yang menghubungkan Tokyo dan nagoya 
memberi akses ke pasar yang mudah dan 
kedekatan dengan perusahaan-perusahaan 
teknologi tinggi di pusat kota.

 Distribusi geografi industri selama 
beberapa dasawarsa tersebut mencerminkan 
upaya pemerintah untuk mendorong konsentrasi 
sembari mencegah terjadinya kemacetan dan 
biaya tinggi akibat meningkatnya kepadatan. 
Upaya-upaya ini tidak bertentangan dengan 
motif mencari untung dari perusahaan, 
alih-alih memperkuat ekonomi aglomerasi. 
Kebijakan pemerintah dan kekuatan pasar 
saling menguatkan secara spasial untuk 
menopang pertumbuhan ekonomi.

Kontribusi dari Keijiro otsuka dan megumi muto.
Sumber: Fujita dan Tabuchi 1997; Sonobe dan otsuka 
2006; Whittaker 1997; overseas economic Cooperation 
Fund 1995.
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yang lebih baik yang meningkatkan 
pemakaian, atau memberi preferensi 
pada kendaraan yang punya okupansi 
tinggi.

•	 Mengelola penggunaan lahan—
melalui pembangunan berorientasi 
transit atau pertumbuhan cerdas 
yang memberi preferensi pada 
pembangunan-pembangunan baru 
di sepanjang rute transportasi publik 
yang sudah ada.

•	 Meluncurkan berbagai kebijakan dan 
program umum—seperti manajemen 
transportasi angkutan dan reformasi 
pasar.

 Mekanisme penetapan harga bisa 
sangat efektif dalam mengoptimalkan 
penggunaan mobil pribadi. Salah satu 
langkah yang ekstrem namun efektif 
adalah izin lelang untuk membeli mobil 
di Singapura. Tambahkan pajak mobil 
dan harga mobil di Singapura empat 
sampai lima kali harga rata-rata dunia. 
Amsterdam, London, dan Stockholm 
juga memiliki skema penarikan ongkos 
atas pemakaian jalan menurut waktu 
atau jam dan tingkat kemacetan—secara 
substansial mampu mengurangi jam 
puncak lalu lintas mobil dan emisi 
kendaraan. Pemasukan yang diperoleh 
dari penarikan ongkos tersebut cukup 
besar untuk direinvestasikan dalam 
transportasi publik. Akan tetapi, skema 
semacam itu membutuhkan investasi 
yang besar dalam teknologi untuk 
memastikan pengumpulan uang yang 
efisien.
 Hal yang lebih mudah untuk 
diimplementasikan adalah berbagai 
regulasi  sederhana atau rencana 
pengaturan lalu lintas yang mengurangi 
jumlah kendaraan di bagian-bagian 
tertentu atau keseluruhan kota. Jalan 
yang menuju pusat kota Teheran 
terlarang untuk dilalui kendaraan 

apa pun. Budapest dan Buenos Aires 
memiliki kawasan yang diperuntukkan 
hanya bagi pejalan kaki di pusat kota, 
yang dapat dengan mudah dijangkau 
dengan transportasi umum. Gothenburg 
(Swedia) dan Bremen (Jerman) melarang 
mobil pribadi melalui jalan-jalan yang 
menghubungkan antarzona yang 
berbeda (“sel”), mendorong orang 
untuk mengambil transportasi umum. 
Chandigarh di India membangun jalan 
sepanjang sekitar 160 kilometer untuk 
jalur sepeda guna memudahkan lalu 
lintas di jalan-jalan utama.37 Larangan 
yang paling populer adalah pembatasan 
penggunaan kendaraan pada hari-hari 
tertentu menurut nomor plat kendaraan, 
seperti di Athena, Bogotá, Lagos, Manila, 
Mexico City, Santiago, São Paolo, Seoul, 
dan Singapura. Langkah-langkah 
semacam ini terbukti lebih mudah 
dijalankan daripada yang diperkirakan, 
dan publik menerimanya dengan tangan 
terbuka.38

 Manajemen permintaan adalah cara 
yang paling murah untuk meningkatkan 
mobilitas. Akan tetapi, lalu lintas akan 
tetap naik meski ada kebijakan yang 
terbaik sekalipun, khususnya di kota-
kota yang berkembang pesat. Investasi 
di infrastruktur transportasi publik dapat 
menghubungkan bagian-bagian kota 
yang berbeda dan menjadi pedoman bagi 
penggunaan lahan dan perluasan kota. 
Transportasi massal cepat meliputi kereta 
api bawah tanah, kereta api suburban, 
dan jalur busway, yang kesemuanya 
memiliki kapasitas dan kinerja jauh lebih 
baik daripada bus yang beroperasi di 
jalan yang tidak dipisahkan dan macet. 
Akan tetapi, kereta api suburban dan 
kereta api bawah tanah membutuhkan 
investasi yang sangat besar dalam modal 
tetapnya, sehingga jalur busway (plus 
versi mutakhirnya, “bus rapid transit”) 
lebih populer.
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KoTAK 7.6.  Perubahan iklim membutuhkan bentuk perkotaan yang berbeda, bukan urbanisasi yang lebih lambat

Urbanisasi terkait dengan industrialisasi, yang 
meningkatkan emisi karbon dioksida (Co2) dan 
gas-gas rumah kaca yang lain. Dan, peningkatan 
taraf kekayaan cenderung terkait dengan 
konsumsi energi yang lebih tinggi, misalnya 
melalui motorisasi. Akan tetapi, isu perubahan 
iklim bukan lalu berarti bahwa urbanisasi harus 
diperlambat. malahan, kepadatan ekonomi 
mungkin perlu didorong lebih jauh.
 Data histor is  dar i  abad ke-19 
meunjukkan bahwa negara-negara kaya 
dewasa ini mengalami peningkatan emisi 
karbon per kapita manakala mereka menjalani 
urbanisasi dan industrialisasi sepanjang 
abad ke-20.a Industrialisasi, motorisasi, 
dan konsekuensinya juga emisi karbon di 
negara-negara berkembang mengikuti jalur 
yang sama yang dijalani oleh negara-negara 
maju pada tahap awal pembangunan mereka.
b Semisal, emisi karbon per kapita di Jerman 
naik dua kali lipat dari 0,8 metrik ton karbon 
pada tahun 1880 menjadi 1,6 pada tahun 
1900. Di Amerika Serikat dan Inggris, emisi 
karbonnya adalah sekitar 2,5 pada tahun 
1900. negara-negara berkembang saat ini 
mempunyai rata-rata emisi yang lebih rendah 
ketika PDB per kapita mereka sudah setara 
dengan PDB per kapita dari Jerman, Inggris, 
dan Amerika Serikat pada 1880 dan 1900. 
emisi karbon Botswana adalah 0,36 per 
kapita pada 1987 dan 0,57 pada 1996 
(lihat gambar kotak).
 Tren di sebagian besar negara 
berkembang menunjukkan perkembangan 
yang terus-menerus dalam emisi karbon 
baik secara per kapita maupun keseluruhan. 
respons kebijakan yang baik terhadap 
peningkatan urbanisasi dan emisi karbon 
di banyak negara berkembang tersebut 
bukannya mencoba mencegah pertumbuhan 
kota. Hal ini tidak bagus atau mendukung 
bagi upaya untuk mendorong pertumbuhan 
sekaligus mengurangi kemiskinan. Alih-alih, 
pertumbuhan di kota—banyak di antaranya 
akan menjadi dua kali lebih besar dalam 
beberapa dasawarsa ke depan—harus 
dikelola untuk menciptakan wilayah urban 
yang jauh lebih efisien dalam hal karbon 
daripada banyak kota dewasa ini.
 Struktur yang monosentris dan 
kepadatan penduduk yang tinggi cenderung 
mengurangi jarak dan jumlah perjalanan 

yang ditempuh dengan kendaraan bermotor.
c Kota yang compact memakai lebih sedikit 
energi untuk transportasi, membutuhkan 
lebih sedikit lahan untuk perumahan, dan 
menggunakan lebih sedikit energi untuk 
penghangat. Beberapa kajian menemukan 
bahwa kepadatan penduduk yang tinggi 
berkorelasi secara negatif dengan emisi 
karbon.d Di tingkat nasional, Swedia dan 
Jepang telah menggunakan insentif dan 
regulasi untuk mengurangi intensitas emisi 
dari ekonomi mereka secara besar-besaran. 
Di tingkat perkotaan, penekanan pada 
kepadatan dan pilihan yang cerdas untuk 
mengurangi jarak dapat membantu melakukan 
hal yang sama. Ini membutuhkan kebijakan 
pemanfaatan tanah yang mendorong 
compactness dan kebijakan transportasi 
yang menjadi pedoman bagi pembangunan 
karakteristik kota serta menyediakan transit 
umum yang nyaman serta efisien.e

 Atlanta dan Barcelona mengilustrasikan 
skenario pertumbuhan perkotaan alternatif. 
Keduanya memiliki jumlah penduduk yang 
hampir sama, 2,5 sampai 2,8 juta jiwa, namun 
Atlanta mempunyai kepadatan enam orang per 
hektar pada 1990, sementara Barcelona 176.f 
Di Atlanta, jarak paling jauh antara dua tempat di 
dalam kota adalah 137 kilometer, dan di Barcelona, 
jaraknya hanya 27 kilometer. emisi Co2 per 

kapitanya adalah 400 metrik ton di Atlanta, serta 
38 di Barcelona.g Panjang jaringan metro Atlanta 74 
kilometer, tetapi hanya 4 persen dari penduduknya 
tinggal dalam jarak 800 meter dari stasiun metro 
terdekat. Jaringan metro Barcelona adalah 
sepanjang 99 kilometer, dan 60 persen warganya 
tinggal dalam jarak 600 meter dari suatu stasiun 
metro. Hanya 4,5 persen perjalanan dilakukan 
dengan sarana transportasi publik di Atlanta, namun 
persentasenya di Barcelona mencapai 30 persen. 
Bagi Atlanta, untuk mencapai aksesibilitas metro 
yang sama dengan Barcelona, akan dibutuhkan 
pembangunan rel tambahan sepanjang 3.400 
kilometer dan sekitar 2.800 stasiun metro yang 
baru. Hal ini akan memungkinkan metro Atlanta 
untuk mengangkut jumlah penumpang yang sama 
dengan yang diangkut metro Barcelona dengan 
panjang rel hanya 99 kilometer dan 136 stasiun.
 Kepadatan membuat perbedaan.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
Catatan: a. marland, Boden, dan Andres 2007.
b. Bank Dunia 2002, figur 2.1; Lanne dan Liski 2003, figur 
1, 4, dan 5; dan data di negara berkembang dari http://cdiac.
esd.ornl.gov/ftp/ndp030/nation.1751_2004.ems.
c. Bento, dkk. 2003.
d. Scholz 2006; Vance dan Hedel 2006; golob dan 
Brownstone 2005; Ingram 1997; International Union of 
Public Transport.
e. Bento, dkk 2003; Scholz 2006; Vance dan Hedel 2006; 
golob dan Brownstone 2005.
f. Bertaud 2004.
g. Kenworthy 2005.
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 Busway ,  yang paling banyak 
dijumpai di kota-kota di Amerika 
Latin, membutuhkan biaya instalasi 
awal sekitar $10 juta per kilometer. 
Beroperasi di Bogotá, Kolombia, dan 
Curitiba, Brasil, mereka kini dirancang 
atau dibangun di banyak kota lain. 
Kendaraan bertenaga penggerak listrik 
juga mengurangi polusi udara dan 
suara (seperti di São Paolo, Brasil) dan 
dapat diadaptasi untuk sistem jalan raya 
(seperti di Quito, Ekuador). Sebuah 
alternatif yang lebih mahal, dengan 
biaya yang berkisar dari $10 juta sampai 
$30 juta per kilometer, adalah kereta 
ringan, semacam trem modern yang 
melayani jarak dekat. Moda transportasi 
ini biasanya menjadi feeder bagi sistem 
kereta api metro lain yang lebih besar. 
Kota-kota yang memiliki kereta ringan, 
antara lain Hong Kong, Cina; Kuala 
Lumpur; Singapura; Sydney; dan Tunis.
 Opsi transit cepat massal yang 
membutuhkan dana paling besar 
adalah sistem kereta api bawah tanah 
(subway) metropolitan, yang juga 
memiliki kapasitas terbesar. Biaya 
pembangunannya berkisar rata-rata 
sebesar $100 juta per kilometer, sehingga 
hanya ada tak sampai 200 sistem semacam 
ini di seluruh dunia, kebanyakan di 
negara-negara industri.39 Akan tetapi 
jumlahnya bertambah: Cina, India, dan 
Republica Bolivariana de Venezuela telah 
membangun subway. Ketika kota telah 
tumbuh dan mencapai ukuran serta 
kepadatan tertentu, subway merupakan 
satu-satunya moda transportasi yang 
mampu mengangkut orang dalam 
jumlah yang besar ke pusat-pusat 
konsentrasi pekerjaan. Keuntungan 
d a r i  m e m a m p u k a n  k e p a d a t a n 
semacam itu meliputi efisiensi dan 
hasil produktivitas—secara tradisional 
di dalam industri, dan semakin nyata 
dalam sektor jasa (lihat Bab 4)—tetapi 

juga konsumsi energi dan tingkat polusi 
yang lebih rendah serta integrasi yang 
lebih besar, yang meningkatkan interaksi 
dan mendorong pemakaian transportasi 
nonmotor untuk jarak dekat. Kota-kota 
yang semacam itu kiranya membantu 
mengatasi isu yang terkait dengan 
perubahan iklim (lihat Kotak 7.6).
 Transportasi publik yang baik 
akan mendorong pembangunan baru 
pada tingkat kepadatan yang lebih 
tinggi, yang pada gilirannya akan 
menghasilkan transportasi publik yang 
lebih berhasil lagi sembari mengurangi 
jarak ekonomi antartempat. Mengelola 
semua itu membutuhkan kesabaran 
dan disiplin untuk membangun dari 
bawah. Mendirikan dan memperkuat 
berbagai institusi pasar properti dan 
tanah—termasuk terjaminnya hak 
milik atas tanah, regulasi pemanfaat 
lahan yang fleksibel, dan kemudahan 
konversi tanah—tidaklah mudah. Tetapi, 
tanpa komitmen terhadap institusi-
institusi semacam itu dan tanpa investasi 
dalam infrastruktur penghubung, 
intervensi-intervensi yang tertarget atau 
terarah untuk mengatasi permukiman 
kumuh kemungkinan besar tidak akan 
berhasil. 

Intervensi spasial khusus untuk 
mengurangi sekat-sekat sosial 
dan ekonomi
Untuk persoalan tiga-dimensi yang 
dihadapi  oleh kawasan-kawasan 
urbanisasi lanjut, instrumen yang 
“buta” secara spasial dan konektif harus 
disertai dengan intervensi spasial khusus 
guna mengatasi sekat-sekat sosial dan 
ekonomi di dalam kota—yang paling jelas 
mewujud dalam bentuk kawasan kumuh. 
Dari pengalaman, upaya-upaya yang 
secara spasial terarah akan berhasil jika 
diaplikasikan di mana pasar tanah dan 
tenaga kerja berjalan cukup baik, layanan 
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sosial dasar bisa diakses secara luas, dan 
infrastruktur penghubung antara pusat 
kota dan periferinya bagus.
 Institu si  dan inf rastruktur 
merupakan prasyarat bagi intervensi 
yang berhasil. Program-program untuk 
mengintegrasikan kawasan kumuh 
yang berhasil dibangun di atas landasan 
kebijakan yang “buta” secara spasial dan 
konektif secara spasial pula. Integrasi ini 
mencakup penciptaan berbagai institusi 
untuk mengelola pasar perumahan agar 
berjalan efektif, penyediaan layanan 
sosial dan dasar yang tanpa pandang 
bulu ke seluruh permukiman, dan 
investasi infrastruktur transportasi 
untuk menghubungkan wilayah-wilayah 
perumahan yang baru dibangun.
 Pembersihan kawasan kumuh 
membutuhkan landasan legislatif yang 
jelas agar otoritas lokal memiliki kekuatan 
yang dibutuhkan untuk mengambil 
tindakan serta berbagai institusi untuk 
memfasilitasi konversi tanah dari lahan 
pertanian menjadi tempat tinggal atau 
tujuan-tujuan lain. Pada waktu yang 
sama, pembangunan daerah pinggiran 
kota bisa dijalankan bila tersedia fasilitas 
dasar dan layanan sosial yang dibarengi 
dengan perbaikan dalam konektivitas 
transportasi antara kota dan daerah-
daerah di sekitarnya.
 Di London, protes sosial karena 
kondisi yang sangat menyedihkan 
di kawasan-kawasan kumuh pada 
zaman Victoria menjadi penggerak bagi 
pembersihan dan perbaikan kawasan 
kumuh. Akan tetapi, upaya ini didahului 
oleh perbaikan pasar perumahan dan 
sistem transportasi. Akta Perumahan 
untuk Masyarakat Kelas Pekerja tahun 
1890 memberi kekuasaan kepada 
otoritas lokal untuk membangun 
perumahan bagi masyarakat kelas 
pekerja dan membersihkan kawasan 
yang dipandang tidak sesuai untuk 

perumahan. Amandemennya memberi 
wewenang kepada otoritas yang sama 
untuk mempertahankan rumah-
rumah yang dibangun menurut skema 
pembersihan kawasan kumuh, merintis 
jalan bagi skema perumahan umum 
masa depan. Transportasi yang lebih baik 
juga menjadi bagian dari solusi, terbukti 
dari diselenggarakannya berbagai 
konferensi pada 1901 dengan tema 
“Sarana Lokomosi (Daya Penggerak) 
yang Membaik sebagai  Langkah 
Pertama menuju Penyelesaian Masalah 
Perumahan di London”. Konferensi-
konferensi tersebut menghasilkan sebuah 
resolusi bahwa “sistem transportasi yang 
lengkap yang bertitik awal di pusat-
pusat urban, dan yang murah, cepat, 
dan berada di bawah kepemilikan 
dan pengelolaan kota, merupakan 
langkah terpenting menuju penyelesaian 
masalah perumahan”.40 Para tuan tanah 
memahami benar bahwa kebijakan 
konektif mesti didahului intervensi-
intervensi terarah atau tertarget. 
 Malahan,  hubungan ant ara 
p erb ai kan  d a l am in f ras t r u ktur 
transportasi penghubung spasial dan 
solusi atas persoalan kawasan kumuh 
London diperjelas dalam wacana 
kebijakan pada waktu itu. Pada 1890, 
Cheap Trains for London Workers Bill 
mengusulkan diperluasnya layanan dan 
diatur serta ditetapkannya ongkos “kereta 
kaum pekerja”. Perusahaan-perusahaan 
kereta api swasta telah diwajibkan 
oleh hukum untuk memperkenalkan 
kereta-kereta semacam ini pada 1883, 
untuk menyediakan sarana transportasi 
yang terjangkau bagi para pekerja yang 
tinggal di daerah pinggiran namun 
mata pencahariannya berada di London 
kota. Dengan menurunkan ongkos 
transportasi, daerah pinggiran dapat 
dikembangkan, dan London kota sendiri 
berkurang kemacetannya.
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 Demikian juga, selama akhir abad 
ke-19 dan awal abad ke-20, pemerintah-
pemerintah di seluruh Amerika Utara dan 
Eropa Barat menerapkan pembersihan 
kawasan kumuh skala luas dan melakukan 
penataan rumah (re-housing). Para tuan 
tanah diberi ganti rugi dan tanah-
tanah yang telah dibersihkan dijual 
untuk dibangun kembali. Program-
program ini tidak akan berhasil tanpa 
ekspansi yang cepat dalam infrastruktur 
transportasi. Sistem transportasi baru 
membantu “membuka” daerah pinggiran 
dan terpencil atau suburban suatu 
kota, membuat perumahan di daerah 
periferi suatu kota menjadi menarik 
baik bagi pengembang real estat maupun 
bagi para pekerja kota. Proses tersebut 
menjadi sebab dan sekaligus sebagai 
konsekuensinya adalah relokasi banyak 
industri ke daerah periferi. Hal itu sejalan 
dengan penyebaran layanan sosial dasar 
dan fasilitas rekreasional.  
 Kebijakan-kebijakan untuk 
mengintegrasikan kawasan kumuh 
ke dalam kota berhasil manakala 
institusi dan infrastruktur yang ada 
memadai. Setelah Perang Dunia II, 
Swedia mengalami proses urbanisasi 
yang cepat, dan penduduk Stockholm 
bertambah dengan pesat, dari 741.000 
pada 1950 menjadi 1,39 juta pada 
1980.41 Perumahan di Stockholm tidak 
memadai dan cenderung sudah uzur, 
sementara sewanya relatif tinggi bila 
dibandingkan dengan kebanyakan kota 
lain di Eropa.42 Untuk menanggapinya, 
pemerintah Swedia membentuk Royal 
Housing Commission pada tahun 1945. 
Sebuah rencana dirumuskan untuk 
menghapuskan berbagai kawasan kumuh 
di Stockholm dan kota-kota lain serta 
untuk merumahkan kembali warga 
permukiman kumuh itu di perumahan 
umum yang disewakan, berupa bangunan 
yang dirancang dengan bagus dan 

bertingkat di daerah pinggiran atau 
penyangga kota. Generasi pertama 
bangunan tempat tinggal bertingkat 
itu diintegrasikan dengan penyediaan 
sekolah, klinik kesehatan, dan berbagai 
fasilitas rekreasi dan belanja, serta pusat 
layanan lainnya. Konektivitas spasial 
dengan pusat kota dijamin melalui akses 
ke transportasi yang mudah.43

 Pihak yang berwenang di Swedia 
terus berusaha memperbaiki taraf 
kehidupan masyarakat perkotaan di 
sepanjang tahun 1960-an dan 1970-an. 
Dengan Million Homes Programme, 
pemerintah menetapkan tujuan untuk 
mengatasi masalah kemacetan dan 
kepadatan yang terlalu tinggi dengan 
membangun 100.000 tempat tinggal 
baru per tahun antara 1965 dan 1974, 
menambah sepertiga terhadap stok 
perumahan agregat Swedia yang tak 
sampai 3 juta unit.44 Permukiman-
permukiman baru tersebut dilengkapi 
dengan fasilitas dasar yang memadai, 
termasuk sekolah dan klinik, serta 
dihubungkan dengan berbagai tempat 
kerja melalui sistem lalu lintas yang 
terencana baik.45

 Pelajaran yang sama datang dari 
Amerika Serikat. Pada akhir abad ke-19, 
kalangan filantropis Amerika berhasil 
membangkitkan kesadaran masyarakat 
akan kesulitan hidup yang dihadapi oleh 
warga permukiman kumuh. Mereka 
mendesak disusunnya regulasi bangunan 
guna memastikan standar minimum 
dalam pembangunan tempat tinggal 
yang disewakan.46 Akan tetapi, baru pada 
tahun 1930-an, pemerintah terlibat aktif 
di dalam upaya penyediaan perumahan.47 
Setelah Depresi Besar berakhir, Otoritas 
Perumahan Amerika Serikat dibentuk 
berdasarkan Akta Perumahan Wagner-
Steagall 1937, yang memungkinkan 
pemberian pinjaman atau subsidi kepada 
pemerintah-pemerintah daerah untuk 
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membersihkan wilayah kumuh dan 
membangun perumahan pengganti di 
atasnya. Kerangka hukum yang bagus dan 
kokoh tersebut memampukan pemerintah 
nasional dan negara bagian, organisasi 
masyarakat sipil, dan pengembang swasta 
untuk, secara bersama-sama, mengatasi 
permasalahan permukiman kumuh kota. 
Sistem transportasi umum intrakota 
yang baik menghubungkan perumahan-
perumahan baru tersebut dengan pusat 
perekonomian terdekat. Seiring dengan 
semakin membaiknya infrastruktur, 
terutama menyusul penetapan Akta 
Perumahan dan Pembangunan Perkotaan 
1965, masyarakat kota yang lebih makmur 
berbondong-bondong meninggalkan 
kota dan menetap di daerah pinggiran.48

 Infrastruktur penghubung yang 
lebih baik merupakan prasyarat bagi 
penerapan berbagai kebijakan khusus 
untuk menangani persoalan permukiman 
kumuh. Hal ini membutuhkan waktu, 
namun Hong Kong dan Singapura 
menunjukkan bahwa semua itu bisa 
diselesaikan dalam hitungan puluhan 
tahun dan bukan ratusan tahun. Terlepas 
dari perbedaan dalam kecepatan, urutan 
kebijakan tampaknya selalu sama: 
berbagai kebijakan terarah untuk 
mengintegrasikan kawasan permukiman 
kumuh tidak bisa dijalankan sebelum 
penerapan kebijakan penghubung 
geografis yang benar (lihat Kotak 7.7).
 Intervensi yang tertarget atau 
terarah mungkin harus menunggu 
sampai infrastruktur dan institusi 
menjadi lebih baik. Pengalaman negara-
negara maju masih relevan untuk saat 
ini. Kosta Rika, Afrika Selatan, dan 
Singapura menunjukkan alasannya.
 Selama tahun 1980-an, kombinasi 
pertumbuhan penduduk alamiah 
yang cepat, migrasi, dan berbondong-
bondongnya kaum pengungsi dari 
berbagai negara tetangga yang sedang 

dilanda perang membuat masalah 
kelangkaan perumahan perkotaan Kosta 
Rika yang sudah parah bertambah buruk. 
Hal ini mendorong dibentuknya Sistem 
Pendanaan Perumahan Nasional pada 
tahun 1986. Tujuannya adalah untuk 
menyediakan subsidi bagi keluarga-
keluarga berpendapatan rendah yang 
ingin membeli  atau membangun 
rumah. Keluarga-keluarga tersebut 
dapat memperoleh pendanaan tambahan 
melalui pinjaman dari berbagai institusi 
swasta, termasuk bank komersial, 
lembaga simpan pinjam, dan koperasi. 
Keluarga dengan pendapatan yang 
minimum memperoleh subsidi penuh, 
sedangkan keluarga yang memiliki 
pendapatan empat kali lipat dari nilai 
minimum tersebut mendapatkan akses 
ke subsidi dan pinjaman yang lebih 
rendah.49

 S u b s i d i  p e r u m a h a n  Ko s t a 
Rika berhasil karena institusi dan 
infrastruktur penghubung spasialnya 
sudah mapan untuk memfasilitasi 
b erbagai  inter vens i  k hususnya . 
Sejak tahun 1869, pemerintah telah 
menetapkan bahwa pendidikan dasar 
merupakan salah satu hak universal 
paling fundamental. Konstitusi 1949 
menjamin akses yang sangat luas ke 
pendidikan menengah. Pemerintah 
Kosta Rika mengalokasikan lebih dari 20 
persen anggaran belanjanya untuk sektor 
pendidikan setiap tahunnya, dan negara 
ini memiliki tingkat kemelekan huruf 
di atas 95 persen untuk dibanggakan. 
Investasi serupa di dalam sistem medis 
publik telah mampu menurunkan 
angka kematian bayi, dengan rata-rata 
harapan hidup 79 tahun pada waktu 
kelahiran.50 Walau tingkat pendapatan 
jauh lebih tinggi di kawasan-kawasan 
tengah Kosta Rika, berbagai indikator 
sosial menunjukkan kemerataan di 
seluruh penjuru negeri.51
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 Kosta Rika memiliki institusi 
pengatur pasar tanah yang berfungsi 
dengan baik. Sistem registrasi propertinya 
pun sudah berjalan efektif. Malahan, 
lebih dari 80 persen pemilik properti 
mempunyai sertifikat kepemilikan yang 
jelas, dan tingkat keamanan legalnya 
pun dapat diandalkan.52 Ibu kota negara, 

San José, terhubung dengan kota-kota 
provinsi besar lain dengan sistem bus 
yang efisien dan terjangkau, dan berbagai 
perusahaan bus swasta menghubungkan 
San José dengan kawasan-kawasan 
pinggiran serta penyangganya.
 Dalam banyak hal, Kosta Rika 
merupakan model bagi negara-negara 
berkembang lain. Pengalaman Afrika 
Selatan pun layak kita simak. Ketika 
pemerintah pasca-Apartheid Afrika 
Selatan yang pertama berkuasa pada 
1994, ia dihadapkan pada masalah 
krisis perumahan, dengan defisit yang 
diperkirakan sebanyak 1,5 juta unit 
rumah, dan kebutuhan tambahan 
sebanyak 170.000 unit baru per tahun. 
Sekitar 18 persen rumah tangga, atau 7,4 
juta jiwa, tinggal di kawasan permukiman 
kumuh.53 Kebijakan perumahan baru 
yang merupakan hasil dari negosiasi 
multipartai diimplementasikan melalui 
Akta Perumahan 1997, menyediakan 
subsidi bagi sebanyak mungkin orang 
untuk menyewa, membeli, membangun, 
dan memperbaiki rumah.
 A k an  t e t api ,  i ns t i tu s i  d an 
inf rastruktur  penghubung yang 
merupakan prasyaratnya  belum 
tersedia. Sejumlah reformasi—termasuk 
perubahan terhadap batas-batas 
pemerintah daerah, mekanisme bantuan 
pendanaan, dan pembuatan undang-
undang perumahan—secara bersamaan 
diperkenalkan. Malah, Akta Perumahan 
membatalkan, menggabungkan, dan 
mengamandemen 35 undang-undang 
lain yang berbeda.54 Gelombang pertama 
pembangunan perumahan murah di 
daerah pinggiran kota-kota besar tidak 
disertai penyediaan fasilitas dasar dan 
jaringan transportasi ke pusat kota (pusat 
perkantoran dan kerja). Pembangunan 
semacam ini tidak mampu mengatasi 
atau mengurangi sekat-sekat intrakota. 
Perubahan mutakhir dalam kebijakan 

KoTAK 7.7. Dipercepat, namun tetap dalam urutan yang sama: 
integrasi spasial di Hong Kong, Cina, abad ke-20

Sebelum Perang Dunia II, Hong Kong, 
Cina, telah mengembangkan struktur 
administratif dan kerangka kerja legislatif 
untuk mengatur pasar tanahnya. Pada 
1935, kesadaran yang semakin besar 
mengenai kondisi hidup yang sangat 
menyedihkan di  banyak kawasan 
permukiman kumuh perkotaan di Hong 
Kong telah mendorong pembentukan 
sebuah Komisi Perumahan. Hal ini diikuti 
dengan ordinansi Perencanaan Kota 1939, 
yang pada waktu selanjutnya membentuk 
suatu Dewan Perencanaan Kota.
 meski  beg itu ,  implementas i 
yang sesungguhnya dari ordinansi dan 
perencanaan kota di Hong Kong, Cina, 
harus menunggu sampai keluarnya 
Peraturan Perencanaan Kota tahun 
1954. Baru setelah kebakaran besar 
yang melanda kawasan kumuh Shek Kip 
mei pada tahun 1953 upaya-upaya untuk 
menjalankan berbagai program perumahan 
umum dilaksanakan secara penuh. Pada 
tahun 1965, Pekerjaan Pembersihan 
Kawasan Kumuh dibentuk. Hong Kong, 
Cina (kota yang penuh keterburu-
buruan) membutuhkan waktu 30 tahun 
sebelum mampu secara efektif mengatasi 
persoalan melalui berbagai intervensi yang 
terarah secara spasial. Hong Kong, Cina, 
pertama-tama harus mengembangkan 
dan menguatkan berbagai institusi yang 
“buta” secara spasial yang mengatur 
operasi pasar tanah dan perumahan, 
serta infrastruktur penghubung untuk 
memperbaiki pemakaian tanah.
 St rateg i  penggunaan  lahan 
dan penetapan zona Hong Kong yang 
pertama—“Colony Outline Plan and 

Outline Zoning Plans”—baru disusun pada 
1963. Institusi-institusi Hong Kong yang 
“buta” secara spasial harus disesuaikan 
dari waktu ke waktu seiring dengan 
pertumbuhan dan proses urbanisasi 
yang dijalani kota tersebut. ordonansi 
1939 diamandemen pada tahun 1958, 
1969, dan 1974.a Setelah membentuk 
dan memiliki kerangka perencanaan yang 
dibutuhkan, Hong Kong, Cina, menjadi 
lebih siap untuk mengimplementasikan 
berbagai kebijakan perhubungan spasial 
pada 1970-an. Kebijakan-kebijakan ini 
merupakan respons yang penting terhadap 
jumlah kendaraan bermotor yang naik 
dua kali lipat dalam satu dasawarsa dan 
peningkatan kemacetan sebagai akibat 
dari pertumbuhan ekonomi kota yang pesat 
sebesar sekitar 10 persen per tahun.
 Institusi dan infrastruktur saling 
melengkapi. Dengan undang-undang 
perencanaan yang berfungsi baik, 
pemerintah mampu memperkenalkan 
Undang-Undang Larangan Sementara 
Pendirian Bangunan 1973 di Pok Fu Lam 
dan wilayah mid-Levels Hong Kong, Cina. 
Ini, pada gilirannya, menjadi awal bagi 
pembangunan Kereta Api Angkut massal, 
penyesuaian batas tinggi bangunan di 
sekitar Bandara Kai Tak, dan percepatan 
penyelesaian masalah kemacetan kota.
 Hasilnya: kota ini kini menjadi salah 
satu dari lima kawasan di dunia yang 
paling efisien infrastrukturnya, dan tidak 
ada lagi kawasan kumuh di sana.b

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
a. Bristow 1984.
b. Cullinane 2002.
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di Afrika Selatan lebih menjanjikan. 
Program perumahan nasional “The 
Breaking New Ground”  berfokus 
pada integrasi komunitas-komunitas 
berpendapatan rendah melalui perbaikan 
dalam akses ke transportasi publik serta 
layanan sosial dan komersial dasar.55

 Memp erb ai k i  ins t i tus i  d an 
infrastruktur serta melakukan intervensi 
pada waktu yang sama merupakan tugas 
yang sangat berat bagi pemerintah mana 
pun, namun Singapura menunjukkan 
bahwa hal itu bukan mustahil (lihat 
Kotak 7.8). Mungkin merupakan contoh 
yang paling berhasil tentang bagaimana 
kawasan permukiman kumuh dapat 
dihapuskan, Singapura dalam pengertian 
tertentu merupakan sebuah anomali. 
Ia merupakan satu dari sedikit negara 
yang berhasil mengimplementasikan 
ketiga kebijakan integrasi secara 
bersamaan. Singapura berhasil karena 
ia merupakan sebuah negara dengan 
pertumbuhan ekonomi yang sangat 
pesat dan pemerintahnya sungguh solid 
sejak tahun 1965. Fakta bahwa Singapura 
merupakan sebuah negara-kota pun 
sangat membantu, secara tidak langsung 
memberi pelajaran dasar: urbanisasi yang 
berhasil butuh aksi yang terkoordinasi di 
semua tataran pemerintahan.
 Kebanyakan negara tidak akan 
mampu meniru upaya Singapura—
menyatukan prioritas dan daya-upaya 
pemerintah pusat, provinsi, dan kota 
adalah hal yang sangat sulit bagi negara 
mana pun yang bukan sebuah negara-
kota. Hal yang lebih mungkin, mereka 
harus melakukan usaha kebijakan mereka 
secara berurutan, sama dengan yang 
telah ditempuh Kosta Rika, dan negara-
negara lain sebelumnya seperti Inggris, 
Swedia, dan Amerika Serikat. Afrika 
Selatan menunjukkan sulitnya usaha 
untuk mengimplementasikan ketiga 
kebijakan tersebut secara bersamaan.

 I untuk D—sebuah instrumen 
kebijakan untuk setiap dimensi 
tantangan urbanisasi. Kebijakan mana 
yang diambil harus sesuai dengan tingkat 
urbanisasi yang ada. Urbanisasi tahap 
awal terutama membutuhkan penerapan 
kebijakan-kebijakan yang “buta” secara 
spasial. Urbanisasi tingkat menengah 
memerlukan penambahan kebijakan 
penghubung spasial. Urbanisasi taraf 
lanjut membutuhkan keduanya serta 
upaya-upaya spasial yang khusus atau 
terarah. Jadi, keberhasilan kebijakan 
baru ditentukan oleh implementasi yang 
sukses dari kebijakan yang diintroduksi 
sebelumnya.
 Untuk negara yang didominasi 
p e d e s a a n ,  d e n g a n  p e r s e n t a s e 
perkotaannya di bawah seperempat, 
portofolio tempatnya dihadapkan pada apa 
yang bisa diistilahkan sebagai tantangan 
satu dimensi—untuk memfasilitasi 
kepadatan (lihat Tabel 7.1). Tidak jelas 
di mana kepadatan ini pertama-tama 
akan meningkat, dan yang terbaik 
yang bisa dilakukan pemerintah adalah 
membiarkan kekuatan pasar memainkan 
perannya di sini. Sikap yang harus 
diambil, karenanya, adalah netralitas, 
dan strategi urbanisasi pemerintah 
terutama adalah berupa pembangunan 
institusi-institusi yang “buta” secara 
spasial. Hal itu mencakup penyediaan 
layanan sosial dasar, pembentukan 
institusi pasar serta ketertiban dan 
penegakan hukum, keamanan hak milik, 
pasar tanah yang efektif, dan kebijakan-
kebijakan makroekonomi yang sehat. 
Regulasi harus cukup fleksibel untuk 
memfasilitasi alih guna lahan yang 
efisien, dan standar pendirian bangunan 
harus dijalankan tanpa lalu menjadi 
terlalu ketat atau restriktif. Inilah yang 
harus diingat oleh negara-negara dengan 
tingkat pendapatan yang rendah dan 
tingkat urbanisasi yang juga rendah. 



300 Laporan Pembangunan Dunia 2009

KoTAK 7.8. Singapura: dari kawasan kumuh menjadi kota 
dunia

Ketika merdeka pada tahun 1965, 70 
persen rumah tangga di Singapura tinggal 
di dalam kondisi yang sangat menyedihkan, 
dan sepertiga warganya harus berdesak-
desakan dalam rumah-rumah yang sempit. 
Tingkat penganggurannya mencapai 14 
persen, PDB per kapitanya di bawah 
$2.700, dan setengah penduduknya 
buta huruf. Turunnya angka kematian 
dan migrasi dari Semenanjung malaka 
berakibat pada pertumbuhan penduduk 
yang cepat, semakin memperparah 
masalah perumahan dan pengangguran 
yang sudah ada: 600.000 unit rumah 
baru dibutuhkan, dan pihak swasta hanya 
mampu menyediakan tak sampai 60.000. 
Berikut adalah sebuah laporan dari seorang 
pengunjung yang datang ke Singapura 
pada waktu itu:a

 Jalanan biasanya dipenuhi oleh kios 
kaki lima dan sampah. Jemuran 
bergantungan dari  t iang yang 
dijulurkan melalui jendela di atas 
kami—persis seperti Shanghai lama. 
Inilah Singapura, pada awal 1970-an. 
Kami semua merasa sangat tertekan 
saat itu—kami tidak ingin tinggal di 
sini. Dari tahun 1871 sampai 1931, 
warga Cina kota tersebut naik dari 
100.000 menjadi 500.000. Pada 
1960, diperkirakan terdapat lebih dari 
500.000 orang Cina tinggal dalam 
kondisi yang serupa dengan kawasan 
kumuh—di dalam rumah. Dilengkapi 
dengan hanya satu dapur dan satu 
kamar mandi, ruko-ruko dirancang 
untuk didiami oleh paling banyak dua 
keluarga besar. Setelah dibagi-bagi 
ke dalam banyak sekali kamar, rumah 
semacam itu bisa menampung hingga 
50 jiwa. 

 Saat ini, tak sampai 40 tahun 
kemudian, permukiman kumuh Singapura 
telah hilang. Hal yang menggantikannya 
adalah salah satu kota yang paling 

bersih dan paling nyaman di dunia. 
rahas ianya? Pertama,  reformasi 
institusional membuat pemerintah diakui 
akuntabilitasnya. Kemudian, pemerintah 
menjadi penyedia utama infrastruktur 
dan layanan. Kelangkaan tanah membuat 
perencanaan yang baik sebagai sebuah 
keharusan. rencana jangka panjang 
dibuat, diimplementasikan, dan diperbarui. 
Akhirnya, otoritas perumahan (HDB) diberi 
mandat untuk melaksanakan program 
besar-besaran guna membersihkan 
kawasan kumuh, membangun rumah, 
serta memperbarui tata kota. Perumahan 
umum dijadikan bagian yang integral 
dari rencana pembangunan keseluruhan. 
Ketika program tersebut sedang gencar-
gencarnya dilaksanakan, HDB mampu 
membangun satu flat baru setiap delapan 
menit. Dari seluruh penduduk Singapura, 
86 persen kini tinggal di unit-unit yang 
dibangun secara publik. Sebagian besarnya 
memiliki flat mereka sendiri, dibantu oleh 
pendanaan perumahan khusus dari Dana 
Providen Pekerja, sebuah skema dana 
pensiun wajib. Lahan untuk sektor jasa 
disediakan. melalui akta amalgamasi 
lahan, pemerintah menguasai hampir 
sepertiga dari seluruh lahan kota. Para 
pemukim kawasan kumuh direlokasi ke 
perumahan umum.
 Untuk sebuah negara-kota di 
kawasan yang miskin, bukanlah suatu 
pelebih-lebihan untuk mengatakan bahwa 
urbanisasi yang efektiflah yang memberi 
tingkat pertumbuhan rata-rata 8 persen 
per tahun sepanjang 1970-an dan 1980-
an. Hal yang dibutuhkan adalah paduan 
antara institusi pasar dan penyediaan 
layanan sosial, investasi strategis dalam 
infrastruktur, dan perumahan yang lebih 
baik untuk warga penghuni kawasan 
kumuh.

Sumber: yuen 2004, yusuf dan nabeshima 2006.
a. Cockrem 2007.

Mereka tidak boleh membuat semua itu 
menjadi semakin berat dengan mencoba 

berbagai kebijakan yang eksplisit secara 
spasial.
 Untuk negara yang mengalami 
proses urbanisasi yang cepat dengan 
persentase urban antara seperempat dan 
tiga perempat, manajemen portofolio 
tempatnya terutama dihadapkan pada 
tantangan dua dimensi—membangun 
kepadatan dan mengurangi jarak ke 
kepadatan. Tantangan dua dimensi 
tersebut membutuhkan dua respons yang 
berbeda: melanjutkan pembangunan 
institusi-institusi yang “buta” secara 
spasial dan berinvestasi pada infrastruktur 
penghubung spasial untuk mengatasi 
kemacetan yang bila tidak ditangani 
kiranya akan mengurangi hasil efisiensi 
yang diperoleh dari “lokalisasi ekonomi”. 
(lihat Bab 4).
 Untuk negara-negara yang sangat 
urban dengan persentase urban di 
atas 75 persen, urbanisasi seharusnya 
menekankan kelangsungan hidup, 
kreat ivitas ,  dan integrasi  sosia l 
perkotaan—hasil-hasil dari “ekonomi 
u r b an i s a s i”.  Ne g ar a - ne g ar a  i n i 
menghadapi tantangan tiga dimensi—
membangun kepadatan, mengurangi 
jarak, dan menghapus sekat-sekat. Tentu 
saja, geografi ekonomi mereka beragam: 
portofolio tempat mereka terdiri atas 
beberapa wilayah satu dimensi, beberapa 
kawasan yang masih menghadapi 
tantangan dua dimensi, dan beberapa 
yang lain menghadapi tantangan tiga 
dimensi. Kebijakan-kebijakan yang “buta” 
secara spasial dan bersifat konektif masih 
terus memfasilitasi ekonomi aglomerasi, 
tetapi kini berbagai kebijakan ini juga 
menjadi prasyarat bagi keberhasilan 
intervensi yang dimaksudkan untuk 
mengurangi sekat-sekat dalam-kota.
 
Kerangka kerja aksi
Wilayah-wilayah dengan kepadatan yang 
rendah harus membangun kepadatan 
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ekonomi melalui transformasi desa-
kota dan hubungan yang lebih erat 
antara desa dan kota. Wilayah-wilayah 
yang mengalami proses urbanisasi yang 
cepat mesti memastikan bahwa hasil 
produktivitas dari kepadatan ekonomi 
itu tidak dirongrong oleh kemacetan. 
Wilayah yang sudah sangat urban (lanjut) 
harus berfokus pada kelangsungan hidup 
dengan cara mendorong integrasi sosial 
dan hasil dari konsentrasi ekonomi. 
Prioritas di tingkat nasional pun mesti 
disesuaikan dengan keunggulan dari satu 
atau lebih tipe-tipe area ini. 

Yang mengalami urbanisasi 
tahap awal (wilayah satu 
dimensi): institusi-institusi 
untuk mendorong transformasi 
desa-kota yang lebih efisien
Negara-negara berkembang yang 
ada dewasa ini menunjukkan bahwa 
keberhasilan tidak selalu membutuhkan 
berbagai kebijakan spasial yang eksplisit 
sebagai batu landasan bagi urbanisasi 
yang berhasil. Bagi wilayah-wilayah yang 
baru mengalami urbanisasi, prioritas 
kebijakannya tetap pada penyediaan 

layanan sosial dasar dan perbaikan pasar 
tanah.
 Penekanan pada layanan sosial. 
Pada tahun 1960, Korea Selatan memiliki 
PDB per kapita yang besarnya kurang-
lebih setara dengan Benin, Kamboja, atau 
Tajikistan. Sejak saat itu, negara ini telah 
bertransformasi menjadi sebuah negara 
industri terkemuka.56 Sebagaimana 
ditunjukkan oleh fakta yang distilisasi di 
Bab 1, transformasi sektoral Korea Selatan 
dibarengi oleh transformasi spasial yang 
sama radikalnya. Pada 1960, sekitar 75 
persen dari warga Korea Selatan tinggal 
di wilayah pedesaan. Pada 1990, negara 
itu 75 persen wilayahnya merupakan 
perkotaan, dan saat ini persentase 
perkotaan terhadap penduduknya telah 
lebih dari 80 persen.57 
 I n s t i t u s i - i n s t i t u s i  u n t u k 
memastikan ketersediaan layanan 
sosial dasar universal telah membantu 
negara itu meletakkan landasan bagi 
urbanisasi yang cepat dan berhasil. Pada 
tahun 1960, proporsi penduduk berusia 
15 tahun ke atas yang tidak pernah 
mengenyam bangku sekolah adalah 
36 persen, dan menjelang 1980, ketika  

Tabel �.1 Sebuah instrumen per dimensi—sebuah kerangka kerja sederhana untuk kebijakan urbanisasi

Wilayah

Urbanisasi awal Urbanisasi menengah Urbanisasi lanjut
Persentase urban 
Contoh 

Dimensi tantangan kebijakanan

Kurang dari 25 persen
Kampong Speu, Kamboja; Lindi, 
Tanzania

1-D
membangun kepadatan

Sekitar 50 persen
Chengdu, Cina; Hyderabad, India

2-D
membangun kepadatan, mengurangi 
jarak

Lebih dari 75 persen
Kairo Besar, republik Arab mesir; rio 
de Janiero, Brasil

3-D
membangun kepadatan, mengurangi 
jarak,  menghapuskan divisi

Instrumen untuk integrasi
Institusi

Infrastruktur 

Intervensi

Hak atas tanah; pendidikan dasar, 
kesehatan, dan air bersih serta sanitasi

regulasi penggunaan lahan; penyediaan 
layanan dasar dan sosial universal

Infrastruktur transportasi

regulasi penggunaan lahan dan pajak 
tanah; penyediaan layanan dasar dan 
sosial universal

Infrastruktur transportasi; manajemen 
kebutuhan

Pembangunan wilayah kumuh; program 
khusus untuk mengurangi tingkat 
kejahatan

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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negara tersebut telah memasuki tahap 
urbanisasi menengah, proporsi ini turun 
menjadi di bawah 15 persen. Menjelang 
tahun 2000, beberapa tahun setelah 
ia masuk ke tahap urbanisasi lanjut, 
proporsi tersebut menjadi di bawah 5 
persen. Lamanya masa sekolah rata-rata 
angkatan kerjanya telah meningkat dari 
lima tahun pada 1960 menjadi sembilan 
tahun pada 1980, serta lebih dari 12 
tahun pada 2000.58 Kisah yang sama 

terjadi untuk sektor kesehatan. Pada 
1980, hanya 4 persen dari anak-anak di 
Korea Selatan mendapat imunisasi cacar. 
Pada 1989, 95 persennya diimunisasi. Di 
tahun 2006, hanya satu dari setiap 100 
anak tidak mendapat imunisasi.
 Penyediaan layanan pendidikan 
dan kesehatan universal telah menjadi 
prioritas dari fleksibilitas alih guna 
lahan.59 Secara khusus, pemerintah Korea 
Selatan telah menunjukkan kemauan 
untuk mengonversi lahan pertanian 
untuk tujuan industri. Pemerintah 
pusat juga telah mendorong pemerintah 
daerah untuk terus melakukan konversi 
lahan pertanian melalui pembentukan 
kompleks-kompleks industri yang lebih 
kecil dan terlokalisasi. 
 Walaupun memang ada beberapa 
w i l aya h  yang  ter t ing ga l  d a l am 
proses urbanisasi di Korea Selatan 
tersebut, tidak ada satu pun yang tidak 
diuntungkan olehnya. Sebagai misal, 
Eumseong County, sebuah daerah yang 
didominasi sektor pertanian di Provinsi 
Chungcheongbukdo (lihat Peta 7.1). 
Ketika Korea Selatan menjalani proses 
industrialisasi dan urbanisasi, warga 
county tersebut banyak yang keluar. Pada 
1968, penduduknya lebih dari 120.000 
jiwa tetapi pada 1990, jumlah tersebut 
turun menjadi di bawah 75.000. Namun, 
meskipun warga Eumseong melihat 
bahwa banyak tetangga mereka pindah 
ke kota-kota besar di Korea Selatan, 
mereka toh juga mendapatkan fasilitas 
kesehatan dan pendidikan yang lebih 
baik. Antara 1969 dan 1990, guru sekolah 
menengah pertama dan atas di county 
Eumseong naik tiga lipat dari 1.000 
menjadi 3.000 orang. Jumlah rumah 
sakit per satu juta penduduk di Provinsi 
Chungcheongbukdo naik dua kali lipat 
dari 400 pada tahun 1980 menjadi  800 
pada tahun 1990, sementara tingkat 
pasokan air bersih meningkat dari di 
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Peta �.1. Korea Selatan—tiga wilayah dengan tahap-tahap urbanisasi yang 
berbeda

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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Metropolitan Daegu
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bawah 30 persen menjadi hampir 60 
persen. Walaupun orang meninggalkan 
Eumseong, pemerintah Korea tidak lalu 
mengabaikan county tersebut—malahan, 
ia terus menekankan penyediaan layanan 
dasar dan sosial untuk umum.
 Korea Selatan bukanlah satu-
satunya perekonomian yang berhasil 
yang dapat menjadi bukti kerangka kerja 
aksi. Selama dua dasawarsa terakhir, 
Cina telah secara bertahap membangun 
institusi untuk memperbaiki proses 
urbanisasinya. Suatu pasar tanah urban 
sudah tercipta, dan regulasi yang 
menjadi standar pengaturan hak guna 
tanah telah ditetapkan.60 Pada tahun 
1980-an, peraturan perencanaan kota 
bertujuan mengontrol besarnya kota, 
tetapi rencana pembangunan lima 
tahun yang kesepuluh (2001–2005) 
justru memilih untuk memberi tekanan 
pada pembangunan sinergis antara 
kota-kota besar, sedang, dan kecil 
di Cina. Sistem registrasi keluarga, 
yang selama bertahun-tahun melarang 
orang-orang desa untuk bermigrasi ke 
wilayah perkotaan, telah direformasi, 
dan rencana pembangunan lima tahun 
yang kesebelas (2006–2010) bertujuan 
untuk secara lebih jauh memperkuat 
institusi-institusi pasar tanah.
 Dilatarbelakangi kenyataan ini, 
prospek urbanisasi wilayah-wilayah 
satu dimensi di Cina jadi lebih baik. 
Ambil sebagai contoh Provinsi Guizhou. 
Terletak di Cina barat daya, dan didiami 
oleh hampir 40 juta warga, Guizhou jauh 
tertinggal dari provinsi-provinsi pesisir 
(lihat Peta 7.2). PDB per kapitanya 
pada 2005 hanya 34 persen dari rata-
rata Cina,61 di mana hampir 75 persen 
penduduknya dapat diklasifikasikan 
s e b a g a i  m a s y a r a k at  p e d e s a a n . 
Tantangan yang dihadapi Guizho 
adalah membangun kepadatan yang 
memungkinkan ekonomi aglomerasi. 

Rencana pembangunan lima tahun 
kesebelasnya (2006–2010) berusaha 
mewujudkan persentase urban sebesar 
35 persen dengan fokus utama di kota 
terbesar dari wilayah tersebut, Guiyang. 
Dengan membaiknya institusi-institusi 
yang “buta” secara spasial di Cina saat 
ini, tujuan ini tampak lebih realistis 
daripada jika ditetapkan dua dasawarsa 
yang lalu.
 Penetapan dan penegakan hak-
hak atas tanah. Provinsi Kampong 
Speu di Kamboja, sekitar 100 kilometer 
barat daya Phnom Penh, memiliki 
luas tanah sekitar 7.000 kilometer 
persegi serta didiami oleh kurang-lebih 
700.000 warga, 10 persennya urban atau 
tinggal di perkotaan. Beberapa kota 
kecil menjadi pasar bagi produk-produk 
pertanian dari daerah Mohasaing, Ou, 
Traeng Trayeung, dan semacamnya. 
Banyak warga desa merupakan pihak 
yang diuntungkan oleh registrasi dan 
penyertifikatan tanah yang dimulai pada 
tahun 2000. Tujuannya adalah untuk 
memberi rasa aman pada penyewa 
tanah dan kepastian dalam pasar tanah, 
merumuskan kebijakan bagi administrasi 
dan manajemen tanah, mengembangkan 
instrumen dan mekanisme hukum 
untuk menyelesaikan sengketa tanah, 
dan menetapkan satu sistem registrasi 
tanah nasional. Hasilnya adalah rasa 
aman yang lebih terjamin—mendorong 
pada transaksi yang lebih mudah, nilai 
tanah yang lebih tinggi, dan investasi 
tanah yang lebih baik—serta mobilitas 
ke wilayah perkotaan yang lebih besar.
 Kampong Speu mengilustrasikan 
persoalan-persoalan penting yang harus 
dihadapi wilayah yang sedang menjalani 
proses urbanisasi tahap awal. Kebijakan-
kebijakan yang “buta” secara spasial 
untuk mendorong integrasi desa-kota 
harus menjadi fokus strategi pemerintah: 
memperbaiki pasar tanah dan hak atas 
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properti, memperbaiki layanan sosial di 
desa dan di kota, dan mendorong struktur 
pemerintahan yang berorientasi luas di 
kota-kota kecil maupun besar (Kotak 7.9 
mendiskusikan pentingnya sertifikasi 
tanah di Kamboja dan Vietnam).
 Kepemilikan tanah yang lebih 
terjamin mendorong investasi yang 
lebih besar pada tanah dan tempat 
tinggal, memperbaiki kemampuan untuk 
mentransfer tanah, dan meningkatkan 
akses ke kredit. Cina, Pakistan, dan 
Vietnam menegaskan pentingnya 
investasi di wilayah-wilayah berkepadatan 
rendah. Para petani mengerahkan lebih 
banyak tenaga kerja dan input di lahan 

yang dipunyainya daripada di lahan 
sewaannya. Mereka juga menggunakan 
tanah sebagai jaminan untuk aktivitas-
aktivitas baru serta diuntungkan oleh 
kenaikan harga tanah. Di India, harga 
lahan bersertifikat rata-rata 15 persen 
lebih tinggi daripada tanah yang tidak 
bersertifikat. Di Filipina, harga rumah 
yang dibangun di atas tanah yang 
bersertifikat 58 persen lebih tinggi 
daripada rumah di atas tanah yang 
tidak bersertifikat, sedangkan di Jakarta 
harganya 73 persen lebih tinggi.62

 Meski jelas-jelas menguntungkan, 
lebih dari  50 persen penduduk 
periurban di Afrika dan lebih dari 40 
persen di Asia tinggal di atas tanah yang 
belum resmi bersertifikat. Di banyak 
negara, hal itu disebabkan oleh masalah 
politik dan adat. Di Afrika, di mana 
institusi adat menguasai 90 hingga 98 
persen lahan yang ada, kebijakan untuk 
memformalkan kepemilikan tanah 
harus dimulai dari sistem adat tersebut 
dan secara bertahap ditambahkan fitur-
fitur modern ke dalamnya. Begitu hak 
yang diakui oleh komunitas diperoleh di 
Benin, Ghana, Mozambik, dan Namibia, 
orang bisa mengajukan sertifikasi 
tanah dan mendapat registrasi penuh, 
dan keduanya dapat dipakai untuk 

memperoleh kredit.
 Me mp e rb ai ki  admini s t ra s i 
pertanahan. Asia Tengah dan Eropa 
Timur memiliki pengalaman yang paling 
sistematis dalam menangani administrasi 
tanah dari negara-negara Eropa Tengah 
dengan pasar tanah tradisional, ke negara-
negara Asia Tengah di mana pasar 
tanahnya tidak ada. Selama transisi dari 
sistem terpusat ke pasar, negara-negara 
tersebut berusaha untuk membangun 
kembali ekuitas dalam hak atas tanah dan 
properti, memperdalam pasar tanah dan 
modal, serta memperbaiki fungsi-fungsi 
publik seperti pajak tanah, perencanaan, 
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Peta �.2. Cina—tiga wilayah dengan tahap urbanisasi yang berbeda

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.

Wilayah 1-D: 
Provinsi Guizhou

Wilayah 2-D: Kelompok 
Changsha-Zhuzhou-Xiangtan

Wilayah 3-D: Delta 
Sungai Mutiara



Konsentrasi tanpa Kemacetan 30�

dan manajemen aset. Kini, mereka 
harus memperbaiki mekanisme untuk 
registrasi, validasi, dan transaksi (lihat 
Kotak 7.10).
 Membangun mekanisme untuk 
mengelola tata guna tanah dan konversi 
bukan hal yang mudah. Beberapa negara 
khawatir bahwa alih guna atau konversi 
lahan dapat merugikan produksi dan 
ketahanan pangan (Cina dan Republik 
Arab Mesir). Banyak yang lain terhambat 
oleh bentuk-bentuk kepemilikan tanah 
tradisional, seperti sistem komunal di 
Afrika dan ejido di Meksiko. Dalam 
kasus-kasus di mana kepemilikan sah 
atas tanah tidak jelas, konversi lahan 
cenderung menguntungkan negara dan 
pengembang serta merugikan petani 
dan masyarakat pedesaan yang secara 

tradisional memiliki atau menggarap 
lahan tersebut.
 Di Meksiko, sistem kepemilikan 
tanah komunal yang tradisional telah 
mengalami perubahan sehingga 
memungkinkan transaksi tanah. Setelah 
revolusi 1917, Meksiko mendistribusikan 
lebih dari 100 juta hektar, atau 50 persen 
dari lahan garapan, dari para petani besar 
ke kaum ejido, komunitas-komunitas 
pedesaan yang diorganisasi menurut 
struktur sosial asli prakolonial. Akan 
tetapi, redistribusi tersebut mengabaikan 
hak kepemilikan tanah, dan persyaratan 
bahwa tanah harus digarap sendiri 
menghambat pasar sewa. Pada tahun 
1991, sistem itu memberi kebebasan 
lebih besar kepada kaum ejido untuk 
menjual dan menyewakan tanah. Dari 

KoTAK 7.9.  Sertifikasi tanah bagi transformasi desa-kota yang berkelanjutan

“Tanda terima aplikasi” di Kamboja
Kamboja tengah meresmikan kepemilikan 
tanah dengan distribusi sertifikat tanah. Hasil 
langsungnya adalah produktivitas yang lebih 
tinggi serta nilai tanah yang naik.a meskipun 
pengadilan dan institusi-institusi resmi lain 
yang bertugas menyelesaikan sengketa 
tanah lambat kerjanya, dokumen hak milik 
tanah yang resmi memiliki otoritas besar di 
sebagian komunitas pedesaan. Jika pemilik 
tanah memiliki sertifikat asli atas tanah 
yang disengketakan, posisinya jauh lebih 
kuat, bahkan bila sengketa tersebut hendak 
diselesaikan secara informal.
 Pada tahun 1989, penggunaan lahan 
pribadi dalam pertanian dikodifikasi oleh 
undang-undang.b masyarakat pedesaan 
didorong untuk mengajukan pendaftaran bagi 
sertifikat kepemilikan tanah, dan aplikasi yang 
masuk adalah untuk 4 juta lahan. oleh karena 
terbatasnya kapasitas administratif dan 
kemampuan pemerintah, hanya setengah juta 
sertifikat yang akhirnya didistribusikan.c Akan 
tetapi, orang-orang yang mengajukan aplikasi 
mendapatkan “tanda terima pendaftaran”, 
dan dokumen ini sering kali dapat berfungsi 
sebagai sertifikat resmi.d

 Pandangan ini didukung oleh undang-
undang pertanahan tahun 1992, yang 
menetapkan bahwa tanda terima aplikasi 
merupakan klaim yang sahih atas bidang 
tanah yang dimaksud. Pada tahun 2004, 
pemerintah meluncurkan program manajemen 
pertanahan yang komprehensif, dan salah 
satu komponen sentralnya adalah skema 
sertifikasi tanah yang sistematis. Di akhir 
tahun 2005, sekitar 457.000 bidang telah 
teregistrasi melalui program ini, dan 166.000 
sertifikat telah dibagikan.e

“Buku merah” di Vietnam
Pada tahun 1981, Vietnam menganut sistem 
yang mirip dengan “sistem tanggung jawab 
keluarga” di Cina, di mana pemegang hak 
guna tanah diberi hak untuk menyimpan 
surplus produksi di atas suatu kota yang 
tetap. Pada tahun 1988, beberapa hak 
properti pribadi atas tanah pertanian dialihkan 
ke keluarga-keluarga petani. Dalam undang-
undang pertanahan tahun 1993, distribusi 
sertifikat penggunaan lahan—dikenal sebagai 
“buku merah”—diwajibkan. Buku merah 
memberi hak kepada pemegangnya untuk 
menjual, menyewakan, menghipotekkan, dan 

menghibahkan tanah. Demikianlah, gagasan 
pasar tanah secara resmi diwujudkan.
 Buku merah meningkatkan aktivitas 
pasar tanah, dan aktivitas ini mendongkrak 
produktivitas pertanian dengan cara 
mentransfer lahan ke para pengguna yang 
paling produktif, mengurangi inefisiensi.f 
Liberalisasi pasar tanah diikuti oleh mobilitas 
yang meningkat manakala keluarga-keluarga 
menjual tanah mereka untuk mengejar 
peluang ekonomi dalam sektor tenaga kerja 
upahan.g Jadi, pasar tanah yang lebih cair 
telah memfasilitasi pergeseran yang terus 
berlangsung hingga kini di Vietnam dari suatu 
perekonomian yang didominasi pertanian ke 
perekonomian yang lebih beragam dan urban. 
Ini menjadi bagian yang penting dari strategi 
yang menghasilkan pengurangan kemiskinan 
yang paling mengesankan dalam sejarah 
mutakhir negara-negara di dunia.h

Kontribusi dari Thomas markussen.
a. markussen akan terbit; Bank Dunia 2003b. b. Boreak 
2000. c. Sophal, Saravi, dan Acharya 2001. d. Sovannarith 
dkk. 2001. e. Deutsch 2006. f. Deininger dan Jim 2003; 
ravallion dan van de Walle 2006b. g. ravallion dan De Walle 
2006a. h. Bank Dunia 2003b.
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150.000 hektar yang digunakan untuk 
pengembangan urban antara 1995 dan 
2000, lebih dari dua pertiganya berasal 
dari ejido. Pendapatan nonpertanian 
para petani pun naik 45 persen. (Kotak 
7.11 mempresentasikan contoh yang 
menjanjikan.)
 
Urbanisasi menengah (wilayah 
dua dimensi): institusi 
dan infrastruktur untuk 
meningkatkan kepadatan dan 
mengurangi kemacetan
Wilayah-wilayah yang mengalami 
u r b a n i s a s i  s e c a r a  c e p a t  b i s a 
mengharapkan terus masuknya kaum 
migran dan menigkatnya kemacetan. 
Prioritasnya di sini adalah menyediakan 
layanan sosial bagi masyarakat pedesaan 
dan perkotaan, memastikan bahwa pasar 
tanah cukup lancar, dan berinvestasi 

pada infrastruktur di seputar pusat kota 
yang terus berkembang. 
 M e m p e r l u a s  y u r i s d i k s i 
administratif untuk mengoordinasi 
investasi infrastruktur. Di antara 
banyak kota yang mampu menyerap 
migran pedesaan di Korea Selatan adalah 
Seoul dan Daegu. Pada mulanya, kedua 
kota ini mampu menjalani urbanisasi 
dengan kebijakan-kebijakan yang 
“buta” secara spasial, tetapi dengan 
segera mereka juga dihadapkan pada 
masalah kemacetan, yang membutuhkan 
kebijakan penghubung spasial. Malahan, 
“kepadatan” perumahan di Seoul telah 
menjadi sebuah persoalan yang besar 
pada tahun 1960 ketika wilayah  itu 
menjalani urbanisasi tahap menengah 
dan menerima begitu banyak pendatang 
dari luar negeri menyusul kemerdekaan 
negara itu dari Jepang dan dari wilayah-
wilayah lain di Korea Selatan. Untuk 
membantu mengatasi masalah ini, 
wilayah Gangnam, di sebelah selatan 
Sungai Han, dimasukkan ke dalam 
wilayah Seoul pada tahun 1963, dan 
Program Pembangunan Gangnam 
pun dimulai. Program ini melibatkan 
b e r b a g a i  proy e k  i n f r a s t r u ktu r 
penghubung spasial yang berlangsung 
selama 30 tahun, termasuk beberapa 
jembatan yang membentang di atas 
Sungai Han dan jalur ringroad bawah 
tanah sepanjang 54,2 kilometer yang 
menghubungkan Gangnam dengan 
pusat Seoul.
 Cerita Daegu mirip. Antara 1950 dan 
1990, penduduk Daegu meningkat enam 
kali lipat, dari 355.000 menjadi hampir 
2 juta jiwa,63 terutama karena industri 
tekstilnya yang berkembang pesat telah 
menarik kaum migran dari pedesaan 
yang ingin mencari penghidupan 
yang lebih baik. Respons kebijakannya 
adalah mengintegrasikan Daegu dan 
daerah-daerah penyangganya dengan 

KoTAK 7.10. Pasar tanah dalam transisi

Langkah pertama di eropa Timur dan 
Asia Tengah adalah memulihkan hak 
properti, memprivatisasi aset-aset 
milik negara, dan mendorong ekuitas 
dalam perumahan. Selanjutnya, mereka 
membangun kembali sistem administrasi 
untuk cadastre (pengukuran) dan disusul 
dengan registrasi. Pencatatan yang baik 
dibutuhkan untuk merangsang pasar 
real estat dan mengurus alokasi dan 
konsolidasi lahan. Infrastruktur informasi, 
kapasitas institusional, dan basis data 
menjadi fokusnya. Beberapa negara 
kini tengah memasuki tahap ketiga dan 
mengumpulkan pajak properti, mengelola 
lahan publik, serta mengeluarkan izin 
pendirian bangunan.
 Beberapa pelajaran:
•	 mereformasi sistem hukum dan 

institusional yang disfungsional 
seperti di Amerika Latin, kiranya lebih 
sulit daripada menciptakan yang baru 
(republik Kyrgyzstan, georgia).

•	 Satu agensi tunggal diberi tanggung 
jawab untuk registrasi dan cadastre. 

Hal yang lebih efisien, suatu sistem 
gabungan lebih mudah untuk alasan 
kemandirian finansial.

•	 Seorang pahlawan atau pejuang lokal 
dibutuhkan, sebaiknya bukan peneliti 
atau pengacara. Para pendorong 
perubahan yang antusias sangat 
penting di moldova dan republik 
Ceko. Pejabat yang kompeten di 
Federasi rusia, Serbia, dan Turki 
dibutuhkan untuk merancang dan 
mengimplementasikan sistem-sistem 
baru. registrasi yang sistematis 
tidak penting karena pencatatan 
tanah yang baik sudah ada sebelum 
sosialisme, dan hanya ada sedikit 
transaksi selama periode sosialis.

•	 Sistem yang solid dengan aplikasi 
berbasis Web untuk menekan biaya 
transaksi pengguna dan peluang 
untuk korupsi, dapat diperbarui 
secara mandiri. 

Kontribusi dari Cora Shaw dan gavin P. Adlington.
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KoTAK 7.11.  Memperkuat institusi pasar tanah untuk integrasi desa-kota

Pengelolaan lahan di daerah pinggiran 
Douala—Proyek  Mbanga -Japoma 
Kamerun
mbanga-Japoma, sebuah proyek pengelolaan 
lahan di Douala, Kamerun, menyediakan jasa 
tanah dengan harga yang terjangkau serta 
mengawinkan praktik-praktik pembangunan 
adat dan praktik-praktik pembangunan resmi. 
Fase pertama, yang mencakup 160 hektar 
lahan di tanah yang terletak 30 kilometer dari 
pusat kota, mulai sebagai sebuah kemitraan 
antara institusi publik, investor swasta 
formal, dan para pemilik hak ulayat. Kemitraan 
tersebut mengembangkan wilayah itu dengan 
layanan infrastruktur primer dan sekunder 
(jalan, air bersih, pembuangan, drainase, 
listrik), mengavling lahan dengan ukuran 
antara 1 dan 8 hektar. Pihak pengembang 
mengembalikan 45 persen tanah kepada 
pemilik ulayatnya, dan menerima yang 55 
persen sisanya. Kavling-kavling tersebut 
kemudian dipecah lagi dan dijual, entah oleh 
pengembang atau pemilik ulayat. Biaya akhir 
dari jasa pengavlingan tanah tersebut jauh 
lebih rendah daripada yang bisa disediakan 
oleh sektor swasta formal.
 Walaupun ada persoalan mengenai 
apakah membeli tanah kavlingan semacam itu 
memenuhi syarat atau tidak, pendekatan ini 
menyediakan perspektif baru bagi kemitraan 
dalam mengelola tata guna tanah desa-kota 
dan di sekitar kota-kota besar di Afrika Sub-
Sahara.

Hak tanah sekunder dan pertanian di 
Mali tengah
Hak tanah sekunder—termasuk sistem 
bagi hasil, sewa garap, dan peminjaman 
lahan menurut cara adat—sering kali dilihat 
sebagai suatu praktik yang eksploitatif sebab 
tidak memberikan hak permanen kepada 
penggunanya. namun, dalam beberapa 
kasus praktik ini menguntungkan baik 
bagi pemilik hak tanah primer maupun 

sekunder. Di desa Baguinéda, di mali tengah, 
hak sekunder memungkinkan para petani 
gurem untuk menyewa pekerja migran 
sebagai pertukaran untuk mendapatkan hak 
menggarap lahan sementara waktu. Sistem 
ini sangat terstruktur, dengan hari-hari 
tertentu yang dikhususkan bagi para pekerja 
dan lain-lain yang bekerja di lahan pinjaman. 
Hampir seluruh penyewaan tanah di pedesaan 
dilakukan menurut sistem adat, yang dikontrol 
oleh tua-tua desa, memungkinkan alokasi hak 
sekunder. Permintaan yang besar dari pasar 
perkotaan terdekat akan produk-produk 
hortikultura membuat pertanian, bahkan di 
lahan yang sempit sekalipun, menguntungkan 
dan karenanya sangat menarik bagi para 
migran.

Administrasi yang berorientasi luas—
kota-kota yang terintegrasi di Korea 
Selatan
Korea Selatan mengembangkan kota yang 
terintegrasi untuk menjawab kekurangan 
dalam inisiatif pembangunan pedesaan 
sebelumnya. Kebijakan kota yang terintegrasi 
menggabungkan wilayah-wilayah pedesaan 
dengan kota dalam suatu kerangka spasial 
yang tunggal. Kebijakan ini bertujuan 
memperbaiki layanan publik lokal dan 
administrasi lokal serta mengurangi disparitas 
desa-kota.
 Dimulai pada tahun 1994, pemerintah 
memilih 49 kota dan 43 county sebagai 
kandidat. Kriteria pemilihannya mencakup 
homogenitas historis, kondisi topografis 
alamiah, dan potensi untuk pembangunan 
yang berimbang dalam lingkup kota yang 
terintegrasi. Kota dan county yang terpilih 
kemudian menggelar diskusi publik dan survei 
warga. Setelah tahap ini, 41 kota dan 39 
county digabungkan ke dalam 40 kota yang 
mengintegrasikan desa-kota.
 Survei menyangkut sikap warga 
menunjukkan bahwa masyarakat dan tokoh 

setempat melihat manfaat dari kota yang 
terintegrasi ini. Semua orang setuju bahwa 
kota yang terintegrasi membuat perencanaan 
tata kelola dan guna lahan di wilayah 
perkotaan jadi lebih baik. Area yang coba 
diperbaiki adalah keseimbangan penyediaan 
layanan, sebab masyarakat pedesaan dan 
perkotaan memiliki kebutuhan yang berbeda, 
dan suara masyarakat yang cenderung lemah 
dan kurang didengar, sebab masyarakat 
perkotaan diyakini lebih terorganisasi.
 
Konsolidasi tanah di Indonesia
Program Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan 
di Indonesia pada tahun 1990-an menunjukkan 
cara untuk memfasilitasi pengembangan 
wilayah-wilayah yang berkembang dengan 
cepat dan baik serta untuk merencanakan 
pembangunan di wilayah-wilayah pinggiran 
yang lebih longgar.
 Walikota memiliki wewenang untuk 
menentukan lokasi wilayah konsolidasi dan 
mengelola serta mengawasi prosesnya. 
namun, aktor kuncinya adalah pemilik tanah 
privat dan pemukim di tanah (milik negara).
 Persyaratan minimum untuk konsolidasi 
tanah adalah paling tidak 85 persen pemilik 
tanah yang mewakili sekurang-kurangnya 
85 persen lahan setuju. Semua partisipan 
menyumbang dengan menyediakan lahan bagi 
infrastruktur dan layanan. Luas tanah yang 
diberikan oleh seorang peserta ditentukan 
berdasarkan mufakat. Pemilik lahan kecil 
yang tidak mampu menyumbang tanah 
dapat memberikan uang atau tenaga kerja. 
Kontribusi mendanai infrastruktur dan 
utilitas—dan membangun kolam “tanah yang 
ekuivalen harga”, hanya digunakan oleh 
sedikit tuan tanah untuk memperluas bidang 
tanah mereka.  

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009; groupe 
recherce/Actions pour le Développement 2001 dan Kim 
1998.

memperluas zona administratifnya pada 
tahun 1987 dan kemudian pada tahun 
1995, diikuti oleh pembangunan sistem 
kereta bawah tanah dan memperluas 
sistem bus kota.  Kota tersebut juga terus 

memperpanjang dan memperlebar jalan 
daratnya. Pada tahun 1980, hanya 40 
persen jalan lokal di Daegu diaspal, dan 
pada tahun 1995, hampir semuanya telah 
diperkeras.
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 Dengan menggabungkan institusi-
institusi yang “buta” secara spasial 
untuk memastikan akses universal ke 
berbagai layanan paling dasar dan harga 
tanah yang masuk akal dengan investasi 
untuk memperbaiki konektivitas spasial 
dengan wilayah-wilayah lain di dalam 
negeri, Daegu berkembang menjadi 
daerah yang makmur. Manufaktur telah 
terdekonsentrasi dari Daegu ke berbagai 
wilayah lain di sekitarnya di Provinsi 
Gyeongsangbukdo, dan perekonomian 
lokal telah mengalami diversifikasi, 
mengurangi kebergantungannya pada 
industri tekstil dan bergerak ke sektor 
dengan produksi nilai tambah yang 
lebih tinggi. Daegu kini terletak di pusat 
sebuah sistem urban yang sangat hidup 
dan dikelilingi oleh lima kota besar 
lain, dengan akses transportasi yang 
mudah ke semua arah, dan masing-
masing memiliki ekonomi lokalisasi 
yang baik (lihat Peta 7.3). Gumi sering 
disebut-sebut sebagai “Silicon Valley-
nya Korea” karena spesialisasinya dalam 
elektronik, sementara Pohang di pesisir 
dan Ulsan, berturut-turut, menjadi 
pusat bagi Perusahaan Baja Pohang dan 
Hyundai. Ulsan juga merupakan markas 

dari salah satu industri pembuat kapal 
terbesar di dunia, dan kedua kota ini telah 
menjadi garda depan dalam industrialisasi 
berorientasi ekspor Korea Selatan.
 Contoh lain adalah Chongqing 
dan Chengdu,  yang sama-sama 
mengalami urbanisasi yang pesat 
di barat laut Cina. Sejalan dengan 
strategi pertumbuhan ekonominya 
yang berbasiskan urbanisasi, Cina kini 
merintis “pendekatan wilayah” di Cina 
barat. Mereka memiliki persentase urban 
sebesar sekitar 43 persen, kurang-lebih 
sama dengan rata-rata Cina. Tujuannya 
adalah meningkatkan persentase tersebut 
menjadi 70 persen pada tahun 2020, 
tetapi dengan cara yang sedemikian 
rupa sehingga mempercepat konsentrasi 
aktivitas ekonomi sembari mengurangi 
disparitas standar hidup desa-kota. Dua 
kata kunci dalam strateginya adalah 
institusi dan infrastruktur (lihat Kotak 
7.5 dalam bagian ulasan).
 Jika pasar menyukai kedua tempat 
tersebut sebagaimana halnya pemerintah 
pusat dan provinsi, keduanya akan 
meningkatkan taraf kehidupan jutaan 
rakyat Cina di pedalaman. Inisiatif ini 
telah memberi dampak yang sifatnya lokal. 
Di Chongqing, pendapatan masyarakat 
pedesaan pada paruh pertama tahun 2007 
naik lebih cepat daripada pendapatan 
warga kota. Investasi asing kurang-lebih 
sama dengan yang diterima Shanghai 
sedasawarsa yang lalu. Industri tertarik 
oleh upah dan harga tanah yang rendah. 
Menurut statistik pemerintah, upah rata-
ratanya, $2 atau $3 per hari, jauh lebih 
rendah daripada di Beijing atau Shanghai. 
Di Chengdu, konsentrasi petani diyakini 
telah meningkatkan produktivitas hingga 
sebesar 80 persen. Industrialisasi telah 
menyerap sekitar 100.000 petani per 
tahun, sehingga mempersempit jurang 
pendapatan desa-kota.

Ulsan
Automotive:
1.8 million
cars per year

Busan
Container terminal:
1,500 kton

Changwon
Machinery & auto: 240,000 cars per year

Gumi
Electronics

80 million
mobile phones

per year,
1.4 million

LCDs per year

Pohang
Machinery &
auto:
31 million
cars per year

DAEGU

30 km

60 km

90 km

.

Peta �.3. Desentralisasi dan lokalisasi 
ekonomi di Daegu

Wilayah Kota Daegu
Pusat kota Daegu
Jalan raya
Trem KTX kecepatan tinggi

Sumber: Kantor Daegu metropolitan City.
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 Beberapa wilayah yang mengalami 
tahap urbanisasi menengah di Cina 
tampaknya siap menyesuaikan diri dengan 
instrumen tambahan untuk menghadapi 
tantangan kemacetan. Sebuah contohnya 
adalah wilayah tri-kota di timur laut 
Provinsi Hunan, Cina tengah (lihat peta 
7.4). Kelompok tiga kota—Changsa, 
Zhuzhou, dan Xiangtan—memiliki 
penduduk total sebanyak 13 juta jiwa 
dan menyumbang sekitar seperlima dari 
penduduk provinsi tersebut. Dengan 
pendapatan yang melampaui rata-rata 
nasional sebesar 17 persen dan rata-rata 
Hunan sebesar 61 persen, kelompok 
ini merupakan area urbanisasi tahap 
menengah dengan persentase urban 
mencapai setengahnya.
 Sebuah perencanaan wilayah—
yang pertama ada di Cina daratan—
dirumuskan pada 2005.64 Rencana 
tersebut mengatur kerangka rancangan 
tata guna tanah yang di dalamnya harga 
pasar akan memungkinkan alokasi lahan 
untuk berbagai kebutuhan yang berbeda. 
Rencana itu juga menjadi pedoman 
bagi, misalnya, pelaksanaan hak guna 

tanah dan intensifikasi tanah di pusat 
kota. Ia berisi serangkaian kebijakan 
perhubungan spasial yang bertujuan 
mendorong konektivitas antara ketiga 
kota dalam kelompok tersebut. Ini 
meliputi proyek pembangunan jalan raya 
dan kereta api untuk menghubungkan 
Xiangtan dengan Zhuzhou dan jalan 
lingkar (ringroad) untuk setiap kota 
tersebut. Rencana itu merupakan 
ilustrasi yang bagus mengenai bagaimana 
prinsip “I untuk D” bisa dioperasikan 
menggunakan pendekatan wilayah.
 Investasi dalam konektivitas 
transportasi sembari melanjutkan 
reformasi institusional. Wilayah-
wilayah metropolitan yang maju 
jarang membiarkan kota tumbuh tanpa 
perencanaan. Pasar tanah dan perumahan 
membantu mengalokasikan ruang 
bagi permukiman dan perkantoran. 
Sistem yang berkembang dengan cepat 
membutuhkan hak properti yang 
jelas untuk menyediakan insentif bagi 
transaksi tanah serta mengoreksi valuasi 
tanah guna menghindari bias urban 
dan migrasi yang terlalu besar ke kota. 
Singapura membuat perencanaan tata 
ruang dan perumahan setiap 10 tahun 
dan membiarkan pasar menjalankan 
fungsinya begitu sektor publik dan 
swasta sepakat mengenai aktivitas 
ekonomi mana yang akan dikembangkan 
dan pola permukiman macam apa yang 
dibutuhkan untuk mengakomodasi 
perusahaan dan pekerja.
 Transportasi perkotaan, bersama 
dengan manajemen tanah perkotaan, 
menentukan bentuk kota dan jejak 
ekologisnya. Mobilitas perkotaan 
terutama penting bagi kaum miskin. 
Di Buenos Aires, 87 persen pekerjaan 
di wilayah metropolitan dapat diakses 
dalam 45 menit. Di Mexico City, 20 
persen pekerja menghabiskan lebih 
dari tiga jam untuk pergi ke dan pulang 

HUNAN

JIANGXI

CHANGSHA

ZHUZHOU

XIANGTAN

Hengyang

Pingxiang
Zhuzhou

Changsha

Loudi Xiangtan

Peta �.4. Changsa, Zhuzhou, dan 
Xiangtan—infrastruktur konektif secara 
spasial dalam area dua dimensi

Sumber: China Urban Planning and Design Institute and Hunan 
Development and reform Commission 2005.
Catatan : Jalan arteri utama dibentuk oleh Beijing-guangzhou 
railway, Beijing-Zhuhai highway, dan State Highway 107.

Jalan arteri utama

Poros transportasi kedua

Poros transportasi ketiga
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dari tempat kerja setiap harinya. Kaum 
miskin kota di Beijing dan Shanghai 
membelanjakan tak sampai 5 persen dari 
pendapatan mereka untuk transportasi 
sebab mereka berjalan kaki atau naik 
sepeda. Jika mereka memilih untuk 
bepergian dengan bus, biayanya akan 40 
persen dari pendapatan mereka.65 Vale de 
transporte di Brasil merupakan sebuah 
cara yang efektif untuk menyubsidi 
kaum pekerja miskin di tengah ketiadaan 
transportasi perkotaan yang baik—
biayanya ditanggung oleh pemerintah 
dan pengusaha secara sama rata. 
Beberapa kota besar memiliki jaringan 
transportasi publik yang dipakai secara 
ekstensif—metro di Delhi, Kalkuta, dan 
Mumbai, bus dan metro di São Paolo—
namun jaringan itu dengan cepat menjadi 
terlalu “padat” karena pertumbuhan 
penduduk yang cepat. Pemeliharaan 
yang teratur dan investasi yang baru 
dalam infrastruktur diperlukan untuk 
menopang kepadatan di perkotaan (lihat 
Kotak 7.12).
 Letakkan infrastruktur di tempat 
yang paling menjanjikan. Beberapa 
negara telah membangun kota-kota 
baru untuk memindahkan ibu kota 
negara (Brasília), untuk mengurai 
kemacetan ibu kota (Seoul), atau karena 
alasan-alasan ekonomi. Membangun 
kota baru dengan tujuan tunggal untuk 
mengalihkan penduduk dari ibu kota 
seringkali merupakan suatu upaya yang 
penuh risiko, seperti dialami Brasil, 
Prancis, Venezuela, Inggris, dan, yang 
lebih mutakhir, Mesir dan Nigeria.66 Kota 
baru menarik bagi investor hanya setelah 
ia mencapai suatu ambang tertentu, tetapi 
tidak ada cara pasti untuk mengetahui 
ambang tersebut.67 Ketika dibangun jauh 
dari jaringan transportasi utama serta 
pusat bisnis, suatu kota kemungkinan 
besar tidak akan berhasil.

 Ketika pasar mengindentifikasi 
kota yang menjanjikan, investasi strategis 
dalam infrastruktur dan barang-barang 
publik dapat mempercepat potensi 
pertumbuhan ekonominya (l ihat 
Kotak 7.13). Kota-kota sekunder yang 
mendorong akses ke pasar, memperbaiki 
manajemen kota, dan membangun 
modal manusia tampaknya merupakan 
alternatif yang lebih baik. Jika konsentrasi 
politik menentukan pembangunan kota 
baru, isu efisiensi akan menuntun 
lokasinya agar berdekatan dengan pasar 
yang sedang tumbuh dan memiliki akses 
ke infrastruktur. Bekerja dengan kota-
kota yang sudah ada merupakan langkah 
yang lebih baik untuk menciptakan 
kota-kota baru. Akan tetapi, jika kota-
kota baru diciptakan, mereka harus 
dibangun di atas skala yang tepat, 
dekat dengan pasar, dan direncanakan 
untuk menghasilkan mata rantai sisi 
permintaan (demand-side links).
 
Urbanisasi tahap lanjut 
(wilayah-wilayah tiga dimensi): 
institusi dan infrastruktur untuk 
kepadatan yang lebih tinggi dan 
jarak yang lebih pendek, serta 
insentif khusus untuk mengatasi 
divisi
Wi l ay a h - w i l ay a h  m e t rop o l i t a n 
yang berhasil baik di negara maju 
maupun di negara-negara berkembang 
memiliki pasar tanah yang berfungsi 
baik, manajemen yang representatif, 
infrastruktur transportasi yang bagus, dan 
kebijakan sosial yang mengintegrasikan 
masyarakat berpendapatan rendah.
 Gunakan paduan institu si , 
infrastruktur, dan insentif yang 
berorientasi luas. Ibu kota Kolombia, 
Bogotá, menunjukkan komitmen dan 
sumber daya yang dibutuhkan untuk 
urbanisasi yang berorientasi luas di 
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suatu kawasan metropolitan. Walaupun 
pendapatan wilayah itu menempatkannya 
di level pendapatan menengah ke atas, 43 
persen dari penduduknya yang berjumlah 
6,7 juta jiwa tergolong miskin. Satu dari 
12 warganya tinggal di permukiman 
kumuh, dan sekitar sepertiga dari 
warga barunya dalam beberapa tahun 
terakhir merupakan kaum migran dari 
pedesaan. Kota ini telah mengambil 
langkah-langkah untuk menjadikan 
urbanisasinya berorientasi luas. Ia 
mendirikan sekolah, memperbarui 
taman, memulai pusat-pusat komunitas, 
dan memperbaiki jaringan utama untuk 
air bersih dan sanitasi. Sejak tahun 2000, 
bus publik-privat cepat, TransMilénio, 
telah meningkatkan aksesibilitas kota. 
Waktu tempuh telah turun rata-rata 15 
menit, dengan pengurangan yang lebih 
besar bagi masyarakat yang tinggal di 
bagian kota yang miskin (lihat Peta 7.5). 
Dibantu oleh perbaikan infrastruktur 
ini, Programa de Mejoramiento Integral 
de Barios Bogotá yang terkenal itu 
mendorong integrasi lingkungan miskin 
ke kota. Dimulai pada tahun 2003, 
program ini telah membantu 930.000 
orang. Program tersebut diyakini telah 
menyumbang bagi peningkatan hingga 
11 persen dalam nilai perumahan.68

 Korea Selatan juga menjadi contoh 
yang bagus. Pada 1950-an, diperkirakan 
ada 136.650 distrik kumuh tak resmi 
di Korea Selatan, lebih dari 2.200 
di antaranya di pusat kota Seoul.69 
Kebijakan-kebijakan spasial yang terarah 
atau tertarget untuk membangun kembali 
kawasan kumuh Seoul sudah dimulai 
sejak pertengahan 1960-an. Akan tetapi, 
tanpa investasi yang dibutuhkan dalam 
institusi yang “buta” secara spasial 
dan infrastruktur penghubung spasial, 
kebijakan ini hanya berhasil merelokasi 
kawasan kumuh dari lokasi awal mereka 
ke lokasi yang baru. Ketika pemerintahan 

Presiden Park Chung-Hee membersihkan 
kawasan kumuh di pusat Kota Seoul dan 
menggantikannya dengan bangunan-
bangunan modern, wilayah kumuh yang 
baru seperti Mokdang, Nangok, dan 
Shillim terbentuk di dekat Kompleks 
Industri Guro, yang pabrik-pabrik tekstil 
dan semacamnya menyediakan lapangan 
kerja berketerampilan rendah bagi para 
migran pedesaan.
 Pemerintahan Korea Selatan 
tampaknya lebih beruntung ketika 
mereka mencoba lai dengan serangkaian 
kebijakan yang diperluas pada 1980-
an. Pada waktu ini, Korea Selatan 
sudah mendekati tahap lanjut dalam 
urbanisasinya, dan tingkat penduduk 
Seoul mulai menjadi stabil (lihat Peta 
7.6).  Lebih jauh lagi, seiring dengan 
berjalannya waktu kebijakan-kebijakan 

KoTAK 7.12. Menyesuaikan infrastruktur transportasi di 
Bangkok

Pada tahun 1990-an, diperkirakan bahwa 
rata-rata mobil di Bangkok menghabiskan 
44 hari setiap tahunnya mandek terjebak 
di lalu lintas. Bagaimana situasi ini bisa 
terjadi? Dan, bagaimana ia bisa diatasi?
 Sebuah kota yang didiami oleh 
sekitar 7 juta warga, Bangkok adalah 
produk dari ratusan tahun pertumbuhan 
konfigurasi lahan tradisional yang terjadi 
secara bertahap. Hasilnya adalah kota 
yang dipenuhi oleh lajur-lajur jalan yang 
sempit, banyak di antaranya kuldesak 
(disebut soi), tetapi dengan beberapa jalan 
arteri. malahan, jalan-jalan arteri tersebut 
dapat terpisah sejauh 7 kilometer atau 
lebih. menurut sebuah perkiraan mutakhir, 
jalanan hanya menyusun sekitar 6,1 persen 
dari lahan di pusat kota Bangkok, dan tak 
sampai 1,7 persen di wilayah-wilayah 
periferi. Di negara-negara berpendapatan 
tinggi, adalah hal yang lazim bahwa 20 
hingga 30 persen lahan dipergunakan 
untuk jalan. Bahkan dengan kemacetan 
yang ekstrem ini, aktivitas ekonomi tidak 
segera terdesentralisasi ke kota-kota 
lain di Thailand, atau ke distrik-distrik 

di sekitar Bangkok, sebab daya tarik 
ekonomi aglomerasi Bangkok yang terlalu 
memukau, fasilitas sosiobudayanya, 
dan infrastruktur ekspor kunci yang 
dimilikinya, pelabuhan.
 Dalam beberapa tahun terakhir, 
beberapa jalan layang dan rel layang 
telah dibangun, bersama dengan sistem 
kereta api layang (Skytrain), lajur khusus 
bus, dan dua jalan lingkar luar. Akan 
tetapi, jumlah kepemilikan mobil juga 
meroket, menambah kemacetan dan 
mengurangi dampak dari perbaikan dalam 
investasi infrastruktur. Untuk masa 
yang akan datang, penarikan biaya 
kemacetan dan ongkos parkir yang lebih 
tinggi kiranya merupakan opsi kebijakan 
yang menjanjikan. menurunkan ongkos 
Skytrain dan memperluas transit cepat 
ke semakin banyak bagian di Bangkok, 
mungkin menggunakan bus cepat, memiliki 
tantangan yang lebih besar.

Kontribusi dari Austin Kilroy.
Sumber: Angel 2008; Bae dan Suthiranart 2003; dan 
gakenheimer 1999.
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konektif dan kebijakan-kebijakan yang 
“buta” secara spasial mulai memberikan 
efek penuhnya. 
 Antara tahun 1984 dan 1990, 
perluasan kapasitas jalan tampak terseok-
seok mengimbangi pertumbuhan 

kepemilikan kendaraan. Rencana-
rencana yang lebih luas menyangkut 
integrasi kota-periferi dibutuhkan, dan 
pada tahun 1989 rencana Pembangunan 
Kota Baru (New City Development) 
diluncurkan. Lima kota baru dibangun 

KoTAK 7.13.  Kota-kota baru: keluar dari belantara urban, atau katedral di tengah padang gurun?

Kota-kota baru diujicobakan di eropa 
tanpa banyak keberhasilan. Di Inggris, 
Laporan Komisi Barlow 1940 tertarik untuk 
membangun kota baru. Antara tahun 1947 
dan 1968, Inggris membangun 26 kota baru 
untuk mengendalikan pertumbuhan London 
dan merangsang pembangunan di Skotlandia 
dan Wales. Pada tahun 1965, Prancis 
menjalankan program serupa—sembilan 
kota, lima di wilayah Paris dan empat di 
wilayah-wilayah yang tertinggal, dibangun. 
Program ini tak lama kemudian dihentikan 
dan dianggap tidak tepat. Kota-kota baru 
tersebut tidak pernah mencapai jumlah 
penduduk yang ditargetkan, atau mampu 
mengontrol pertumbuhan London atau Paris. 
Pengalaman di negara-negara berkembang 
lebih beragam.

Kegagalan di Mesir
Program kota baru di mesir adalah yang 
terbesar di dunia. Dalam 20 tahun, mesir 
telah membangun 20 kota baru dan sedang 
mempersiapkan untuk 45 yang lain. rangkaian 
pertama yang terdiri atas 24 kota diluncurkan 
pada tahun 1974–1975 sebagai manifestasi 
dari komitmen untuk menaklukkan padang 
gurun dan menjamin pertumbuhan yang 
berkelanjutan. Kawasan-kawasan industri 
baru dibentuk dan insentif pajak yang besar 
diberikan kepada sektor privat. Tanah pun 
dibagikan nyaris secara cuma-cuma. “generasi 
pertama” dari kota baru tersebut mencakup 
enam kota,a masing-masing dengan basis 
industri dan penduduk target yang besarnya 
sendiri.b Sepuluh tahun kemudian—pada 
pertengahan 1980-an—program selanjutnya 
yang didasarkan pada permukiman satelit 
diluncurkan, dan sembilan kota generasi 
kedua diluncurkan di sekitar Kairo Besar. 
generasi ketiga meliputi kota-kota kembar 
yang dekat dengan beberapa ibu kota provinsi, 
seperti Thebes Baru.

 Kinerja enam kota yang mulai dibangun 
30 tahun yang lalu menunjukkan hasil yang 
kurang begitu menggembirakan. Kota-kota 
yang berdekatan dengan Kairo memang 
menarik bisnis dan orang, walaupun jauh dari 
yang diharapkan. Kota-kota yang jauh dari 
Kairo (termasuk kota Sadat, yang diharapkan 
akan menjadi ibu kota provinsi) tetap tidak 
menarik bagi para pekerja terampil karena 
kurangnya fasilitas dan jaringan transportasi. 
Kota-kota baru tersebut didiami oleh tidak 
lebih dari 1 juta warga (1 persen dari penduduk 
mesir), dibandingkan dengan 5 juta yang 
diharapkan pada tahun 2005. Program ini juga 
mahal: 22 persen dari investasi Kementerian 
Infrastruktur selama periode rencana Keempat 
(1997–2001) dialokasikan untuk kota-kota 
baru ini. Pengeluarannya akan semakin besar 
jika pemerintah terus dengan kebijakannya 
untuk mengembangkan kota baru. Keinginan 
untuk menarik investasi tidak diimbangi 
oleh kebutuhan untuk menjadikan kota lebih 
menarik bagi pekerja terampil dan bisa diakses 
dari pusat-pusat kota yang besar. Akhirnya, 
penciptaan kota-kota baru itu memiliki dampak 
yang kecil saja untuk mengurai kemacetan 
Kairo. Tanpa sumber daya yang memadai 
untuk menjawab kebutuhan infrastruktur yang 
mendesak, kawasan kumuh Kairo akan terus 
menjamur.

Keberhasilan di Cina
Pendekatan Cina menyertakan pertimbangan 
untuk membangun kota dengan akses ke 
pasar-pasar utama dan jaringan transportasi. 
Shenzhen adalah kawasan ekonomi khusus 
(SeZ) pertama yang disetujui oleh Deng 
Xiaoping pada 1980. Dari sebuah kota kecil 
dengan 30.000 warga, Shenzhen tumbuh 
menjadi kota dengan 800.000 jiwa pada 
tahun 1988 dan 7 juta pada tahun 2000. Para 
pendatang barunya termasuk para profesional 
yang paling terampil di negeri, yang tertarik 

oleh gaji tinggi, perumahan yang lebih baik, 
dan kesempatan pendidikan bagi anak-anak 
mereka. PDB per kapitanya naik lebih dari 
60 kali lipat.
 Shenzhen berhasil berkat kedekatannya 
dengan Hong Kong, Cina; keterhubungannya 
dalam wilayah maupun dengan kota-kota lain 
di Cina; dan bentuk kotanya:
•		 Akses ke pasar luar negeri. membangun 

SeZ di dekat kota Hong Kong, Cina, 
mempermudah kota baru itu untuk 
menarik investasi asing, bantuan teknis, 
dan akses ke pasar luar negeri.

•		 Keterhubungan dalam wilayah. Untuk 
menyebarkan buah manis pembangunan, 
batas-batas kota ditarik keluar sehingga 
manfaatnya bisa dirasakan oleh semua 
pekerja. Hukou dihapuskan di kota 
tersebut, dan semua layanan perkotaan 
dapat diakses oleh semua warga. 
Pembangunan area kota Shenzhen 
di Delta Sungai mutiara menjamin 
terbukanya hubungan yang baik dengan 
daerah pedalaman dan pusat-pusat 
urban lain di Kawasan Delta. Keputusan-
keputusan penunjang yang memudahkan 
mobilitas dan integrasi mencakup 
investasi dalam infrastruktur transportasi 
dan pergeseran dari transportasi berbasis 
jalan raya ke transportasi yang berbasis 
kereta api.

•	 Bentuk perkotaan yang fungsional. 
rencana komprehensif untuk Shenzhen 
mendambakan sebuah metropolis 
polisentris yang menghubungkan SeZ 
dengan simpul-simpul urban lain melalui 
transportasi yang efisien.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009, Stewart 
1996, dan Bank Dunia 2007k.
Catatan:
a. Pada waktu sebelumnya dinamai new Ameriya.
b. Semisal, Sixth of october memiliki target penduduk awal 
sebanyak 500.000 jiwa, yang kemudian dinaikkan menjadi 
1 juta pada 1980-an, dan targetnya kini adalah 2,5 juta. 
Penduduk aktualnya mungkin tak sampai 200.000 jiwa.
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dengan jarak antara 25–30 kilometer 
dari Seoul (lihat Peta 7.6). Hal yang 
sangat penting bagi keberhasilan 
integrasi ini adalah investasi dalam 
infrastruktur penghubung. Sistem kereta 
api bawah tanah diperluas, dan jalan 
sabuk diperkenalkan untuk lebih jauh 
mengurai kemacetan. 
 Selama periode ini, 93 distrik 
kumuh yang meliputi wilayah seluas 
427 kilometer persegi dimodernisasi, 
termasuk kawasan kumuh Wolgoksa-
d o n g  d a n  Mo k - d o n g . 7 0 Wa r g a 
permukiman kumuh yang disebut 
pertama diuntungkan oleh pembaruan 
tempat tinggalnya, sementara yang 
tinggal di kawasan yang disebut lebih 
belakangan direlokasi ketika pemerintah 
membersihkan wilayah mereka dan 
menggant ikannya dengan suatu 
kompleks apartemen modern. Warga 
permukiman kumuh mendapat subsidi 
pindah sebesar $2.000 per orang dan hak 
untuk membeli apartemen baru dengan 
harga diskon.71 
 Turki juga telah mentransformasi 
dirinya dari masyarakat yang kebanyakan 
pedesaan menjadi masyarakat yang lebih 

banyak perkotaannya selama setengah 
dasawarsa terakhir. Sejak menjadi 
anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan 
Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 
tahun 1961, persentase urban Turki naik 
dari sekitar sepertiga menjadi dua pertiga,72 
sementara PDB per kapitanya meningkat 
tiga kali lipat menjadi sekitar $6.000.73 
Pendorong peningkatan kepadatan ini 
adalah pertumbuhan yang pesat dari kota-
kota di Turki, terutama Istanbul.
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Peta �.�. Transmilénio Bogotá telah membantu mengintegrasikan masyarakat miskin
Waktu yang terbuang selama waktu sibuk dalam 
sistem transportasi

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009 dan Kelompok Penelitian Pembangunan Bank Dunia, berdasarkan PDB 
subnasional estimasi tahun 2005. Lihat juga nordhaus 2006.

Peta �.�. Kepadatan ekonomi di Seoul dan kota-kota lain di Korea Selatan 
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 Pada tahun 1960, penduduk 
Instanbul adalah sekitar 1,5 juta jiwa, 
setara dengan penduduk Kansas City, 
Amerika Serikat, dewasa ini. Dengan 
jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa 
sekarang ini, Istanbul merupakan salah 
satu kota terbesar di Eropa, kurang-lebih 
sama dengan Chicago.74 Sebagian besar 
pertumbuhan ini diakomodasi di belahan 
Asia dari kota tersebut, yang merupakan 
tujuan dari  berbagai gelombang imigran 
pedesaan. Belahan ini kini menjadi 
rumah bagi para komuter yang setiap 
hari melintasi Selat Bosporus untuk 
bekerja di belahan dari kota tersebut 
yang terletak di benua Eropa.
 Dasar dari transformasi Turki 
ke perekonomian urban ini adalah 
reformasi yang “buta” secara spasial 
yang menyertai terbentuknya negara 
Republik Turki modern. Konstitusi 
Turki tahun 1924 memuat adaptasi 
hukum dan yurisprudensi Eropa 
bagi kebutuhan Republik yang baru, 
menjunjung tinggi hak milik pribadi. 
Reformasi yang diperkenalkan semasa 
pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk 
itu mempersatukan sistem pendidikan 
nasional, menyediakan landasan bagi 
akses yang lebih baik ke pendidikan 
selama setengah abad terakhir. Pada 
tahun 1960, proporsi penduduk berusia 
di atas 15 tahun yang tidak pernah 
mengenyam bangku sekolah adalah 67 
persen, dan pada tahun 2000, tinggal 18,6 
persen.75 Layanan perawatan kesehatan 
yang lebih baik membantu meningkatkan 
harapan hidup dari 51 tahun pada tahun 
1960 menjadi 71 tahun pada tahun 
2005.76

 R e f o r m a s i  t a h u n  1 9 2 0 - a n 
membantu meletakkan landasan bagi 
pesatnya ekspansi Istanbul, tetapi 
kota tersebut mendapati  dirinya 
terperangkap dalam kemacetan yang 
makin menyesakkan. Sebagai tanggapan, 

Istanbul memperbaiki infrastruktur 
perhubungannya, dan pada tahun 1973 
membuka Jembatan Bosporus berlajur 
delapan yang menghubungkan belahan 
Asia dan Eropa dari kota tersebut. Ini 
kemudian diikuti, pada tahun 1988, oleh 
penyelesaian pembangunan Jembatan 
Bosporus yang kedua. Pada tahun 1989, 
jalur kereta metro pertama dibuka 
antara wilayah Aksaray dan Kartaltepe. 
Sementara itu, jalur kereta metro 
yang kedua dibuka pada tahun 2007, 
melengkapi konstruksi jalur metrobus 
sepanjang 11 kilometer yang selesai 
dibangun pada tahun 2005. Selebihnya 
masih dalam tahap pengerjaan.
 Bersamaan dengan kemajuan 
ini, muncul pula sekat-sekat. Sebagian 
besar pertumbuhan Istanbul yang pesat 
selama beberapa dasawarsa terakhir 
juga dibarengi oleh pertumbuhan 
permukiman tidak resmi, seperti 
Sultanbeyli, Sarigaza, dan Pasaköy di 
belahan Asia. Permukiman-permukiman 
ini terbentuk sebab kaum migran 
pedesaan memanfaatkan aturan kuno 
tetapi legal, yang bertahan terhadap 
reformasi Ataturk: tak peduli siapa 
yang punya tanah, jika orang dapat 
membangun rumah mereka dalam 
waktu semalam dan pindah ke sana 
keesokan paginya, mereka tidak dapat 
dihukum atau diusir tanpa dibawa 
ke meja pengadilan. Permukiman-
permukiman semacam itu,  yang 
disebut gecekondu, dihuni oleh cukup 
banyak warga Kota Istanbul. Hampir 
setengah warga kota—sekitar 5–6 juta 
jiwa—tinggal di berbagai permukiman 
yang dulunya atau sekarang adalah 
gecekondu. Meskipun permukiman 
seperti Sultanbeyli sudah terintegrasi 
ke dalam kota, yang lain-lain seperti 
Pasaköy belum.77 Istanbul membutuhkan 
program-program yang terarah atau 
tertarget untuk mengatasi sekat-sekat 
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yang disebabkan oleh masih adanya 
berbagai komunitas informal yang belum 
terlayani dan belum terintegrasi secara 
sempurna.78

 Delta Sungai Mutiara di Cina 
menghadapi tantangan serupa. Wilayah 
itu terdiri atas sembilan kota dan 
memiliki jumlah penduduk yang kurang-
lebih sama dengan penduduk Spanyol, 
merepresentasikan salah satu aglomerasi 
urban yang paling maju di Cina. Malahan, 
dengan persentase urban hampir 75 
persen pada tahun 2006, wilayah ini 
merupakan wilayah tiga dimensi dengan 
tiga tantangan sekaligus: membangun 
kepadatan, mengurangi jarak, dan 
mengatasi penyekatan. Penyekatan 
yang dimaksud adalah “desa urban”, 
yang juga dikenal sebagai kawasan 
kumuh. Kawasan-kawasan semacam 
ini tidak memiliki akses ke layanan 
sanitasi dasar dan sangat rentan terhadap 
degradasi lingkungan hidup. Kota-
kota di kawasan Delta Sungai Mutiara 
memperkenalkan kebijakan spasial 
khusus untuk menangani masalah desa 
urban tersebut. Provinsi Guangdong, 
di mana wilayah tersebut berada, mulai 
membangun kembali desa-desa urban 
pada Juni 2000. Kota Zhuhai, misalnya, 
bermaksud membangun kembali 26 
desa administratif. Skema insentif 
memungkinkan administrasi desa, 
warganya, dan pihak pengembang untuk 
berbagi setiap apresiasi lahan.
 Integrasi desa-kota merupakan 
bagian dari liberalisasi pasca 1978 di Cina. 
Dalam model perkotaan, pusat-pusat 
urban memiliki tanggung jawab untuk 
melingkupi daerah pedalaman. Ketika 
kota tumbuh dan wilayah pengaruhnya 
meluas, batas-batas administratif kota 
juga meluas. Kota-kota besar mendorong 
inklusi yang aktif dari pedalaman di 
sekitarnya dengan mendanai investasi 
dalam infrastruktur dan layanan sosial di 

berbagai kota kecil dan wilayah pedesaan 
yang berada di bawah pengaruh mereka 
(lihat Kotak 7.14).
 Buatlah regulasi yang benar. 
Shanghai, sebuah wilayah metropolitan 
dengan status khusus sebagai provinsi, 
memiliki 13 juta warga terdaftar dan 
4 juta warga permanen, serta meliputi 
wilayah seluas 6.300 kilometer persegi. 
Persentase urbannya hampir  80 
persen, dengan 18 distrik urban dan 
Chongming, county pedesaan. Pasar 

KoTAK 7.14. Integrasi desa-kota: Beijing, Guangzhou, dan 
Shanghai

Beijing, guangzhou, dan Shanghai—
semuanya merupakan area yang makmur—
berencana untuk menghubungkan 
w i l a y a h - w i l a y a h  p e d e s a a n  d a n 
perkotaan: menyediakan pendidikan dan 
layanan kesehatan, berinvestasi pada 
infrastruktur dan jaringan transportasi, 
serta membangun kota.
•	 Layanan  sos i a l .  Pemer i n tah 

menyediakan pelatihan kejuruan 
dan layanan-layanan lain untuk 
mendukung sektor nonpertanian 
dan membantu petani bertransisi 
dari pertanian ke nonpertanian. 
Pemerintah juga menawarkan 
insentif bagi perusahaan-perusahaan 
untuk melatih dan merekrut peserta 
pelatihan. mereka pun menyediakan 
berbagai layanan sosial seperti 
asuransi kesehatan dan anggaran 
belanja publik untuk layanan sosial 
pedesaan, termasuk pendidikan dan 
kesehatan yang melayani para petani 
(100 persen ditanggung oleh skema 
asuransi medis kolektif pedesaan). 
guangzhou akan membentuk suatu 
skema pensiun untuk melindungi 
semua warganya.

•	 Investasi infrastruktur. Pada tahun 
2005, Beijing membangun jalan 
sepanjang 304 kilometer yang 
menghubungkan  semua  desa 
administratif. Di Shanghai, jangkauan 
kereta api cepat ditambah dari 200 
kilometer pada tahun 2003 menjadi 

550 kilometer pada tahun 2005, 
dan akan diperpanjang lagi jadi 
750 kilometer pada tahun 2010. Di 
guangzhou, penyediaan sarana jalan, 
listrik, dan air bersih ke desa-desa 
dengan lebih dari 100 warga selesai 
pada tahun 2007.

•	 Integrasi wilayah-wilayah sekitar. 
Ketiga kota tersebut telah mendorong 
industri-industri tradisional untuk 
pindah dari distrik di pusat bisnis 
(di mana sewanya tinggi) ke periferi 
(dengan menggunakan insentif fiskal) 
dan menarik industri dengan nilai 
tambah yang tinggi untuk pindah ke 
pusat. Program pembangunan kota 
diluncurkan sehingga suatu sistem kota 
berpusat di inti kota dengan 10 juta 
penduduk, dikelilingi oleh kota-kota 
sekunder, kota pusat perniagaan, dan 
desa. Pada tahun 2003, guangzhou 
memprakarsai pembangunan 10 
kota pusat perniagaan dengan 
dana yang diperoleh dari anggaran 
pemerintah kota. Shanghai telah 
mulai mengimplementasikan “rencana 
1996”, yang pada tahun 2020 
diharapkan akan menghasilkan satu 
kota utama, sembilan kota sekunder 
(pusat-pusat historis tradisional), 60 
kota kecil baru, dan 600 desa dengan 
1.500–3.000 warga di masing-
masingnya.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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tanah perkotaannya berfungsi baik 
dalam mengalokasikan lahan yang 
tersedia menurut batas konversi lahan 
pedesaan. Rasio dasar-wilayah telah 
disesuaikan dengan kebutuhan pasar 
yang berubah dan ruang per orang yang 
naik dari 3 menjadi 12 meter persegi 
selama 20 tahun terakhir. Sewa tanah 
menjadi salah satu sumber pemasukan.
 Wilayah pembangunan Shanghai 
telah meluas dari 300 menjadi 500 
kilometer persegi pada dasawarsa 
terakhir. Penumpang yang menggunakan 
metro meningkat sepuluh kali lipat, dari 
178.000 menjadi 1,6 juta selama satu 
dasawarsa silam, tetapi persentasenya 
dari seluruh perjalanan atau transportasi 
hanya 2,5 persen. Sebagian besar dari 
4 juta pekerja temporer di Shanghai 
tinggal di desa-desa urban lama, yang 
diperbolehkan karena tidak terkena 
regulas i  perkotaan menyangkut 
kepadatan, ketinggian, dan ruang publik. 
Mengingat banyaknya kesulitan untuk 
mengonversi tanah pedesaan, desa-desa 
urban ini menarik para pengembang, 
tetapi membangunnya kemungkinan 
justru akan memperburuk kondisi 
perumahan para pekerja temporer.
 H a l  y a n g  t i d a k  b e g i t u 
menggembirakan adalah situasi di 
Mumbai. Antara 1970-an dan 1990-
an, kota tersebut melarang masuknya 
kaum migran dengan menetapkan 
berbagai regulasi penggunaan lahan dan 
bangunan yang lebih menguntungkan 
warga asli serta menghalangi penggunaan 
lahan yang efisien.79 Hasilnya adalah 
pembangunan yang tersebar merata, 
tetapi dengan jalanan yang macet dan 
pertumbuhan kawasan kumuh yang 
cepat.
 Mengintegrasikan kawasan kumuh 
ke dalam kota, menggunakan ketiga 
instrumen—institusi, infrastruktur, dan 
insentif. Kota-tanpa-kawasan-kumuh 

bukanlah sebuah visi yang realistik, 
sebagaimana disadari dalam refleksi 
separuh jalan rencana pembangunan 
lima tahun yang ke-10 India:
 
 Selama bertahun-tahun, telah terjadi perubahan 

paradigma di dalam pandangan kebijakan 
pemerintah terhadap kawasan kumuh. Pada 
awalnya, kebijakan “kota yang bebas dari 
kawasan kumuh” dicita-citakan. namun 
demikian, dengan melihat dimensi sosial dari 
keseluruhan persoalan dan berbagai aktivitas 
ekonomi yang dijalankan oleh para pemukim 
kawasan tersebut, konsep ini menuntun 
pada rehabilitasi pemukim kawasan kumuh. 
rehabilitasi yang dimaksud mencakup relokasi 
atau pembangunan in situ dari kawasan-
kawasan kumuh. Pada tahun-tahun awal 
pembangunan kawasan kumuh, fokusnya 
adalah penyediaan infrastruktur di kawasan 
tersebut melalui Program Pembangunan 
Kawasan Kumuh nasional (national Slum 
Development Program—nSDP) dan kini ada 
penekanan baru pada penyediaan tempat 
singgah bagi para pemukim melalui Valmiki 
Ambedkar Awas yojana (VAmBAy).80

 
 M e n g i d e n t i f i k a s i  d a n 
mengimplementas ikan berbagai 
kebijakan untuk mengelola pembentukan 
kawasan kumuh merupakan keprihatinan 
besar para pembuat kebijakan di negara-
negara sedang berkembang. Akan tetapi, 
hampir tidak ada konsensus mengenai 
pilihan kebijakan yang dibutuhkan 
untuk memperbaiki kondisi hidup dan 
penghidupan para pemukim kawasan 
kumuh, yang sekaligus tidak merugikan 
bagi potensi ekonomi di wilayah 
metropolitan. Ada dua pertanyaan 
yang harus dijawab. Kapan kawasan 
kumuh mesti diperbaiki? Apa yang harus 
dilakukan untuk membangun kawasan 
kumuh? Laporan ini mengusulkan bahwa 
waktu yang tepat untuk menangani 
persoalan kawasan kumuh adalah ketika 
mereka merugikan atau mengganggu 
ekonomi aglomerasi. Pendekatan yang 
tepat adalah mengintegrasikan kawasan 
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kumuh ke dalam perekonomian urban 
yang lebih luas.
 J i k a  p e r s o a l a n n y a  a d a l a h 
kr imina l itas  dan keadaan yang 
jorok, strategi yang lebih baik adalah 
memperbaiki lingkungan. Namun, bila 
permasalahannya adalah inefisiensi 
spas ia l ,  l angkah- langkah untuk 
meningkatkan efisiensi penggunaan 
lahan dan pemberian ganti rugi kepada 
para pemukim kawasan kumuh karena 
mengusik  p enghidupan mereka 
mungkin harus dilakukan terlebih dulu. 
Intervensi untuk memperbaiki kondisi 
hidup di kawasan kumuh mencakup 
pula berbagai langkah pencegahan, 
seperti program layanan dan program 
pemul ihan (dengan pembar uan 
kawasan kumuh sebagai program yang 
paling umum), paket layanan dasar, 
pengerasan jalan, pembangunan tempat 
singgah, dan integrasi sosial. Logika 
dasarnya adalah bahwa kaum miskin 
tidak memiliki uang cukup untuk 
memperbaiki tempat tinggal mereka. 
Program Pembangunan Kampung di 
Indonesia kiranya merupakan inisiatif 
pengembangan perkotaan yang tertua, 
terbesar, dan paling terkenal di dunia. 
Program ini menggabungkan biaya 
investasi yang rendah sebesar $23 sampai 
$118 per orang, menguntungkan 15 juta 
warga, dan menggunakan pendekatan 
partisipatoris. Proyek Orangi di Pakistan 
dan Proyek Rehabilitasi Distrik Akra 
di Ghana juga bisa dikatakan berhasil 
(lihat Tabel 7.2). Akan tetapi, semua 
pengalaman menunjukkan bahwa 
intervensi yang terfokus secara spasial 
guna memperbaiki kawasan kumuh 
kemungkinan besar tidak cukup untuk 
integrasi sosial, kecuali disertai dengan 
reformasi infrastruktur, institusi, dan 
komplementer (lihat Kotak 7.15).  
 Kebijakan pemanfaatan lahan dan 
penzonaan sering kali meminggirkan 

kaum miskin dalam upaya integrasi fisik 
ke dalam pasar tenaga kerja yang dinamis, 
sementara infrastruktur transportasi 
yang tidak memadai memperkecil 
kemungkinan terhubungnya masyarakat 
yang jauh dengan peker jaan di 
perkotaan. Kebijakan penzonaan Afrika 
Selatan selama masa apartheid telah 
memisahkan orang kulit putih dan kulit 
hitam di dalam kota. Struktur kota dapat 
memperparah sekat-sekat sosial serta 
menghambat upaya untuk mengurangi 
ketidaksetaraan dan diskriminasi. 
Penghapusan sistem apartheid tidak 
memadai untuk mengurangi disparitas. 
Untuk mengimbangi ketidaksetaraan 

KoTAK 7.15. Perbaikan dan pencegahan kawasan kumuh: mana 
yang berhasil?

Pengalaman yang dikumpulkan oleh Un-
HABITAT dan Cities Alliance menunjukkan 
bahwa inisiatif yang berhasil memiliki 
beberapa sifat. Beberapa antaranya, 
penguatan institusional dan koordinasi 
lintas level pemerintahan tampaknya 
menjadi yang terpenting. 
 Institusi yang lebih kuat. negara-
negara yang berhasil mengintegrasikan 
permukiman kumuh ke dalam kota-kota 
mereka telah memperkuat berbagai 
institusi mereka dan menerapkan berbagai 
reformasi pendukungnya yang mencakup 
agenda pengurangan kemiskinan perkotaan 
yang lebih (Indonesia, republik Islam Iran, 
meksiko, Afrika Selatan, Turki). Beberapa 
negara telah mengimplementasikan 
kebijakan dan instrumen yang pro kaum 
miskin untuk mengintegrasikan kaum 
miskin kota ke dalam tatanan legal 
dan sosial kota (Brasil, Cile, Kolombia), 
sementara yang lain melaksanakan 
reformasi yang pro kaum miskin dalam 
tanah dan penyediaan perumahan (India
 Koordinasi lintas level pemerintahan 
dan dengan agen-agen privat. negara-
negara yang menunjukkan kinerja yang 
baik juga berusaha melakukan koordinasi 
antara pemerintah pusat, regional dan 
lokal dan sektor swasta (Cile, mesir, 

Sri Lanka, Thailand, dan Tunisia). Akan 
tetapi, kota-kota dan negara-negara yang 
berhasil menyediakan layanan dasar 
dan perbaikan perumahan mempunyai 
mekanisme pengawasan yang jelas yang 
melibatkan semua level pemerintahan. 
Kamboja, Cina, dan Vietnam, contohnya,  
memiliki akuntabilitas ke atas yang ketat 
mengenai implementasi infrastruktur 
kota. Brasil dan Indonesia di sisi lain, 
memiliki kinerja pengawasan dari bawah 
ke atas (bottom-up) yang mendorong peran 
serta masyarakat dalam perencanaan 
dan pengambilan keputusan. Koordinasi 
lintas level pemerintahan dan dengan 
sektor swasta juga penting agar upaya 
meningkatkan proyek perbaikan kawasan 
kumuh bisa berhasil. Satu contoh adalah 
Program Pengembangan Kampung di 
Indonesia dan ada yang lain (contohnya 
Brasil, Colombia, mexico, Afrika Selatan, 
Thailand an Tunisia) di mana program-
program mereka mulai dalam skala sedang, 
dan telah berhasil mengangkatnya ke 
tingkat nasional oleh karena keterlibatan 
seluruh level pemerintahan dan sector 
swasta.

Didasarkan pada kontribusi dari eduardo López moreno, 
kepala, global Urban observatory, Un-HABITAT.
Catatan: a. garau 2008.
b. Bazoglu 2008.
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pendapatan spasial,  pemerintah-
pemerintah daerah dapat menyubsidi 
biaya transportasi anak-anak miskin, 
menyediakan voucher pendidikan, 
dan meningkatkan anggaran sekolah 
negeri.81

Strategi untuk urbanisasi 
yang berorientasi luas
Prinsip Tinbergen menyatakan bahwa 
satu instrumen kebijakan dibutuhkan 
u nt u k  m e n a n g a n i  s a t u  t u j u a n 
kebijakan.82 Menerapkan prinsip tersebut 
pada isu-isu kebijakan yang dibahas 
dalam Laporan ini mengimplikasikan 
bahwa jumlah instrumen integrasi 
yang dibutuhkan sama dengan jumlah 

dimensi  persoalan.  Oleh karena 
tantangan integrasi bertambah seiring 
dengan tahap urbanisasi, maka jumlah 
instrumen kebijakan yang dibutuhkan 
pun bertambah. Untungnya bagi negara-
negara berkembang, kapasitas pasar 
dan pemerintah juga meningkat seiring 
urbanisasi. Akan tetapi, kebijakan-
kebijakan ini mesti diperkenalkan dalam 
urutan yang tepat.
 Fondasi bagi urbanisasi yang 
berorientasi luas mesti diletakkan sejak 
awal dalam proses pembangunan. Untuk 
melakukan itu, pemerintah mestilah 
selektif. Bab ini memberikan saran 
agar mereka bisa memprioritaskan dan 
mengurutkan:

Tabel �.2 Intervensi untuk mengintegrasikan kaum miskin kota cukup berhasil

Negara (kota) Fokus dan tujuan Fitur kunci dan pelajaran
Tunisia (Nasional) Agencie de 
rehabilitation et de renovation Urbane

Keamanan sewa. mengatur sewa; menyediakan 
infrastruktur; bantuan perbaikan rumah; lahan untuk 
keluarga-keluarga yang terusir.

memicu proses dinamis pembangunan perumahan; 
membantu menjelaskan proporsi penduduk perkotaan yang 
rendah di kawasan kumuh.

Brasil (Goiania) 
The goiania Federation for Tenants and 
Posseiros

Keamanan sewa. Lahan publik didiami dan sewa aman oleh 
hak warga untuk menggunakan lahan yang tak terpakai 
dan tak bertuan.

mencakup 100.000 petani penggarap. organisasi akar 
rumput lokal berhasil mendukung upaya-upaya untuk 
mendapatkan keamanan sewa dan akses ke infrastruktur 
serta layanan.

Peru (Ilo)
municipal government 

Penyediaan lahan. membuat lahan tersedia untuk dibangun 
oleh keluarga-keluarga berpendapatan rendah.

6.000 kavling untuk perumahan pada tahun 2005. Terlepas 
dari peningkatan penduduk sebesar lima kali lipat pada 
1996–2000, tidak ada tekanan untuk invasi lahan.

Argentina (Buenos Aires, San Fernando, 
dan San Jorge)
IIeD-America Latina

Penyediaan lahan. Lahan didonasikan untuk memfasilitasi 
permukiman kembali dan pengurangan kepadatan; kavling 
dibagikan dengan sistem lotre yang dikelola komunitas.

Program ini merupakan hasil dari serangkaian aksi dan 
inisiatif selama 20 tahun terakhir, didukung oleh LSm 
Argentina yang melobi otoritas provinsi dan kota.

Namibia (Windhoek)
Shack Dwellers Federation of namibia 
and City government

Undang-undang penzonaan yang fleksibel. Pembelian/sewa 
tanah kelompok dengan layanan komunal; ukuran lahan di 
bawah minimum nasional yang resmi.

menunjukkan bagaimana hambatan dalam bentuk standar 
dan regulasi penggunaan lahan dapat diatasi untuk 
membuat tanah lebih terjangkau bagi keluarga-keluarga 
berpendapatan rendah.

Malawi (Lilongwe, Blantyre, Mzuzu)
malawi Homeless People’s Federation

Penyediaan tanah: regulasi yang fleksibel. melobi 
pemerintah untuk mendapatkan tanah; menunjukkan 
kapasitas anggota untuk membangun perumahan 
berkualitas dengan harga rendah. mengubah standar resmi 
penting bagi biaya.

Sejak 2003, diperkirakan sekitar 760 bidang telah 
disediakan untuk membangun rumah. menyediakan 
pinjaman pembangunan rumah untuk kelompok-kelompok 
pemberi pinjaman; sebagian besar peminjam adalah kaum 
perempuan.

Pakistan (Orangi)
research and Training Institute

Penyediaan fasilitas. Pembangunan drainase dan sistem 
pembuangan, didanai oleh komunitas lokal dan pemerintah.

96.994 keluarga di orangi dan 300 lokasi di Pakistan, 
seluruh biaya dapat ditanggung dengan menghapuskan 
kontraktor dan memodifikasi standar teknis.

15 negara (Asia Selatan, Asia Timur, 
dan Afrika)
Slum Dwellers International

Penyediaan fasilitas. Federasi-federasi nasional yang 
dibentuk oleh para pemukim kawasan kumuh; inisiatif 
untuk membangun dan memperbaiki rumah serta layanan 
dasar.

Kelompok simpan-pinjam (sebagian besar perempuan) dan 
manajemen keuangan kolektif mereka memungkinkan 
kelompok untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk aksi 
koperasi; negosiasi kemitraan dengan pemerintah.

Thailand (Nasional)
Community organizations Development 
Institute

Penyediaan fasilitas. Subsidi infrastruktur dan pinjaman 
perumahan  kepada organisasi-organisasi komunitas yang 
dibentuk oleh pemukim kawasan kumuh berpendapatan 
rendah.

495 proyek di 957 komunitas yang meliputi 52.776 
keluarga. Aktivitas diidentifikasi oleh tiap-tiap organisasi 
komunitas dalam kemitraan dengan aktor lokal; sumber 
pendanaan mencakup sumbangan komunitas.

Nikaragua (Nasional)
Local Development Program (ProDeL)

Penyediaan fasilitas. Proyek-proyek infrastruktur kecil yang 
didanai secara patungan (air bersih, sanitasi, drainase); 
perbaikan rumah dan pinjaman usaha mikro.

484 proyek yang membantu sekitar 600.000 keluarga. 
Dana disediakan bagi pemerintah daerah,LSm, organisasi 
kemasyarakatan, dan rumah tangga.

Sumber: Satterthwaite 2008, untuk Laporan ini.
Catatan: IIeD = International Institute fo environment and Development; ngo = nongovermental organization.
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•	 Di wilayah-wilayah urbanisasi 
awal, tujuannya adalah untuk 
memfasilitasi transformasi desa-kota 
yang alamiah. Instrumen kebijakan 
utamanya adalah institusi yang “buta” 
secara spasial yang memfasilitasi 
kepadatan di lokasi-lokasi tertentu. 
Instrumen ini meliputi hak sewa 
tanah dan properti yang aman, 
layanan dasar dan sosial, serta 
kebijakan makroekonomi yang tidak 
mendahulukan aktivitas produktif 
yang satu (industri besar) dan 
meminggirkan yang lain (pertanian 
gurem). Para pembuat kebijakan 
harus menjaga netralitas antara 
wilayah pedesaan dan perkotaan.

•	 Di wilayah-wilayah urbanisasi 
menengah, pertumbuhan beberapa 
kota yang pesat menghadirkan 
kemacetan.  S elain  kebijakan 
yang “buta” secara spasial untuk 
memfasilitasi kepadatan, kebijakan 

k o n e k t i f  u n t u k  m e n a n g a n i 
kemacetan dan jarak ekonomi 
menjadi penting. Hal itu mencakup 
investasi  dalam infrastruktur 
transportasi (untuk mendorong 
konektivitas baik di dalam maupun 
a nt a r k o t a )  d a n  m e n d o r o n g 
keputusan lokasi yang efisien 
secara sosial oleh perusahaan. 
Efisiensi menjadi kata kunci bagi 
para pembuat kebijakan di sini.

•	 D i  w i l ay a h - w i l ay a h  d e ng an 
urbanisasi  lanjut,  sekat-sekat 
dalam kota yang disebabkan oleh 
permukiman resmi dan kawasan 
kumuh menghadirkan tantangan 
tambahan selain kepadatan dan 
jarak. Untuk melengkapi kebijakan-
kebijakan yang “buta” secara spasial 
dan kebijakan-kebijakan konektif             
minalitas, dan lingkungan—dan 
untuk memperbaiki kelangsungan 
hidup.
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Globalisasi dan liberalisasi 
mungkin dapat mengatur 
ulang produksi di negara-

negara, yang membuat orang-orang 
terkonsentrasi di tempat-tempat yang 
tidak lagi diminati oleh pasar. Di 
Brasil, Cina, India, dan Federasi Rusia, 
perubahan-perubahan baik dalam pasar 
maupun dalam kebijakan-kebijakan 
selama satu abad terakhir telah mengubah 
nasib berbagai tempat. Perbedaan 
geografis dalam aktivitas-aktivitas 
ekonomi mendorong migrasi dari 
daerah-daerah yang tertinggal, membuat 
orang-orang—termasuk orang-orang 
miskin—terkonsentrasi di daerah-daerah 
yang maju. Namun ketidakmerataan 
geografis dalam standar hidup, dengan 
menciptakan atau memperdalam 
penyekatan-penyekatan di berbagai 
negara, juga dapat membawa konflik, 
yang memperlambat pembangunan 
sosial dan ekonomi.
 Berdasarkan dari berbagai temuan 
dan analisis di bab-bab sebelumnya, bab 
ini membahas respons-respons kebijakan 
terhadap perbedaan-perbedaan yang 
semakin luas atau yang sulit dihapuskan 
dalam standar hidup antara daerah-
daerah di dalam suatu negara yang 
disukai oleh pasar-pasar yang bermassa 
ekonomi lebih besar dan yang tidak. 
Sebagaimana dalam isi selanjutnya dari 

Laporan ini, istilah “daerah” bersinonim 
dengan sebuah kawasan atau teritori 
subnasional, sehingga bab ini membahas 
perdebatan tentang “pembangunan 
regional” (yang juga mengacu pada 
“pembangunan teritorial”). Logika dan 
pengalaman menunjukkan bahwa para 
pembuat kebijakan harus menyesuaikan 
respons-respons mereka terhadap 
seberapa dahsyat tantangannya. 
•	 Di negara-negara di mana tenaga 

kerja dan modalnya memiliki 
mobilitas, jarak ekonomi antara 
daerah-daerah yang tertinggal 
dan yang maju harus difasilitasi 
terutama oleh kebijakan-kebijakan 
yang buta secara spasial atau 
universal, di mana istilah “institusi” 
d ig u n ak an  s eb ag ai  r u ju k an 
singkatnya. Kebijakan-kebijakan 
ini harus memudahkan orang-orang 
untuk bergerak mendekati peluang. 
Ketika daerah-daerah yang tertinggal 
memiliki sedikit orang miskin dan 
sebagian kecil dari kemiskinan di 
suatu negara, upaya-upaya untuk 
mendorong migrasi harus menjadi 
perhatian utama dari kebijakan 
pembangunannya.

•	 Di negara-negara di mana daerah-
daerah yang tertinggal memiliki 
sejumlah besar orang-orang miskin, 
namun sedikit rintangan terhadap 
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mobilitasnya, institusi-institusi 
yang meningkatkan mobilitas harus 
diperbanyak dengan infrastruktur 
yang konektif secara spasial. 
Beberapa negara memiliki kepadatan 
populasi yang tinggi di daerah-daerah 
yang tertinggal—dan sejumlah 
besar orang miskin—namun sedikit 
rintangan dari segi budaya, bahasa, 
atau politik terhadap arus tenaga kerja 
dan modal. Berbagai investasi dalam 
infrastruktur yang meningkatkan 
arus berbagai produk, orang-orang, 
dan informasi akan membantu 
bagi konsentrasi ekonomi dan 
konvergensi spasial dalam standar 
hidup.

•	 Di negara-negara yang terpecah 
oleh penyekatan-penyekatan 
bahasa, politik, agama, atau etnis, 
berbagai intervensi yang bersasaran 
secara spasial mungkin diperlukan. 
Ke t i k a  d a e r a h - d a e r a h  y a n g 
tertinggal menghadapi tantangan 
tiga dimensi berupa jarak yang 
jauh ke peluang-peluang ekonomi 
di  daerah-daerah yang maju, 
kepadatan populasi yang besar, dan 
sejumlah besar orang miskin, beserta 
penyekatan-penyekatan domestik 
yang membatasi  perpindahan 
tenaga kerja dan modal, institusi 
dan investasi infrastruktur dapat 
dilengkapi dengan insentif-insentif 
yang bersasaran guna mendorong 
produksi ekonomi di daerah-daerah 
yang tertinggal. Namun insentif-
insentif ini tidak boleh berlawanan 
dengan sasaran-sasaran integrasi 
yang ingin diwujudkan melalui 
institusi-institusi yang menyatukan 
orang-orang dan infrastruktur yang 
menghubungkan daerah-daerah 
yang tertinggal dan yang maju dalam 
suatu negara.

 Inst itusi ,  infrastruktur,  dan 
insentif—ini merupakan tiga bagian 
dari suatu pendekatan kebijakan yang 
berhasil terhadap integrasi domestik. 
Dalam menentukan di antara pilihan-
pilihan integrasi, pemerintah harus 
mempertimbangkan biaya fiskal dan 
biaya kesempatan dari instrumen-
instrumen ini. Bab ini menyediakan 
sebuah kerangka pengorganisasian bagi 
pemerintah untuk mempertimbangkan 
pilihan-pilihan tersebut dan mencari 
kombinasi kebijakan-kebijakan yang 
terbaik. 
 Pendekatan yang baru. Pembahasan 
kebi jakan mengenai  bagaimana 
meningkatkan kesejahteraan di daerah-
daerah yang tertinggal sering kali dimulai 
dengan fokus pada daerah-daerah 
yang tertinggal—dan penekanan pada 
intervensi-intervensi yang bersasaran 
atau “insentif-insentif ” kebijakan untuk 
memindahkan produksi ke tempat-
tempat ini. Alih-alih demikian, kebijakan-
kebijakan pembangunan teritorial harus 
mengintegrasikan daerah-daerah yang 
tertinggal dengan daerah-daerah yang 
maju, dan pembahasan mengenai 
insentif-insentif yang bersasaran secara 
spasial harus menjadi yang terakhir—
setelah mempertimbangkan kebijakan-
kebijakan yang buta secara spasial seperti 
misalnya pembagian pendapatan nasional 
dan pengaturan pengeluaran sosial serta 
inisiatif-inisiatif yang konektif secara 
spasial, misalnya sistem transportasi 
dan komunikasi. Pengalaman dari 
negara-negara maju dan negara-negara 
berkembang menunjukkan bahwa tanpa 
institusi-institusi dan infrastruktur-
infrastruktur yang mendukung ini, 
insentif-insentif terbukti gagal dan 
mahal.
 Di banyak negara, desentralisasi 
tanggung jawab administratif dan 
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f iskal telah meningkatkan peran 
pemerintah daerah dalam merancang 
dan menjalankan kebijakan-kebijakan. 
Sumber-sumber daya yang dialokasikan 
ke pemerintah daerah harus disertai 
dengan persetujuan untuk memastikan 
b a hw a  i n i s i a t i f - i n i s i a t i f  l o k a l 
meningkatkan kesejahteraan nasional 
sekaligus juga kesejahteraan lokal (lihat 
Kotak 8.1).
 D a lam meng hadapi  i su- i su 
kebijakan tersebut, bab ini memberikan 
jawaban untuk pertanyaan mengenai 
suatu permasalahan yang dihadapi oleh 
para pembuat kebijakan: Haruskah 
negara-negara berinvestasi  pada 
orang-orang atau pada tempat-tempat? 
Jawabannya adalah berinvestasi pada 
aktivitas-aktivitas yang memproduksi 
imbal hasil  ekonomis dan sosial 
yang tertinggi secara nasional. Di 
daerah-daerah yang maju, penekanan 
investasinya pada tempat-tempat—
investasi-investasi yang dapat bertahan 
yang meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi nasional. Di daerah-daerah 
yang tertinggal, penekanan investasinya 
pada orang-orang—investasi-investasi 
yang mudah bergerak yang merangsang 
mobilitas dan mempercepat pengentasan 
kemiskinan.

Orang-orang mencari 
peluang
Sepanjang sejarah, orang-orang telah 
berpindah dari tempat-tempat yang 
kondisi geografinya keras ke tempat-
tempat yang menawarkan iklim yang 
lebih nyaman dan peluang-peluang 
ekonomi yang lebih baik. Konsentrasi 
orang-orang di daerah-daerah dengan 
lingkungan alam yang ‘ramah’ ini 
kemudian menarik berbagai aktivitas 
ekonomi ke tempat-tempat tersebut, 
yang membantu banyak orang menjadi 

makmur bahkan ketika kondisi-kondisi 
awal yang membuat permukiman ini 
menarik dari sisi ekonomi tidak lagi 
penting. Mobilitas bukan hanya untuk 
mereka yang kaya. Orang-orang miskin 
juga berpindah ke daerah-daerah yang 
padat secara ekonomis—untuk mencari 
kehidupan yang lebih baik.
 Perhatikan penyebaran orang-
orang miskin di Cina saat ini (lihat 
Peta 8.1). Persentase orang-orang yang 
hidup di bawah pendapatan $2 per 
hari adalah tinggi di daerah-daerah 
tertinggal di bagian barat Cina. Namun 
dihitung secara mutlak, jauh lebih 
banyak penduduk miskin yang tinggal 
di daerah pesisir bagian tenggara 
yang dinamis—daerah-daerah yang 
memimpin integrasi Cina dengan 
ekonomi global yang berlangsung sangat 
cepat. Bahkan sebelum integrasi ini 
terjadi, orang-orang tidak terkonsentrasi 
di tempat-tempat dengan lingkungan 
yang keras, seperti misalnya Dataran 
Tinggi Qinghai-Tibet dengan ketinggian 
4.000 meter di atas permukaan laut, 
atau dataran-dataran tinggi di kawasan 
tengah dengan ketinggian 2.000 meter. 
Tanah yang rata dan iklim yang lebih 
hangat di sepanjang pesisir menyediakan 
kondisi-kondisi yang lebih baik bagi 
pertanian dan perdagangan.
 Peta dari banyak negara juga 
m e mp e r l i h at k a n  b a hw a  m a s s a 
kemiskinan—jumlah orang miskin—dan 
massa ekonomi muncul di titik-titik 
yang sama. Jawa, daerah di Indonesia 
yang maju dari sisi ekonomi, sekaligus 
merupakan pulau yang paling banyak 
orang miskinnya di negara kepulauan 
ini. Pulau Jawa dan Bali merupakan 
tempat tinggal dari 21 juta orang miskin, 
sekitar 58 persen dari penduduk miskin 
di negara tersebut. Angka di pulau-pulau 
lainnya jauh lebih rendah: 1,3 juta di 
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KoTAK 8.1.  Apakah pesan-pesan kebijakan dari Laporan ini “anti-desentralisasi”? Tidak.

Institusi-institusi yang buta secara spasial 
merupakan landasan dari kebijakan integrasi 
ekonomi yang mengusahakan tercapainya 
efisiensi dan pemerataan spasial. Terlepas 
dari di mana orang-orang tinggal, mereka 
harus memiliki akses yang dapat dijangkau ke 
layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, 
kebersihan, dan keamanan. Bagaimana 
layanan-layanan ini dapat diwujudkan 
bergantung pada kondisi setiap negara.
 Desentralisasi di banyak negara 
telah menjadikan pemerintah daerah lebih 
bertanggung jawab untuk meningkatkan 
hasil-hasil kesejahteraan lokal. Di Vietnam 
pemerintah daerah bertanggung jawab untuk 
hampir 50 persen dari pengeluaran publik di 
tahun 2002, naik dari sekitar 25 persen di 
tahun 1992. Di Cina rasionya naik dari 67 
hingga 72 persen antara tahun 1990 dan 
2004.a Di Filipina, rasionya adalah sekitar 25 
persen di tahun 2002, naik dari 11 persen di 
tahun 1990. 
 masalah-masalah mulai muncul ketika 
desentralisasi menghalangi pelaksanaan 
kebijakan yang buta secara spasial. Alih-
alih mengalokasikan sumber-sumber daya 
untuk layanan-layanan sosial, para pembuat 
kebijakan di daerah mungkin cenderung 

membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk 
aktivitas-aktivitas yang populer secara politis. 
Di negara yang sangat terdesentralisasi, 
seperti Brasil, kemajuan dalam prioritas-
prioritas nasional, seperti menghapuskan 
buta huruf dan menyebarluaskan pendidikan 
dasar, dipantau menggunakan alokasi-
alokasi pengeluaran, dengan adanya undang-
undang yang menentukan bahwa 25 persen 
dari pendapatan negara dan pendapatan 
kota dari pajak dan transfer dialokasikan 
untuk membiayai pendidikan dasar. namun 
pengamatan yang lebih dekat menunjukkan 
bahwa sekitar 10 persen dari kota-kota 
tersebut menghabiskan jumlah yang kurang 
dari yang direkomendasikan oleh undang-
undang.b

 Berbagai investasi yang besar dan jelas 
merupakan tanda-tanda yang baik secara 
politis bagi para pemilih suara bahwa para 
wakil mereka sedang bekerja keras. Jadi 
bagaimana desentralisasi dapat konsisten 
dengan kebijakan yang integratif secara 
spasial, yang dibahas di sini? 
•	 Institusi—berbagai alokasi sumber 

daya bagi pemerintah daerah pada 
awalnya dapat didasarkan pada input 
(pengeluaran untuk layanan publik), 

tetapi harus bergerak secepat hasil-
hasilnya yang layak (peningkatan 
dalam Indikator-indikator Pembangunan 
milenium nasional).

•	 Infrastruktur—untuk memaksimalkan 
s inerg i  dar i  berbaga i  investas i 
infrastruktur dan untuk mengatur 
perdagangan antarnegara bagian secara 
efisien, keputusan-keputusan mengenai 
perancangan dan perencanaan harus 
dibuat bersama-sama oleh pemerintah 
daerah yang dipengaruhi oleh berbagai 
investasi dan regulasi ini.

•	 Insentif—meskipun pemerintah daerah 
mungkin paling cocok untuk menilai 
potensi perekonomian lokal, keputusan 
mengenai tempat sasaran dari insentif-
insentif haruslah menjadi otoritas 
nasional yang dapat memprioritaskan 
sumber-sumber daya untuk mempercepat 
pertumbuhan secara menyeluruh. 
Bagaimana program-program in i 
diimplementasikan dapat diputuskan 
secara lokal.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
a. Biro Statistik nasional, Cina, 2005.
b. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) 2004.

Kalimantan; 2,6 juta di Sulawesi; 2,7 juta 
di Nusa Tenggara, dan 1 juta di Papua. Bab 
2 memperlihatkan bahwa Honduras dan 
Vietnam memiliki distribusi geografis 
yang sama (saling tumpang tindih) atas 
produksi ekonomi dan orang-orang 
miskin.
 Dengan menggunakan resolusi 
geografis yang lebih tajam, distribusi 
populasi yang sama dapat menjadi jelas di 
dalam daerah-daerah tertinggal. Bagian 
timur laut Brasil merupakan daerah 
termiskin di negara itu. Pendapatan per 
kapita di bagian tenggara adalah 2,9 kali 
dari bagian timur laut di tahun 1939, 
dan 2,8 kali di tahun 1992. Delapan dari 
sepuluh daerah termiskin berada di 
timur laut, dua sisanya berada di utara.1 

Tingkat kemiskinan jelas sangat tinggi 
di daerah rural di sebelah timur laut dan 
daerah Amazon (lihat Peta 8.2). Akan 
tetapi bahkan di timur laut, massa dan 
konsentrasi kemiskinannya—jumlah 
orang miskin per kilometer persegi—
jauh lebih tinggi dalam aglomerasi-
aglomerasi yang tinggi urbanisasinya, 
yang dekat dengan pesisir, mulai dari 
daerah-daerah yang tertinggal di timur 
laut sampai sepanjang kawasan-kawasan 
dinamis di Rio de Janeiro dan Sao Paulo 
di tenggara.2

 Di beberapa negara, kekuatan-
kekuatan pasar yang mendorong mobilitas 
faktor tidaklah begitu kuat. Massa 
ekonomi dan massa kemiskinannya 
hampir tidak sebanyak di negara-negara 
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seperti Cina dan Honduras. Perhatikan 
India, di mana lebih dari 400 juta orang 
miskin tinggal di “negara-negara bagian 
yang tertinggal” di bagian utara-tengah 
dari negara ini, yang mencakup—
dengan menggunakan garis kemiskinan 
negara—60 persen dari orang-orang 
miskin di seluruh India (lihat Peta 8.3).3 
Mobilitas tenaga kerja dari daerah-
daerah ini yang telah dibatasi sehubungan 
dengan penyekatan etnolinguistik dan 
penyekatan berdasarkan kasta, mungkin 
membuat orang-orang cenderung untuk 
tinggal di “komunitas-komunitas” 
mereka sendiri.
 Orang-orang menempati daerah-
daerah yang tertinggal ini bukan tanpa 
alasan. Dengan tanah yang subur dan 
hubungan internal yang baik, dataran 
Indo-Gangetic yang subur menarik 
banyak orang. Daerah-daerah ini secara 
historis berada di antara lokasi-lokasi 
yang paling dinamis di India ketika 
negara tersebut berkontribusi sekitar 
seperempat dari produk domestik bruto 
(PDB) dunia, antara tahun 1600 dan 
1700.4 Akan tetapi “peristiwa-peristiwa 
buruk” dalam sejarah, seperti meminta 
tanggung jawab para pemilik tanah untuk 
membayar pajak tanah kepada kerajaan 

Inggris di daerah-daerah tersebut, 
mengikis produktivitas agrikultural 
dan investasi infrastruktur.5 India saat 
ini sedang mengintegrasikan dirinya 
kembali ke dalam perekonomian dunia, 
yang menghasilkan dinamisme ekonomi 
di daerah-daerah pesisir dan daerah-
daerah metropolitannya. Daerah-daerah 
ini menawarkan akses yang baik ke input-
input antara serta pasar-pasar domestik 
dan internasional, yang menyediakan 
berbagai layanan publik lokal yang 
dapat diandalkan dan berkualitas tinggi, 
serta memiliki lingkungan bisnis yang 
kondusif bagi usahawan. Sekitar setengah 
dari investasi manufaktur di tahun 2005 
terkonsentrasi pada hanya 10 dari 3.000 
kota lebih di India. Kota-kota inilah 
yang menawarkan akses ke pasar-pasar 
domestik dan internasional.6

 Haruskah para pembuat kebijakan 
saat ini mencoba untuk mengoreksi 
peristiwa-peristiwa buruk dalam sejarah 
dengan menghidupkan kembali berbagai 
investasi di daerah-daerah yang tertinggal 
dan menolong mereka mendapatkan 
kembali kejayaan masa lalunya? Atau 
haruskah mereka mempercepat integrasi 
India dengan perekonomian global dan 
menolong orang-orang di daerah-daerah 

< 17,5
17,6–35,9
36,0–51,6
51,7–70,3
70,4–81,1

Peta �.1 Tingkat kemiskinan yang tinggi berada di daerah pedalaman Cina bagian barat, tetapi jumlah orang miskin 
terbanyak adalah di dekat kepadatan ekonomi di bagian timur

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
Catatan: Tingkat kemiskinan dan jumlah orang miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan $2 per hari pada tahun 2002.

Tingkat kemiskinan: 
persentase orang miskin (%)

Kepadatan kemiskinan 
Setiap titik mewakili 50.000 
orang miskin
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tertinggal untuk mengambil keuntungan 
dari kesempatan-kesempatan baru 
di tempat-tempat dengan kepadatan 
ekonomi yang lebih besar?
 Pembahasan kebijakan nasional 
India pada pertengahan dekade 
1970-an berfokus pada peningkatan 
pertumbuhan yang seimbang secara 
spasial untuk membangkitkan kembali 
daerah-daerah yang tertinggal dengan 
sektor keuangan yang disubsidi, 
investasi yang disubsidi, infrastruktur 
industri, dan lisensi industri preferensial. 
Program pembangunan lima tahun India 
yang terakhir mengakui kegagalan-
kegagalan dari lisensi industri dan 
inkonsistensinya dengan pertumbuhan. 
Pembahasannya saat ini lebih mengarah 
pada integrasi serta pergeseran terhadap 
peningkatan kesehatan dan pendidikan 
yang lebih baik di daerah-daerah yang 
tertinggal, bersama-sama dengan 
investasi infrastruktur antarkawasan 
yang menghubungkan daerah timur-
laut yang terpencil dengan pasar-pasar 
di seluruh India.7 Kebijakan-kebijakan 

pembangunan regional yang sama telah 
diimplementasikan di negara-negara lain 
dengan berbagai penyekatan internal 
sepanjang garis-garis agama atau etnis, 
seperti di Nigeria dan Etiopia.
 Kebijakan-kebijakan yang ditujukan 
untuk mengurangi  penyekatan-
penyekatan seperti itu telah memperkuat 
suatu kecenderungan alamiah dari orang-
orang untuk mencari tempat-tempat 
yang menawarkan peluang ekonomi 
yang lebih baik. Ambil contoh unifikasi 
Jerman yang telah banyak diteliti, yaitu 
suatu penyatuan dua perekonomian yang 
pertukaran barang dan faktornya sedikit 
serta mendorong orang-orang untuk 
bergerak dari timur ke barat. Peluang ini 
mencuat pada musim panas 1989, ketika 
orang-orang dapat meninggalkan Jerman 
Timur melalui Hungaria. Dan dengan 
runtuhnya Tembok Berlin pada tanggal 
9 November 1989, migrasi langsung 
dari Jerman Timur ke Jerman Barat 
menjadi mungkin dilakukan. Dengan 
terbukanya perbatasan itu, 800.000 
orang meninggalkan daerah timur 
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Peta �.2 Tingkat kemiskinan yang tinggi berada di bagian Timur Laut dan daerah Amazon di Brasil, tetapi rakyat miskinnya 
berkumpul di daerah-daerah sepanjang pesisir

Tingkat kemiskinan: 
persentase orang 
miskin (%)

Kepadatan kemiskinan
Setiap titik mewakili 
5.000 orang miskin

Sumber: Tingkat kemiskinan pada tingkat negara bagian oleh Phillippe g. Leite, berdasarkan Brazil Household Budget Survey (Pesquisa de Orcamentos Familiares) 2002–2003 (lihat Bank Dunia 
2007c).
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6,4–9,7
9,8–16,7
16,8–24,8
24,9–35,4
35,5–46,6

Tingkat kemiskinan: 
persentase orang miskin Kepadatan kemiskinan

Setiap titik mewakili 
50.000 orang miskin

ke daerah barat pada tahun 1989 dan 
1990. Jumlah ini sama dengan 5 persen 
dari populasi di Jerman Timur (lihat 
Kotak 8.2).8 Jelas sekali bahwa unifikasi 
Jerman mengawali suatu gerakan menuju 
kepadatan. Peristiwa ini menunjukkan 
bahwa dengan mengurangi jarak ke 
kepadatan ekonomi, kemakmuran rakyat 
meningkat, dan mobilitas tenaga kerja 
adalah mekanisme alamiah yang paling 
kuat untuk hal ini.

Negara-negara 
mengupayakan kesatuan
Banyak negara memiliki perbedaan-
perbedaan spasial dalam produksi dan 
kemiskinan, sebagian besar karena 
adanya jarak ekonomi antara daerah-
daerah yang maju dan yang tertinggal, 
sekaligus karena penyekatan-penyekatan 
akibat perbedaan politik, etnis, agama, 
dan bahasa.  Dan semua negara 
mengupayakan kesatuan, dengan cara 

mengurangi hambatan-hambatan dari 
penyekatan-penyekatan internal. Jika 
kita ulas undang-undang dasar dari 20 
negara berkembang, kita lihat bahwa 
mendukung kesatuan—mengurangi 
penyekatan-penyekatan—adalah suatu 
sasaran politik yang penting (lihat 
Kotak 8.2). Di Nigeria suatu artikel 
penting mengenai kesatuan adalah 
rakyat tidak akan didiskriminasikan 
oleh jenis kelamin, agama, tempat 
lahir, etnis, ataupun bahasa. Di India, 
Artikel 16 dari undang-undang dasarnya 
menyatakan bahwa “tidak ada seorang 
warga negara pun, hanya berdasarkan 
pada agama, ras, kasta, jenis kelamin, 
keturunan, tempat lahir, tempat tinggal 
atau sejenisnya, yang dapat dilarang 
untuk, atau didiskriminasikan untuk, 
mendapatkan jabatan atau pekerjaan 
di Negeri ini.” Untuk sebagian besar, 
undang-undang dasar tidak menjadikan 
tempat-tempat sebagai yang utama—

Peta �.3 Baik tingkat kemiskinan maupun massa kemiskinan nilainya tinggi di beberapa negara bagian yang terbelakang di 
India

Sumber: Berdasarkan estimasi angka kemiskinan tahun 2004-05 dari Komisi Perencanaan, Pemerintah India. 
Catatan: Tingkat kemiskinan dan jumlahnya di tingkat negara bagian didasarkan pada jumlah kaum urban dan rural yang miskin di tahun 2004−2005, yang dihitung dengan menggunakan garis-garis 
kemiskinan yang berbeda.

tidak ada data



32� Laporan Pembangunan Dunia 2009

KoTAK 8.2.  Integrasi Jerman: konvergensi dan konsentrasi dengan tenaga kerja yang bermobilitas

Dengan jatuhnya Tembok Berlin tahun 1989, 
migrasi langsung dari Jerman Timur ke Jerman 
Barat menjadi mungkin untuk dilakukan. 
Terbukanya perbatasan ini membuat 400.000 
orang meninggalkan bagian timur untuk 
pindah ke barat pada tahun 1989, dan pada 
tahun 1990, sekitar 5 persen dari populasi 
Jerman Timur (lihat figur di samping kiri). 
Di tahun-tahun berikutnya, pendapatan 
mulai mengalami konvergensi dan kemudian 
prosesnya melamban. Di tahun 2001, resesi 
di Jerman lagi-lagi mengakibatkan 100.000 
orang meninggalkan bagian timur untuk 
pindah ke barat. Sampai tahun 2007 lebih 
dari 1,7 juta orang telah meninggalkan bagian 
timur (dari sekitar 17 juta jiwa pada saat 
runtuhnya Tembok Berlin). 
 migrasi menyebabkan satu hasil yang 
dapat ditebak: pendapatan menjadi lebih 
setara di antara kedua daerah tersebut (lihat 
figur di samping kanan). Sementara distribusi 
pendapatan di seluruh negeri pada tahun 1992 
jelas-jelas berperilaku bimodal (memiliki dua 
puncak), dengan wilayah-wilayah di timur 

masih berada di sebelah kiri distribusinya, 
jarak ekonomi mereka ke wilayah-wilayah di 
barat telah memendek.
 Konvergensi dalam pendapatan juga 
telah memunculkan beberapa hasil yang 
mengejutkan. Hampir seluruh wilayah yang 

memiliki lebih banyak kaum perempuan muda 
ketimbang laki-lakinya adalah daerah-daerah 
yang dinamis ekonominya di Jerman, yang 
juga memiliki institusi-institusi pendidikan 
tinggi yang lebih baik (lihat peta di bawah ini). 
Di tahun 2004, dalam kelompok usia 18−29, 
hanya terdapat 90 perempuan untuk setiap 
100 laki-laki di Jerman Timur (termasuk 
Berlin). 
 mengapa para perempuan di Jerman 
Timur pindah ke daerah-daerah yang dinamis 
ekonominya, sementara para laki-laki 
tinggal di daerah-daerah tertinggal? Ada 
dua penjelasan. Pertama, para perempuan 
pada umumnya lebih berhasil di sekolah dan 
pendidikan tinggi, yang membuat mereka 
lebih mudah untuk belajar atau mencari 
pekerjaan di bagian-bagian yang lebih dinamis 
ekonominya di Jerman. Kedua, perempuan 
lebih sulit mendapatkan pekerjaan yang 
menarik di daerah-daerah yang tertinggal 
dibandingkan laki-laki, karena daerah-daerah 
tersebut biasanya didominasi oleh pekerjaan-
pekerjaan kaum laki-laki di bidang pertanian, 
manufaktur, dan konstruksi. 

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009, 
berdasarkan Kroehnert dan Vollmer 2008.
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Sumber: Federal Statistics Office of Germany.
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melainkan berfokus pada kemakmuran 
dan kesatuan rakyat (lihat Kotak 8.3).
 Ke s at u a n  t i d a k l a h  b e r a r t i 
keseragaman. Moto nasional India, 
misalnya, adalah “kesatuan dalam 
keberagaman.” Namun di banyak 
negara, para pembuat kebijakan telah 
memandang keseragaman sebagai 
cara yang utama untuk mencapai 
kesatuan. Kebijakan Uni Eropa dalam 
mengintegrasikan negara-negara anggota 
yang baru mengupayakan terciptanya 
“kohesi.” Akan tetapi kohesi—atau 
kesatuan—yang dijadikan sasaran ini 
diupayakan melalui kebijakan-kebijakan 
untuk konvergensi. Sasaran-sasaran dari 
konvergensi meliputi eliminasi disparitas-
disparitas teritorial dalam pembangunan 
ekonomi (kohesi ekonomi) dan dalam 
akses ke tenaga kerja dan pendapatan 
(kohesi sosial). “Kohesi” ini disesuaikan 
dengan kebijakan regional Uni Eropa 
(UE), yang mengalokasikan 60 persen 
dari pendanaannya untuk mendukung 
daerah-daerah yang pembangunannya 
kurang (kurang dari 75 persen PDB per 
kapita rata-rata di UE).9

 Dengan mengambil bagian sekitar 
35 persen dari pembelanjaan total Uni 
Eropa, kebijakan kohesi UE diwujudkan 
ke dalam praktiknya melalui dana-dana 
struktural (90 persen pembelanjaan) dan 
dana kohesi (10 persen sisanya). Paket 
Agenda 2000 bernilai €236 miliar, dengan 
€195 miliar untuk dana struktural; €18 
miliar untuk dana kohesi bagi Yunani, 
Irlandia, Portugal, dan Spanyol; serta 
€22 miliar untuk negara-negara anggota 
yang baru, setelah keanggotaan mereka 
disepakati pada tahun 2004.10 Sasaran dari 
Agenda 2000 mencakup pembangunan 
dan penyesuaian struktural untuk 
daerah-daerah tertinggal, pembangunan 
daerah-daerah perbatasan dan daerah-
daerah yang industrinya sedang 
mengalami kemunduran, serta adaptasi 

dan modernisasi dari sistem pendidikan 
dan pelatihan.11 Kebijakan kohesi ini 
bertujuan untuk meningkatkan kinerja 
ekonomi dari daerah-daerah tertentu 
dan membantu mereka mengejar 
ketertinggalannya dari bagian lain di 
Uni Eropa.
 Alokasi sumber daya pada skala 
ini guna mendukung integrasi mungkin 
mencerminkan preferensi-preferensi 
redistribusi dari negara-negara anggota 
(khususnya negara-negara anggota 
yang membiayainya), tetapi apakah 
kebijakan-kebijakan ini merangsang 
pertumbuhan secara keseluruhan? 
Apakah mereka membayar untuk 
jenis-jenis aset yang “salah”? Penelitian 
a kademi k  menunju k kan  b a hwa 
kebijakan-kebijakan tersebut tidak sesuai 
untuk memaksimalkan pertumbuhan 
ekonomi agregat karena mereka mencoba 
mendorong terciptanya kesetaraan 
spasial, dan bukan aglomerasi. Mereka 
juga tidak benar-benar sesuai untuk 
membuat daerah-daerah tertinggal 
dapat mengejar. Kebijakan-kebijakan 
kohesi tradisional, yang menyediakan 
infrastruktur “keras” dan bantuan 
kepada perusahaan-perusahaan, 
tampaknya sulit untuk meningkatkan 
kompetitivitas dari daerah-daerah 
tertinggal.12 Bergerak menjauh dari 
program-program ini untuk mendukung 
program-program pendidikan dan 
pembangunan institusional adalah 
langkah yang lebih baik.
 Mencoba menggunakan instrumen 
yang sama untuk melakukan dua jenis 
tantangan sekaligus (konvergensi internal 
dan eksternal) kemungkinan besar akan 
membuat kebijakan tersebut kehilangan 
fokusnya. Laporan keempat UE mengenai 
kohesi ekonomi dan sosial menyediakan 
suatu penilaian yang jujur mengenai 
konvergensi di seluruh kawasannya 
dan di dalam negara-negaranya secara 
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KoTAK 8.3.  Berbagai undang-undang mengupayakan terciptanya kesatuan, bukan keseragaman

Undang-undang berbagai negara mencerminkan 
evolusi dari wacana politik di banyak negara 
dan mendefinisikan interaksi-interaksi antara 
negara dan warga negaranya. Dengan 
mengulas singkat undang-undang 20 negara 
berkembanga kita ketahui bahwa semuanya 
menekankan kesatuan nasional sebagai suatu 
sasaran nasional yang penting. Keseragaman 
dalam hasil-hasil ekonomi di seluruh daerah 
disebut hanya dalam satu undang-undang—
yaitu di Brasil. Akses dunia ke pendidikan 
dasar dan perawatan kesehatan yang 
mendasar merupakan mandat konstitusional 
di banyak negara.
 ringkasan dari beberapa artikel 
konstitusional dari tiga negara di Afrika 
menggarisbawahi pentingnya nilai kesatuan 
nasional dan integrasi bagi masyarakat:
 Nigeria: “moto dari republik Federasi 
nigeria adalah Kesatuan dan Keyakinan, 
Perdamaian dan Kemajuan.” Artikel 15 
(2)—“Dengan demikian, integrasi nasional 
harus diupayakan secara aktif, sedangkan 
diskriminasi atas dasar tempat lahir, jenis 
kelamin, agama, status, etnis ataupun bahasa 
atau ikatan lainnya adalah terlarang.” Artikel 

15 (3)—“Untuk tujuan mewujudkan integrasi 
nasional, adalah tugas negara untuk: (a) 
menyediakan fasilitas yang memadai untuk 
dan mendorong mobilitas bebas dari orang-
orang, barang dan jasa di seluruh Federasi; 
(b) mengamankan hak-hak tinggal yang penuh 
bagi setiap warga negara di semua bagian 
Federasi ini.”
 Pantai Gading: Artikel 30—“republik 
Pantai gading akan menjadi satu dan tidak 
terpecahkan, sekuler, demokratis dan sosial. 
republik ini akan mengupayakan kesetaraan 
di hadapan hukum bagi semua orang tanpa 
pembedaan dalam hal asal-usul, ras, jenis 
kelamin atau agama. negara ini menghormati 
semua kepercayaan.” Prinsipnya adalah: 
“Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan 
untuk rakyat.”
 Uganda:  Artikel 3—“(i)  Semua 
badan negara dan rakyat Uganda harus 
mengupayakan kesatuan, perdamaian dan 
stabilitas nasional. (ii) Semua upaya ini harus 
dibuat untuk menyatukan semua rakyat 
Uganda selain pada saat yang bersamaan juga 
menghargai adanya keberagaman dalam hal 
etnis, agama, ideologi, politik, dan budaya.”

 Undang-undang Brasil berusaha 
mewujudkan pembangunan ekonomi yang 
seimbang secara regional, dengan menentukan 
beberapa panduan untuk mendorong arus modal 
ke daerah-daerah tertinggal. Pengejewantahan 
dari panduan-panduan ini pada praktiknya 
tidak menghasilkan keuntungan ekonomi 
yang diharapkan. Dan program-programnya 
sangatlah tinggi biayanya. Constitution 
Funds—suatu program pembangunan ekonomi 
regional yang terkemuka—menyediakan 
kredit bersubsidi senilai lebih dari $10 miliar 
antara 1990 dan 2002 untuk membantu 
perusahaan-perusahaan yang bertempat di 
daerah-daerah tertinggal. Seberapa tidak 
efektifnya intervensi-intervensi ini dievaluasi 
di bagian lain dalam bab ini.

 

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009; 
berdasarkan ulasan mengenai undang-undang dari 20 negara 
berkembang.
a. negara-negaranya adalah Argentina, Bolivia, Brasil, 
Kolombia, dan meksiko (Amerika Latin); Pantai gading, 
ghana, nigeria, dan Uganda (Afrika); Bangladesh, India, 
nepal, dan Pakistan (Asia Selatan); Kazakhstan, Polandia, 
dan Federasi rusia (Asia Tengah dan Timur); Cina, Indonesia, 
dan Filipina (Asia Timur dan Pasifik); serta Republik Arab 
mesir (Timur Tengah dan Afrika Utara).

tersendiri.13 Antara tahun 1995 dan 
2004, terdapat kecenderungan dari 
konvergensi agregat di UE, dengan 
negara-negara anggota yang baru, 
dengan angka PDB per kapita yang 
rendah, tumbuh lebih cepat daripada 
rata-rata UE-27. Akan tetapi pada 
tingkat regional dalam Nomenclature 
of Territorial Units for Statistics (NUTS) 
2 yang lebih terpecah-pecah—daerah-
daerah subnasional yang lebih besar 
daripada satuan-satuan administratif 
di kebanyakan negara—hasil-hasilnya 
menunjukkan rendahnya efektivitas dari 
intervensi berarah dalam meningkatkan 
kinerja ekonomi dari daerah-daerah 
tertinggal. Untuk negara-negara UE-15 
yang lebih makmur, jumlah penduduk di 
kawasan-kawasan tertinggal tetap relatif 
sama, yaitu 32 juta, sekitar 8 persen dari 

total. Ketika kita memperhitungkan 
negara-negara anggota barunya, 
terdapat suatu konvergensi internasional 
dalam pendapatan per kapita. Namun 
konsentrasi dari produksi ekonomi di 
dalam negara-negara anggota—baru 
dan lama—telah meningkat, dipimpin 
oleh kekuatan-kekuatan pasar yang 
mendorong pertumbuhan ekonomi yang 
lebih cepat di daerah-daerah majunya. 
Ternyata pendapatan per kapita di 
beberapa daerah di beberapa negara 
anggota yang baru—Bratislavský kraj di 
Republik Slovakia, Közép-Magyarország 
di Hungaria, Mazoweickie di Polandia, 
dan Zahodna Slovenija di Slovenia—
telah meningkat menjadi lebih dari 75 
persen rata-rata UE.
 Irlandia mengambil pendekatan 
yang berbeda dalam memanfaatkan 
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dana-dana UE. Alih-alih mencoba 
menggunakan dana-dana UE untuk 
mengejar ketertinggalan internasional 
dan untuk menyebarkan produksi 
ekonomi secara domestik, Irlandia 
berfokus hanya pada satu sasaran—
pertumbuhan ekonomi nasional. Dari 
salah satu negara termiskin di Eropa, 
Irlandia kini merupakan salah satu 
negara terkaya (lihat Kotak 8.4). Antara 
tahun 1991 dan 1998, Irlandia hanyalah 
salah satu kawasan untuk tujuan-tujuan 
dalam dukungan Objective One dari 
UE.14 Ketika telah melewati batas 75 
persen itu, di bulan Juli 1999, Irlandia 
membentuk dua “dewan” regional—
Border-Midland-Western dan Southern-
Eastern. Akan tetapi konsentrasi spasial 
dari produksi ekonomi telah meningkat 
di Irlandia, relatif terhadap Yunani, 
Portugal, dan Spanyol, tiga negara kohesi 
lainnya.15 

Sebuah kerangka 
kerja kebijakan untuk 
mengintegrasi daerah-
daerah maju dengan daerah-
daerah tertinggal
Orang-orang  menc ar i  p e luang , 
dan negara-negara mengupayakan 
kesatuan. Kebijakan-kebijakan yang 
mengintegrasikan daerah-daerah 
maju dengan daerah-daerah tertinggal 
dapat membantu keduanya. Bagian ini 
membahas suatu kerangka kerja yang 
dapat memandu pembuatan kebijakan. 
Kerangka kerja ini mengajukan suatu 
kombinasi yang terkalibrasi dari 
institusi, infrastruktur, dan insentif 
untuk menjawab tantangan-tantangan 
domestik dari kepadatan, jarak, dan 
penyekatan. Jika digunakan dengan 
baik, kombinasi dari berbagai upaya ini 
dapat membantu negara-negara meraih 
keuntungan ekonomi dari meningkatnya 
konsentrasi aktivitas ekonomi, dan juga 

imbalan-imbalan sosial, politik, dan 
ekonomi yang terkait dengan konvergensi 
standar hidup antara daerah-daerah 
maju dan daerah-daerah tertinggal. 
 Para pembuat keputusan, yang 
terkadang memandang konsentrasi 
ekonomi tidak konsisten dengan 
kesetaraan spasial dalam standar hidup, 
telah mencoba untuk mengurangi 
konsentras i  mela lui  inter vensi-
intervensi yang bersasaran spasial. 
Banyak pemerintahan yang memerangi 
ke ku at an - ke ku at an  p a s ar  y ang 
mendorong terciptanya konsentrasi 
orang-orang di tempat-tempat yang 
padat ekonominya. Program transmigrasi 
Indonesia mencoba untuk merelokasi 
orang-orang dari pulau Jawa yang sangat 
padat penduduk ke daerah-daerah yang 
jarang penduduknya yaitu Kalimantan, 
Papua, Sulawesi, dan Sumatra. Pada 
puncaknya antara tahun 1979 dan 
1984, 535.000 keluarga atau sekitar 2,5 
juta orang direlokasikan. Sasarannya 
adalah mendukung “pembangunan 
demograf is  yang seimbang” dan 
mengurangi kemiskinan dengan cara 
memberikan lahan dan peluang ekonomi 
baru bagi orang-orang yang miskin dan 
tidak memiliki lahan. Namun program 
tersebut hampir tidak mengurangi 
populasi di Jawa sama sekali, sementara 
biayanya yang tinggi juga tidak mampu 
mengatasi kemiskinan di kalangan kaum 
migrannya.16 
 S ep enu hnya  menganda l kan 
intervensi-intervensi yang bersasaran 
spasial adalah suatu kesalahan umum. 
Akan jauh lebih baik jika mengandalkan 
institusi-institusi yang kerjanya jauh 
lebih tenang. Di Prancis, konsentrasi 
massa ekonomi dan konvergensi 
pendapatan siap pakai antara daerah-
daerah yang maju dan yang tertinggal 
telah terjadi bersamaan, menghasilkan 
suatu “efek gunting” dalam geografi dari 
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KoTAK 8.4.  Satu instrumen untuk satu sasaran: Irlandia menggunakan dana UE untuk konvergensi 
internasional

Antara 1977 dan 2000, PDB per kapita 
Irlandia tumbuh dari 72 persen dari rata-rata 
Ue menjadi 116 persen. Ada apa di balik 
kesuksesan Irlandia ini?
 Sejak bergabung di Uni eropa tahun 
1973, Irlandia mendapatkan kira-kira €17 
miliar dalam Dana Struktural dan Kohesi Ue 
hingga akhir tahun 2003. Dalam dua tahap 
pertama dari pendanaan Ue, seluruh negara 
ini diklasifikasikan sebagai daerah objective 
one. Antara 1993 dan 2003 dana kohesi ini 
membiayai 120 proyek infrastruktur yang 
memakan biaya sekitar €2 miliar.a Pemilihan 
proyek-proyeknya didasarkan pada rancangan 
pembangunan nasional, yang berfokus pada 
investasi dalam infrastruktur ekonomi yang 
merangsang pertumbuhan ekonomi nasional 
jangka panjang. Hal-hal yang termasuk di 
dalamnya adalah investasi di daerah-daerah 
maju dan investasi dalam menghubungkan 
daerah-daerah yang tertinggal dengan yang 
maju seperti m50 (Dublin ring road), m1 
(Dublin-Belfast), dan perbaikan-perbaikan di 
n4 (Dublin-Sligo), n7 (Dublin-Limerick), dan 
n11 (Dublin-rosslare). 
 Bangsa Irlandia juga berinvestasi dalam 
pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran 
seumur hidup di seluruh Irlandia untuk 
memberikan lingkungan bisnis yang baik 
di seluruh negeri kepada investor. Dengan 
angkatan kerjanya yang terampil dan logistik 
yang baik, Irlandia telah menjadi tujuan yang 
populer bagi perusahaan-perusahaan Amerika 
yang ingin menjangkau pasar-pasar di eropa. 
Di tahun 2004, perusahaan-perusahaan 

Amerika yang berbasis di Irlandia mengekspor 
barang dan jasa senilai $55 miliar, yang 
sebagian besarnya ditujukan untuk eropa. 
 Konvergensi yang cepat di Irlandia 
ke arah pendapatan dari negara-negara 
yang memimpin eropa disertai juga oleh 
meningkatnya konsentrasi spasial dari 
aktivitas ekonomi. Dibandingkan negara 
kohesi lainnya—yunani, Portugal, dan 
Spanyol—konsentrasi ekonomi di Irlandia 
naik jauh lebih cepat (lihat figur di bawah 
ini). namun pendapatan per kapitanya juga 
tumbuh lebih cepat. Di tahun 1997 yunani, 
Irlandia, dan Spanyol memiliki pendapatan 
per kapita sekitar $9.000; Portugal sekitar 
$6.000. Pada tahun 2002, pendapatan di 
Portugal kira-kira $11.000, sementara di 

yunani dan Spanyol mendekati $15.000. 
Pendapatan per kapita Irlandia telah naik 
menjadi $27.500.
 Sekarang, hampir seluruh kawasan di 
negara-negara anggota yang baru di eropa 
Timur berhak mendapatkan dukungan finansial 
dari Uni eropa. mereka harus mencontoh dari 
orang-orang Irlandia: menggunakan dana 
ini untuk konvergensi internasional dan 
bukan—hingga tahapan-tahapan akhir—untuk 
pertumbuhan ekonomi yang seimbang secara 
spasial di dalam perbatasan negaranya.

Sumber: Dall’erba 2003, Tim Laporan Pembangunan Dunia 
2009.
a. National Development Plan (NDP) Irlandia, 2000−2006.
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Seiring pendapatan di Irlandia tumbuh dengan cepat, konsentrasi ekonomi 
dalam negerinya juga meningkat

Logaritma natural dari variansi

Sumber: Dall’erba 2003, Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.

produksi dan pendapatan siap pakai 
(lihat Figur 8.1).17 Dampaknya tampak 
tidak didorong oleh intervensi yang 
berfokus secara spasial, melainkan oleh 
pajak penghasilan progresif, keamanan 
sosial, dan tunjangan pengangguran, 
yang sifatnya “universal” atau buta 
secara spasial. Meskipun ruang tidak 
diperhitungkan secara eksplisit dalam 
kebijakan-kebijakan seperti itu, dampak-
dampak serta hasil-hasilnya dapat 

berbeda jauh di berbagai lokasi yang 
berbeda. Sebagai dasar dari integrasi 
ekonomi, “institusi-institusi” seperti 
itu menangkap manfaat-manfaat dari 
konsentrasi produksi secara spasial 
dan menimbulkan konvergensi dalam 
standar hidup.
 Bahkan di UE secara keseluruhan, 
ketidaksetaraan yang meningkat dari 
pendapatan pasar antara 1985 dan 1995 
dapat dipulihkan sebagian oleh kebijakan 



Kesatuan, Bukan Keseragaman 333

pajak progresif dan kebijakan transfer. 
Peningkatan dalam pendapatan tenaga 
kerja terampil dimoderasi oleh pajak 
yang lebih tinggi, dan mereka yang tidak 
terampil dibantu oleh transfer.18 Begitu 
pula, struktur pajak progresif di Amerika 
Serikat (AS) mengurangi disparitas 
dalam pendapatan siap pakai di seluruh 
negara bagian, sementara produksi 
menjadi lebih terkonsentrasi, kendati 
pengaruhnya sangat beragam dalam 
waktu yang berbeda, karena kebijakan-
kebijakan pemerintah berubah (lihat 
Kotak 8.5).
 Pengalaman UE dan AS dalam 
mengatasi kesetaraan spasial dengan 
sistem pajak spasial adalah sesuatu yang 
perlu dicontoh. Kaum skeptis mungkin 
menentangnya dengan berpendapat 
bahwa cakupan dari sistem pajak ini 
tergolong rendah di negara-negara 
berkembang dan bahwa administrasi 
pajak yang lemah serta tersebar luasnya 
informalitas dalam perekonomiannya 
akan mengurangi manfaat-manfaat 
potensial dari pajak progresif. Akan 
tetapi perlu diingat bahwa sekitar satu 
abad lampau, ketika sistem pajak ini 
mulai diperkenalkan, Amerika Serikat 
menunjukkan banyak atribut dari 
negara berkembang di masa sekarang. 
Populasinya kebanyakan rural, dengan 
hanya 28 persennya tinggal di daerah-
daerah metropolitan pada tahun 1910.19 
Upah adalah $0,72 per jam dalam industri 
mobil tahun 1925.20 Cakupan pajak dan 
pendapatannya rendah, dengan hanya 10 
persen dari rumah tangga yang mengisi 
laporan pajak mereka tahun 1916; 
sekarang ini rasionya adalah 93 persen.
 Suatu bukti dari negara-negara 
berkembang menunjukkan fakta bahwa 
redistribusi pendapatan melalui suatu 
sistem pajak progresif adalah sesuatu 
yang sulit, dan bahwa penentuan sasaran 

dari pembelanjaan berdasarkan tingkat 
pendapatan perorangan atau rumah 
tangga dan tingkat pajak rata-rata 
adalah lebih penting untuk distribusi 
penghasilan pasca-transfer. Oleh 
karena itu, sistem pajak proporsional 
yang hasilnya tinggi mungkin akan 
menghasilkan dampak penyetaraan 
yang lebih besar daripada sistem pajak 
progresif yang hasilnya rendah.21 Akan 
tetapi tidak banyak justifikasi bagi negara-
negara berpendapatan menengah-atas 
jika mereka tidak mempertimbangkan 
untuk menjalankan sistem-sistem yang 
buta secara spasial.
 Pajak dan kebijakan transfer yang 
buta secara spasial akan membentuk 
landasan dari kebijakan publik untuk 
mengintegrasikan negara secara 
spasial dan membantunya mengambil 
keuntungan dari konvergensi dan 
konsentrasi. Akan tetapi kebijakan-
kebijakan ini mungkin tidak memadai. 
Bergantung pada kondisi-kondisinya, 
negara-negara memerlukan instrumen-
instrumen yang lebih beragam untuk 
integrasi domestik. Tantangan dari 
integrasi ekonomi dapat dilihat sebagai 
tantangan untuk mengurangi jarak 
antara  orang-orang—khususnya 
rakyat miskin—dan peluang ekonomi. 
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Figur �.1 Prancis mendapatkan keuntungan dari naiknya konsentrasi 
produksi ekonomi dan turunnya disparitas spasial dalam pendapatan siap 
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Sumber: martin 2005.
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KoTAK 8.5.  Pajak untuk melawan ketidaksetaraan spasial? Sistem pajak penghasilan pemerintah 
federal AS

Suatu sistem pajak penghasilan progresif 
di AS telah mengurangi ketidaksetaraan 
dalam pendapatan masyarakat. Dampak 
yang tidak disangka-sangkanya adalah 
mengurangi ketidaksetaraan pendapatan di 
berbagai negara bagian. Ini menunjukkan 
bahwa kebijakan yang buta secara spasial 
dapat menjadi suatu instrumen yang tajam 
untuk mengurangi berbagai ketidaksetaraan 
spasial.
 Data dari Internal revenue Service 
menunjukkan seberapa banyak pajak 
penghasilan telah mengurangi ketidaksetaraan 
spasial. Untuk melihatnya, pertama-tama, 
penghasilan sebelum pajak dari persentil 
teratas para pembayar pajak di setiap negara 
bagian dibagi dengan pendapatan perorangan 
di AS, sebagaimana diterbitkan oleh Bureau 
of economic Analysis. Berikutnya, rasio 
penyebaran pendapatan yang sama ini dihitung 
dengan menggunakan penghasilan setelah 

pajak. Kemudian, dihitunglah penurunan 
dalam persentase antara rasio penghasilan 
sebelum pajak dan rasio penghasilan setelah 
pajak untuk dua kelompok yang masing-
masing terdiri atas 10 negara bagian: yang 
pertama mencatat penghasilan sebelum 
pajak yang tertinggi (Kelompok 1), dan yang 
kedua adalah yang terendah (Kelompok 2).a 
Figur di sini menunjukkan perubahan dalam 
perbedaan penghasilan setelah pajak antara 
negara-negara bagian terkaya dan termiskin. 
Diakibatkan langsung oleh perpajakan, hal ini 
menunjukkan bahwa sistem perpajakan AS 
telah membantu mengurangi ketidaksetaraan 
pendapatan di berbagai negara bagian selama 
satu abad terakhir, bahkan melebihi perkiraan 
yang paling antusias sekalipun.
 Tidak pernah terjadi sebelumnya 
tingkat pajak melampaui tingkat pajak tahun 
1918, pada 77 persen untuk membiayai 
perang. Setelah Perang Dunia I, tingkat pajak 

menurun. Diturunkan ke 24 persen pada 
tahun 1929, tingkat pajak untuk penghasilan 
terbesar naik lagi selama masa Depresi Besar 
(−26 persen di tahun 1940 versus −7 persen 
di tahun 1930 untuk Kelompok 1). Ketika 
Kongres mulai menahan pembayaran upah 
dan memperkenalkan sistem pajak per kuartal 
selama Perang Dunia II, sistem pajak progresif 
mulai dijalankan. Akan tetapi dampak-dampak 
yang mengurangi ketidaksetaraan ini mulai 
meluruh antara tahun 1950 dan 1970. 
Kenaikan yang singkat dalam dampak-
dampak ini selama akhir 1970-an diikuti oleh 
penurunan pada 1980-an dan 1990-an.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
a. meskipun kedua kelompok termasuk ke dalam 1 persen 
terkaya dari negara bagian masing-masing, ingat bahwa ada 
perbedaan yang tajam dari satu negara bagian ke negara 
bagian yang lain. Di tahun 1940, misalnya, penghasilan 
sebesar $47.000 membuat seseorang dikelompokkan 
sebagai 1% terkaya di mississippi, tetapi di District of 
Columbia, ia hanya masuk 10% terkaya.
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Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009, berdasarkan analisis estelle Sommelier.

10 negara bagian AS dengan tingkat penghasilan sebelum pajak yang tertinggi (dalam persentil teratas)
10 negara bagian AS dengan tingkat penghasilan sebelum pajak yang terendah (dalam persentil teratas)

Tanpa fokus spasial yang eksplisit, pajak penghasilan federal AS telah mengurangi ketidaksetaraan spasial

Persentase penurunan dalam ketidaksetaraan karena pajak

Sepuluh negara 
bagian terkaya 
mengumpul ke nilai 
rata-rata 3 kali 
lebih cepat daripada 
10 negara bagian 
termiskin.

menaiknya 
tingkat pajak 
selama masa 
Depresi Besar

menjembatani perbedaannya setelah 
Perang Dunia II

Pemerintah menaikkan pajak untuk kelompok terbawah

Kepadatan penduduk yang salah 
tempat ,  dan ha langan-halangan 
terhadap mobilitas dari para pekerja dan 
pengusaha (usahawan) antara daerah-
daerah yang maju dan yang tertinggal 

akibat adanya penyekatan internal, 
membuat tantangannya semakin rumit.
 Secara umum, suatu kerangka 
kerja kebijakan untuk integrasi ekonomi 
meliputi hal-hal berikut:
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•	 Institusi  (kebijakan-kebijakan 
yang buta secara spasial). Istilah 
ini  digunakan di  s ini  untuk 
mengelompokkan kebijakan-
kebijakan yang tidak dirancang secara 
eksplisit dengan pertimbangan-
pertimbangan spasial, tetapi yang 
memiliki dampak-dampak dan hasil-
hasil yang mungkin berbeda-beda 
di lokasi yang berbeda. Termasuk di 
dalamnya adalah kebijakan nasional 
seperti sistem pajak penghasilan, 
hubungan fiskal antarpemerintahan, 
serta tata kelola pasar tanah dan pasar 
perumahan, dan juga pendidikan, 
layanan kesehatan, air dan sanitasi, 
serta berbagai inisiatif pemerintah 
lainnya.

•	 Infrastruktur (kebijakan-kebijakan 
yang  menghubungkan secara 
spasial). Istilah ini digunakan di 
sini sebagai rujukan singkat untuk 
meliputi semua investasi yang 
menghubungkan tempat-tempat 
dan memberikan layanan bisnis 
dasar, seperti transportasi umum 
dan listrik. Termasuk di dalamnya 
adalah pembangunan jalan tol 
dan rel kereta antarkawasan untuk 
mendorong perdagangan barang—
serta meningkatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk 
meningkatkan arus informasi dan 
ide.

•	 Insentif (kebijakan-kebijakan yang 
terfokus secara spasial). Istilah ini 
digunakan di sini untuk mencakup 
upaya-upaya dengan sasaran 
yang spasial untuk merangsang 
pertumbuhan ekonomi di daerah-
daerah tertinggal. Termasuk di 
dalamnya adalah subsidi investasi, 
potongan pajak, regulasi lokasi, 
pembangunan infrastruktur lokal, 
dan reformasi iklim investasi yang 

bersasaran, seperti regulasi khusus 
untuk zona pemrosesan ekspor.

 Instrumen-instrumen untuk 
integrasi ini—institusi, infrastruktur, dan 
insentif—mencakup berbagai kebijakan, 
baik yang universal hingga yang 
bersasaran geografis. Masing-masing 
kategori ini dapat mencakup pajak, 
pembelanjaan publik, dan regulasi.
 Geografi fisis yang keras pada 
u mu m ny a  m e n i ng k at k an  j ar a k 
ekonomi, mengurangi perdagangan 
barang dan jasa serta arus tenaga 
kerja, modal, dan informasi, sehingga 
layanan-layanan umum semakin sulit 
disampaikan. Di Papua Nugini, yang 
sistem transportasinya terfragmentasi 
oleh bentuk permukaan tanahnya yang 
berbukit-bukit, waktu tempuh rata-rata 
dari suatu komunitas rural ke jalan 
yang terdekat adalah dua setengah jam, 
dan ke tempat pemerintahan terdekat 
adalah lebih dari tiga jam.22 Di bagian-
bagian Peru yang lebih berbukit-bukit, 
cakupan infrastruktur publiknya sangat 
rendah, sehingga tingkat kemiskinannya 
menjadi lebih tinggi.23 Tempat-tempat 
lain seperti Zonas Extremas di Cile, 
Cina bagian barat, Mesir Atas, bagian 
luar dari Nepal, dan Rusia bagian timur 
laut. Oleh karena kondisi-kondisi yang 
keras, tingkat kemiskinan dapat menjadi 
cukup tinggi di daerah-daerah ini. Akan 
tetapi karena alasan-alasan yang sama itu 
pula, tidak banyak orang yang tinggal di 
daerah-daerah ini, kecuali jika dicegah 
oleh kebijakan pemerintah atau alasan 
sosiopolitik, atau dibujuk untuk tetap 
tinggal oleh insentif.  
 Integrasi mengurangi jarak ekonomi 
antara daerah-daerah yang tertinggal 
dan tempat-tempat yang lebih dinamis. 
Beberapa inisiatif yang paling sukses, 
yang menyeimbangkan efisiensi ekonomi 
dengan kelayakan politik, disesuaikan 
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dengan berbagai kondisi negara. Kondisi-
kondisi yang paling penting adalah 
kepadatan penduduk di daerah-daerah 
tertinggal dan sejauh mana penyekatan 
domestik memperlemah kekuatan-
kekuatan pasar. Ketika tidak banyak 
orang yang tinggal di daerah-daerah 
tertinggal, seperti di Rusia bagian timur 
laut, kebijakan-kebijakan integrasinya 
harus berbeda dengan tempat-tempat 
seperti Brasil bagian timur laut, di 
mana daerah-daerah tertinggalnya 
sangat padat penduduk. Ketika daerah-
daerah yang maju dan yang tertinggal 
sama-sama memiliki satu bahasa dan 
adat-istiadat, seperti di Brasil dan Cina, 
maka kebijakan-kebijakan integrasinya 
tidak perlu berupaya terlalu keras 
dibandingkan di daerah-daerah di mana 
terdapat perbedaan-perbedaan bahasa, 
suku, atau agama yang memisahkan satu 
bagian dari negara itu dengan bagian 
lainnya, seperti di India atau Nigeria.
 Di Brasil, jarak antara bagian 
timur laut yang tertinggal dengan 
bagian tenggara yang maju itu disertai 
dengan tingginya kepadatan penduduk 
di daerah-daerah timur laut pesisir. 
Akan tetapi orang-orang Nordestinos 
telah memperoleh kesempatan dengan 
cara berpindah ke bagian tenggara yang 
dinamis. Sebanyak 4 juta penduduk 
Greater Sao Paulo adalah Nordestinos.24 
Ini menunjukkan tingginya kepadatan 
penduduk di bagian timur laut dan 
hebatnya kekuatan pasar dari mobilitas 
tenaga kerja, yang dimungkinkan oleh 
faktor-faktor seperti bahasa yang sama 
dan identitas kebangsaan yang kental.
 Ingat kembali peta India, di mana 
daerah-daerah tertinggalnya memiliki 
massa kemiskinan yang tinggi dan 
juga tingkat kemiskinan yang tinggi 
(lihat Peta 8.3). Mengintegrasikan 
daerah-daerah ini sangat menantang, 
terutama ketika pengelompokan-

pengelompokan geografis merefleksikan 
perbedaan-perbedaan etnis, bahasa, atau 
sosial.25 Pembangunan ekonomi dan 
perdagangan antarkawasan telah terbukti 
cukup menantang karena geografi 
ekonomi dan geografi alamnya, tetapi 
pergerakan orang-orang keluar dari 
daerah-daerah ini telah terbatas, karena 
adanya preferensi untuk orang-orang 
setempat dan diskriminasi terhadap 
kelompok-kelompok tertentu (lihat Bab 
5). Kekuatan pasar dari mobilitas faktor 
telah dilemahkan oleh penyekatan-
penyekatan sosial dan politis yang 
internal—misalnya adalah kekerasan 
yang dialami oleh para pekerja dari Bihar 
di bagian-bagian yang lebih makmur 
di India. Di negara-negara seperti itu, 
tantangan integrasinya harus dapat 
mengatasi jarak ekonomi, kepadatan 
yang salah tempat, dan penyekatan 
domestik.
 Menggunakan dimensi-dimensi 
spasial dari jarak, kepadatan, dan 
penyekatan, untuk mencirikan kondisi-
kondisi di suatu negara, taksonomi yang 
dapat kita gunakan dapat dikembangkan 
untuk membantu negara-negara 
menyesuaikan kebijakan-kebijakan 
integrasi mereka dengan kondisi geografi 
ekonominya yang spesifik. Setidaknya 
kita dapat membedakan negara-negara 
menjadi tiga kelompok besar:
•	 Tipe 1 :  negara-negara dengan 

daerah-daerah tertinggal yang jarang 
penduduknya.

•	 Tipe 2: negara-negara kesatuan 
dengan daerah-daerah tertinggal 
yang padat penduduknya.

•	 Tipe  3 :  negara-negara  yang 
terpecah-belah dengan daerah-
daerah tert inggal  yang padat 
penduduknya.

 Taksonomi ini dapat mencirikan 
daerah-daerah tertinggal di sebagian 
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besar negara, tetapi kita memerlukan dua 
persyaratan terlebih dahulu. Pertama, 
daerah-daerah tertinggal di beberapa 
negara mungkin cukup heterogen 
sehingga sulit untuk mengelompokkan 
mereka ke dalam salah satu tipe ini 
dengan tepat. Di Thailand, bagian 
timur lautnya sangat padat penduduk 
dan jauh dari daerah ibu kota yang 
padat secara ekonomi, tetapi bagian 
selatannya yang penduduknya jarang 
merupakan tempat tinggal kaum Islam 
minoritasnya. Di India, daerah timur 
lautnya yang tertinggal penduduknya 
jarang, sementara daerah-daerah 
tertinggal di India tengah dihuni oleh 
sekitar dua pertiga rakyat miskin di 
India. Kedua, negara-negara yang 
dikelompokkan sebagai Tipe 1 (dengan 
daerah-daerah tertinggal yang jarang 
penduduknya) dapat dipersatukan 
atau dipisahkan secara spasial. Akan 
tetapi strategi-strategi untuk integrasi 
di dua tipe negara ini—negara kesatuan 
dengan daerah tertinggal yang jarang 
penduduknya seperti Rusia, atau negara 
yang terpecah-belah dengan daerah 
tertinggal yang jarang penduduknya, 
seperti Filipina—tidak akan berbeda. 

Satu instrumen per dimensi
Institusi untuk mengatasi jarak. Di 
negara-negara dengan daerah tertinggal 
yang jarang penduduknya, tantangan 
integrasinya yang terutama adalah 
mengurangi jarak ekonomi. Kebijakan-
kebijakan yang universa l—buta 
secara spasial dalam rancangannya 
dan menyeluruh dalam cakupannya—
dapat mengemban tugas dari integrasi 
ekonomi yang berhasi l .  Negara-
negara berkembang dalam kategori ini 
mencakup Cile, Cina, Ghana, Indonesia, 
Kenya, Meksiko, Mongolia, Kazakhstan, 
Rusia, Sri Lanka, Uganda, dan Vietnam. 
Sasaran utama dari kebijakan-kebijakan 

ini haruslah mengembangkan aset-aset 
portabel yang dapat membantu orang-
orang bermigrasi ke tempat-tempat 
yang memiliki peluang ekonomi. Sebagai 
contoh, ketika Rusia bergerak lebih jauh 
dari rancangan menuju ke pasar, negara 
ini harus mengatasi kebijakan-kebijakan 
warisannya yang mengindustrialisasikan 
teritorinya yang sangat luas. Bahkan 
hingga hari ini, jutaan orang disubsidi 
untuk tinggal di tempat-tempat yang 
“dingin” dan terisolasi di bagian timur 
laut (lihat Peta 8.4), di mana mereka 
tidak diuntungkan dari peluang-peluang 
ekonomi yang baru di daerah-daerah 
dinamis di bagian barat.26

 Mengoreksi distorsi-distorsi pasar 
lahan, menghapuskan larangan-larangan 
dalam mobilitas, dan menyediakan 
layanan dasar seperti pendidikan, 
kesehatan, air, dan sanitasi, haruslah 
menjadi prioritas kebijakan yang 
universal. Biaya-biaya yang terkait dengan 
penjualan lahan—termasuk biaya-biaya 
komisi, survei, dan transfer—dapat 
membuat jual beli tanah terlalu mahal. 
Di Rusia, biaya untuk melakukan survei 
sendiri ini sama dengan upah minimum 
untuk dua tahun. Biaya-biaya ini dapat 
memperlambat migrasi dengan cara 
mengurangi kemampuan orang-orang 
yang tidak terlalu kaya untuk berjual-
beli tanah.27 Sistem registrasi rumah 
tangga di Cina (sistem hukou) telah 
menjadi suatu rintangan bagi migrasi 
rural-urban. Tidak adanya hukou di 
daerah urban berarti para migran 
tidak berhak mendapatkan pendidikan 
umum atau tunjangan kesehatan. Hal 
ini dapat menyebabkan perbedaan 
upah yang besar dari satu kawasan ke 
kawasan lain. Penelitian baru-baru 
ini menunjukkan bahwa mengurangi 
rintangan-rintangan bagi mobilitas 
akan mengalokasikan kembali tenaga 
kerja di berbagai daerah, mengurangi 
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perbedaan upah, dan menurunkan 
ketidaksetaraan pendapatan.28 Akan 
tetapi, manfaat-manfaatnya bergantung 
pada respons dari pasar perumahan 
urban terhadap permintaan tambahan 
dari para pendatang baru. 
 Beberapa negara dapat memiliki 
daerah-daerah tertinggal yang jarang 
penduduknya dan juga penyekatan-
penyekatan domest ik .  Di  L aos , 
heterogenitas etnis mungkin membuat 
mobilitas tenaga kerjanya kurang. 
Vientiane, daerah majunya, memiliki 
tingkat kemiskinan yang relatif rendah, 
sementara di provinsi-provinsi di bagian 
utara dan selatan tingkat kemiskinannya 
lebih tinggi (lihat Peta 8.5). Akan tetapi 
penduduk miskinnya lebih tersebar 
cukup merata di seluruh negara tersebut. 
Dalam kasus seperti itu, sebagian besar 
dari respons kebijakannya haruslah 
tetap netral secara spasial, dengan 
upaya-upaya khusus ditujukan untuk 
memastikan akses yang sama ke layanan 
umum bagi masyarakat di daerah-daerah 
ini. Afghanistan dan Tajikistan adalah 
contoh negara lainnya yang memiliki 
penyekatan dan daerah-daerah tertinggal 
yang jarang penduduknya.

 Negara-negara lain mungkin 
memiliki daerah-daerah tertinggal yang 
jarang penduduknya dan terpecah-belah. 
Di Indonesia, negara yang sebenarnya 
suatu kesatuan, tempat-tempat seperti 
Aceh dianggap sebagai daerah-daerah 
ter t ingga l ,  dengan penyekatan-
penyekatan yang memperlemah 
mobilitas modal dan tenaga kerja. 
Para pembuat kebijakan mungkin 
tergoda untuk memberikan insentif 
ekonomi bagi perusahaan-perusahaan 
yang ada di daerah-daerah ini untuk 
mengompensasi kurangnya mobilitas 
faktor, tetapi risiko yang muncul dengan 
itu adalah munculnya kantong-kantong 
pembangunan dan semakin dalamnya 
penyekatan-penyekatan yang sudah 
ada. Risiko ini perlu dipertimbangkan, 
tentunya. Alih-alih demikian, inisiatif 
yang mendukung integrasi ekonomi 
dengan cara meningkatkan mobilitas 
faktor mungkin akan lebih cocok untuk 
alasan-alasan ekonomis dan politis. 
Contoh-contohnya adalah program-
program yang bersasaran secara spasial 
untuk meningkatkan pendidikan 
dan legislasi kesetaraan kesempatan 
untuk memastikan bahwa para pekerja 
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Peta �.4 Di Federasi Rusia, kepadatan penduduk tertinggi terjadi di bagian barat yang ekonominya aktif dan iklimnya lebih 
hangat, tetapi suatu warisan komunis telah membuat orang-orang tetap tinggal di daerah-daerah pedalaman yang dingin

Populasi per km2 Derajat Celsius

membeku secara musiman
Terdapat salju abadi

Sumber: Kepadatan penduduk: Fay, Felkner, dan Lall 2008; Ketebalan es: national Snow and Ice Data Center 2007.
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dari daerah-daerah tertinggal tidak 
menghadapi  diskr iminasi  pasar 
tenaga kerja di bagian-bagian lain di 
Indonesia.
 Institusi dan infrastruktur untuk 
mengatasi jarak dan kepadatan. Ketika 
jarak disertai oleh tingginya kepadatan 
penduduk di daerah-daerah tertinggal, 
maka diperlukan juga infrastruktur 
yang konektif secara spasial. Negara-
negara dalam kategori ini di antaranya 
Bangladesh, Brasil, Kolombia, Republik 
Arab Mesir, Thailand, dan Turki. Isolasi 
dari pasar-pasar dalam bagian-bagian 
negara tersebut (atau dunia) yang lebih 
dinamis dapat mengurangi kesejahteraan 
konsumen, karena para penduduk 
menghadapi harga-harga yang tinggi 
akibat fragmentasi pasar, sedangkan 
para pekerja dan produsen memiliki 
akses ke pasar yang kurang baik. Pada 
prinsipnya, investasi infrastruktur yang 
menghubungkan daerah-daerah yang 
jauh ke pasar-pasar akan meningkatkan 
baik kesejahteraan konsumen maupun 
efisiensi produksi.
 Dengan konsentrasi kaum miskin 
yang cukup tinggi di daerah-daerah 
tertinggal, institusi yang buta secara 
spasial, yang mendorong mobilitas 
tenaga kerja dan modal serta yang 
memastikan penyediaan layanan dasar, 
harus dibantu oleh kebijakan-kebijakan 
untuk meningkatkan akses para 
usahawan di daerah-daerah tertinggal 
ke pasar-pasar. Meskipun migrasi 
akan membantu dalam efisiensi dan 
pemerataan spasial, dengan banyaknya 
kaum misk in  d i  daerah-daerah 
tertinggal, hal ini akan memakan 
waktu yang cukup lama (lihat Bab 5). 
Hubungan-hubungan infrastruktural 
yang lebih baik antara daerah-daerah 
yang tertinggal dan yang maju, dengan 
cara meningkatkan akses pasar, akan 
membuat beberapa aktivitas dapat 

berkembang di daerah-daerah tertinggal. 
Hubungan-hubungan tersebut dapat 
meningkatkan konsentrasi aktivitas 
ekonomi di daerah-daerah yang maju, 
karena perusahaan-perusahaan yang 
menghargai keuntungan-keuntungan 
aglomerasi kini akan mampu melayani 
pasar-pasar di daerah-daerah tertinggal 
dari jauh (lihat Bab 6). Aktivitas-aktivitas 
yang merespons infrastruktur yang lebih 
baik di daerah-daerah tertinggal adalah 
aktivitas yang tidak menunjukkan ciri-
ciri perekonomian aglomerasi, seperti 
pertanian, pemrosesan hasil pertanian, 
dan manufaktur padat karya seperti 
produk-produk kayu dan kulit (lihat 
Bab 4). 
 Sebuah cara yang baik untuk 
mengonseptualisasikan bagaimana 
i n v e s t a s i  i n f r a s t r u k t u r  d a p a t 
meningkatkan konektivitas adalah 
dengan berpikir tentang suatu ukuran dari 
akses pasar yang menangkap seberapa 
besar dan padatnya pusat-pusat pasar 
dan juga kualitas jaringan transportasi 
yang menghubungkan berbagai lokasi ke 
pusat-pusat ini. Ukuran ini muncul dari 
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Peta �.� Di Laos, tingkat kemiskinan tinggi terjadi di luar kawasan ibu kota, 
tetapi rakyat miskinnya tersebar di komunitas-komunitas yang terpencil

Kepadatan kemiskinan
Setiap titik mewakili 
2.000 orang miskin

Tingkat kemiskinan: 
persentase rakyat miskin (%)

Sumber: richter, van der Weide, dan Souksavath 2005.
Catatan: Titik-titik diletakkan secara acak di dalam setiap provinsi dan tidak mencerminkan distribusi populasinya.
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model gravitasi yang digunakan untuk 
menganalisis perdagangan antarnegara 
dan antardaerah, dengan interaksi 
antara kedua tempatnya berbanding 
lurus dengan besarnya (kepadatan 
penduduk atau kepadatan ekonomi) 
dan berbanding terbalik dengan jarak 
di antara keduanya (lihat Kotak 8.6).
 Perhatikan Republik Arab Mesir. 
Lokasi permukiman penduduknya telah 
diatur oleh suatu batasan geografi alam 
yang dominan—akses air. Sebagian besar 
rakyatnya, di daerah-daerah yang maju 
di sekitar Kairo dan Alexandria, dan 
juga daerah-daerah tertinggal di Mesir 
Atas di sekitar Aswan dan Qena, tinggal 
di sepanjang Sungai Nil (lihat Peta 8.6). 
Sama seperti di zona pesisir yang padat 
penduduk di Brasil, institusi-institusi 
untuk mengintegrasikan Mesir perlu 
dilengkapi oleh infrastruktur konektif 
untuk memastikan efisiensi spasial 
dalam produksi dan juga standar hidup 
yang sama secara spasial.
 Terdapat suatu sejarah panjang 
dari penggunaan infrastruktur konektif 
untuk mengintegrasikan daerah-daerah 
yang jauh dengan pasar-pasar nasional. 
Ketika disertai oleh institusi-institusi 
yang mengintegrasikan negara-negara, 
investasi infrastruktur seperti ini akan 
menghasilkan keuntungan. Di AS, 
Kongres mengeluarkan Appalachian 
Regional Development Act tahun 1965, 
mengandalkan institusi yang buta secara 
spasial dan infrastruktur yang konektif 
untuk mengintegrasikan 22 juta orang 
di daerah-daerah tertinggal ini, yang 
mencakup 13 negara bagian, dengan 
negara-negara bagian lainnya di sana.29 
Strategi dasarnya menggabungkan 
p r o g r a m - p r o g r a m  s o s i a l  y a n g 
terkoordinasi secara regional dengan 
infrastruktur fisik. Undang-undang 
tahun 1965 tersebut mengalokasikan 85 
persen dananya untuk membuat jalan 

tol—dipandang sebagai sesuatu yang 
kritis dalam rangka mencapai sasaran-
sasaran sosioekonomi yang lainnya—
dan, secara kumulatif, jalan-jalan tol 
ini telah memakan biaya lebih dari 60 
persen biaya yang digunakan sepanjang 
pertengahan dekade 1990-an. Investasi 
lainnya meliputi rumah sakit dan pusat 
perawatan, konservasi lahan, restorasi 
pertambangan, pengendalian banjir dan 
pengelolaan sumber daya air, fasilitas 
pendidikan kejuruan, dan pekerjaan-
pekerjaan pengelolaan saluran limbah. 
Antara 1965 dan 1991, total pendapatan 
pribadi dan penghasilan meningkat 
48 persen lebih cepat secara rata-rata 
di daerah Appalachian ketimbang di 
daerah-daerah ekonomi yang menjadi 
“saudara kandungnya,” populasi tumbuh 
5 persen lebih cepat, dan pendapatan 
per kapita naik 17 persen lebih cepat.30

 Institusi, infrastruktur, dan 
insentif  untuk mengatasi jarak, 
kepadatan, dan penyekatan. Ketika 
negara-negara menghadapi penyekatan 
yang disebabkan oleh heterogenitas 
etnolinguistik atau keagamaan, kekuatan 
dari mobilitas faktor dapat menjadi lemah 
bahkan untuk jarak yang relatif pendek. 
Contohnya adalah India dan Nigeria. 
Dalam kasus seperti ini, insentif yang 
berfokus secara spasial mungkin perlu 
melengkapi institusi dan infrastruktur 
untuk mendorong produksi ekonomi 
di daerah-daerah tertinggal. Insentif 
yang biasanya digunakan adalah insentif 
fiskal dan subsidi, zona ekonomi khusus, 
regulasi lokasi industri, dan peningkatan 
iklim investasi.
 Hanya  s edik it  negara  yang 
menghadapi tiga tantangan sekaligus 
berupa jarak, kepadatan, dan penyekatan. 
Bagaimanapun juga, insentif untuk 
mendorong pembangunan ekonomi 
di daerah-daerah tertinggal telah 
tersebar luas. Pengalamannya tidaklah 
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KoTAK 8.6.  Rendahnya akses pasar di bagian selatan Meksiko yang tertinggal

Informasi kuantitatif mengenai integrasi pasar 
lokal atau regional sangatlah langka. Statistik 
rangkuman—seperti panjang jalan di suatu 
negara bagian atau provinsi atau jarak garis 
lurus ke pelabuhan atau aglomerasi urban—
adalah ukuran yang buruk untuk mengetahui 
seberapa kompleksnya sebuah jaringan 
transportasi nasional atau regional. Untuk 
meningkatkannya, representasi geografis 
dari jaringan transportasi meksiko digunakan 
untuk menghitung suatu indeks aksesibilitas 
untuk setiap municipio di negara itu, sebagai 
suatu ukuran sederhana dari potensi integrasi 
pasar.
 Indeks ini merangkum ukuran dari 
pasar yang potensial yang dapat dijangkau 
dari suatu titik tertentu jika diketahui 
kepadatan dan kualitas jaringan transportasi 
di kawasan tersebut. Untuk titik mana pun di 
dalam negara meksiko, indeks ini merupakan 
jumlah dari populasi di pusat-pusat urban yang 

mengelilingi titik tersebut, diberi pembobotan 
secara terbalik berdasarkan waktu tempuh 
untuk mencapai titik tersebut. Indeks ini 
dihitung menggunakan peta digital dari 
infrastruktur digital yang selalu diperbarui 
datanya oleh badan statistika meksiko 
(Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, 
InegI).a Untuk setiap segmen jalan, basis 
datanya menunjukkan jumlah jalurnya dan 
apakah jalur-jalur tersebut diaspal atau 
tidak—dan untuk rel kereta, jumlah jalurnya. 
Untuk setiap kategori jalan atau rel, laju tempuh 
rata-rata diperkirakan untuk menghitung berapa 
lama waktu yang dibutuhkan untuk melintasi 
setiap segmen dari jaringan transportasi itu.b 
Data mengenai populasi urban dari basis data 
InegI menunjukkan lokasi dan populasi dari 
sekitar 700 kota dan aglomerasi di meksiko. 
Pusat-pusat urban ini dihuni oleh sekitar 68 
juta dari total 97 juta penduduk meksiko pada 
tahun 2000.

 Peta akses pasar (di bawah ini) 
menunjukkan nilai yang tinggi untuk indeks 
ini di sekitar distrik federalnya, berkat adanya 
konsentrasi orang-orang dan infrastruktur. 
Seperempat dari PDB meksiko diciptakan 
di dalam radius waktu tempuh dua jam dari 
pusatnya. negara-negara bagian di selatan, 
yaitu Chiapas, guerrero, dan oaxaca, yang 
merupakan daerah-daerah termiskin, memiliki 
akses pasar yang rendah.

Sumber: Deichmann, Fay, Koo, dan Lall 2004.
a. Jaringan jalan dan rel digital ini mencakup 171.000 km 
jalan, dengan 84.000 km di antaranya adalah jalan beraspal; 
51.000-nya tidak; dan 36.000 merupakan jalan setapak. 
Jaringan relnya memiliki panjang total kira-kira 14.000 
km. nilai-nilai ini dihitung menggunakan sistem informasi 
geografis (SIG) dari peta-peta digital dengan skala 1:1 juta, 
dan mungkin tidak tepat sesuai dengan statistika resmi.
b. menggunakan waktu tempuh pada suatu jaringan 
transportasi memberikan suatu ukuran yang lebih akurat 
dari aksesibilitas dibandingkan dengan jarak garis lurus yang 
perhitungannya lebih sederhana, seperti yang digunakan oleh 
Hanson (1998).
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yang tertinggal

Sumber: Deichmann, Fay, Koo, dan Lall 2004.  
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menyenangkan.31 Sebabnya adalah 
insentif telah digunakan sebagai 
pengganti dan bukan bersamaan dengan 
institusi dan infrastruktur yang sifatnya 
integratif. Pada umumnya, insentif-
insentif yang bersasaran geografis 
tidak akan diperlukan jika sasaran 

kebijakannya adalah mengintegrasikan 
daerah-daerah tertinggal dengan 
daerah-daerah maju, alih-alih untuk 
menumbuhkan industri di tempat-
tempat yang tidak menguntungkan dari 
sisi ekonomi.
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menentukan berapa tahun pendidikan 
yang dibutuhkan untuk menamatkan 
pendidikan dasar. Di negara-negara 
yang sarat konflik atau pascakonflik, 
pendidikan dasar dipandang sebagai 
suatu alat untuk melakukan rekonsiliasi 
nasional dan memastikan integrasi 
teritorial.
 Kendati ada peraturan semacam 
itu, tingkat pendidikan, kesehatan, 
dan kemiskinan sangat berbeda di 
berbagai daerah di banyak negara, 
khususnya di Asia dan Afrika. Di Cina, 
indeks pembangunan manusia (suatu 
gabungan dari tingkat pendidikan, 
kesehatan, dan pendapatan) dari daerah 
majunya di tahun 2003 adalah 0,97, 
cukup dekat dengan indeks untuk Korea 
Selatan. Sementara itu, indeks untuk 
daerah tertinggalnya adalah 0,59, hampir 
sama dengan indeks untuk PDR Lao 
(lihat Figur 8.2). Bab 2 menunjukkan 
bahwa kesenjangan-kesenjangan ini 

bahkan lebih lebar lagi beberapa tahun 
sebelumnya.
 M e n g e m b a n g k a n  m o d a l 
manusia sangatlah penting, baik 
ketika kebijakannya berupaya untuk 
menghasilkan lapangan pekerjaan bagi 
rakyat ataupun mendorong pergerakan 
orang-orang ke pekerjaan-pekerjaan. 
Salah satu keuntungan utamanya 
datang dari membantu orang-orang di 
daerah-daerah tertinggal bermigrasi 
ke daerah-daerah dengan peluang yang 
lebih baik. Di Rusia, jarak ekonomi 
dan fisik yang besar antara daerah-
daerah tertinggal dan tujuan-tujuan 
yang potensial, telah menghambat 
migrasi. Dengan mengurangi jarak 
ekonomi, tambahan satu tahun dalam 
pendidikan terbukti meningkatkan 
migrasi keluar dari daerah-daerah 
terpencil sebesar 40 persen.32 Dan 
seiring Brasil mengalami transformasi 
dari perekonomian pertanian menjadi 

Tabel �.1 Satu instrumen per dimensi—kerangka kerja untuk kebijakan pembangunan daerah, teritorial, atau regional 

Tipe Negara

Daerah-daerah tertinggal yang 
jarang penduduknya

Daerah-daerah tertinggal di negara 
kesatuan yang padat penduduknya

Daerah-daerah tertinggal di negara 
yang terpecah-belah yang padat 
penduduknya

Contoh (negara) Cile, Cina, ghana, Honduras,
Pakistan, Peru, Federasi rusia,
Sri Lanka, Uganda, Vietnam

Bangladesh, Brasil, Kolombia, republik 
Arab mesir, meksiko, Thailand, Turki

India, nigeria

Dimensi dari tantangan integrasinya Jarak ekonomi (1-D) Jarak ekonomi
Tingginya kepadatan penduduk di 
daerah-daerah tertinggal (2-D)

Jarak ekonomi
Tingginya kepadatan penduduk
Penyekatan internal (3-D)

Apa yang harus difasilitasi oleh 
kebijakan-kebijakan

mobilitas tenaga kerja dan modal mobilitas tenaga kerja dan modal
Integrasi pasar untuk barang dan jasa

mobilitas tenaga kerja dan modal
Integrasi pasar untuk barang dan jasa
Aktivitas ekonomi terpilih di daerah-
daerah tertinggal

Prioritas Kebijakan
“Institusi” yang buta secara 
spasal

Pasar tanah dan tenaga kerja yang 
lancar, keamanan, program pendidikan 
dan kesehatan, air bersih dan sanitasi

Pasar tanah dan tenaga kerja yang 
lancar, keamanan, program pendidikan 
dan kesehatan, air bersih dan sanitasi

Pasar tanah dan tenaga kerja yang 
lancar, keamanan, program pendidikan 
dan kesehatan, air bersih dan sanitasi

“Infrastruktur” yang konektif 
secara spasial

Infrastruktur transportasi 
antarkawasan
Informasi dan layanan komunikasi

Infrastruktur transportasi 
antarkawasan
Informasi dan layanan komunikasi

“Insentif” yang bersasaran secara 
spasial

Insentif untuk pertanian dan 
agroindustri
Sistem irigasi
Pelatihan tenaga kerja
Jalan-jalan setempat

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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perekonomian manufaktur, arus migrasi 
dari daerah timur lautnya yang tertinggal 
ke daerah selatan dan tenggaranya yang 
dinamis naik antara tahun 1960 dan 
2000. Di bagian timur laut, orang-orang 
yang setidaknya tamat pendidikan dasar 
bermigrasi lebih sering daripada mereka 
yang kurang berpendidikan.33

 Salah satu kisah sukses terbesar 
adalah di AS, di mana kenaikan jumlah 
orang Afrika Amerika yang bersekolah 
diyakini telah menjadi faktor penyebab 
yang penting dari “Migrasi Besar” 
mereka keluar dari Selatan. Di tahun 
1900, 90 persen Afrika Amerika tinggal 
di Selatan, dan hanya 4,3 persennya 
yang lahir di kawasan tersebut akhirnya 
tinggal di tempat lain. Pada tahun 
1950, perbandingannya di Selatan telah 
menurun hingga 68 persen, dan 19,6 
persen dari mereka yang lahir di sana telah 
meninggalkan kawasan tersebut. Data 
sensus untuk tahun 1900, 1940, dan 1950 
menunjukkan bahwa orang-orang yang 
lebih berpendidikan punya kemungkinan 
lebih besar untuk bermigrasi karena 
pendidikan meningkatkan kesadaran 
mereka tentang adanya peluang di 
pasar tenaga kerja yang jauh dan juga 
meningkatkan kemampuan mereka 
untuk berasimilasi ke dalam lingkungan 
sosial dan ekonomi yang berbeda, 
sehingga mengurangi biaya-biayanya.34 
Dalam penelitian lainnya di AS mengenai 
orang-orang yang dilacak antara tahun 
1968 dan 1982, mereka yang tingkat 
pendidikannya tinggi menunjukkan 
kecenderungan yang lebih kecil untuk 
berpindah profesi, tetapi lebih mungkin 
untuk berpindah secara geografis. 
Seseorang yang tamat kuliah berpeluang 
tiga kali lipat untuk berpindah lebih 
sering daripada seseorang yang tamat 
pendidikan sekolah menengah pertama 
atau di bawahnya.35

 Membuka pilihan-pilihan untuk 
migrasi merangsang investasi modal 
tenaga kerja yang lebih besar: orang-
orang tidak hanya mempertimbangkan 
imbal hasil dari pendidikan secara lokal, 
tetapi juga imbal hasilnya di lokasi-
lokasi lain. Jika pilihan-pilihan untuk 
bersekolah tersedia di daerah-daerah 
miskin, para migran yang potensial 
akan berinvestasi dalam modal manusia 
tambahan, karena mereka mengantisipasi 
bahwa pekerjaan-pekerjaan di daerah-
daerah maju membutuhkan keahlian 
yang lebih tinggi. Para pemberi kerja 
di daerah-daerah tersebut memiliki 
kecenderungan untuk lebih memilih 
para pekerja terdidik, yang menunjukkan 
diri mereka sendiri “lebih mampu” 
daripada para pekerja dari daerah-daerah 
tertinggal. Di AS, tingkat pendaftaran 
sekolah oleh orang-orang Afrika Amerika 
meningkat tajam di negara-negara 
bagian di selatan yang sebelumnya telah 
mengalami tingkat migrasi keluar yang 
tinggi. Suatu peningkatan dalam tingkat 
migrasi sebelumnya menjelaskan 7,4 
persen dari peningkatan dalam tingkat 
pendaftaran sekolah oleh orang-orang 
Afrika Amerika antara 1910 dan 1930. 
Seiring lebih banyak kaum Afrika 
Amerika yang bermigrasi dari Selatan, 
migrasi menjadi lebih lazim dan layak 
dilakukan, sehingga tingkat pendaftaran 
sekolah pun menjadi meningkat.
 Pendidikan memiliki dampak yang 
besar terhadap kesejahteraan, seperti di 
Brasil. Sembilan negara bagian di bagian 
timur laut memiliki tingkat pencapaian 
pendidikan yang paling rendah, dengan 
hasil-hasilnya kurang dari di bagian-
bagian lain di negara tersebut. Tingkat 
buta huruf rata-rata di sembilan negara 
bagian itu turun 42 persen, kurang dari 
49 persen di negara bagian lainnya, dan 
masih dua kali lipat tingkat rata-rata 
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nasional (18 persen versus 9 persen). 
Perbedaan dalam tingkat pendidikan 
menjelaskan lebih dari setengah atas 
perbedaan pendapatan antara bagian 
timur laut dengan bagian tenggara yang 
maju. Jika populasi lokalnya memiliki 
profil pendidikan yang sama seperti 
mereka yang di tenggara, pendapatan 
rata-rata di timur laut akan meningkat 
sebanyak lebih dari setengahnya, naik 
dari 62 persen untuk rata-rata di Brasil 
menjadi 93 persen.36

 Program-program pemerintah, 
seperti program universal primary 
education (UPE) di Uganda, sering 
k a l i  m e n c e r m i n k a n  p r i o r i t a s -
pr ior i t as  nas iona l .  Prog ram di 
Uganda meningkatkan pendaftaran 
sekolah, di utara—daerah termiskin 
di negara itu (lihat Kotak 8.7). Akan 
tetapi dibutuhkan upaya yang lebih 
besar untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan karena tingginya biaya 
untuk menyediakan layanan-layanan 
di kawasan utara itu. Dengan kapasitas 
implementasi yang rendah dan juga 
rendahnya tingkat pembelanjaan di 
daerah-daerah tertinggal, kesenjangan 
pemisah antara “kebutuhan-kebutuhan 
regional” dan alokasi dari tingkat 
pemerintahan yang lebih tinggi menjadi 
lebih lebar. Meskipun ini dapat dipandang 
sebagai pembelanjaan publik yang 
bersasaran secara spasial, suatu kerangka 
kerja kebijakan yang berorientasi pada 
hasil akan memandang upaya seperti ini 
sebagai upaya yang buta secara spasial.
 Mek ani s m e  t ran s f e r  unt u k 
layanan-layanan umum. Transfer-
transfer redistributif dari tingkat-tingkat 
pemerintahan yang lebih tinggi dapat 
mengurangi disparitas dalam kapasitas 
fiskal dan penyediaan layanan umum 
di berbagai yurisdiksi subnasional. 
Setidaknya ada tiga kriteria yang 
mendasari alokasinya:

•	 Kebutuhan. Daerah-daerah dengan 
pendapatan yang lebih rendah akan 
menerima investasi yang lebih 
banyak, tetapi daerah-daerah yang 
lebih kaya mungkin menginginkan 
sumber daya yang lebih banyak 
untuk dapat memenuhi kebutuhan 
dari pertumbuhan populasi dan 
kemacetan.

•	 Efisiensi. Daerah-daerah dengan 
imbal hasil investasi yang lebih tinggi 
akan menerima alokasi yang lebih 
banyak.

•	 Kesetaraan. Pembelanjaan dibuat 
setara untuk berbagai lokasi, sehingga 
investasi publik tidak memberikan 
keunggulan apa pun untuk salah satu 
daerah saja. 

 Transfer berbasis kebutuhan dapat 
meningkatkan penyediaan layanan 
umum di daerah-daerah tertinggal, 
karena pokok pajak lokal mungkin tidak 
akan mencukupi untuk menghasilkan 
penghasilan yang memadai. Transfer 
antarpemerintah dapat memberikan 
akses yang serupa ke layanan umum 
untuk penduduk di mana pun di suatu 
negara. Transfer-transfer seperti ini 
khususnya penting untuk pemerintah-
pemerintah subnasional yang sangat 
bergantung pada transfer federal untuk 
menutupi pembelanjaan mereka. Mereka 
membiayai sekitar 60 persen dari 
pembelanjaan subnasional di negara-
negara berkembang dan perekonomian-
perekonomian transisi, dibandingkan 
dengan sekitar sepertiga di negara-
negara anggota OECD. Di India, transfer 
dari pemerintah pusat mendanai sekitar 
30 persen dari pembelanjaan negara 
bagian. Pada tahun 2003, di Cina, transfer 
dari pemerintah pusat ke pemerintah 
provinsi dan dari pemerintah provinsi 
ke pemerintah lokal membiayai sekitar 
67 persen dari pembelanjaan tingkat 



34� Laporan Pembangunan Dunia 2009

KoTAK 8.7.  Pendidikan dasar yang universal di Uganda 
meningkatkan akses ke sekolah-sekolah di daerah-
daerah utara

Keputusan Presiden museveni untuk 
mengimplementasikan pendidikan dasar 
universal (universal primary education—
UPe) pada tahun 1996 menjadikan Uganda 
sebagai negara Afrika pertama yang 
melaksanakan kebijakan semacam itu. 
UPe menghapuskan uang sekolah dan 
uang sumbangan ke asosiasi guru-orang 
tua murid dan sumbangan pembangunan. 
Dampaknya pada tingkat pendaftaran 
di sekolah dasar terbukti besar, dengan 
mereka yang di kuintil termiskin paling 
diuntungkan dan, di dalam kuintil termiskin 
tersebut, tingkat pendaftaran anak-
anak perempuannya menjadi lebih dari 
tiga kali lipat antara 1992−1993 dan 
2002−2003. Di daerah utaranya yang 
tertinggal, tingkat pendaftaran anak-anak 

perempuan naik dari 40 persen menjadi 
73 persen.
 UPe telah menghasilkan efek 
penyetaraan dalam akses tetapi tidak 
dalam kualitas dan kinerja. Di daerah utara, 
tingginya tingkat absen guru, insentif yang 
rendah untuk guru, serta keterbatasan 
infrastruktur dan bahan ajar, menghasilkan 
kinerja pendidikan yang rendah. Dan 
alokasi biaya per kapita ke kawasan ini 
tidak selalu mencerminkan biaya-biaya 
tinggi untuk menyediakan layanan di 
sana. Suatu program pendidikan yang 
buta secara spasial, yang menekankan 
pada hasil-hasil, tidak akan menjadi netral 
secara geografis.

Sumber: Bird dan Higgins 2007.

provinsi, 57 persen tingkat wilayah, dan 
66 persen tingkat kota dan yang lebih 
rendah.37

 Aturan-aturan alokasi untuk 
transfer dengan demikian memiliki 
dampak langsung terhadap potensi 
untuk perbaikan kesejahteraan di 
daerah-daerah yang berbeda. Akan 
tetapi transfer antarpemerintah yang 
membiayai sejumlah besar pengeluaran 
subnasional jarang sekali dibuat dengan 
mempertimbangkan pemerataan spasial. 
Transfer yang besar-besar itu mengalir 
ke daerah-daerah di mana orang-orang 
yang telah mendapatkan layanan yang 
berkualitas tinggi (lihat Kotak 8.8).
 Transfer penyetaraan fiskal ke 
daerah-daerah tertinggal dibiayai oleh 
suatu pajak bersih yang dipungut dari 
penduduk daerah-daerah maju. Masalah 
bersama dalam literatur persaingan 
fiskal adalah bahwa pajak efektif yang 
lebih tinggi di beberapa daerah akan 
merangsang migrasi keluar dari faktor-
faktor produksi. Geografi ekonomi 

yang baru memberikan suatu harapan 
bahwa migrasi yang dirangsang oleh 
pajak akan menjadi terbatas jika para 
penduduk (baik perusahaan maupun 
rumah tangga) mendapatkan manfaat 
dari perekonomian aglomerasi di 
daerah-daerah yang maju. Perekonomian 
eksternal mendorong faktor-faktor 
produksi untuk mengelompokkan secara 
geografis dan mengubahnya menjadi 
faktor-faktor yang setengah-diam. Jadi, 
apabila para penduduk melihat bahwa 
mereka akan diuntungkan jika pindah 
lebih dekat dengan penduduk lain, 
mereka akan menjadi terkunci di dalam 
lokasi-lokasi ini, dan menjadi kurang 
sensitif terhadap perbedaan dalam 
hal pajak. Transfer antarpemerintah 
yang tidak terlalu besar yang dibiayai 
oleh daerah-daerah yang maju dengan 
demikian dapat membiayai layanan 
umum di daerah-daerah tertinggal.
 M e s k i p u n  t r a n s f e r  d a p a t 
m e nj e mb at an i  b at a s an - b at a s an 
f iskal  jangka pendek di daerah-
daerah tertinggal, ketergantungan 
fiskalnya menjadi terancam. Jika 
transfer antarpemerintah membiayai 
sebagian besar dari pengeluaran, 
maka kecil kemungkinannya bagi 
pemerintah-pemerintah subnasional 
untuk meningkatkan pengumpulan 
pendapatannya atau dimintai tanggung 
jawabnya oleh para penduduk lokal.38 

Negara-negara OECD telah menyadari 
disinsentif semacam ini, dan kebanyakan 
telah mengurangi komponen penyetaraan 
dari penghasilan dan hibah (misalnya 
Italia dan Spanyol).
 Di India, di mana transfer federal 
mendistribusikan kembali sumber daya 
ke daerah-daerah miskin, pendapatan 
rata-rata di negara-negara bagian 
yang berpendapatan rendah adalah 
40 persen dari pendapatan di negara-
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negara bagian yang berpendapatan 
tinggi. Dengan penghasilan pajak lokal 
bergantung pada pendapatan lokal, 
kapasitas fiskal dari negara-negara 
bagian berpendapatan rendah ini lebih 
buruk daripada kapasitas fiskal negara-
negara bagian berpendapatan tinggi.39 
Untuk mengompensasi perbedaan 
ini, dibuatlah suatu sistem distribusi 
ulang fiskal yang progresif. Negara-
negara bagian berpendapatan rendah 
menerima 48 persen dari seluruh transfer 
dari pemerintah pusat, dibandingkan 
dengan alokasi 17 persen untuk negara-
negara bagian berpendapatan tinggi. 
Progresivitas dari transfer ini juga 
nyata per kapitanya—Bihar, negara 
bagian termiskin menerima 501 rupee 
per orang dalam bentuk transfer 
pajak. Maharashtra—negara bagian 
berpendapatan tinggi dan merupakan 
tempat di mana terdapat pusat urban 
yang maju, Mumbai—hanya menerima 
298 rupee per orang. Namun pengubahan 
dari sumber daya menjadi layanan yang 
nyata tidaklah teramati di daerah-daerah 
yang tertinggal di India.
 Kebanyakan negara berkembang 
s e d a n g  m e n g u m p u l k a n  d a n 
menyebarluaskan informasi yang 
dapat diandalkan mengenai hak-hak 
atas layanan untuk meningkatkan 
akuntabilitas dari para penyedia layanan 
dan juga meningkatkan hasil-hasilnya. 
Meningkatkan akses ke informasi 
kuantitatif yang dapat diandalkan 
mengenai hasil-hasil dari penyediaan 
layanan akan membuat para penyedia 
layanan kesulitan untuk mengabaikan 
informasi ini sebagai informasi yang 
sifatnya anekdot, parsial, atau irelevan. 
Dengan melibatkan para anggota 
komunitas dalam mengidentifikasi 
masalah-masalah dan mendorong 
mereka untuk melakukan pemantauan 

oleh mereka sendiri, dapat diciptakan 
suatu konstituensi dari para pengguna 
layanan yang dapat meminta tanggung 
jawab dari para penyedia layanan.
 Penyediaan layanan yang efektif 
dengan demikian bergantung pada 
cukupnya kepemilikan sumber-sumber 
daya keuangan dan pengubahan 
sumber-sumber daya tersebut menjadi 
hasil-hasil yang nyata. Berinvestasi 
dalam barang-barang umum pada 
daerah-daerah yang tertinggal akan 
mengurangi kemungkinan migrasi 
dalam jangka pendek, karena hal itu 
akan meningkatkan daya tarik daerah-
daerah tertinggal. Namun investasi sosial 
yang bersasaran untuk mengembangkan 
aset-aset portabel dapat meningkatkan 
k e s e j a ht e r a a n  m a s y a r a k at  d a n 
memfasilitasi mobilitas jangka panjang 
mereka dengan menjadikan mereka lebih 
siap untuk bekerja di daerah-daerah 
maju dan berkembang.
 Tunjangan pensiun portabel. 
Bahkan dengan aset-aset portabel, orang-
orang tetap berpikir bahwa aset-aset 
tersebut sulit dipindahkan. Di beberapa 
negara, kurang portabelnya dana 
pensiun mengakibatkan melambatnya 
laju migrasi. Menghadapi kemungkinan 
hilangnya tunjangan pensiun karena 
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KoTAK 8.8.  Meningkatkan progresivitas spasial dari transfer antarpemerintah Nigeria

Kemiskinan dan kualitas pelayanan di nigeria 
yang terburuk terdapat di utara, terutama di 
bagian timur lautnya, dan sedikit lebih baik di 
selatan, terutama di bagian barat dayanya.
a, b Keadaan di nigeria sangat bergantung 
pada transfer fiskal dari pusat untuk dapat 
menyediakan sebagian besar pelayanan kepada 
masyarakat. menurut undang-undang nigeria, 
alokasi dana yang diberikan (700 miliar ngn 
pada tahun 2006)c tidak ditujukan menggunakan 
prinsip yang jelas yang mendukung pengurangan 
angka kemiskinan: 54 persen dari dananya telah 
dibagikan merata ke seluruh negara bagian tanpa 
memperhitungkan jumlah populasi, luas tanah, 
tingkat kemiskinan, ataupun ukuran lainnya yang 
diperlukan.d Indikator kesehatan dan pendidikan 
hanya mengisi 7 persen dari alokasi dananya.
 I nd i ka to r  yang  d i p i l i h  un tuk 
mengarahkan bagian kecil tersebut adalah 
regresif, dalam arti hanya berguna untuk 
negara bagian dengan penyediaan pelayanan 
yang terbaik dan infrastruktur yang kuat. 
mendasarkan transfer pendidikan hanya 
pada pendaftaran masuk hanya berguna 
untuk negara bagian yang telah memiliki 
infrastruktur pendidikan dan pengajar, 
sehingga mempenalti mereka yang tidak 
memilikinya. mendasarkan transfer kesehatan 

hanya pada jumlah tempat tidur rumah sakit 
juga mendukung negara bagian yang lebih 
baik yang memiliki sumber daya untuk dapat 
membangun lebih banyak lagi rumah sakit. 
 Transfer per kapita di negara bagian 
utara (sekitar 3.300 ngn per orang) adalah 
lebih rendah dibandingkan di barat daya 
(3.700) meskipun bagian utara memiliki 
tingkat kemiskinan keseluruhan yang tertinggi 
dan pelayanan pengiriman yang terburuk.e 

Untuk menentukan apa yang akan terjadi jika 
transfernya dilakukan progresif secara spasial, 
sebuah eksperimen kebijakan yang ilustratif 
telah dikembangkan oleh World resources 
Institute untuk dapat mengidentifikasi 
implikasinya. Populasi dan luas lahan, 
yang mencerminkan permintaan terhadap 
pelayanan, digunakan untuk mengalokasikan 
50 persen dananya menurut undang-undang. 
Alokasi yang sama dikurangi 5 persen (dari 54 
persen). Pendidikan dan kesehatan dipisahkan 
antara upaya-upaya untuk mendukung 
tingkat pelayanan yang telah ada dan untuk 
mendukung pendanaan progresif bagi negara-
negara bagian yang pelayanannya masih 
buruk. Untuk pendidikan, pendaftaran sekolah 
(naik dari 4 menjadi 5 persen) digunakan untuk 
tujuan yang pertama, sementara kurangnya 

akses ke sekolah (naik dari 0 menjadi 5 
persen) untuk alasan yang kedua. Tingkat 
kesehatan juga mendapatkan kenaikan 10 
persen. Alokasi untuk upaya penghasilan pada 
2,5 persen. Kemiskinan ditambahkan sebagai 
kategori dengan membobotkan jumlah orang 
miskin dan tingkat kemiskinan (rasio dihitung 
per kepala) pada 2,5 persen.
 Perubahan-perubahan yang diusulkan 
akan menggeser transfer antarpemerintah ke 
negara-negara bagian yang paling memerlukan. 
Peta pada kotak menunjukkan perubahan ini 
dalam nilai-nilai per kapita.

a. national Bureau of Statistics 2006. b. Lihat banyaknya 
ukuran dari kualitas pelayanan dan akses (national Bureau 
of Statistics 2006). Core Welfare Indicator Questionnaire 
(CWIQ). Data dapat diperoleh dari Bureau of Statistics 
nigeria lewat http://www.nigerianstat.gov.ng/cwiq/2006/
survey0/index.html. c. Turunan 13 persen dari pendapatan 
minyak dan pengeluaran dari dana minyak (di mana 9 dari 36 
negara bagian sebelah selatan merupakan tempat produksi 
minyak dan menerima 13 persen dari total penghasilan 
minyak) merefleksikan sekitar 330 miliar naira, atau sekitar 
sepertiga dari total transfer pada negara bagian pada tahun 
2006. Sementara turunan tersebut menggambarkan dengan 
jelas bentuk transfer keseluruhan di nigeria, transfer ini 
ditetapkan oleh undang-undang, bukan oleh dekrit (legislasi), 
sehingga tidak disertakan di sini (nigeria Federal ministry 
of Finance, diunduh dan dikompilasi dari http://www.fmf.
gov.ng/portal/detail.php?link=faac). d. revenue mobilization 
Allocation and Fiscal Commission 2003. e. national Bureau 
of Statistics 2004.
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adanya perbedaan-perbedaan dalam 
skema atau tidak adanya portabilitas, para 
pekerja menjadi kurang berminat untuk 
pindah bahkan ketika daerah-daerah 
yang maju menawarkan upah yang lebih 
tinggi. Komisi Eropa mendapati hal ini 
sebagai suatu masalah.40

 P e r a t u r a n  p a s a r  l a h a n 
yang lebih baik. Pasar lahan yang 
b e r f u ng s i  b a i k  me mu ng k i n k an 
masyarakat untuk memperoleh tanah, 
memperjualbelikannya dengan orang 
lain, dan menggunakannya secara 
e fekt i f . 41 S edangkan kebijakan-
kebijakan tanah dan perumahan yang 
membuat hak-hak kepemilikan dapat 
dipertahankan dan dapat diperjualbelikan 
akan memfasilitasi mobilitas geografis 
masyarakat .  Kemampuan untuk 
mempertahankan hak secara hukum 
dan bukan secara fisik memungkinkan 
masyarakat untuk meninggalkan tanah 
mereka guna mengambil keuntungan 
dari kesempatan-kesempatan jangka 
pendek.  Dan kemampuan untuk 
menggunakan tanah sebagai jaminan 
atau menjualnya memungkinkan mereka 
untuk membiayai pengeluaran untuk 
bermigrasi dan mengambil keuntungan 
peluang sosial dan ekonomi dari tempat 
lain.
 Keterlibatan pemerintah dalam 
mengatur pasar lahan dan pelaksanaan 
hak-hak kepemilikan mencegah rumah 
tangga membuang-buang sumber-
sumber daya swasta. Namun keterlibatan 
pemerintah yang terlalu banyak dapat 
mengurangi efisiensi. Kepemilikan 
publik berskala besar dapat menahan 
tanah dari pasar dan meningkatkan 
harganya, sehingga mempersulit lebih 
banyak lagi rakyat miskin yang ingin 
memasuki pasar. Dan biaya langsung yang 
tinggi dan prosedur yang rumit dapat 
mengurangi insentif masyarakat untuk 
memperjualbelikan tanah secara resmi.

 Kebi j a kan-kebi j a kan  untu k 
melindungi rakyat miskin dari naiknya 
biaya tanah dan rumah tangga lebih 
seringnya menghalangi fungsi dari pasar. 
Di Republik Ceko, di mana terdapat 
pasar sewa yang besar, pengendalian 
sewa de facto telah membuat harga-
harga jauh di bawah harga pasar dan 
menghambat mobilitas lebih lanjut lagi. 
Para penyewa tidak mau kehilangan 
posisi mereka yang menguntungkan 
di dalam kontrak.42 Sementara di 
Cile, keberhasilan pemerintah dalam 
menentukan sasaran perumahan kepada 
rakyat miskin di daerah tertinggal telah 
menciptakan insentif yang kuat bagi 
masyarakat di daerah tersebut untuk 
tidak bermigrasi, sehingga menghambat 
konvergensi di banyak lokasi pada negara 
yang memiliki populasi yang kecil dan 
masyarakat yang homogen.
 
Institusi dan infrastruktur 
untuk menghubungkan daerah 
tertinggal dengan daerah maju
Infrastruktur transport. Perhatikan 
Bangladesh, sebuah negara dua dimensi, 
yang kebanyakan daerah tertinggalnya 
jauh dari kepadatan ekonomi namun 
padat penduduknya. Investasi tertentu 
pada infrastruktur yang tepat dapat 
sangat membantu. Jembatan yang 
melintasi Sungai Jamuna telah membuka 
jalur pasar bagi produsen dari barat laut 
di sekitar divisi Rajshahi. Dibangun 
dengan biaya hampir $1 miliar, jembatan 
ini menyediakan jalan raya dan rel 
pertama antara barat laut, sebuah daerah 
di bagian timur yang lebih berkembang, 
yang termasuk di dalamnya daerah ibu 
kota nasional. Jalur pasar yang lebih 
baik dan harga-harga barang input 
yang berkurang telah mendorong para 
petani untuk melakukan diversifikasi 
ke tanaman-tanaman yang bernilai 
tinggi, seperti varietas padi dan sayuran 
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yang lebih modern.43 Pemerintah telah 
mengimbangi kebijakan infrastruktur 
yang konektif dengan institusi yang 
buta secara spasial untuk meningkatkan 
cakupan layanan sosial. Expanded 
Program on Immunization bertujuan 
untuk mengimunisasi semua anak 
di bawah satu tahun dengan enam 
vaksin pencegah penyakit. Program 
Investasi Strategis untuk Kesehatan, 
Nutrisi, dan Populasi untuk 2003−2010 
meningkatkan cakupan di daerah-
daerah dengan indikator kesehatan yang 
buruk.44

 D i  R e p u b l i k  I s l a m  I r a k , 
sebuah negara dua dimensi lainnya, 
peningkatan inf rastruktur  yang 
konektif dibutuhkan untuk integrasi 
spasial. Kebijakan-kebijakan yang 
meningkatkan persaingan dan kinerja 
sektor transportasi akan menimbulkan 
imbal hasil yang tinggi. Ditambah 
lagi, kebijakan pendidikan yang buta 
secara spasial yang meningkatkan 
kualitas sekolah dan juga biaya transfer 
tunai bersyarat untuk anak-anak 
agar bersekolah dapat meningkatkan 
kese jahteraan di  daerah-daerah 
tertinggal.45 Daerah-daerah timur di 
Turki yang tertinggal memiliki 44 
persen dari seluruh daerah di Turki dan 
hanya 5,7 persen dari total jalan raya 
nasional, dan cakupan jalan aspalnya 
adalah 40 persen pada daerah-daerah 
maju. Proyek Bantuan Infrastruktur 
Desa (KOYDES) dan Proyek Bantuan 
Infrastruktur Kotapraja (BELDES) dari 
pemerintah telah meningkatkan standar 
hidup di daerah-daerah pedesaan dan 
kota-kota kecil dengan mengaspal 
jalan-jalan serta menyediakan jaringan 
sanitasi dan air layak minum.46 Dan 
investasi pada modal manusia akan 
menguntungkan migran-migran yang 
potensial dan juga mereka yang tetap 
tinggal.

 Te k n o l o g i  i n f o r m a s i  d a n 
k o mu ni k a si .  Te l e p on  ge ng g am 
telah mendorong turunnya biaya 
penyediaan, melambungkan penetrasi 
dan meningkatkan arus informasi. 
Pada 2003, di Cina pengguna telepon 
genggamnya (269 juta) lebih banyak 
daripada pengguna telepon rumah 
(263 juta). Untuk 29 daerah di Cina 
antara 1986 dan 2002, infrastruktur 
telekomunikasi telah memengaruhi 
pertumbuhan PDB daerah.47 Oleh karena 
investasi telekomunikasi mematuhi 
hukum imbal balik yang selalu berkurang, 
daerah tertinggal dapat memperoleh 
manfaat yang terbesar darinya.
 Teknologi-teknologi baru telah 
menurunkan biaya penyediaan layanan 
f inansial  dan membuatnya lebih 
terjangkau. Kebanyakan orang di daerah 
tertinggal memiliki akses yang terbatas 
ke layanan finansial, mengandalkan 
transaksi berbasis uang tunai di luar 
sistem perbankan. Namun dengan 
semakin meningkatnya kiriman uang 
secara internasional dan nasional, akses 
yang lebih baik ke layanan finansial 
dapat membantu masyarakat di daerah-
daerah ini mengatasi batasan-batasan 
kredit. Berkembangnya layanan telepon 
genggam, bahkan di daerah-daerah 
terpencil, membuka peluang baru untuk 
menyediakan layanan finansial melalui 
jaringan telepon genggam (m-banking). 
Laporan dari Filipina menunjukkan 
bahwa 3,5 juta orang memiliki akses ke 
telepon genggam yang dapat mentransfer 
uang.48

 Produsen di  daerah-daerah 
tertinggal dapat menerima informasi 
harga produk mereka dengan lebih 
baik. Di Kerala, India, telepon genggam 
telah mengurangi dispersi harga pasar 
secara cukup signifikan, sehingga harga-
harganya sekarang hanya berbeda karena 
biaya transportasi dari pasar ke pasar.49 
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Dan di Peru, sebuah sistem komunikasi 
yang ada di mana-mana namun sering 
tidak dihargai, yaitu layanan pos, telah 
menghubungkan produsen-produsen 
kecil dengan pasar (lihat Kotak 8.9).
 Keuntungan yang lebih besar 
di  dae rah-dae rah be rke mbang . 
D a e r a h - d a e r a h  b e r k e m b a n g 
yang lebih  dekat  dengan pusat 
massa ekonomi akan lebih mudah 
mendapatkan lebih dari infrastruktur 
yang meningkatkan konektivitas, dan 
daerah-daerah tertinggal akan lebih 
sulit mendapatkannya dan pada laju 
yang lebih lambat pula. Peningkatan 
konektivitas transportasi di daerah-
daerah berkembang di Cina dapat 
menguntungkan secara ekonomis bagi 
daerah-daerah tertinggal. Dengan 
mengurangi biaya transportasi dari 
barat ke pesisir, investasi infrastruktur 
di saluran-saluran transportasi di pusat 
(perantara) di provinsi Henan, Hubei, 
dan Hunan akan lebih berdampak 
pada pembangunan bagian barat 
daripada peningkatan yang dilakukan 
di daerah barat itu sendiri. Namun jika 
pertumbuhan keseluruhan Cina menjadi 
sasaran utamanya, investasi infrastruktur 
di pusat-pusat dinamika ekonomi di 
sepanjang pesisir—Hebei, Jiangsu, dan 
Shandong—masih dapat menyediakan 
imbalan yang paling besar.50

 Di Brasil, peningkatan jaringan 
jalan antara 1950-an dan 1980-an telah 
mengurangi biaya transportasi dan 
logistik. Akan tetapi kebanyakan dari 
keuntungan ekonominya terwujud di 
bagian barat-tengah, dengan hanya 
sedikit pemasukan ke bagian timur 
laut yang tertinggal. Selama waktu 
ini, bagiannya dari jaringan nasional 
naik dari 15 persen menjadi 25 persen. 
Walaupun demikian, investasi seperti itu 
telah membawa kepadatan ekonomi lebih 
dekat ke timur laut yang tertinggal.

 Di Kolombia, dengan air dan 
tanah yang cocok untuk pertanian, 
topografi yang bergunung-gunung 
membuat transportasi barang menjadi 
sulit. Dengan demikian beberapa 
daerah berkembang tidak terintegrasi 
dengan baik dengan pasar domestik 
dan internasional yang besar. Casanare, 
daerah penghasil beras terbesar di 
negara itu, memiliki potensi bagus dalam 
bahan bakar bio dari jagung dan minyak 
kelapa sawit. Namun, dibutuhkan waktu 
18 jam untuk mencapai Bogota dan 
50 jam untuk mengakses pelabuhan 
utama. Meningkatkan kualitas jalan akan 
meningkatkan akses pasar dan membantu 
perekonomian daerah itu. La Mojana, 
sebuah daerah dengan dataran rata 
seluas 5.000 kilometer persegi, terletak 

KoTAK 8.9. Mengekspor dengan pos di Peru—menghubungkan 
produsen kecil dengan pasar

Di banyak negara, perusahaan-perusahaan 
kecil sering dilarang untuk masuk ke 
dalam rantai ekspor karena perusahaan 
tersebut beroperasi di pedesaan atau 
di kota kecil atau malah tidak memiliki 
informasi  yang d iper lukan untuk 
mengekspor. Di Peru sebuah program 
fasilitasi perdagangan yang disebut 
“easy export” menghubungkan produsen 
kecil dengan pasar. Kunci dari program ini 
adalah jaringan transportasi yang paling 
sederhana—layanan pos nasional.
 Bagaimana program ini bekerja? 
Baik perorangan ataupun perusahaan 
membawa paket ke kantor pos terdekat, 
di mana tersedia pembungkusan gratis. 
Pengir im mengisi  sebuah formulir 
pernyataan ekspor, serta kantor pos 
akan menimbang paketnya dan memindai 
formulir pernyataan ekspornya. Pengirim 
akan membayar biaya yang besarnya 
bergantung pada jenis pelayanan yang 
digunakan. Barang-barang dengan nilai 
$2.000 atau kurang dapat diekspor. 
Keuntungan utamanya adalah bahwa 
pengekspor tidak memerlukan agen bea 

cukai, agen logistik, atau pengangkut atau 
menggabungkan barang-barang kiriman 
mereka; bahkan pembungkusan pun telah 
disediakan. Perusahaan atau perorangan 
hanya perlu pergi ke kantor pos yang 
memiliki sebuah timbangan, pemindai 
kertas, dan menggunakan Internet untuk 
menyelesaikan pernyataan ekspornya 
untuk badan pajak.
 Apakah program ini membawa 
perubahan? Dalam waktu 6 bulan, lebih 
dari 300 perusahaan mengirimkan barang-
barang senilai lebih dari $300.000. 
Kebanyakan dari penggunanya adalah 
pengekspor baru—pengusaha mikro dan 
perusahaan kecil, yang memproduksi 
perhiasan, alpaca dan pakaian katun, 
suplemen makanan (produk alami), 
kosmetik, seni kayu dan pahatan, sepatu 
dan kulit, serta makanan yang telah 
diproses. Dan kebanyakan dari mereka 
berada di daerah-daerah termiskin dari 
negaranya.

Sumber: guasch 2008.
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berdekatan dengan pelabuhan-pelabuhan 
yang menghadap Samudra Atlantik 
dan sebagian besar kota di Kolombia 
sering kebanjiran karena terletak di 
zona penyangga dari dua sungai besar. 
Meningkatkan manajemen ekosistem 
dengan konektivitas transportasi akan 
meningkatkan akses ke kota-kota dan 
pelabuhan-pelabuhan.51

 Pe ning k atan  inf ra st r u kt ur 
antarkawasan akan menghasilkan 
konsentrasi ekonomi yang lebih tinggi. 
Keuntungan-keuntungan potensial 
dari meningkatnya akses pasar untuk 
daerah-daerah sekitar mungkin akan 
dinikmati oleh perusahaan-perusahaan 
dalam aglomerasi yang lebih besar.52 Dan 
peningkatan konektivitas transportasi 
dapat lebih mengonsentrasikan aktivitas 
ekonomi. Jalan dan rel menempuh jalur 
bolak balik—konektivitas transportasi 
yang lebih baik tidak hanya menyediakan 
akses pasar bagi perusahaan di daerah 
tertinggal, tetapi juga memungkinkan 
perusahaan di daerah maju untuk 
menjangkau pasar. Turunnya biaya 
transportasi membantu perusahaan-
perusahaan yang kompetitif di daerah 
maju dengan mudah menaikkan skala 
produksinya untuk menjangkau pasar-
pasar yang baru ini pada biaya yang lebih 
rendah, relatif terhadap para produsen 
lokal di daerah-daerah tertinggal. Jadi, 
meningkatkan akses pasar mungkin 
akan mengganggu produksi barang-
barang terstandardisasi di daerah-daerah 
tertinggal. Namun harga-harga yang 
lebih rendah dan akses yang lebih baik 
bagi produk baru akan meningkatkan 
kesejahteraan konsumen.
 Pe n g a l a m a n  m e m b u k t i k a n 
dugaan ini. Di Italia, mengurangi 
biaya transportasi antara bagian utara 
dan selatan pada tahun 1950-an telah 
menghapuskan perlindungan yang 
sebelumnya dimiliki oleh perusahaan-

p e r u s a h a a n  Me z z o g i o r n o  d a n 
mempercepat proses deindustrialisasi 
mereka.53 Sedangkan di Prancis, di 
mana biaya transportasi di dalam negeri 
turun 38 persen antara 1978 dan 1993, 
konsentrasi geografis dari pekerjaan 
menjadi naik.54

 Selain dari efek-efek pertumbuhan 
yang berbeda di berbagai daerah, ada 
baiknya juga untuk mempertimbangkan 
efek-efek distributif dari perbaikan 
infrastruktur. Apakah keuntungan dari 
perbaikan infrastruktur cukup besar 
dan terdistribusi dengan cukup progresif 
untuk mengurangi ketidaksetaraan 
pendapatan total, dengan keuntungan 
yang lebih banyak dinikmati oleh yang 
miskin dibandingkan yang tidak miskin? 
Bukti empiris pertanyaan ini cukup 
terbatas, namun penelitian dari Nepal 
menunjukkan bahwa pembangunan 
jaringan jalan desa secara ekstensif telah 
memberikan keuntungan ekonomi yang 
signifikan, yang dapat dinikmati oleh 
rakyat miskin. Namun bagian yang 
dinikmati rakyat miskin seringnya tidak 
cukup besar untuk dapat mengurangi 
ketidaksetaraan pendapatan secara 
signifikan, karena keuntungan dari 
penambahan jalan dapat lebih dinikmati 
oleh orang-orang kaya.55 Di Ghana, 
keuntungan dari meningkatnya akses 
infrastruktur oleh rakyat miskin 
dapat ditingkatkan dengan kebijakan 
institusional yang sifatnya melengkapi, 
seperti peningkatan layanan pendidikan 
dan kesehatan, yang akan meningkatkan 
penggunaan infrastruktur tersebut.56

Institusi, infrastruktur, dan 
insentif untuk menangani 
tantangan 3-D dari jarak, 
kepadatan, dan penyekatan.
Berbagai insentif untuk mendorong 
investasi ekonomi di daerah-daerah 
tertinggal telah digunakan secara luas 
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oleh negara-negara untuk mempercepat 
pertumbuhan ekonomi nasional 
dan mengimbangi hasil-hasil dari 
pertumbuhan di semua tempat. Insentif-
insentif tersebut sepertinya bekerja lebih 
baik saat mereka memperkuat sinyal-
sinyal pasar dan mengatasi kegagalan-
kegagalan koordinasi. Mereka kurang 
berhasil ketika pemerintah memilih-
milih tempat yang akan didukung 
pertumbuhannya. Pelajaran-pelajaran 
berikut sepertinya muncul: biarkan 
pasar memilih tempatnya, sedangkan 
pemerintah membantu mendorong 
lajunya.
 
Di manakah insentif-insentif 
akan efektif?
In s e nt i f  y ang  m e ng e k s p l o i t a s i 
keunggulan-keunggulan geografis 
akan cenderung lebih berhasil. Untuk 
merangsang pertumbuhan ekonomi, 
banyak pemerintahan yang telah 
menawarkan pembebasan pajak, 
infrastruktur yang dapat diandalkan, dan 
peningkatan dalam lingkungan bisnis. 
Sering kali insentif-insentif terfokuskan 
secara geografis—di zona-zona ekonomi 
khusus—supaya menciptakan kantung-
kantung pertumbuhan dengan cepat, 
meninggalkan kekurangan-kekurangan 
infrastruktur dan tata kelola di seluruh 
negeri untuk jangka yang lebih panjang. 
Terdapat  perdebatan yang terus 
berlangsung mengenai apakah insentif 
yang difokuskan memperlambat laju 
reformasi ekonomi, namun yang menarik 
di sini adalah mengidentifikasi di mana 
insentif-insentif ini akan cenderung 
lebih berhasil. Apakah memang baik 
untuk menyediakan insentif di daerah-
daerah yang telah memiliki kondisi 
geografi dan modal manusia yang baik? 
Ataukah seharusnya hal tersebut menjadi 
upaya perbaikan untuk memperbaiki 
kekuatan-kekuatan pasar dan membantu 

mengembangkan daerah-daerah 
tertinggal?
 Di Cina dan India,  insentif 
yang bersasaran secara spasial akan 
cenderung lebih berhasil ketika insentif 
itu memperkuat keunggulan-keunggulan 
geografis, terutama di daerah-daerah 
yang diuntungkan oleh akses yang 
bagus ke pasar-pasar domestik dan 
internasional (lihat Kotak 8.10). Di 
Uganda, imbal hasil dari pembangunan 
infrastruktur jalan bebas hambatan dan 
pasokan listrik adalah mencapai yang 
tertinggi di daerah-daerah yang telah 
memiliki tenaga kerja yang terampil dan 
campuran berbagai aktivitas industri.57 
Ini adalah di sepanjang koridor yang 
menghubungkan dua aglomerasi 
utama negara itu, Kampala dan Jinja. 
Menggunakan infrastruktur untuk 
menyebarluaskan manufaktur, alih-alih 
memfasilitasi konsentrasinya, dapat 
memperlambat pertumbuhan ekonomi 
nasional.
 Insentif  yang meningkatkan 
hubungan-hubungan pasar  dan 
meningkatkan kinerja pertanian di 
daerah-daerah dengan geografi alam 
yang baik dapat menjadi bagian dari 
strategi pembangunan untuk daerah-
daerah tertinggal yang berpopulasi padat, 
di mana faktor mobilitasnya dibatasi. 
Namun sebelum menawarkan insentif-
insentif, pertanian perlu dinilai terlebih 
dahulu sebagai penggerak perekonomian 
lokal. Laporan Pembangunan Dunia 
2008 memberikan teknik diagnostik 
yang berguna untuk mengidentifikasi 
daerah-daerah subnasional menjadi 
yang berbasis pertanian, yang sedang 
mengalami transformasi, atau yang 
telah mengalami urbanisasi—“tiga 
dunia” pertanian dari suatu negara—
berdasarkan bagian pertumbuhan agregat 
yang berasal dari pertanian dan bagian 
dari kemiskinan agregat di sektor rural. 
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KoTAK 8.10.  Zona-zona ekonomi khusus mendatangkan pertumbuhan jika mereka mengeksploitasi 
keunggulan-keunggulan dari kondisi geografi alami dan geografi ekonomi

Sebagian besar negara berkembang memiliki 
lokasi-lokasi di mana kondisi infrastrukturnya 
dan peraturan ekonominya lebih ‘ramah’ 
dibandingkan yang umumnya terdapat di 
daerah lain. Lokasi-lokasi ini, yang sering 
disebut sebagai zona ekonomi khusus (special 
economic zones—SeZ), meningkatkan 
kompetitivitas industri, menarik investasi 
asing langsung, dan mendiversifikasi ekspor. 
Perkiraan terbaru menyatakan bahwa 
terdapat sekitar 2.300 zona ekonomi khusus 
di negara-negara berkembang dan transisi.a

Lihatlah Cina
Beberapa SeZ di negara berkembang 
yang paling awal adalah di Cina di bawah 
kepemimpinan Deng Xiaoping di awal tahun 
1980-an. Pada tahun 1978, pemerintah Cina 
memutuskan untuk membuka perekonomian 
negara itu bagi dunia luar. SeZ dan kota-kota 
pesisir yang “terbuka” merupakan bagian 
integral dari proses ini. Pada tahun 1980, 
SeZ telah dibentuk di sepanjang pesisir 
tenggara, yaitu di Shenzhen, Zhuhai, dan 
Shantou di provinsi guangdong dan Xiamen 
di Provinsi Fujian (lihat peta di bawah ini). 
Pada tahun 1984, 14 kota pesisir membuka 

pintu mereka untuk investasi luar negeri, dan 
pada tahun 1988 seluruh pulau Hainan telah 
dinyatakan sebagai status SeZ. Pada waktu 
yang sama, sabuk pesisir di sekitar muara 
Sungai yangtze, muara Sungai mutiara, dan 
Segi Tiga Xiamen-Zhangzhou-Quanzhou di 
selatan Fujian dibuka untuk berbisnis dengan 
dunia. Pada awal 1990-an pemerintah Cina 
kembali membuka 11 kota perbatasan dan 6 
kota pelabuhan di sepanjang Sungai yangtze. 
Pembangunan itu mencerminkan sebuah 
strategi eksploitasi keunggulan-keunggulan 
alam untuk menciptakan hubungan dengan 
pasar-pasar eksternal.

Dan India
memandang SeZ di India secara sekilas, 
kita mendapatkan kesan bahwa mereka 
tidak dimanfaatkan terlalu banyak sebagai 
sumber-sumber keunggulan alam. Pada tahun 
2007, SeZ telah dibuka di daerah pesisir 
negara bagian Andhra Pradesh, gujarat, 
maharashtra, dan Tamil nadu, begitu juga di 
beberapa negara bagian yang di pedalaman, 
yaitu Haryana, Karnataka, Punjab, dan 
rajasthan. Bahkan di negara-negara bagian 
pesisir, banyak SeZ yang tidak berada di 

sepanjang garis pantai (lihat peta pada 
halaman selanjutnya).b

 Pengamatan lebih dekat mengungkapkan 
bermacam-macam spesialisasi produk, yang 
mencakup manufaktur terstandardisasi 
hingga teknologi informasi dan farmasi. 
Dibandingkan dengan produk-produk 
manufaktur terstandardisasi, produk-produk 
yang padat karya lebih bergantung pada 
infrastruktur telekomunikasi dan akses ke 
bandara, bukan ke pelabuhan. Selain itu, zona 
ekonomi di India juga mengincar pasar-pasar 
domestik yang besar. Contohnya adalah 
gurgaon, sebuah kota satelit yang berjarak 
sepelemparan batu dari bandara internasional 
Delhi, di mana 20 tahun yang lalu hanyalah 
sekelompok pedesaan (gaon adalah kata 
berbahasa Hindi untuk “desa”). Sekarang 
kota tersebut telah menjadi salah satu koridor 
berorientasi jasa yang terkemuka di negeri itu, 
terletak di pusat pasar konsumen terbesar 
di India. Di sana terdapat berbagai penyedia 
layanan teknologi informasi seperti IBm dan 
microsoft, bersama dengan penyedia barang-
barang konsumen seperti Coca-Cola, gillette, 
dan nestlé.

Zona ekonomi khusus di Cina membuka negara tersebut ke pasar-pasar eksternal

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009, berdasarkan Huang dan Luo 2008.

4 SeZ pertama  (1980)
14 kota pesisir (1984)
3 muara (1985)

Provinsi Hainan (1988)
6 pelabuhan di yangtze (1992)
11 kota perbatasan (1992)
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KoTAK 8.10.  Zona-zona ekonomi khusus mendatangkan pertumbuhan jika mereka mengeksploitasi 
keunggulan-keunggulan dari kondisi geografi alami dan geografi ekonomi (lanjutan)

Zona ekonomi khusus di India

Sumber: Kontribusi dari Deepak mishra.

 Tidak seperti SeZ yang digerakkan oleh 
pemerintah Cina, SeZ di India dikembangkan 
oleh sektor swasta, seperti perusahaan 
Infosys dan HCL, dengan mendorong 
pembangunan teknologi  informasi , c 
mencerminkan berbagai kecenderungan 
global yang lebih luas. Dari seluruh SeZ di 
negara berkembang, 62 persennya adalah 
swasta, naik dari 25 persen pada 1980-an. 
mereka secara umum lebih menguntungkan 
dan memiliki sejarah kinerja dalam hal sosial 
dan lingkungan yang lebih baik dibandingkan 
zona publik, kecuali zona yang dijalankan 
oleh pemerintah di Asia Timur.
 Lokasi adalah kuncinya: lokasi yang 
buruk adalah halangan yang paling besar. 

Sepertinya yang lebih penting adalah lokasi 
di mana suatu zona berada, bukan siapa 
yang memilikinya atau mengoperasikannya. 
Pelajaran yang dapat diambil dari Cina dan 
India adalah intervensi yang bersasaran 
secara spasial lebih berpeluang untuk sukses 
ketika mereka memanfaatkan keunggulan-
keungulan geografis alih-alih mencoba 
menyeimbangkannya.

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
Catatan: a. Bentuk SeZ sangat bervariasi, meliputi zona 
perdagangan bebas, zona pemrosesan ekspor, zona usaha, 
pelabuhan bebas, dan zona spesialisasi (gauthier 2007).
b. Lokasi dari SeZ didasarkan pada SeZ InDIAWeB di 
http://www.sezindiaweb.com/SeZ_map.html.
c. Informasi SeZ di India digambarkan dari basis data 
Indiastat.

Menerapkan teknik ini dapat membantu 
mengidentifikasi apakah pertanian akan 
tetap menjadi ciri yang menentukan dari 
daerah-daerah tertinggal pada jangka 
pendek hingga menengah.
 Lihat Malaysia, yang pertaniannya 
penting bagi perekonomian regional dari 
daerah-daerah tertinggal, yang dihuni 
oleh lebih dari 40 persen penduduk 
negara itu (Sabah dan Serawak adalah 
tempat tinggal bagi lebih dari 2 juta 
jiwa).58 Untuk mendorong pembangunan 
pertanian di semenanjung timurnya, 
pemerintah nasional telah menawarkan 
pemberian dana reinvestasi untuk 
pengeluaran modal yang berhubungan 
dengan produksi pertanian, menyediakan 
fasilitas cold-chain dan pelayanan 
produk-produk pertanian yang dapat 
busuk serta pembebasan pajak untuk 
pemrosesan makanan.59

 Namun di Ghana, di bagian utara 
(daerah tertinggalnya) sebagian besar 
berada di zona sabana yang kering dan 
jarang penduduknya, mengembangkan 
pertanian cenderung tidak memfasilitasi 
integrasi teritorial. Tanpa mengizinkan 

terjadinya migrasi skala besar atau 
transformasi  struktural,  bahkan 
suatu percepatan yang tajam dalam 
pertumbuhan produktivitas kacang 
tanah dan bahan pokok lainnya dari 
bagian utara tidaklah cukup untuk 
menyeimbangkannya dengan daerah 
selatan pada jangka menengah.60

 Biarkan pasar memilih tempatnya. 
Korea Selatan memberikan salah satu 
dari beberapa kisah sukses dari insentif 
yang bersasaran secara spasial. Untuk 
mendukung pertumbuhan ekonomi di 
daerah-daerah tertentu, pemerintah 
nasional Korea bekerja sama dengan 
sektor swasta untuk mengidentifikasi 
daerah-daerah yang menawarkan 
keunggulan-keunggulan bagi produksi. 
Konsistensi antara sasaran kebijakan 
industri nasional dan kebijakan regional 
sangatlah berpengaruh. Walaupun 
dekonsentrasi aktivitas ekonomi dari 
daerah metropolitan Seoul merupakan 
sasaran kebijakan yang implisit dalam 
pembagian pajak pemerintah, keputusan 
untuk mempromosikan “industri-
industri strategis” telah menjadi inti 
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dari kebijakan-kebijakan industrial dan 
regional.61

 Pemerataan spasial tidak memandu 
kebijakan-kebijakan industrial nasional. 
Bahkan, daerah-daerah yang dipilih 
oleh pasar pada fase-fase industrialisasi 
yang berbeda telah dibantu. Pada tahun 
1960-an dan 1970-an, kebijakan industri 
nasional telah menciptakan kota-kota 
industri baru—Ansan, Changwon, 
Kumi,  Kwang yang,  Pohang,  dan 
Ulsan. Sektor swasta (chaebols) telah 
membangun pabrik-pabrik cabang yang 
besar dengan teknologi impor dan modal 
asing dari dana pinjaman. Kebijakan  
industri yang digerakkan oleh pasar dan 
kebijakan regional telah menimbulkan 
spesialisasi yang berbeda-beda di seluruh 
negeri, dengan markas besar chaebol 
terkonsentrasi di Seoul dan fungsi-fungsi 
produksi terdesentralisasi di daerah-
daerah di luar ibu kota. Sejak pertengahan 
1980-an, kebijakan industrial untuk 
mendukung aktivitas berteknologi tinggi 
telah memicu rekonsentrasi industri di 
kawasan ibu kota.
 U n t u k  m e m p e r c e p a t 
pertumbuhannya, insentif-insentif 
dilengkapi investasi infrastruktur yang 
menghubungkan bagian tenggara 
dengan kawasan ibu kota. Jalur ekspres 
Gyeongbu, yang menghubungkan 
Busan, Daegu, Daejeon, dan Seoul, 
memungkinkan industri di tenggara 
untuk mencapai kawasan ibu kota dalam 
waktu lima jam. Jadi, industri yang 
menghasilkan barang-barang antara yang 
terstandardisasi di ibu kota dan daerah 
tenggara diuntungkan dari pemotongan 
biaya yang cukup besar. Di Korea Selatan, 
pasarlah yang memilih tempatnya, dan 
pemerintah yang mendorong lajunya.62

 Banyak negara telah menawarkan 
insentif untuk menciptakan massa 
ekonomi di daerah-daerah tertinggal. 
Gagasannya adalah untuk menarik 

perusahaan-perusahaan, daerah-daerah 
tertinggal perlu menghilangkan biaya 
transportasi dan logistik yang tinggi, 
infrastruktur yang lemah, faktor harga 
yang lebih tinggi, dan tingkat pelayanan 
umum yang lebih rendah. Negara-negara 
Eropa memiliki sejarah panjang dalam 
menggunakan kebijakan industrial 
untuk menarik perusahaan-perusahaan 
ke daerah-daerah tertinggal. Namun 
insentif fiskal, walaupun efisien dari sisi 
politik, tidak mengubah nasib ekonomi 
dari daerah-daerah tertinggal:63

•	 Di Italia salah satu tujuan program 
e k o n o m i  n a s i o n a l ny a  y a n g 
dimulai pada 1965 adalah untuk 
me ng h i l ang k an  ke s e nj ang an 
pembangunan antara  bag ian 
s e l at an  d an  b ag i an  l a innya . 
Untuk mendukung program ini, 
insentif keuangan diberikan bagi 
perusahaan-perusahaan di selatan 
melalui pembebasan sebagian 
dari sumbangan untuk tunjangan 
kesejahteraan. Sampai tahun 1992, 
infrastruktur publik dan insentif 
keuangan mendorong pembangunan 
industrial di kawasan tersebut.

•	 Di Prancis, Fifth National Plan 
(1966−1977) negara tersebut 
memberikan bantuan bagi pertanian 
dan mulai mengarahkan investasi 
industri keluar dari Paris dan menuju 
ke daerah-daerah berpendapatan 
rendah di bagian barat. Industri 
ringan—dengan biaya transportasi 
yang lebih rendah dan intensitas 
tenaga kerja yang lebih tinggi—
menjadi sasaran untuk relokasi.

•	 I n g g r i s  t e l a h  m e n d u k u n g 
pembangunan ekonomi di bagian 
utara Inggris, Skotlandia, Wales, 
dan Irlandia Utara. Selama Perang 
Dunia II, pengendalian bangunan 
masa perang mengarahkan industri 
keluar dari bagian selatan Inggris ke 
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bagian utara dan sekitarnya. Selama 
resesi pascaperang tahun 1958, 
pekerjaan di tambang batu bara, 
tekstil, dan pembangunan kapal 
mengalami penurunan, sehingga 
menumbuhkan kembali daya tarik 
untuk mendatangkan pekerjaan 
ke bagian utara. Pada tahun 1960-
an, insentif investasi dan hibah 
bangunan untuk daerah-daerah 
tertinggal mengalami diferensiasi 
secara regional, melalui Local 
Employment Act, bersama dengan 
relokasi dari 250.000 pekerjaan 
manufaktur dari daerah-daerah yang 
makmur ke daerah-daerah yang 
tertinggal.

 Suatu  tema bersama da lam 
kebijakan-kebijakan regional yang 
lama yang berfokus pada pajak, subsidi, 
dan regulasi adalah bahwa kebijakan-
kebijakan tersebut merupakan inisiatif 
utama pemerintah untuk menciptakan 
lapangan pekerjaan dan menyediakan 
infrastruktur yang memiliki sasaran untuk 
menyebarkan (atau melawan konsentrasi 
dari) aktivitas ekonomi. Kebijakan-
kebijakan itu membidik perusahaan-
perusahaan tertentu dengan harapan 
bahwa perusahaan-perusahaan itu akan 
menjadi jangkar bagi perekonomian lokal 
dan memiliki efek pengali yang besar.64 
Namun sebagian besar insentif seperti 
ini belum merangsang pertumbuhan 
yang berkelanjutan di daerah-daerah 
tertinggal, sehingga para pembayar pajak 
harus berkorban cukup banyak.
 Sebagian besar negara di Eropa 
sekarang lebih berfokus pada intervensi 
“lunak,” seperti investasi pada inovasi 
serta mendukung lembaga penelitian 
dan taman-taman ilmu pengetahuan 
dan teknologi (lihat Tabel 8.2).65 Program 
pemerintah pusat telah digantikan 
dengan kerja sama yang lebih besar 

antara sektor publik dan sektor swasta. 
Alih-alih mengincar perusahaan-
perusahaan tertentu, upaya-upaya yang 
terkoordinasi ini menarik sejumlah 
perusahaan yang saling berhubungan. 
Penilaian yang benar-benar cermat dari 
program-program tersebut sulit untuk 
dilakukan. Namun, kebijakan-kebijakan 
inovasi yang mendatangkan informasi 
dan teknologi baru ke daerah-daerah 
tertinggal seharusnya pada prinsipnya 
membantu dalam jangka panjang.
 Pemerintah federal AS juga terlibat 
dalam program-program “pembangunan 
ekonomi” yang lebih kecil. Suatu 
tinjauan yang dilakukan belum lama ini 
mengidentifikasi 180 program badan 
federal AS yang menangani isu-isu seperti 
perencanaan dan strategi pembangunan 
ekonomi, taman-taman industri, 
perbaikan infrastruktur, dan renovasi 
bangunan. Badan dengan visibilitas 
terbesar pada kelompok ini adalah 
Economic Development Administration 
(EDA) dari Departemen Perdagangan 
AS.66 EDA telah menghabiskan lebih 
dari $188 miliar untuk pembangunan 
ekonomi, tetapi dengan koordinasi 
yang minim di antara inisiatif-inisiatif 
tersebut, atau suatu sasaran kebijakan 
bersama. EDA melaporkan bahwa 
investasinya sekarang bernilai $37 dalam 
investasi sektor swasta untuk setiap 
dolar yang diinvestasikan.67 Tidak ada 
penilaian independen dari program-
program tersebut.
 Insentif-insentif daerah, yang 
populer di negara-negara berkembang, 
menunjukkan hasil yang beragam (lihat 
Tabel 8.3). Di Brasil, di mana sasarannya 
adalah untuk menarik industri-industri 
“dinamis” ke daerah tertinggal di utara dan 
timur laut dengan memberikan insentif 
fiskal, pengeluaran telah mencapai $3 
miliar hingga $4 miliar tiap tahunnya. 
Analisis dampak yang dilakukan baru-
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Tabel �.2 Pengalaman OECD dengan insentif untuk merangsang daerah-
daerah tertinggal telah mengalami perkembangan

Strategi
Kebijakan regional yang 
“lama”

Kebijakan regional yang 
“baru” Perspektif ekonomi

Sasaran menciptakan lapangan 
pekerjaan dan 
menyediakan infrastruktur 
berskala besar 

menyediakan layanan 
pelengkap, memberi 
subsidi bagi inovasi—
institut penelitian, taman 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi

Insentif seharusnya hanya 
disediakan untuk aktivitas-
aktivitas yang “baru”—
produk-produk yang baru 
untuk perekonomian lokal 
dan teknologi baru untuk 
memproduksi produk-
produk yang sudah ada

Pemain 
utama

Pemerintah pusat Kemitraan pemerintah 
dengan swasta

Sektor publik memiliki 
informasi yang terbatas 
mengenai apa yang 
diinginkan oleh banyak 
perusahaan

Daerah 
fokus

Insentif-insentif untuk 
menarik banyak 
perusahaan secara sendiri-
sendiri

mendorong pembangunan 
kelompok-kelompok—baik 
pembangunan sektor 
maupun bisnis 

Dukungan sektor publik 
harus membantu aktivitas-
aktivitas sasaran, bukan 
sektor-sektor; aktivitas-
aktivitas yang disubsidi 
harus menghasilkan 
limpahan-limpahan yang 
kuat dan baik

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.

baru ini menunjukkan bahwa alokasi 
“dana-dana konstitusional” ini telah 
merangsang masuknya industri-industri 
manufaktur yang bebas ke daerah-daerah 
tertinggal—tetapi insentif-insentifnya 
tidak cukup menarik bagi industri yang 
terintegrasi secara vertikal.68 Antara 
1970 dan 1980, pemerintah Meksiko 
menggunakan insentif fiskal untuk 
menumbuhkan pembangunan industrial 
di luar ketiga aglomerasi urban yang 
terbesar. Perusahaan-perusahaan yang 
berlokasi di luar ketiga kota besar ini 
berhak untuk mendapatkan 50 hingga 
100 persen potongan bea impor dan 
pajak penghasilan, pajak penjualan, 
dan pajak keuntungan modal, begitu 
juga dengan depresiasi yang dipercepat 
dan suku bunga yang lebih rendah. 
Dampaknya pada desentralisasi ekonomi 
cukup signifikan karena bea impor 
bahan mentah dan barang-barang 
sudah tergolong cukup rendah, sehingga 
pengurangan ini tidak berdampak 
terhadap keputusan pemilihan lokasi dan 
pendapatan yang hilang.69

 Di  India ,  Industr ia l  Pol ic y 
Resolution tahun 1956 menciptakan 
sistem lisensi (izin) yang ketat untuk 
mengarahkan investasi ke daerah-
daerah tertinggal. Pemerintah India 
memutuskan bahwa tidak ada lisensi 
yang akan diberikan untuk unit-unit 
industri baru yang berada di sekitar 
daerah metropolitan besar. Sedangkan 
pemerintah-pemerintah negara bagian 
dan lembaga-lembaga keuangan 
diminta untuk menolak memberi 
dukungan untuk industri-industri 
baru di daerah metropolitan bahkan 
ketika izin industrinya tidak diperlukan. 
Proyek-proyek sektor publik yang besar 
(pabrik baja, contohnya) terletak di 
negara bagian yang tertinggal yaitu 
Bihar, Madhya Pradesh, dan Orissa. 
Kompleks perindustrian (atau pusat-
pusat pertumbuhan) menerima investasi 
infrastruktur dan insentif keuangan 
untuk investasi industri swasta di distrik-
distrik tertinggal yang telah ditunjuk. 
Kebijakan-kebijakan tersebut secara 
efektif menghambat pertumbuhan di 
daerah-daerah yang telah memiliki 
akses pasar dan modal manusia yang 
baik dan tidak mengizinkan keluarnya 
aktivitas-aktivitas yang tidak produktif 
dari daerah-daerah tertinggal. Bahkan 
setelah penerapan regulasi yang sangat 
keras ini selama lebih dari 30 tahun, 
hanya sedikit distrik di daerah-daerah 
tertinggal yang menjadi pusat-pusat 
perindustrian yang utama.
 Reformasi ekonomi di tahun 1991 
menghapuskan kebijakan-kebijakan 
lisensi ini. Turunnya produksi di daerah 
bukan pesisir terus berlanjut, dan 
tempat-tempat dengan akses pasar yang 
baik dan lingkungan bisnis lokal yang 
baik mulai menjamur. Setiap distrik yang 
termasuk dalam 10 besar kinerja industri 
sekarang terletak di sebelah selatan dari 
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Pegunungan Vindhya, yang membagi 
bagian utara dengan bagian selatan.70

 Begitu pula, di bekas Uni Soviet, para 
perencana di pusat memutuskan di mana 
perusahaan-perusahaan akan dibangun 
dan mencoba untuk menyebarkan 
aktivitas ekonomi di seluruh negeri. 
Mereka menyebarkan fasilitas produksi 
di jutaan kilometer persegi dari negara 
itu. Jauh dari pasar-pasar dan tidak 
ada spesialisasi, produktivitas mereka 
menjadi sangat rendah. Bagaimana 
transisi ke pasar-pasar dapat mengubah 
segalanya? Perusahaan-perusahaan baru 
memilih lokasi-lokasi yang lebih dekat ke 
pasar dan perusahaan-perusahaan lama 
di daerah terpencil tutup. Hasilnya adalah 
kenaikan 2,5 persen pada produktivitas 
perusahaan tahunan antara 1989 dan 
2004.71

Mengoordinasikan insentif lokal 
dan nasional
Insentif untuk daerah-daerah tertinggal 
paling baik dikoordinasikan dengan 
kebijakan-kebijakan nasional yang 
sektoral: dengan mempertimbangkan 
berbagai cadangan inisiatif pendukung 
ekonomi nasional dan menyelaraskan 
intervensi-intervensi spasial dengan 
kebijakan-kebijakan ini akan dapat 
membantu. Sebagai contoh, subsidi-
subsidi yang bersasaran secara spasial 
hanya mewakili 12 persen promosi 
ekspor dan subsidi industrialisasi 
Brasil, yang cenderung menguntungkan 
untuk bagian tenggara yang industrial. 
Perkiraan menunjukkan bahwa subsidi-
subsidi industrial ini menghabiskan 
biaya $42 miliar pada tahun 1999, atau 
4,4 persen dari PDB.72 Di Brasil, inisiatif-
inisiatif untuk mengajak perusahaan-
perusahaan berlokasi di bagian timur laut 
jelas-jelas melawan arus insentif industri 
yang lebih luas, yang lebih selaras dengan 
kekuatan-kekuatan pasar.

 Juga di India, kebijakan-kebijakan 
penetapan harga bersama untuk 
mengurangi ketidaksetaraan keseluruhan 
merusak prospek ekonomi dari daerah-
daerah tertinggal. Freight Equalization 
Policy tahun 1956 menstandardisasikan 
harga-harga untuk mengangkut barang-
barang “kebutuhan dasar” seperti batu 
bara, baja, dan semen di seluruh negeri, 
berapa pun jauhnya. Hal yang hilang di 
dalam proses ini adalah keunggulan-
keunggulan berdasarkan lokasi dari 
daerah-daerah yang kaya sumber daya. 
Daerah-daerah yang terpengaruh 
mencakup bagian selatan Bihar, bagian 
timur Madhya Pradesh, dan bagian barat 
Orissa, masing-masing merupakan salah 
satu bagian yang termiskin dan paling 
tidak terindustrialisasi dari seluruh 
India. Kebijakan tersebut melemahkan 
insentif untuk modal swasta untuk 
menempatkan produksi di daerah-
daerah tertinggal.
 Desentralisasi sering kali disertai 
dengan upaya-upaya pemerintah daerah 
untuk menciptakan massa ekonomi 
untuk memenuhi tanggung jawab 
pengeluaran. Mereka menawarkan 
insentif fiskal dan pengeluaran pajak 
untuk menarik perusahaan-perusahaan 
ke dalam yurisdiksi mereka. Namun jika 
tidak dikoordinasikan, insentif-insentif 
ini akan menjadi percuma dan tidak 
produktif.
 Lihat persaingan antarnegara 
bagian di Brasil, di mana Bahia dan Rio 
Grande do Sul bersaing untuk menarik 
sebuah pabrik Ford Motor Company 
pada 1990-an. Rio Grande do Sul 
menawarkan paket insentif kepada Ford 
yang di antaranya pinjaman R$210 juta 
(sekitar AS$200 juta) dari negara bagian 
itu dengan persyaratan yang sangat 
menguntungkan (suku bunga 6 persen, 
15 tahun pelunasan), pengeluaran 
tambahan negara bagian sebesar R$234 
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juta untuk infrastruktur dan pekerjaan 
umum, sebuah pinjaman terjamin 
dari bank pembangunan nasionalnya 
sebesar R$500 juta, dan pembebasan 
dari pajak lokal selama 10 tahun. Ketika 
pemerintah negara bagian itu berusaha 
untuk menegosiasikan kembali perjanjian 
tersebut karena mereka takut perjanjian 
tersebut terlalu menguntungkan, Ford 
pindah ke Bahia, yang menawarkan paket 
yang serupa dengan paket awal tadi. 
Evaluasi menunjukkan bahwa “perang 
fiskal” ini memakan biaya bagi para 
pembayar pajak Brasil sebesar $172.000 
per pekerjaan yang diciptakan—lima 
kali lipat biaya yang dikeluarkan untuk 
menciptakan pekerjaan di pabrik General 
Motors di Tennessee.73

 
Memikirkan perancangan 
insentif
Sebelum menggunakan insentif untuk 
mendorong pembangunan ekonomi di 
daerah-daerah tertinggal, pemerintah 
nasional dan daerah pertama-tama harus 
mencari tahu mengapa beberapa daerah 
dilewatkan oleh pasar. Apakah karena 
imbal hasil sosial yang rendah untuk 
produksi ekonomi di tempat-tempat 
tersebut, kemampuan yang rendah untuk 
menangkap imbal hasil ini, ataukah 
biaya keuangan yang tinggi?74 Apakah 
kebijakan-kebijakan secara aktif ataupun 
secara tidak langsung telah menghalangi 
pertumbuhan perekonomian lokal? 
Keberhasilan suatu insentif bergantung 
pada seberapa baik masalahnya 
didiagnosis, mungkin dimulai dengan 
melimpahnya dukungan alam, manusia, 
dan infrastruktur yang spesifik untuk 
setiap daerah.75 “Kenalilah perekonomian 
Anda,” kata-kata yang digunakan 
pada Laporan Pembangunan Dunia 
2000/2001, seharusnya menjadi moto 
pemerintah-pemerintah subnasional. 
Informasi yang baik dapat mendorong 

perdebatan yang membangun mengenai 
pilihan-pilihan pembangunan dan 
menciptakan konsensus di sekitar strategi 
pembangunan.
 Jika  informasi  dan anal is is 
selanjutnya menunjuk pada kesempatan-
kesempatan tertentu untuk bertumbuh, 
maka langkah selanjutnya adalah 
untuk mengenali apakah insentif 
yang direncanakan akan mensubsidi 
pembentukan modal atau mendorong 
inovasi. Jika kegunaannya adalah untuk 
menarik banyak perusahaan dengan 
efek pengali lokal yang potensial, maka 
penting untuk diketahui apakah lini-lini 
produksinya menghargai perekonomian 
aglomerasi, yang akan mengurangi 
kekuatan dari insentif-insentifnya. Untuk 
perusahaan-perusahaan dalam sektor di 
mana skala ekonomi dan aglomerasi 
adalah hal-hal yang penting bagi produksi, 
peluangnya kecil bahwa intervensi yang 
bersasaran secara spasial akan menarik 
mereka ke daerah-daerah tertinggal. 
Survei industri di Brasil, Cina, India, 
Indonesia, dan Meksiko menunjukkan 
b a hw a  p e r u s a h a an - p e r u s a h a an 
manufaktur pada banyak lini produksi 
menghargai skala ekonomi internal 
dari akses pasar dan perekonomian 
aglomerasi dalam menentukan lokasi 
mereka.76 Perusahaan-perusahaan 
yang menghasilkan produk-produk 
terstandardisasi yang melayani pasar 
lokal, dan yang memiliki spesialisasi 
pada sumber daya alam, cenderung 
tidak akan menghargai perekonomian 
aglomerasi daripada perusahaan yang 
mengandalkan tenaga kerja terampil, 
layanan bisnis, dan akses informasi.
 D a n  d a r i  s u d u t  p a n d a n g 
pembangunan nasional, penting untuk 
mencari tahu apakah merelokasi 
industri-industri yang menjadi “sasaran” 
akan menciptakan pekerjaan dan output 
neto secara nasional. Jika tidak, upaya-
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upaya lokal untuk menarik industri 
mungkin tidak akan menghasilkan 
manfaat positif. Jika relokasi industrinya 
kurang produktif, pembuat kebijakan 
mungkin akan mendapatkan hasil 
yang negatif. Jika insentif digunakan 
untuk mendorong inovasi, penting 
untuk memastikan bahwa proses-proses 
produksi lokal dapat mengakomodasi 
inovasi tersebut.

Menghindari Balkanisasi: 
keuntungan politis dari 
integrasi ekonomi
Sasaran-sasaran ekonomi dan politik 
dapat saling bertentangan, tetapi lebih 
sering keduanya memiliki kesamaan. Di 
Balkan Barat, bekas republik Yugoslavia 
menjadi federasi setelah Perang Dunia 
II, tetapi terpecah ketika republik-
republiknya kemudian mengumumkan 
kemerdekaan di awal 1990-an. Hal 
yang memicu perpecahannya adalah 
mencuatnya autarki dan fragmentasi 
di Yugoslavia sejak pertengahan 
1970-an, dengan halangan-halangan 
terhadap pergerakan orang-orang dan 
modal di seluruh perbatasan republik, 
perdagangan antar-republik yang 
terbatas, dan produksi ekonomi yang 
terduplikasi. Pada 1987, contohnya, 70 
persen dari semua produksi di Serbia 
dikonsumsi dalam pasar lokal.77

 Seperti dibahas dalam Bab 5, 
analisis menunjukkan bahwa mobilitas 
faktor membuat kesejahteraan menjadi 
merata di seluruh daerah, melemahkan 
insentif untuk memisahkan diri dari 
suatu kesatuan ekonomi dan politik.78 
Sebaliknya, ketidaksetaraan yang 
berkepanjangan di seluruh daerah 
memicu gerakan-gerakan untuk 
berpisah. Kesatuan, bukan keseragaman, 
adalah prinsip yang berlaku baik untuk 
integrasi politik maupun untuk integrasi 
ekonomi.

 Bab ini telah memberikan pilihan-
pi l ihan untuk mengintegrasikan 
daerah-daerah tertinggal dengan 
daerah-daerah yang maju seiring 
negara-negara menanggulangi jarak 
ekonomi, kepadatan yang salah tempat, 
dan penyekatan-penyekatan internal. 
Kekuatan-kekuatan ekonomi cenderung 
menghasilkan divergensi spasial pada 
hasil-hasil dari pertumbuhan. Model-
model ekonomi dari geografi dan 
pertumbuhan menunjukkan bahwa 
meningkatnya imbal hasil karena 
skala dan perekonomian aglomerasi 
dapat memulai dan mempertahankan 
pertumbuhan dan investasi yang baik di 
beberapa daerah.
 Untuk alasan-alasan yang kuat, 
para pembuat kebijakan ingin segera 
mengurangi berbagai ketidakseimbangan 
geografis, antara masa sekarang dan 
jangka panjang. Dan seringnya, tekanan 
polit ik dapat sedemikian hingga 
melebarnya divergensi pada titik 

Tabel �.3 Sejumlah instrumen yang telah digunakan oleh pemerintah untuk 
menciptakan massa ekonomi di daerah tertinggal, dengan hasil yang tidak 
terlalu memuaskan

Instrumen Contoh
Subsidi investasi Brasil: Dana-dana konstitusional (subsidi suku bunga)—merangsang 

masuknya perusahaan-perusahaan, tetapi bukan di dalam industri yang 
terintegrasi secara vertikal (Carvalho, Lall, dan Timmins 2005) 

Pembebasan pajak Thailand: Penghapusan pajak penghasilan; pengurangan pajak penjualan 
untuk perusahaan yang berlokasi di kota sekunder pada tahun 1970-
an—tidak berhasil ketika potongan dari laba kena pajak tidak mendorong 
perusahaan-perusahaan untuk berlokasi di lokasi-lokasi yang tidak 
menguntungkan (Bank Dunia 1980) 

Pengurangan bea 
impor

Meksiko: Bea impor dan penghapusan pajak untuk dekonsentrasi 
manufaktur agar dapat keluar dari tiga aglomerasi yang terbesar—tidak 
berhasil karena tarif pajaknya sudah rendah (Bank Dunia 1977, Scott 1982) 

Kompleks industri/zona 
perdagangan bebas

Cile: Zona perdagangan bebas di Zonas extremas dengan pembebasan 
dari bea cukai, pajak pertambahan nilai, laba perusahaan, dan pajak real 
estat—berhasil dalam periode pajak-tinggi, tarif-tinggi hingga pertengahan 
1990-an, kinerja turun dengan pengurangan kewajiban impor nasional dari 
35 persen pada tahun 1980-an menjadi 6 persen pada tahun 2000 (Bank 
Dunia 2005b)

Regulasi India: Preferensi pada daerah terbelakang dalam lisensi industri (kebijakan 
industri 1956), dengan pertumbuhan industri yang dipimpin oleh sektor 
publik di daerah-daerah tertinggal dan regulasi untuk menghentikan 
ekspansi industri di daerah-daerah maju—hanya sedikit daerah terbelakang 
yang menjadi lebih baik, dan ketika regulasinya telah dikendurkan, daerah-
daerah tertinggal tersebut malah semakin tertinggal (Chakravorty dan Lall 
2007) 

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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mana pun tidak boleh terjadi. Respons 
kebijakan pembangunan teritorial yang 
umum telah menekankan insentif yang 
bersasaran dan infrastruktur berskala 
besar untuk mendorong produksi 
ekonomi di daerah-daerah tertinggal. 
Respons “menggerakkan pekerjaan 
ke orang-orang” ini diajukan sebagai 
kebijakan yang nomor dua. Menciptakan 
lapangan pekerjaan mungkin akan 
membuat populasi lokal merasa bahwa 
para pembuat kebijakan sedang bekerja 
keras untuk meningkatkan standar hidup 
mereka. Namun, bukti-bukti yang diulas 
dalam bab ini menunjukkan bahwa 
banyak kebijakan seperti itu ternyata 
tidak ada hasilnya. Sementara itu, 
kebijakan-kebijakan yang menanggulangi 
berbagai penyempitan institusional 
yang dapat membantu masyarakat 
memanfaatkan kesempatan di tempat 
lain atau meningkatkan standar hidup 
mereka secara lokal mungkin malah 
diabaikan.
 Bahkan dengan kompromi semacam 
itu pun, bagian terbesar dari tantangan 
kebijakannya adalah mengidentifikasi 
hasil-hasilnya yang dapat diupayakan 
secara nyata, yaitu yang bergantung pada 
tahapan pembangunannya dan pada 
kapasitas fiskal dan institusional dari 
suatu negara. Di mana pendapatannya 
rendah, mungkin yang memungkinkan 
hanyalah mengurangi disparitas spasial 
dalam tingkat kemiskinan dan akses 
ke tempat berlindung, air, kesehatan, 
gizi, dan layanan pendidikan yang 
mendasar. Rencana Lima Tahun ke-11 
Cina yang dikeluarkan oleh Kongres 
Nasional Rakyat pada tahun 2006 
menyatakan bahwa “pembentukan 
sistem keuangan publik harus dipercepat 
… untuk secara bertahap menyetarakan 
layanan-layanan umum yang mendasar.” 
Pada Oktober 2007, Kongres ke-17 
sekali lagi menunjukkan bahwa, untuk 

mempersempit disparitas regional, 
penyetaraan penyediaan layanan publik 
yang mendasar akan menjadi prioritas. 
Negara-negara menengah ke atas dapat 
lebih ambisius dalam menyetarakan 
indikator-indikator konsumsi dasar di 
seluruh daerah, dan negara-negara maju 
seperti di Uni Eropa perlu lebih ambisius 
lagi. Mengurangi ketidakmerataan spasial 
dalam pendapatan siap pakai mungkin 
merupakan sasaran yang relevan untuk 
negara-negara berpendapatan tinggi.
 Namu n  p a d a  s e mu a  t a h ap 
pembangunan, memaksa produksi 
ekonomi untuk menyebar secara merata 
di seluruh daerah adalah sesuatu 
yang sulit dilakukan dan juga mahal. 
Pertumbuhan secara umum adalah tidak 
seimbang, namun selalu membawa lebih 
banyak sumber daya bagi masyarakat 
untuk menyeimbangkan hasil-hasil dari 
pembangunan. Para pembuat kebijakan 
harus mengidentifikasi dan melaksanakan 
strategi-strategi yang menyeimbangkan 
hasil-hasil pembangunan di seluruh 
daerah dengan berbagai cara selain 
melawan kekuatan-kekuatan dari 
pertumbuhan yang tidak seimbang—
karena itu sama saja dengan melawan 
pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
 Kerangka kerja dalam bab ini 
dimaksudkan untuk membantu para 
pembuat kebijakan mengidentifikasi 
kebijakan yang tepat untuk menangani 
integrasi  domest ik .  Solusi  yang 
disarankan adalah mempertimbangkan 
kondisi-kondisi yang berbeda untuk 
setiap negara. Intinya? Pertama, strategi 
integrasi haruslah meningkatkan 
akses rakyat miskin di daerah-daerah 
tertinggal untuk meraih kesempatan, 
melalui seperangkat institusi yang buta 
secara spasial. Kedua, infrastruktur 
yang menghubungkan daerah yang 
tertinggal dengan daerah yang maju 
dibutuhkan ketika masalah jarak antara 
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daerah-daerah tertinggal dan daerah-
daerah maju disertai oleh masalah 
kepadatan penduduk yang salah tempat 
di daerah-daerah tertinggal. Ketiga, 
ketika masalah jarak ekonomi ini disertai 
oleh kepadatan yang salah tempat dan 
juga oleh penyekatan, maka diperlukan 
insentif yang bersasaran.
 Kerangka kerja ini telah diuji dengan 
menggunakan studi kasus mengenai 
integrasi spasial berdasarkan negara-
negara tertentu, termasuk Brasil, Ghana, 
India, Meksiko, Rusia, dan Uganda. 
Setiap kelompok kebijakan integrasi 
dinilai dengan menggunakan tiga 
kriteria: (1) Apakah mereka mengurangi 
jarak ekonomi di seluruh daerah 
subnasional? (2) Apakah kebijakan ini 
pro-kaum miskin? (3) Apakah kebijakan 
ini efisien secara spasial (artinya, apakah 
kebijakan ini menghindari pertukaran 
dengan efisiensi spasial)? Tabel 8.4 
menyimpulkan temuan ini. Upaya-
upaya untuk memperkuat institusi-
institusi bekerja dengan baik pada 
ketiga kriteria tersebut. Walaupun 
investasi infrastruktur mungkin tidak 
akan mengurangi jarak ekonomi atau 
membantu rakyat miskin, investasi 

infrastruktur dapat menjadi efisien 
secara spasial. Secara geografis, insentif-
insentif yang spesifik tidak berfungsi 
dengan baik.
 Mungkin yang paling penting, 
bab ini mengidentifikasi titik awal bagi 
semua pembahasan mengenai kebijakan 
pembangunan teritorial—institusi yang 
buta secara spasial. Infrastruktur yang 
menghubungkan daerah tertinggal 
dengan pasar dapat membantu negara-
negara berintegrasi. Kadang, tidak 
selalu, pembahasan-pembahasan  ini 
seharusnya meliputi insentif-insentif 
yang bersasaran secara spasial. Paduan 
yang tepat dari instrumen-instrumen 
integrasinya akan menghasilkan manfaat-
manfaat yang berasal dari pertumbuhan 
yang tidak seimbang dan pembangunan 
yang menyeluruh.

Tabel �.4 Menilai kinerja dari kebijakan-kebijakan pembangunan daerah

Kriteria kinerja

Mengurangi 
ketidakmerataan 

di seluruh daerah? 
(pemerataan 
antardaerah)

Pro-kaum miskin? 
(pemerataan 
antarpribadi)

Menghindari 
pertukaran dengan 
efisiensi spasial?

Insititusi ya ya ya
Infrastruktur Tidak Tidak ya
Insentif Tidak Tidak Tidak

 Sumber: Bank Dunia 2008b, berdasarkan studi kasus negara tertentu.
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Pemenang tanpa Batasan
Mengintegrasikan negara-negara miskin

BAB 9

Banyak pemimpin negara di Afrika 
menyerukan persatuan politik 
di benua itu pada awal-awal 

kemerdekaan. Félix Houphouët-Boigny, 
Presiden Pantai Gading yang pertama, 
lebih pragmatis dengan mempromosikan 
peningkatan kerja sama ekonomi dengan 
negara-negara tetangga secara bertahap. 
Ia mengusulkan salah satu pejanjian 
ekonomi regional yang pertama di 
Afrika, yaitu “Conseil de l’Entente,” yang 
didukung oleh dana solidaritas yang 
sebagian besar disediakan oleh Pantai 
Gading. Elemen utama Entete itu adalah 
perdagangan bebas dan pergerakan 
manusia secara bebas.1

 Tujuan favorit para kaum migran, 
tentunya Pantai Gading. Jumlah orang 
asing meningkat dari 5 persen di tahun 
1950 menjadi 26 persen dari penduduk 
sebanyak 16 juta di tahun 1998. Hal ini 
membuat Pantai Gading menjadi satu dari 
dua belas tujuan utama untuk melakukan 
migrasi internasional di dunia. Pantai 
Gading mendapatkan manfaat besar 
karena para pekerja asing memberikan 
kontribusi bagi pertumbuhan sektor 
industri dan pertanian yang dipicu 
ekspor. Negara pengirim, khususnya 
Benin, Burkina Faso, Niger, dan Togo, 
memperoleh manfaat dari pengiriman 
uang dan peningkatan perdagangan. 
Krisis politik yang dipicu oleh sebuah 

kudeta di tahun 1999 memengaruhi 
seluruh kawasan itu. Namun demikian, 
Houphouët-Boigny menanamkan 
pengaruh di negara-negara tetangga 
Pantai Gading di masa depan, sehingga 
ia mendapatkan julukan “Orang Bijaknya 
Afrika”. 
 Pantai Gading mencerminkan 
inti argumen dalam Bab ini. Saat ini di 
kawasan negara-negara maju—Eropa, 
Amerika Utara, dan Asia Timur Laut—
kebanyakan aktivitas ekonomi sangat 
terkonsentrasi, ekspor negara-negara 
tersebut terspesialisasi, dan standar 
hidup menjadi serupa. Kawasan-kawasan 
tersebut telah melampaui batas-batas 
nasional dan telah mengintegrasikan 
perekonomian mereka dengan sejumlah 
negara tetangga, serta bagian dunia yang 
lain. Integrasi regional dan global saling 
melengkapi, bukan saling menggantikan, 
dalam pembangunan kawasan ini (lihat 
Kotak 9.1).
 Namun, di kebanyakan kawasan 
negara berkembang, konsentrasi dan 
keserupaan relatif lambat, atau tidak 
terjadi sama sekali, hal ini sering kali 
dikarenakan pembagian ekonomi, 
politik, dan budaya yang masih terus 
ada antarnegara (lihat Bab 3). Pembagian 
ini membuat negara-negara menjadi 
sulit mengambil manfaat berupa skala 
ekonomi (lihat Bab 4), tenaga kerja 
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dan modal yang mudah bergerak 
(lihat Bab 5), serta biaya transportasi 
yang menurun (lihat Bab 6). Beberapa 
negara berkembang telah berusaha 
untuk menjalankan globalisasi melalui 
liberalisasi unilateral, sedangkan yang 
lain telah berupaya untuk melakukan 
integrasi regional.  Ada beberapa 
kesuksesan dan kegagalan dengan kedua 
strategi tersebut. Bab ini membahas 
cara-cara untuk menggabungkan 
kedua strategi ini melalui peningkatan 
kerja sama antara negara tetangga 
dan hubungannya yang kuat dengan 
pasar dunia, sembari mengenali dan 
menghindari dampak negatif yang dapat 
timbul dari kedua pendekatan ini. 
 Bab ini mengusulkan integrasi 
regional sebagai mekansime untuk 
meningkatkan kapasitas pasokan lokal 
dan integrasi global untuk memperbaiki 
akses pada pasar dan pemasok. Integrasi 
berarti kerja sama antarnegara dalam 
perdagangan, regulasi dan kebijakan 
domestik, infrastruktur regional, serta 
inisiatif lintas batas lainnya, yang 
mencakup barang-barang publik. 
Integrasi regional berarti kerja sama 
dengan sejumlah negara bertetangga. 
Integrasi global berarti kerja sama pada 
tingkatan yang jauh lebih luas. 
 Kerangka dasar untuk aksi kebijakan 
dalam bab ini menggunakan taksonomi 
hidup bertetangga untuk menyusun 
pemikiran mengenai bagaimana cara 
terbaik dalam menghadapi tantangan 
pembangunan di setiap kawasan negara 
berkembang di dunia ini. 
 Strategi yang utama mencakup: 
•	 Negara-negara yang dekat dengan 

pasar dunia yang besar seharusnya 
berupaya untuk mendapatkan 
manfaat dari kedekatan dengan 
kepadatan ekonomi yang tinggi 
dan menjadi perpanjangan tangan 
dari pasar yang besar tersebut. 

Meksiko, Karibia, negara-negara 
yang bergabung dengan Uni Eropa 
(UE) dan Korea Selatan masing-
masing berhubungan erat dengan 
pasar di AS, UE, dan Jepang. Namun, 
integrasi seharusnya tidak sekadar 
perjanjian perdagangan bebas yang 
sederhana untuk mendapatkan 
manfaat  p emb angunan yang 
signifikan. Tantangan terbesarnya 
adalah bagaimana membuat pasar 
domestik menjadi cukup menarik 
bagi investor agar dapat dipandang 
sebagai perpanjangan tangan pasar 
besar terdekat. 

•	 Negara-negara yang bertetangga 
dengan negara besar namun 
jauh dari pasar dunia sebaiknya 
mengembangkan pasar regional. 
Diperlukan dua instrumen untuk 
melaks anakannya :  re for mas i 
institusional yang memfasilitasi 
perdagangan di dalam wilayah 
(intraregional)  dan mobilitas 
faktor produksi—dan investasi 
infrastruktur yang menghubungkan 
ketertinggalan negara berkembang 
dengan wilayah pasar-pasar dunia 
yang utama. Integrasi regional secara 
otomatis akan mendukung jaringan 
produksi regional. Jaringan ini 
akan memaksimalkan keunggulan 
biaya produksi yang dihasilkan dari 
peningkatan laba atas skala ekonomi, 
dan jaringan ini memungkinkan 
n e g a r a - n e g a r a  k e c i l  u n t u k 
berspesialisasi di produk-produk 
cerukan (niche) dalam jaringan 
pemasok regional. Efisiensi biaya 
yang lebih besar pada sisi pasokan 
akan mempermudah wilayah seperti 
itu untuk kemudian berintegrasi 
dengan pasar global. 

•	 Negara-negara yang jauh dari pasar 
dunia di Asia Tengah, pulau-pulau 
kecil di Pasifik, dan Afrika Sub-
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Sahara—negara-negara termiskin 
di dunia—menghadapi tantangan 
pertumbuhan ekonomi yang paling 
keras dan memerlukan komitmen 
kuat untuk solusi dengan bekerja 
sama. Integrasi regional dapat terjadi 
dalam lingkungan negara-negara 
yang bertetangga secara alami melalui 
tiga kelompok instrumen. Diperlukan 
kerja sama institusi yang erat dan 
investasi infrastruktur regional 
yang komprehensif, seperti halnya 
di wilayah lain. Namun demikian, 
negara-negara dari kelompok wilayah 
ini juga memerlukan mekanisme 
kompensasi antarnegara untuk 
mempertahankan upaya integrasi 
karena integrasi yang mendalam 
kemungkinan akan mendorong 
keuntungan dan kerugian jangka 
pendek tak terduga antarnegara. 
Masyarakat internasional dapat 
mendukung upaya integrasi ini 
melalui insentif yang terkoordinasi 
dengan baik. 

 Afr ika  Timur,  Tengah,  dan 
Barat masuk ke dalam kelompok 
ketiga. Negara-negara pantai yang 
miskin sumber daya di wilayah ini 
adalah negara-negara dengan kinerja 
pertumbuhan terburuk di dunia, bila 
dibandingkan dengan wilayah dunia 
lainnya.2 Bagi negara-negara tersebut, 
Laporan ini menyarankan adanya pakta 
kerja sama yang melibatkan pemerintah 
regional dan masyarakat internasional 
untuk memperbaiki layanan sosial dan 
modal sumber daya manusia di negara-
negara yang terbelakang ini dan untuk 
memperbaiki infrastruktur di negara-
negara yang relatif lebih baik, yang 
lebih mungkin mengalami tahap lepas 
landas. Hal ini juga harus diperkuat 
dengan akses preferensi untuk ekspor 
regional ke pasar negara-negara maju. 

Sebaliknya, baik negara yang relatif 
lebih baik dan yang tertinggal di wilayah 
“yang bertetangga secara alami ini” 
sebaiknya memperbolehkan pergerakan 
tenaga kerja, modal, barang, dan jasa di 
dalam wilayah (intraregional) yang lebih 
bebas.
 Negara-negara  berkembang 
saat ini, maupun yang belakangan, 
menghadapi pilihan pahit: tetap terpisah 
dan kehilangan wilayah, atau menjadi 
pemenang tanpa perbatasan. 

Integrasi regional untuk 
meningkatkan skala 
pasokan, integrasi global 
untuk meningkatkan skala 
permintaan
Beberapa negara, seperti Cili, Mauritania, 
dan macan Asia Timur yang terkenal, 
telah terintegrasi secara global tanpa 
banyak melakukan kerja sama dengan 
wilayah terdekatnya sendiri. Mereka 
menikmati keuntungan pihak pertama 
(first-mover advantage) secara signifikan. 
Namun demikian, banyak negara-negara 
berkembang lainnya telah menyaksikan 
bahwa hal ini semakin sulit untuk dicapai, 
dan beberapa negara bertanya-tanya 
apakah kemunculan negara eksportir 
yang sangat kompetitif seperti India 
dan Cina telah memuat kemungkinan 
keberhasilan strategi didorong ekspor 
yang lebih kecil saat ini. 
 Pendapat sebaliknya adalah bahwa 
jenis barang yang dapat dikembangkan 
oleh sebuah negara agar mendapatkan 
keunggulan komparatif telah meluas 
s e i r i n g  d e n g a n  p e r t u m b u h a n 
perdagangan global. Barang dan jasa 
antara, yang lebih dapat diperdagangkan 
dan sering diperdagangkan, memberikan 
lingkup peluang diversifikasi yang lebih 
luas bagi negara-negara berkembang, 
bila dibandingkan dengan masa-masa 
sebelumnya.3 Bukti-bukti empiris 



3�� Laporan Pembangunan Dunia 2009

menunjukkan hal ini terjadi di Afrika 
Sub-Sahara.4 Di enam dari sembilan 
negara-negara yang bertetangga di 
Afrika Sub-Sahara, impor barang-

barang antara tahun sebelumnya dari 
negara tetangga berkorelasi positif 
dengan jumlah ekspor pada tahun 
berjalan. Melalui pertumbuhan impor 
barang antara yang makin besar dan 
melampaui batasan tertentu, pengaruh 
yang dirasakan menjadi semakin kuat. 
 Temuan-temuan ini menunjukkan 
bahwa ekspor yang lebih tinggi terjadi 
ketika negara-negara bekerja sama 
secara regional, dalam artian skala 
ekonomis, mobilitas faktor yang lebih 
tinggi, dan biaya transportasi yang lebih 
rendah, serta integrasi secara global. 
Kerja regional berarti perusahaan-
perusahaan dari negara yang bertetangga 
dapat menghasilkan barang jadi dengan 
lebih murah melalui pembentukan 
rantai jaringan pasokan internasional, 
ketimbang jika mengandalkan pemasok di 
satu negara saja (lihat Kotak 9.2). Integrasi 
global menghasilkan permintaan dan 
insentif untuk mengembangkan jaringan 
rantai pasokan yang sedemikian efisien. 
Kombinasi antara integrasi regional dan 
global ini telah menimbulkan negara-
negara yang mengalami pembangunan 
secara sukses di lingkungan dunia yang 
saat ini relatif kaya. 
 Data-data industri menambah 
detail lebih lanjut terhadap temuan 
ekonomi agregat.5 Perusahaan yang 
melakukan ekspor ke pasar regional 
akan mengalami dampak lebih besar 
akibat kurangnya pasokan tenaga listrik 
dan prosedur perbatasan yang tidak 
efisien, bila dibandingkan perusahaan 
yang melakukan ekspor ke pasar global, 
meskipun perusahaan yang melakukan 
ekspor barang-barang yang sensitif 
terhadap waktu, juga menderita dampak 
negatif akibat perbatasan yang tidak 
efisien. Efisiensi perusahaan menentukan 
ke mana mereka akan menjual produk: 
yang paling tidak efisien hanya berjualan 
di pasar domestik, sedangkan lainnya 

KoTAK 9.1. Apakah pesan-pesan kebijakan dari Laporan ini 
anti-integrasi global? Tidak

Laporan Pembangunan Dunia ini berfokus 
pada integrasi regional karena pada hal 
ini inilah terletak cakupan yang lebih luas 
atas aksi kebijakan. namun demikian, hal 
ini tidak bermaksud untuk menunjukkan 
bahwa pesan yang disampaikan adalah 
anti-integrasi global. malah sebaliknya, 
bukan demikian. Bab ini berpendapat 
bahwa kerja regional akan meningkatkan 
kemampuan pasokan dari suatu wilayah 
negara-negara dengan menyediakan 
barang publik regional dan memanfaatkan 
keuntungan dari spesialisasi regional. 
melalui cara ini keuntungan bagi tiap 
negara dari integrasi global dapat 
diperluas. Singkat kata, integrasi regional 
dan global itu saling melengkapi, bukan 
saling menggantikan. Tanpa integrasi 
global, manfaat dari kerja sama regional 
akan kecil atau malah negatif, seperti 
halnya yang terlihat dari banyak perjanjian 
regional di masa lalu. namun, tanpa 
integrasi regional, manfaat dari globalisasi 
tidak akan pernah diperoleh beberapa 
negara, karena tidak mampu bersaing 
dalam skala global sendirian. 
 Bagi kebanyakan negara, khususnya 
di Afrika di mana pangsa pasar ekspor 
global telah menurun, manfaat integrasi 
global terlihat semu. Integrasi global kadang 
dipandang berisiko dan kemajuan dalam 
Putaran Doha atas beberapa isu sentral 
yang menyangkut negara berkembang, 
seperti perdagangan hasil pertanian, 
sangat lambat. Dalam kondisi yang serupa, 
kerja sama regional di masa lalu juga tidak 
menghasilkan hasil yang signifikan, dan 
banyak persetujuan regional yang hilang 
begitu saja. Pengalaman-pengalaman 
tersebut juga menggarisbawahi pentingnya 
keuntungan tak terduga yang diperoleh 
negara besar dan kecil yang bertetangga, 
yang memengaruhi stabilitas jangka 
panjang persetujuan dan kesediaan untuk 

memberikan respons terhadap peristiwa 
tak terduga. Dengan banyaknya kegagalan 
upaya integrasi regional di masa lalu, 
upaya untuk mengejar perjanjian regional 
lebih lanjut telah menghasilkan skeptisme 
yang cukup besar dalam lingkaran 
pembangunan. 
 Bab ini menyatakan bahwa, dengan 
mempertimbangkan kondisi terkini, 
skeptisme ini kurang pada tempatnya. 
Instabilitas yang timbul dari kebijakan 
makroekonomi dan tata kelola yang 
buruk saat ini tidak terlalu sering terjadi 
bila dibandingkan satu dekade yang lalu, 
sehingga kecil kemungkinannya suatu 
negara akan mengimpor masalah dari 
negara tetangganya, meski perekonomian 
mereka terintegerasi. Dan, dengan semakin 
menurunnya biaya transportasi serta 
ekspansi dalam perdagangan global, 
manfaat dari pertumbuhan yang didorong 
oleh ekspor jauh lebih tinggi dari yang 
pernah ada sebelumnya. Untuk bersaing, 
saat ini negara-negara jauh lebih bersedia 
untuk mengharmonisasikan kebijakan 
dan institusi mereka dengan negara lain, 
sehingga prospek kerja sama regional 
tumbuh sangat signifikan. Inilah salah 
salah satu alasan mengapa, pada bulan 
Juni 2006, sebanyak 56 perjanjian 
regional, 49 perjanjian perluasan regional 
(kerja sama antara sebuah perjanjian 
regional dengan negara lain), 5 perjanjian 
superregional (kerja sama antara dua 
atau lebih perjanjian regional), dan 118 
perjanjian bilateral yang sepenuhnya telah 
ditanda-tangani atau diinisiasi melalui 
organisasi Perdagangan Dunia (WTo). 
Dengan bertindak berdasarkan aturan main 
global, perjanjian-perjanjian ini berupaya 
untuk mengenali dan menghindari dampak 
negatif antara integrasi regional dan 
global. 

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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berjualan di pasar regional maupun 
domestik, dan yang paling efisien 
berjualan di pasar domestik, regional, 
dan internasional.6 
 Kebijakan integrasi yang berhasil 
akan mengonsentrasikan aktivitas 
ekonomi di  tempat-tempat yang 
memiliki akses lebih baik pada pasar 
dan bahan baku, baik secara subnasional, 
nasional, atau regional. Integrasi 
menghasilkan keselarasan pendapatan 
di lingkungan regional negara-negara 
yang bertetangga untuk sementara 
waktu, sebelum serangkaian gelombang 
negara-negara yang tertinggal mampu 
mengejar negara-negara yang berada di 
depan, saat pertumbuhan berdampak 
luas ke lingkungan negara-negara itu. 
Ketika proses integrasi didorong oleh 
pasar, seperti halnya di Asia Timur, 
faktor produksi akan direlokasikan 
dan hal ini mendorong konvergensi 
dalam pendapatan per kapita suatu 
negara di dalam wilayah sekitar (lihat 
Bab 3). Namun, bila integrasi ini 
didorong oleh institusi, seperti halnya 
di kebanyakan negara berkembang saat 
ini, tantangan ekonomi politik akan 
menjadi kekhawatiran utama. 7

Integrasi regional dan global 
menghasilkan dampak negatif
Perjanjian integrasi regional, yang 
r u m i t  u n t u k  d i n e g o s i a s i k a n , 
diimplementasikan, dan dipertahankan, 
sangat memboroskan penggunaan 
sumber daya administratif. Upaya 
untuk memadukan institusi regional 
melalui perjanjian semacam itu dapat 
menimbulkan kerugian pada administrasi 
domestik dan liberalisasi unilateral yang 
dapat menentukan integrasi suatu 
negara dengan seluruh dunia. Perjanjian 
regional juga mencegah negara-negara 
dalam upaya mengejar integrasi global 

yang lebih cepat, sedangkan beberapa 
negara anggota di suatu wilayah ingin 
bergerak lebih lamban. 
 Perdebatan antara regional versus 
global bukanlah hal baru. Perdebatan ini 
timbul seputar implikasi kemakmuran 
atas pengalihan potensi perdagangan 
dan penciptaan perdagangan, yang 
dibandingkan dengan pengaruh 
perbaikan kemakmuran yang pertama 
dan terbaik dari liberalisasi unilateral 
atau multilateralisme.8 Akan tetapi, suatu 
perdebatan “regionalisme baru” telah 
timbul dengan proliferasi perjanjian 
perdagangan bebas baru-baru ini. Satu 
sisi dari perdebatan ini memandang 
bahwa dalam integrasi regional, proses 
liberalisasi yang kompetitif pada akhirnya 
akan mendukung integrasi global.9  Sisi 
yang lain memandang munculnya 
“mangkok spageti” (sejumlah keruwetan 
baru) yang menghambat integrasi 
global.10 
 Perdebatan ini masih belum selesai. 
Namun kacamata geografi perekonomian 
yang baru memberikan perspektif yang 
berbeda. Beberapa pihak berpendapat 
bahwa ketika wilayah geografi secara 
fisik dimasukkan secara tepat dalam 
model perdagangan, maka perjanjian 
perdagangan regional akan lebih 
mampu meningkatkan kemakmuran, 
dibandingkan dengan perjanjian 
perdagangan multilateral, jika biaya 
transportasi antarbenua jauh lebih tinggi 
daripada biaya perdagangan dalam 
benua.11  Terdapat pula keuntungan non-
ekonomis atas inisiatif integrasi regional, 
seperti meningkatnya rasa damai dan 
aman, serta meningkatnya daya tawar 
dalam forum internasional.13 Motif non-
ekonomi ini terkadang jauh lebih penting 
dibandingkan dengan motif ekonomi 
ketika memutuskan untuk menyepakati 
perjanjian integrasi regional. 
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KoTAK 9.2.  Diversifikasi produk melalui kerja sama regional

Melakukan diversifikasi terhadap ekonomi 
bukanlah hal yang mudah. Hidalgo, Barbasi, 
dan Haussman (2007) menunjukkan bahwa 
struktur ekspor suatu negara yang ada saat 
ini menentukan seberapa mudah negara 
tersebut akan mampu melakukan diversifikasi 
basis produksi dari sejumlah produk yang 
bernilai lebih tinggi. mereka menggunakan 
sebuah perumpamaan, yaitu hutan yang 
menggambarkan ruang produk (sama dengan 
seluruh negara di dunia). Setiap pohon adalah 
sebuah produk, dan perusahaan adalah 
monyet-monyet yang dapat memanjat tinggi 
pada sebuah pohon untuk meningkatkan nilai 
tambah mereka (diversifikasi intensif) atau 
melompat ke pohon lain yang memiliki nilai 
yang lebih tinggi (diversifikasi ekstensif). 
 Perusahaan-perusahaan dari negara 
berkembang merasakan cara termudah untuk 
tumbuh adalah melalui diversifikasi intensif, 
dengan mengembangkan kemampuan yang 
sudah dimiliki. Alternatif lain, yang diperlukan 
pada saat pendapatan lebih tinggi atau 
sebagai respons terhadap para kompetitor 
yang berbiaya lebih rendah, adalah melompat 
ke pohon dengan nilai lebih tinggi. meskipun 
suatu negara cukup beruntung untuk memiliki 
pohon yang bernilai lebih tinggi itu dekat 
dengan basis produksinya, lompatan yang 
dilakukan tetap menimbulkan biaya dan 
berisiko. Diperlukan pula infrastruktur fisik, 
pengetahuan yang spesifik, pengetahuan 
akan selera dan standar pada pasar sasaran, 
serta akses yang mudah dan murah atas 
input tertentu. Haussman dan rodrik (2003) 
menyebut kebutuhan investasi awal ini  
sebagai “biaya penemuan”, yaitu pencarian 
oleh perusahan pertama untuk menjajaki 
peluang baru. Biaya penemuan ini dapat 

difasilitasi dengan berbagai cara. Penanaman 
modal langsung dapat menyediakan banyak 
informasi dan pengetahuan yang diperlukan. 
Selain itu, bisa juga dipelajari dari negara 
tetangga terdekat. Dengan demikian, kerja 
sama antarnegara bertetangga dapat juga 
membantu upaya itu, asalkan skalanya cukup 
menarik bagi investor asing dan akses pada 
barang-barang antara yang penting untuk 
menunjang terjadinya lompatan pada produk 
baru berbiaya lebih rendah dan berisiko lebih 
rendah. Kerja sama itu juga dapat memberikan 
lahan bagi produsen barang-barang antara 
yang ingin berjualan pada perusahaan yang 
sedang berinovasi di mana saja di lingkungan 
sekitar. 
 Ketika ekspor Afrika selama tahun 
1980—2004 dipetakan dalam lingkup produk 
global dari sekitar 800 produk (empat digit 
industri), masyarakat ekonomi dan moneter 
Afrika Tengah (Central African Economic 
and Monetary Community) terlihat hanya 
memiliki beberapa pilihan tersisa untuk 
melakukan diversifikasi (kayu dan produk 
turunannya). Anggota masyrakat Afrika 
Timur memiliki lebih banyak pilihan karena 
ekspor mereka lebih terdiversifikasi (buah-
buahan dan sayur-mayur, makanan siap saji, 
ikan, kayu dan produk turunannya, kapas, 
tekstil, produk manufaktur berteknologi 
rendah, barang-barang logam, kimia, dan hasil 
tambang). negara-negara lain dengan struktur 
produksi yang serupa juga telah melakukan 
diversifikasi menuju kluster seperti kapas, 
tekstil, dan garmen, yang saat ini menikmati 
preferensi yang diberikan berdasarkan 
Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang 
Afrika (the African Growth and Opportunity 
Act) di pasar AS. 

 Hampir seluruh anggota Uni ekonomi 
dan moneter Afrika Barat (West African 
Economic and Monetary Union) memperoleh 
manfaat dari kerja sama setidaknya pada 
tujuh kluster produk (buah dan sayur-
mayur dan produk terkait, kayu dan produk 
turunannya, kapas, barang manufaktur 
berteknologi rendah, barang-barang kimia, 
serta hasil tambang) untuk mengurangi 
ketergantungan yang terlampau besar pada 
ekspor hasil pertanian tradisional, seperti kopi 
dan cokelat.
 Anggota Southern Africa Customs 
Union, kecuali Afrika Selatan, dapat menikmati 
keuntungan yang lebih besar daripada uni/
kerja sama lainnya melalui kerja sama kluster 
berbasis sumber daya alam dan berbasis 
manufaktur, karena mereka memiliki pilihan 
diversifikasi yang lebih mudah yang didorong 
oleh logistik, keuangan, keterampilan, dan 
infrastruktur yang mencerminkan status 
berpendapatan menengah. 
 Dengan mengamati bidang kegiatan 
ekonomi manakah yang dapat menawarkan 
perkembangan lebih lanjut yang paling 
men jan j i kan ,  nega ra -nega ra  dapat 
memfokuskan kerja sama pada insfrastruktur 
sektor tertentu, seperti standar yang sama, 
sistem kepatuhan dan metereologi, serta 
kurikulum spesifik untuk membina tenaga 
kerja yang terampil dan mampu menggunakan 
teknologi baru. Hal ini akan menjadi pelengkap 
terhadap bidang kerja sama yang umum dalam 
infrastruktur regional, regulasi bisnis yang 
lebih baik, dan sistem hukum yang kuat. 

Didasarkan pada kontribusi dari Vandana Chandara, Jessica 
Boccardo, dan Israel osorio. 

 Integrasi  regional  memil iki 
beberapa bentuk, mulai dari traktat 
formal yang mengatur banyak aspek 
dari transaksi dan kerja sama ekonomi, 
hingga integrasi informal bersifat de-
facto yang mengikuti ikatan ekonomi 
yang dalam dengan diawali oleh sektor 
swasta. Keberagaman ini menimbulkan 
dinamika yang berbeda pula. Perjanjian 

global bersifat komprehensif, namun 
jarang ditemukan, sedangkan perjanjian 
regional dapat dimulai dari hal kecil dan 
bergerak dengan kecepatan serta lingkup 
yang disesuaikan dengan masing-masing 
pihak. Setiap wilayah perlu menemukan 
jalur yang memungkinkan wilayah itu 
mendapatkan manfaat dari integrasi 
regional maupun global. 
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Lingkungan yang maju 
memberikan masukan yang 
bermanfaat—berpikir besar, 
memulai dari yang kecil
Lingkungan negara-negara yang 
berhasil di Eropa, Amerika Utara dan 
Asia Timur Laut memberikan tiga 
pelajaran untuk desain dan implementasi 
inisiatif integrasi regional dan global: 
berpikir global, memulai dari kecil, 
dan mengompensasi yang paling tidak 
beruntung. 
 Berpikir global. Bagi seluruh 
lingkungan negara yang berkembang, 
pasar ekspor yang paling penting terletak 
di luar wilayah itu. Korea Selatan, 
Meksiko, dan Romania memiliki nasib 
baik karena dekat dengan salah satu 
dari pasar-pasar yang besar di dunia, 
namun kebanyakan negara lain tidak 
demikian. Dengan demikian, tujuan 
utama setiap proses integrasi regional 
haruslah untuk mempromosikan 
pertumbuhan yang didorong ekspor 
yang cukup kuat. Sesungguhnya, 
faktor keberhasilan perjanjian integrasi 
regional adalah “regionalisme terbuka”, 
yaitu menetapkan tarif eksternal yang 
rendah dan menghilangkan seluruh 
tarif internal.13 Inilah perbedaan utama 
dari gelombang pertama regionalisme di 
tahun 1970-an, yang hanya memperluas 
kebijakan substitusi impor berorientasi 
ke dalam dari tingkat negara ke tingkat 
regional. 
 Memulai dari hal kecil. Inisiatif 
integrasi regional tidak perlu mencakup 
seluruh permasalahan dengan segera, 
juga tidak perlu dengan seketika 
melibatkan seluruh negara dalam 
kawasan. Pengalaman negara-negara 
Amerika Selatan dan Sub-Sahara di 
tahun 1970-an menunjukkan bahwa 
perjanjian komprehensif yang melibatkan 
banyak negara seringkali menjadi 
sekadar “perjanjian di atas kertas”.14 Uni 

Eropa bermula dengan perjanjian yang 
fokusnya sempit—Masyarakat Batubara 
dan Baja Eropa (European Coal and 
Steel Community), lihat “Geografi yang 
Bergerak 2, Mengatasi Penyekatan di 
Eropa barat”. Perjanjian Perdagangan 
Bebas Amerika Utara (North American 
Free Trade Agreement – NAFTA) bermula 
dengan perjanjian perdagangan bebas 
untuk sektor otomotif, antara Amerika 
Serikat dan Kanada.15 Regionalisasi Asia 
timur dipercepat pada tahun 1980-an, 
dengan perusahaan multinasional Jepang 
mendirikan fasilitas manufaktur ekspor 
di wialyah tersebut. Sering kali integrasi 
regional dapat dimulai tanpa adanya 
perjanjian formal dalam bentuk apa 
pun, namun dengan pernyataan intensi 
kerja sama strategis yang memberikan 
keleluasaan bagi perusahaan, jika terjadi 
perselisihan akan diselesaikan dengan 
cepat dan adil. 
 Integrasi regional memerlukan 
aksi kebijakan yang melengkapi oleh 
negara-negara yang terlibat. Semakin 
besar jumlah peserta, semakin rumit 
koordinasi yang perlu dilakukan dengan 
risiko kegagalan yang lebih tinggi. 
Perjanjian spesifik yang didasarkan pada 
kepentingan suatu negara dapat membuat 
integrasi regional geometri secara 
variabel, di mana negara-negara (atau 
wilayah di dalam negara, seperti halnya 
“segi tiga pertumbuhan” di Asia Timur) 
memperdalam kerja sama mereka dengan 
kecepatan yang ditentukan sendiri. Kerja 
sama pada bidang perdagangan dan 
non-perdagangan seperti itu dapat 
membangun lingkungan yang lebih kuat. 
Hal ini mengabaikan inisiatif spesifik di 
tingkat benua untuk melakukan proyek 
yang berbiaya tetap tinggi, seperti 
peluncuran dan pemeliharaan satelit. 
 Mengompensasi yang paling tidak 
beruntung. Integrasi regional dapat 
menghasilkan pihak yang menang 
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dan yang kalah dalam suatu negara—
setidaknya dalam jangka pendek.16 
Jika dua negara dengan infrastruktur 
domestik yang berbeda berintegrasi, 
negara dengan infrastruktur yang 
lebih baik akan menarik lebih banyak 
aktivitas industri, yang mungkin akan 
memperdalam perbedaan pendapatan dan 
tingkat kerja.17 Membangun lingkungan 
ber tetangga yang berkelanjutan 
antarnegara yang memiliki sumber 
daya berbeda, karenanya akan terbantu 
dengan mekanisme kompensasi untuk 
memastikan pembagian keuntungan 
yang setara dari proses integrasi tersebut. 
Di Uni Eropa, negara anggota yang kaya 
menyubsidi pembangunan infrastruktur 
di negara-negara anggota yang lebih 
miskin. Di Perhimpunan Negara-negara 
Asia Tenggara (Association of Southeast 
Asian Nations—ASEAN), negara anggota 
yang lebih kaya memiliki program 
yang secara khusus dirancang untuk 
membantu negara-negara anggota 
yang lebih miskin—Inisiatif ASEAN 
Terintegrasi. Beberapa wilayah juga 
memiliki program bantuan bilateral 
untuk negara-negara tetangga yang lebih 
miskin. 
 Satu pendekatan untuk kompensasi 
adalah mengumpulkan pendapatan bea 
dan cukai yang dikumpulkan dalam 
customs union (persetujuan antarnegara 
yang membebaskan bea dan cukai 
untuk barang-barang yang diekspor 
dari satu negara ke negara lainnya di 
dalam persetujuan tersebut—red.) dan 
mendistribusikan ulang pendapatan 
tersebut sesuai dengan kebutuhan 
pembangunan masing-masing anggota. 
Uni Ekonomi dan Moneter Afrika Barat 
(West African Economic and Monetary 
Union—WAEMU) mengadopsi tarif 
eksternal yang sama pada tahun 2000, 
dan memperkenalkan bea 1 persen yang 
dikenakan terhadap impor pihak ketiga 

untuk membentuk dana kompensasi. 
Pada bulan September 2006, sebanyak 
$500 juta telah dikumpulkan dan 
dibagi. Pantai Gading dan Senegal, 
negara anggota terkaya dari WAEMU, 
mengontribusikan 60 persen dari dana 
tersebut, namun hanya menerima 12 
persen. Transfer seperti itu secara politis 
dapat dilakukan jika negara yang lebih 
makmur menyadari bahwa mereka 
akan mendapatkan manfaat jangka 
panjang jika lingkungan mereka menjadi 
makmur. Inisiatif pembagian pendapatan 
ini diperkuat oleh keterlibatan sebuah 
negara maju sebagai mitra eksternal 
yang bersedia untuk menyubsidi proses 
ini. Perjanjian Kemitraan Ekonomi 
(Economic Partnership Agreement—EPA) 
yang saat ini sedang dinegosiasikan 
antara Uni Eropa dan Afrika, Karibia, dan 
Negara-negara Pasifik adalah contohnya 
(lihat Kotak 9.3). 

Membangun lingkungan 
terintegrasi: sebuah 
kerangka
“Ketebalan” tembok batas suatu negara 
merupakan hambatan yang diciptakan 
sendiri terhadap pembangunan, yang 
mana kebijakan isolasi meningkatkan 
jarak ekonomi pada pasar (lihat Bab 3). 
Di atas penyekatan, beberapa lingkungan 
memiliki negara-negara kecil dengan 
pasar lokal yang tidak cukup besar 
untuk memicu atau mempertahankan 
industrialisasi, atau yang memiliki 
kemampuan yang kurang untuk 
mendiversifikasikan atau meningkatkan 
rantai nilai. Dengan demikian, negara 
yang berbeda menghadapi masalah 
yang berbeda, sehingga memerlukan 
respons kebijakan yang berbeda untuk 
mengintegrasikan negara-negara tersebut 
dengan perekonomian global. Integrasi 
utamanya terjadi melalui aktivitas 
sektor swasta dalam perdagangan dan 
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KoTAK 9.3.  Perjanjian kemitraan ekonomi antara UE dan negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik 
dapat dibuat lebih baik 

Hingga tahun 2007, Ue telah memberikan 
preferensi dagang nonresiprokal kepada 
negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik 
(AKP). Kebijakan ini tidak sesuai dengan 
prinsip organisasi Perdagangan Dunia 
(WTo), yaitu perlakuan negara yang paling 
diutamakan (most-favored nations), namun 
tetap mendapatkan pengecualian yang 
akan berakhir pada bulan Desember 2007. 
Perjanjian kemitraan ekonomi (ePA) antara Ue 
dan negara-negara AKP ini merupakan sebuah 
pendekatan baru untuk mempromosikan 
perdagangan dan mencapai lebih banyak 
tujuan pembangunan pada saat yang sama. 
 Pada  t ahun  2003 ,  Ue  mu la i 
menegosiasikan ePA dengan enam wilayah 
AKP yang berdiri sendiri, yaitu Karibia 
(CArIForUm), Afrika Tengah (CemAC), 
Afrika Tenggara (eSA), Afrika Barat 
(eCoWAS), Afrika Selatan (SADC), dan 
Pasifik. 
 Inti dari ePA adalah perjanjian dagang 
regional antara Ue dan masing-masing dari 
enam wilayah tersebut. Struktur ekspor dari 
wilayah-wilayah ini ke Ue berbeda-beda, yang 
sering kali menunjukkan ketergantungan pada 
beberapa produk saja. namun, ePA memiliki 
lingkup yang lebih luas. ePA bisa menjangkau 
bebas bea masuk 100 persen dan akses 
pasar bebas kuota ke Ue dari setiap wilayah 
(dengan aturan Ue mengenai asal-usul yang 
disederhanakan), dan memungkinkan negara-
negara AKP untuk membuka pasar mereka 

pada tingkatan yang kurang lebih sama (rata-
rata 80 persen dalam waktu 15 tahun). 
 Tujuan ini terdengar ambisius. ePA 
memberikan insentif kepada negara-negara 
AKP untuk meningkatkan perdagangan 
dan kerja sama regional, dan tidak seperti 
perjanjian sebelumnya yang lebih menyukai 
struktur hub-and-spoke, yang mengurangi 
interaksi dengan negara tetangga. Selain 
itu, preferensi perdagangan sebelumnya 
ditentukan secara sepihak oleh Ue, sedangkan 
ePA dinegosiasikan secara bersama. Tentunya 
beberapa negara tidak bersedia untuk bekerja 
sama atas beberapa isu yang mungkin 
akan merugikan mereka. namun, Ue dapat 
memberikan insentif—seperti bantuan—untuk 
mengatasi perbedaan-perbedaan seperti itu. 
 mesk i  dem ik i an ,  penga laman 
menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan 
(Utara-Selatan) saja tidak mendorong 
pembangunan ekonomi. oleh karenanya, 
ePA berupaya untuk memperbaiki koherensi 
antara perdagangan dan pembangunan. Selain 
perdagangan barang, ePA juga mencakup 
perdagangan jasa serta investasi, pengadaan 
barang publik, dan undang-undang persaingan 
usaha. meskipun perjanjian perdagangan 
barang dan jasa merupakan liberalisasi 
perdagangan untuk bersama—meskipun 
asimetris, isu-isu terkait perdagangan juga 
turut terbawa serta. Isu tersebut mendukung 
integrasi regional melalui regulasi regional 
yang sama, harmonisasi, dan implementasi, 

sehingga memperbaiki stabilitas politik dan 
ekonomi dan menciptakan iklim bisnis dan 
investasi yang lebih baik. 
 Satu dari isu yang paling sulit adalah 
perkiraan kerugian dalam pendapatan tarif, 
yang secara rata-rata, berkisar sekitar 2 
persen dari produk domestik bruto (PDB) 
untuk negara-negara Sub-Sahara. namun 
untuk beberapa negara lain, kerugian tersebut 
dapat mencapai 4 hingga 6 persen dari PDB, 
porsi yang cukup besar untuk dana publik. 
Penurunan tarif secara bertahap dirancang 
untuk mengimbangi penurunan pendapatan 
pemerintah secara besar-besaran. Selang 
beberapa waktu, pendapatan tarif yang 
hilang perlu diganti dengan reformasi pajak 
domestik dan administrasi pajak. Pendekatan 
yang lebih radikal bagi Ue adalah memberikan 
dukungan anggaran bagi negara-negara yang 
paling terpengaruh selama periode transisi 
yang telah ditentukan sebelumnya. 
 Isu lain yang perlu diperhatikan adalah 
aturan mengenai asal-usul yang rumit yang 
perlu disederhanakan dan diliberalisasi. 
Pendampingan teknis juga diperlukan 
agar negara-negara berkembang memiliki 
kesempatan untuk memenuhi standar Ue dan 
mendorong respons pasokan terhadap akses 
pasar yang lebih baik. Program “bantuan-
untuk-perdagangan” dapat menyediakan 
sumber daya untuk upaya semacam ini. 

Kontribusi dari Sebastian Vollmer.

mobilitas faktor produksi. Namun, 
kebanyakan institusi atau infrastruktur 
yang diperlukan untuk menghubungkan 
suatu wilayah dengan perekonomian 
global merupakan barang publik, yang 
memerlukan tindakan kolektif untuk 
mengatasi persoalan koordinasi dan 
eksternalitas. 
 Terdapat tiga jenis instrumen 
kebijakan yang dapat digunakan untuk 
mengejar integrasi regional. Instrumen 
kebijakan tersebut juga membantu 
proses integrasi global. 

•	 Kerja sama institusional  dapat 
mengatasi persoalan koordinasi 
dalam lingkungan dan mendorong 
skala ekonomi yang lebih besar. 

•	 Inf rastr uktur  reg ional ,  yang 
secara strategis menghubungkan 
lingkungan dengan pasar-pasar 
dunia yang utama, dapat mengurangi 
biaya transportasi. 

•	 Insentif terkoordinasi yang melibatkan 
seluruh pemangku kepentingan 
di lingkungan dan pihak donor 
dari pasar dunia yang utama dapat 
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mendorong mobilitas faktor serta 
menyetarakan standar hidup antara 
negara-negara yang lebih maju 
dan yang tertinggal di lingkungan 
tersebut. 

Kerja sama institusional
Reformasi di belakang perbatasan. 
Kerja sama institusional—seperti 
perjanjian pengakuan bersama dalam 
bidang prosedur teknis dan bisnis, 
adopsi standar internasinal,  dan 
kerangka konvergensi makroekonomi—
memperluas ukuran pasar regional, 
dengan mendukung skala ekonomi. 
Sesungguhnya, perusahaan domestik dan 
asing menganalisis peluang investasi dan 
lingkungan bisnis—seperti hak kekayaan 
intelektual,  regulasi,  perpajakan, 
keuangan, infrastruktur, korupsi, dan 
stabilitas makroekonomi—sebagai 
bagian dari paket yang menentukan daya 
tarik investasi suatu negara.18 Bagian 
yang lain adalah kualitas sistem hukum, 
yang meningkatkan investasi ekuitas 
dan ukuran perusahaan.19 Pengaruh dari 
faktor-faktor ini akan berdampak bahkan 
ke negara-negara yang memiliki faktor 
institusi yang lebih baik di pasar dunia 
yang utama. Semakin kurang menarik 
lingkungan suatu negara, maka semakin 
kurang menariklah negara tersebut 
secara individual, khususnya jika pasar 
setempat terbilang kecil. 
 Meskipun preferensi tarif telah 
berkurang, hambatan di belakang 
perbatasan merupakan faktor penentu 
pola perdagangan yang penting. Dan 
dengan memadukan standar dan institusi 
domestik dengan internasional, suatu 
lingkungan wilayah dapat meningkatkan 
daya tariknya untuk penanaman 
modal asing langsung (Foreign Direct 
Investment—FDI) dan meningkatkan 
peluang melakukan perdagangan, yang 
merupakan hal penting mengingat 

kebutuhan untuk mengaitkan jaringan 
dan pasar produksi regional dan global. 
Sebagai contoh, krisis yang dihadapi 
sektor pengolahan ikan di Kenya pada 
tahun 1990-an tidak akan terlampau 
buruk jika penyedia ikan mentah maupun 
setengah jadi di Kenya, Tanzania, dan 
Uganda semuanya bekerja sama untuk 
memenuhi standar higienitas UE.20 
Banyak negara di Afrika Sub-Sahara saat 
ini bermaksud untuk melakukan kerja 
sama seperti itu.21 
 K e b i j a k a n  d i  p e r b at a s a n . 
Memfasilitasi arus modal, tenaga kerja, 
dan bahan baku antara merupakan 
prakondisi yang diperlukan untuk 
jar ingan pro duks i  l intas  batas . 
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) 
menyediakan kerangka untuk liberalisasi 
seperti itu yang memungkinkan lingkup 
perjanjian berbeda-beda. Hampir 
seluruh perjanjian perdagangan regional 
yang baru mencakup provisi pada 
liberalisasi jasa, namun beberapa dari 
jasa ini berkaitan dengan orang dan 
memerlukan perjanjian yang mengatur 
mobilitas tenaga kerja yang terkait, yang 
sayangnya tidak banyak keseragaman 
(lihat Tabel 9.1).22 Pergerakan tenaga 
kerja meningkatkan kekhawatiran 
ekonomi dan politik yang terlihat jauh 
lebih tinggi daripada perdagangan jasa 
atau investasi, sehingga hanya sedikit 
perjanjian yang memberikan kesempatan 
beberapa jenis mobilitas yang diperlukan 
bagi negara dan orang agar mendapatkan 
manfaat maksimal. 
 Kerja sama keuangan dan moneter 
meningkatkan mobilitas modal dan 
meningkatkan daya tarik wilayah 
untuk FDI, khususnya bagi negara 
kecil.23 Sesungguhnya, pasar keuangan 
yang kecil cenderung menjadi kurang 
kompetitif dan kurang efisien, karena 
pasar tersebut tidak dapat memanfaatkan 
skala ekonomi dalam pasar keuangan 
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yang substansial. Beberapa segmen 
pasar mungkin menghilang, dan pasar 
yang kecil menjadi kurang mampu 
untuk mendiversifikasikan investasi 
dan risiko operasional. Struktur regulasi 
cenderung menjadi lebih mahal dan 
berkualitas rendah di pasar yang 
kecil, dan jasa-jasa pelengkap seperti 
informasi kredit sulit untuk ditemukan. 
Perdagangan regional dan global dalam 
jasa keuangan merupakan cara terbaik 
untuk mengatasi kondisi pasar yang 
kecil—dengan membuka pasar nasional 
terhadap perantara keuangan asing, 
berintegrasi secara penuh atau sebagian 
dengan sistem keuangan regional, dan 
secara bertahap membuka pasar nasional 
terhadap arus modal internasional. 
Manfaat integrasi keuangan regional 
akan meningkat karena sekelompok 
negara beralih menuju mata uang 
tunggal, bank sentral tunggal, serta sistem 
pengaturan dan perizinan tunggal untuk 
perusahaan penyedia jasa keuangan.24 
Namun demikian, integrasi seperti ini 
juga mengurangi fleksibilitas kebijakan 
untuk mengantisipasi kejutan. 
 Upaya di luar batas. Negara-
negara berkembang, khususnya yang 
tidak berbatasan dengan laut, sangat 
menderita akibat biaya transportasi 
yang tinggi yang disebabkan oleh jasa 
pengiriman yang mahal dan tidak dapat 
diandalkan. Negara-negara tersebut 
menghadapi sektor transportasi yang 
terlalu diregulasi, layanan logistik yang 
tidak efisien, perusahaan pengiriman 
barang yang oligopolist ik,  serta 
hambatan di jalan dan tuntutan suap di 
sepanjang koridor internasional.25 Setiap 
harinya, sebuah produk yang terlambat 
untuk dikirimkan diestimasikan akan 
mengakibatkan peningkatan jarak 
kepada mitra dagangnya sebesar 70 
kilometer, yang mengurangi volume 
perdagangan sebesar 1 persen.26 Negara-

negara tanpa batas pantai (landlocked), 
secara khusus, akan menikmati ekspor 
yang lebih besar jika negara-negara 
tetangga mereka memperbaiki kualitas 
logistik transportasi dan prosedur 
pemeriksaan bea cukai: diperkirakan 
perbaikan logistik di negara tanpa 
batas tanpa sebesar satu standar deviasi 
yang diiringi dengan perbaikan logistik 
negara tetangganya sebesar satu standar 
deviasi juga akan meningkatkan ekspor 
negara tanpa batas pantai itu sebesar 74 
persen.27

 Di luar isu batas negara, reformasi 
institusional untuk memfasilitasi 
perdagangan dan transportasi di suatu 
lingkungan negara-negara akan sangat 
meningkatkan efisiensi dan keandalan 
rantai logistik. Asia Tengah dan Afrika 
Sub-Sahara, yang memiliki daya saing 
internasional yang sangat dipengaruhi 
oleh biaya transportasi yang tinggi, kini 
sedang menjajaki pendekatan koridor 
yang telah berjalan dengan baik di negara 
lain, seperti di Eropa Tenggara.28 
 Pada tahun 1998, enam negara 
me m i nt a  b antu an  B an k  D u n i a 
untuk merancang sebuah program 
perdagangan dan fasilitas transportasi 
regional di Eropa Tenggara. Pada 

Tabel �.1 Beberapa perjanjian regional yang mengatur mobilitas tenaga kerja 
secara penuh

Tingkatan mobilitas yang 
diatur

Perjanjian

mobilitas tenaga kerja secara 
penuh

Uni eropa, Perjanjian Area ekonomi eropa, Asosiasi Perdagangan 
Bebas eropa, Hubungan ekonomi Dekat Australia—Selandia Baru, 
masyarakat ekonomi negara-negara Afrika Barat

Akses pasar untuk kelompok 
tertentu

masyarakat Karibia, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika 
Utara, Perjanjian-perjanjian eropa, Kelompok Tiga, dan Perjanjian 
Perdagangan Bebas Kanada-Cile, AS-Singapura, AS-Cile, Jepang-
Singapura

Berdasarkan gATS mode 
4, dengan persyaratan atau 
pembatasan tambahan

Area Perdagangan Bebas ASeAn, Perjanjian Asosiasi euro-med, 
Kemitraan ekonomi Dekat Selandia Baru – Singapura, perjanjian 
Pasar Bersama Selatan, dan Perjanjian Perdagangan Bebas Ue-
meksiko, Ue-Cili, merCoSUr, AS-Jordania. 

Tidak ada persyaratan efektif 
untuk mobilitas tenaga kerja

Forum Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik, Asosiasi Asia Selatan untuk 
Kerja sama regionial, Perjanjian Perdagangan Bebas eropa Tengah, 
dan Pasar Bersama untuk Afrika Timur dan Selatan. 

Sumber: Bank Dunia 2004a, diperbarui oleh tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
Catatan: ASeAn = Association of South east Asian nations; gATS = general Agreement on Trade in Services; merCoSUr 
= Southern Common market.
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Tahun 2004, delapan negara terlibat: 
Albania, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, 
Kroasia, Macedonia, Moldova, Rumania, 
serta Serbia dan Montenegro. Inisiatif 
ini mengurangi biaya transportasi, 
memerangi korupsi, dan membantu 
administrasi bea cukai untuk secara 
bertahap menyamakan prosedur 
dengan standar UE. Tujuannya adalah 
untuk mengurangi waktu pemrosesan 
yang diperlukan bagi pedagang dan 
penyedia jasa transportasi, mengurangi 
pembayaran untuk fasilitas, mengurangi 
korupsi yang terkait dengan transportasi 
dan perdagangan internasional, serta 
memperbaiki efektivitas kontrol dan 
upaya anti-penyelundupan. Hasil 
yang dicapai cukup menggembirakan, 
sehingga dapat ditiru dan diperluas di 
kawasan perdagangan regional lainnya. 

Infrastruktur Regional
Infrastruktur transportasi regional 
mengurangi jarak ekonomis antara 
mitra dagang, baik  di dalam lingkungan 
wilayah maupun antara lingkungan 

wilayah dengan pasar utama dunia. 
Listrik, air, jaringan telepon, dan 
akses Internet dapat meningkatkan 
produktivitas, namun sangat tidak 
memadai di kebanyakan wilayah negara 
berkembang (lihat Tabel 9.2). Banyak 
negara yang dapat mengambil manfaat 
dengan berkoordinasi dan bekerja 
sama untuk penyediaan infrastruktur. 
Pembangunan tenaga air (hydropower) 
yang dilakukan di tahun 1997 oleh 
Mali, Mauritania, dan Senegal telah 
menurunkan biaya dan memperbaiki 
akses, keandalan, dan kualitas pasokan 
listrik.29 Proyek telekomunikasi Karibia 
Timur, yang dilaksanakan tahun 
1998, meningkatkan akses pada jasa 
telekomunikasi, mengurangi harga, dan 
meningkatkan peluang mendapatkan 
pekerjaan. 
 Infrastruktur regional merupakan 
bagian penting dalam integrasi regional, 
namun sering kali memerlukan dukungan 
keuangan dari luar yang cukup berarti, 
karena biaya yang dikeluarkan di awal 
cukup tinggi. Persiapan proyek lintas 
batas cukup rumit dan masing-masing 
negara dapat saja tidak memiliki kepasitas 
secara lokal untuk membuat konsep 
berupa desain teknis dan mencapai 
konsensus.30 Dan kerangka dasar 
hukum dan regulasi untuk memfasilitasi 
persyaratan infrasturktur lintas batas 
sering kali tidak memadai. Seluruh 
kendala ini dapat menggagalkan proyek 
infrastruktur regional yang menjanjikan 
untuk mencapai tahap layak menghadap 
bank. 
 Tiga jenis infrastruktur regional 
dan jasa terkait yang meningkatkan 
skala ekonomi, mobilitas faktor, dan 
perdagangan antarnegara. 
 I n f r a s t r u k t u r  r e g i o n a l 
meningkatkan produktivitas. Listrik, 
telepon seluler, koneksi Internet, dan 
jalan raya utama dapat menghasilkan 

Tabel �.2 Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan Timur Tengah, serta Afrika 
Utara merupakan kawasan yang menghadapi kendala paling besar akibat 
infrastruktur yang tidak andal, sedangkan Asia Timur paling kecil 

Wilayah Dunia
EAP ECA LAC MNA SAR SSA oECD

Keterlambatan untuk 
memperoleh sambungan 
listrik (hari)

19,4 9,3 32,9 53,7 56,3 43,8 9,7

Frekuensi pemadaman 
listrik (hari)

9,3 14,0 17,8 46,1 121,5 56,4 1,5

nilai yang hilang akibat 
pemadaman listrik (% dari 
penjualan)

2,5 3,1 3,6 4,2 5,6 5,7 2,3

Jumlah kegagalan pasokan 
air (hari)

3,5 7,5 14,5 41,7 12,0 37,2 0,3

Keterlambatan untuk 
memperoleh koneksi 
jaringan utama telepon 
(hari)

15,8 13,4 45,1 49,9 66,3 58,4 9,0

Perusahaan yang 
menggunakan Web untuk 
berinteraksi dengan 
klien/pemasok (%)

23,7 56,7 40,9 34,2 29,2 20,4 80,2

Sumber: Basis data Bank Dunia ICA.
Catatan: EAP = Asia Timur dan Pasifik; ECA = Eropa dan Asia Tengah; LAC – Amerika Latin dan Karibia; MNA = Timur 
Tengah dan Afrika Utara; SAr = Wilayah Asia Selatan; SSA = Afrika Sub-Sahara; oeCD = organisasi Kerja sama dan 
Pembangunan ekonomi. 
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p e n d a p a t a n  m e l a l u i  i m b a l a n . 
Produktivitas yang dapat meningkat 
melalui jasa infrastruktur ini, berarti 
kesediaan yang tinggi untuk membayar. 
Perusahaan swasta akan menyediakan 
infrastruktur regional  bi lamana 
menguntungkan—seperti halnya kabel 
laut Atlantik Selatan 3 (South Atlantic 
3—SAT3) yang menghubungkan Afrika 
Barat dengan jaringan fiber optik 
global atau kemitraan swasta-publik 
Organisasi Komunikasi Satelit Regional 
Afrika (Regional African Satellite 
Communications Organization—
RASCOM) yang menyediakan layanan 
satelit telekomunikasi di Afrika. Kerja 
sama regional dapat menghasilkan 
kerangka dasar regulasi yang mendasar, 
sebagai contoh, yang memberikan 
akses gratis bagi negara tetangga pada 
infrastruktur utama (backbone) dan 
masuk gratis bagi perusahaan ke dalam 
pasar nasional. Namun, penyebaran 
layanan telepon seluler yang cepat di 
Afrika masih meninggalkan banyak 
wilayah tidak tertangani (lihat Peta 
9.1). 
 I n f r a s t r u k t u r  r e g i o n a l 
meningkatkan mobilitas. Kerja sama 
dalam pendidikan tinggi dan pelatihan 

t idak hanya akan meningkatkan 
keberadaan tenaga kerja terampil, 
namun juga meningkatkan mobilitas 
tenaga kerja karena mahasiwa dari 
negara yang berbeda dapat membentuk 
jaringan lintas negara.31 Kerja sama 
Prancis dan Komisi UE mensponsori 
jaringan tiga sekolah statistik di Abidjan 
(Ecole Nationale Supericure de Statistique 
et d’Economic Appliquee, ENSEA), Dakar 
(Ecole Nationale d’Economic Applique, 
ENEA), dan Yaounde (Institut Sous-
regional de Statistique et d’Economic 
Applique, ISSEA), yang melatih para 
ahli statistik yang sangat berkualitas 
untuk perusahaan swasta dan publik di 
Afrika yang berbahasa Prancis.32 Dengan 
mengakui pentingnya infrastruktur yang 
meningkatkan mobilitas, panel tingkat 
tinggi Bank Pembangunan Afrika telah 
mengusulkan pusat unggulan (center of 
excellence) penelitian, pendidikan tersier 
(pascasarjana), dan pelatihan kejuruan 
(vokasional) yang bekerja sama dengan 
sektor swasta.33

 I n f r a s t r u k t u r  r e g i o n a l 
m e n i n g k a t k a n  p e r d a g a n g a n . 
Infrastruktur transportasi yang baik 
mengurangi biaya transportasi, yang 
pada gilirannya meningkatkan arus 

Peta �.1 Cakupan komunikasi layanan telepon seluler telah meningkat pesat di Afrika
Cakupan jaringan Global System for Mobile communications (gSm)

Sumber: Buys dkk., 2008.

Januari 1999 maret 2002 September 2006
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perdagangan.34 Beberapa pengamat 
berpendapat bahwa terdapat potensi 
kecil untuk perdagangan intraregional 
dalam lingkungan negara berkembang, 
karena kecilnya ukuran ekonomi tidak 
akan menghasilkan arus perdagangan 
dalam jumlah yang signifikan.35 Jika 
demikian, perbaikan kualitas jalan 
regional akan tidak berdampak terhadap 
perdagangan intraregional. Namun 
demikian, studi terbaru menunjukkan 
hasil yang sebaliknya. 
 Model perdagangan menunjukkan 
bahwa investasi regional untuk meratakan 
seluruh jalan antar wilayah yang 
masih belum rata akan meningkatkan 
perdagangan intraregional di negara-
negara Afrika Barat tiga kali lipat—dan 
meningkatkan perdagangan wilayah itu 
dengan seluruh dunia.36 Peningkatan 
kualitas jaringan jalan raya utama di 
Afrika Sub-Sahara dapat meningkatkan 
perdagangan via jalan darat sebesar 
$250 miliar selama 15 tahun, dengan 
manfaat yang sangat besar untuk 
daerah pedesaan yang miskin, meski 
memerlukan dana sekitar $20 miliar 
untuk peningkatan awal dan $1 miliar 
setiap tahunnya untuk pemeliharaan.37 
Di Asia Tengah, peningkatan kualitas 
jalan dapat meningkatkan perdagangan 
sebesar  separuh,  jauh melebihi 
ekspektasi keuntungan yang didapat dari 
pengurangan tarif atau program fasilitas 
perdagangan dengan cakupan yang sama 
besar. Jumlah perdagangan intraregional 
di Eropa Timur dan Asia Tengah dapat 
meningkat sebesar 30 persen dengan 
memperbaiki jalan hanya di Albania, 
Hungaria, dan Rumania.38

Insentif terkoordinasi
Insentif terkoordinasi dapat mengatasi 
kegagalan pasar dan sengketa antarnegara 
dalam asosiasi regional. Pasar Bersama 

Amerika Tengah, yang dibentuk pada 
tahun 1960 oleh El Salvador, Guatemala, 
Honduras, dan Nicaragua, menghadapi 
keluhan secara periodik mengenai 
pembagian manfaat pada Honduras 
dan Nikaragua. Persetujuan ini batal 
pada tahun 1969 menyusul konflik 
antara El Salvador dan Honduras. 
Beberapa studi menyebutkan bahwa 
alasan mendasar atas kegagalan ini 
adalah bahwa El Salvador mendapatkan 
manfaat yang lebih banyak dari kerja 
sama regional ini karena memiliki 
infrastruktur yang lebih baik.39 Pada 
tahun 1977 Masyarakat Afrika Timur 
yang terdiri atas Kenya, Tanzania, dan 
Uganda juga mengalami kegagalan 
setelah ketidaksepakatan mengenai 
manfaat yang akan diperoleh dari jasa 
regional bersama, seperti penerbangan, 
pelabuhan, dan telekomunikasi—serta 
perbedaan ideologi.40 Mekanisme 
kompensasi yang adil dan komunikasi 
yang lebih baik mengenai manfaat 
jangka panjang bagi seluruh partisipan 
akan mengurangi risiko kegalan seperti 
inisiatif di atas.41

 Ambil contoh sebuah taksonomi 
yang menggabungkan tiga karakteristik 
penting barang publik: nonrivalitas, 
nonekskludabilitas, dan kontribusi agregat 
(lihat Tabel 9.3).42

•	 Nonr iv a l i ta s  b e r a r t i  b a hw a 
beberapa kelompok atau individu 
dapat mengonsumsi barang tanpa 
mengurangi nilainya. Udara bersih 
dan air adalah contoh yang umum. 

•	 Nonekskludabilitas berarti tidak 
seorangpun yang dapat dilarang 
untuk mengonsumsi barang tersebut. 
Terdapt insentif untuk mengalihkan 
biaya provisi kepada pihak ketiga. 

•	 Kontribusi agregat berkaitan dengan 
pengumpulan sumber daya untuk 
mendanai barang-barang publik. 
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Umumnya ,  kes e di aan  untu k 
memberikan kontribusi  akan 
menurun setelah beberapa waktu.  

 Masing-masing karakteristik ini 
memerlukan respons terkoordinasi 
a t a u  s u a t u  m e k a n i s m e  u n t u k 
menyeimbangkan antara manfaat dan 
biaya, atau jika tidak barang tersebut 
tidak akan tersedia dengan layak. 
Kuantitas dan kualitas barang publik 
bergantung pada kontribusi para 
anggota. Pada beberapa kasus, setiap 
anggota sama pentingnya. Di contoh 
lain, barang publik bergantung pada 
anggota paling lemah atau paling kuat, 
atau gabungan keduanya. Taksonomi ini 
menunjukkan bahwa sifat kerja sama 
regional berbeda-beda, bergantung 
pada tujuannya. 
 Jika barang publik regional 
bergantung pada kinerja anggota yang 
lebih lemah, seperti pada jaringan 
bandar udara hub-and-spoke, tantangan 
bagi anggota yang lain adalah untuk 
meningkatkan kinerja anggota yang lebih 
lemah agar mencapai standar yang dapat 
diterima. Hal ini dapat dilakukan melalui 
subsidi antarnegara, seperti halnya pada 
dana struktural UE. Pada lingkungan 
negara-negara miskin, bantuan asing 

mungkin menjadi satu-satunya cara 
yang memungkinkan untuk memastikan 
penyediaan barang publik seperti di 
atas. Jika barang itu bergantung pada 
anggota berkinerja terbaik dari suatu 
lingkungan, seperti penelitian pertanian 
dengan target tertentu, maka anggota 
yang lebih lemah dapat diminta untuk 
membantu anggota yang lebih kuat, atau 
bantuan asing dapat membantu proses 
penyediaannya.43

 Kepercayaan merupakan hal yang 
penting dalam kerja sama regional. 
Seperti air Sungai Nil, Republik arab 
Mesir dan Sudan, dua negara yang secara 
budaya dan politik dekat, membangun 
Bendungan Tinggi Aswan di dekat 
perbatasan dua negara itu, ketimbang 
bekerja sama dengan Etiopia, di mana 
bendungan di sana mungkin akan lebih 
efisien untuk memenuhi kebutuhan 
listrik dan air bagi ketiga negara 
itu.44 Organisasi internasional dapat 
membantu pembentukan rasa percaya, 
seperti halnya pada rehabilitas Muara 
Laut Aral. Contoh lain adalah “diplomasi 
pembangunan” yang digunakan untuk 
menyelesaikan sengketa Delta Sungai 
Indus antara India dan Pakistan, dengan 
kerja sama yang difasilitasi oleh Bank 

Tabel �.3 “Barang-barang klub” regional dapat dengan mudah disediakan karena pengecualian tanpa biaya dimungkinkan. 
Barang-barang publik, jenis, dan contoh. 

Dampak kontribusi agregat
Barang publik murni (nonrival, 
noneksludabel)

Barang publik tidak murni
Barang dengan pengecualian yang 
mudah dilakukan Layanan bersama untuk publik

masing-masing kontribusi menimbulkan 
dampak yang sama pada kualitas dan 
kuantitas

Danau yang bersih Taman transnasional melestarikan hutan hujan tropis

negara-negara yang lebih tertarik pada 
barang memberikan kontribusi lebih

membatasi penyebaran AIDS Pembangkit tenaga listrik mengurangi ancaman teroris 
transnasional

Kontribusi anggota yang paling lemah 
menentukan kuantitas dan kualitas 

Implementasi standar keuangan 
internasional

Jaringan bandara hub-and-spoke mencegah dan mengurangi bencana 
alam

Kontribusi anggota yang lebih lemah 
menentukan kuantitas dan kualitas

menghambat penyebaran wabah 
penyakit

Infrastruktur transportasi Penyediaan koneksi Internet

Kontribusi anggota utama menentukan 
kuantitas dan kualitas

eradikasi penyakit Fasilitas peluncuran satelit Pemeliharaan perdamaian regional

Kontribusi anggota yang paling kuat 
menentukan kuantitas dan kualitas

Penemuan perawatan kesehatan 
yang efektif

Fasilitas ancaman biologi Penelitian pertanian dan prospek bio

Sumber: Sandler 2002, diadaptasi oleh Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009



3�0 Laporan Pembangunan Dunia 2009

Dunia. Diplomasi ini dikenal—dengan 
Presiden Bank Dunia waktu itu Eugene 
Black sebagai “hal yang paling penting 
yang pernah dilakukan Bank (Dunia), 
sejauh ini.”45 
 Perjanjian regional yang spesifik 
dapat menjadi awal yang baik, namun 
dapat menimbulkan terlalu banyak 
perjanjian, yang terkadang sering 
tumpang tindih dan berujung pada 
melemahnya koordinasi. Banyak wilayah 
regional yang sedang berkembang 
perlu  untuk merasional isas ikan 
masyarakat ekonomi regional mereka 
dan memperjelas hubungan dengan 
organisasi-organisasi yang lain, seperti 
kerja sama wilayah di delta sungai (river 
basin) atau pengumpulan energi.46 
Perjanjian regional yang lebih luas 
dapat menciptakan rasa percaya, 
memberikan kerangka kompensasi 
bagi organisasi yang mungkinkan 
dilakukannya tawar-menawar, dan 
memungkinkan pengenaan sanksi yang 
lebih efektif.47 Contohnya, Masyarakat 
Pembangunan Afrika Selatan (South 
African Development Community—
SADC) mempromosikan Pengumpulan 
Energi Afrika Selatan (Southern Africa 
Power Pool) untuk mengambil manfaat 
dari distribusi sumber energi di wilayah 
tersebut. Sistem Koneksi Listrik Amerika 
Tengah (Central American Electricity 
Connection System) mulai berjalan pada 
tahun 2005 di bawah payung Pasar 
Bersama Amerika Tengah (Central 
American Common Market —CACM). 
Oleh karenanya,  perjanjian payung 
dapat membawahi beberapa perjanjian 
yang lebih kecil, atau beberapa perjanjian 
kecil dapat dikonsolidasikan menjadi 
perjanjian utama. Langkah mana yang 
diambil merupakan pilihan yang bersifat 
taktis. 
 Sama halnya dengan pilihan antara 
memulai perjanjian politik secara 

luas, seperti halnya perluasan UE, 
atau memulai dengan ikatan ekonomi, 
seperti di Asia Timur dengan ASEAN+3. 
Kedua pendekatan tersebut memiliki 
keberhasilan dan kegagalan. Republik 
Persatuan Arab yang menggabungkan 
Mesir dan Suriah pada tahun 2005 
mengalami kegagalan karena terbatasnya 
manfaat ekonomi. Masyarakat Afrika 
Timur Pertama bermula pada tahun 
1967 sebagai kelompok ekonomi, 
namun mengalami kegagalan 10 tahun 
kemudian karena perbedaan politik di 
antara negara-negara utama. Selanjutnya 
organisasi tersebut diaktifkan kembali, 
namun daya untuk persatuan ekonomi 
dan politik masih terbelah. 

Geografi integrasi regional
Dengan melihat pada lingkungan negara-
negara di dunia melalui lensa akses 
pasar, akan terlihat jelas tiga pasar dunia 
yang utama: Eropa, Amerika Utara, 
dan Asia Timur Laut, yaitu lingkungan 
negara-negara dengan konsentrasi 
sebagian besar PDB dunia (lihat Bab 
3). Kedekatan pada ketiga pasar ini, 
akses pada perbatasan, dan fragmentasi 
wilayah dunia mengungkapkan potensi 
akses pasar dari semua negara (lihat Peta 
9.2).48

 Dengan memperhitungkan skor 
potensi akses pasar beberapa negara, 
maka akan dihasilkan tiga kategori besar 
wilayah yang berkembang: 
•	 Negara-negara tipe 1 adalah yang 

berada di wilayah yang dekat dengan 
pasar dunia yang besar, di mana skor 
akses pasar didominasi oleh kedekatan 
pada daerah terpadat di dunia ini. 
Negara-negara ini berada di sekitar 
dua pasar besar: Amerika Utara 
dan Eropa Barat, seperti lingkungan 
negara-negara Amerika Tengah dan 
Karibia, Eropa Timur, serta Timur 
Tengah dan Afrika Utara. 
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  Untuk negara-negara tersebut, 
masalah utama yang dihadapi adalah 
perbedaan dengan pasar utama. 
Instrumen integrasi yang utama 
akan bersifat institusional: perjanjian 
perdagangan regional yang formal, 
perjanjian dalam sektor yang 
spesifik dan lebih terbatas (misalkan 
pada mobilitas tenaga kerja atau 
pembagian sumber daya alam), dan 
harmonisasi standar dan aturan—
yang semuanya diimplementasikan 
dengan atau tanpa badan regional 
yang bersifat formal. 

•	 Negara-negara tipe 2 adalah yang 
berada di wilayah dengan negara 
tetangga besar, namun jauh dari 
pasar utama dunia. Negara-negara 
mencakup lingkungan raksasa dunia 
yang sedang berkembang—Brasil, 
Cina, India, dan Afrika Selatan. 
Meskipun negara-negara tersebut 
memiliki potensi pasar yang besar, 
pertumbuhan t idak bertahan 

dalam waktu yang cukup lama dan 
masih terdapat banyak distorsi 
domestik.49 Integrasi dengan negara-
negara itu mengandung risiko yang 
menimbulkan volatilitas pada 
negara tetangga dan menyebabkan 
penularan inefisiensi dari struktur 
domestik negara tetangga yang besar 
itu—tentu dengan tingkatan yang 
berbeda di wilayah yang berbeda. 
Namun, karena potensi pasar yang 
sangat menarik bagi investor dan 
pebisnis di Eropa dan Amerika 
Utara, negara-negara Tipe II ini 
dapat berperan sebagai perantara 
untuk mengakses pasar di Eropa dan 
Amerika Utara. Di beberapa wilayah, 
seperti di Asia Selatan, pertimbangan 
politik juga memengaruhi integrasi 
ekonomi seluruh negara dalam 
lingkungan tersebut.

  Negara-negara dalam tipe ini 
memiliki potensi akses pasar yang 
moderat (lihat Peta 9.3). Jarak dari 

< 0,040
0,040–0,090
0,091–0,240
0,241–0,910
> 0,910
Tidak ada data

Peta �.2 Kepadatan, jarak, dan penyekatan merupakan kombinasi yang menentukan akses ke pasar
Akses pasar riil, relatif terhadap Amerika Serikat tahun 2003

Sumber: mayer 2008, untuk Laporan ini. 
Catatan: Untuk menghitung potensi akses pasar: Setiap negara diberikan skor berdasarkan ukuran pasarnya sendiri (PDB riil) dan besaran pangsa pasar dagang internasional negara tersebut. Besaran 
ini dihitung dengan membobotkan PDB negara lain yang dibagi dengan ukuran yang menggabungkan jarak secara fisik, biaya transportasi, dan hambatan perdagangan untuk menunjukkan seberapa 
sulit untuk dapat mengakses kepada pasar tersebut. Ukuran yang dinyatakan relatif terhadap akses pasar pada Amerika Serikat tersebut, pada dasarnya menggabungkan ketiga dimensi spasial dari 
kepadatan, jarak, dan perbedaan menjadi satu indeks komposit potensi akses pasar. Peta ini merupakan pelengkap dari peta yang menunjukkan akses pasar luar negeri pada Kotak 6.6.

Akses pasar riil, relatif terhadap 
Amerika Serikat tahun 2003
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pasar utama dunia memengaruhi 
tingginya skor secara keseluruhan, 
tetapi kehadiran negara tetangga 
yang sedang berkembang namun 
berukuran besar dapat mengimbangi 
penurunan skor tersebut dalam 
beberapa hal. Brasil, Cina, Nigeria, 
Rusia, dan Afrika Selatan adalah 
beberapa contoh perekonomian 
berkembang yang menambah 
dengan cukup berarti skor akses 
pasar sejumlah negara tetangga 
terdekat. Untuk negara-negara 
tetangga ini, perbedaan diperkuat 
dengan jarak. Instrumen yang tepat 
meliputi pembangunan institusionial 
dan infrastruktur, termasuk sarana 
utilitas yang digunakan bersama 
secara regional, koridor dan hub 
transportasi, serta sejumlah barang 
publik regional lainnya. 

•	 Negara-negara tipe 3 berada di wilayah 
yang jauh dari pasar-pasar dunia, 
tanpa adanya satu pun tetangga besar. 
Negara-negara merupakan “miliaran 

terbawah”, seperti yang diungkapkan 
oleh Collier (2007) dan terdiri atas 
Afrika Tengah, Asia Tengah dan 
Kaukasus, Afrika Timur, pulau-
pulau kecil di Pasifik, serta Afrika 
Barat. Banyak dari negara-negara 
ini menghadapi kegagalan karena 
terjebak dalam konflik, menderita 
akibat kutukan sumber daya alam, 
terkungkung dengan tetangga yang 
buruk, atau negara kecil dengan tata 
kelola yang kurang baik. 

  Sejumlah negara-negara ini, 
yang kebanyakan berukuran kecil, 
memiliki potensi akses pasar yang 
kecil. Oleh karena harus menghadapi 
kondisi jauh dari pasar utama, negara-
negara ini menghadapi penyekatan, 
jarak, dan kepadatan ekonomi yang 
rendah. Selain instrumen institusional 
dan infrastruktur, negara-negara ini 
memerlukan insentif terkoordinasi 
untuk integrasi regional. Insentif ini 
meliputi transfer dari custom union 
dan sumber-sumber pendapatan 

Peta �.3 Akses potensial ke pasar dunia utama yang membedakan wilayah dunia berkembang

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2008. 

negara-negara berpendapatan tinggi
negara-negara yang dekat dengan pasar dunia
negara-negara besar yang jauh dari pasar dunia
negara-negara kecil yang jauh dari pasar dunia 
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lainnya, bantuan langsung, serta akses 
pasar preferensial, seperti aturan asal 
yang diperlunak.  

 Ketiga tipe negara-negara tersebut 
memiliki potensi akses pasar yang 
rendah ketimbang negara-negara kaya, 
dengan mempertimbangkan potensi 
integrasi ekonomi yang lebih efektif yang 
cukup besar.  Namun, penyekatan yang 
dipertahankan terus dari pasar utama 
dunia menimbulkan hambatan terhadap 
arus manusia, barang, modal, dan ide 
yang mendatangkan manfaat. 
 Untuk setiap t ipe negara di 
atas, strategi dan prioritas strategi 
ekonomi akan berbeda (lihat Tabel 
9.4). Ketika potensi akses pasar lebih 
rendah, kompleksitas masalah terkait 
integrasi menjadi lebih besar dan lebih 
banyak lagi instrumen yang diperlukan 
untuk mengelola integrasi dengan lebih 
efektif. Untuk setiap dimensi tantangan 

integrasi, bab ini mengusulkan sebuah 
instrumen integrasi—yaitu “I untuk D”. 
 Beberapa negara tidak terlalu tepat 
untuk dikategorikan ke dalam salah 
satu dari tiga tipe negara di atas, seperti 
Cili dan Rusia. Cili merupakan sebuah 
negara yang relatif kecil yang jauh dari 
pasar utama dunia. Namun, negara itu 
mengalami pertumbuhan yang berasal 
dari ekspor ke pasar dunia tanpa melalui 
integrasi regional yang signifikan. Rusia 
merupakan kasus khusus yang lain 
karena keunikan geografi ekonominya 
yang tersebar luas hingga sebelas zona 
waktu, yang terhubung dengan Eropa 
Barat yang berpenduduk paling padat 
dan paling maju, dan terhubung dengan 
Asia Timur Laut melalui Siberia yang tak 
ramah dan berpenduduk jarang.50 Satu 
Rusia dan beberapa bekas Republik Uni 
Soviet dengan ikatan politik dan ekonomi 
dapat dianggap sebagai suatu lingkungan 

Tabel �.4 Instrumen per dimensi—kerangka sederhana untuk mengukur integrasi regional

Wilayah atau lingkungan negara-negara
Dekat dengan pasar dunia Dengan negara besar namun jauh 

dari pasar dunia
Negara kecil yang jauh dari pasar 
dunia

Lingkungan dunia Amerika Tengah dan Karibia, Afrika 
Utara, Timur Tengah

Amerika Selatan, Afrika Selatan, Asia 
Timur, Asia Selatan

Afrika Tengah, Afrika Timur, Afrika 
Barat, Asia Tengah dan Kaukasus, 
Pulau-pulau Kecil di Pasifik

Dimensi tantangan integrasi regional Penyekatan Internasional (1-D) Penyekatan regional, jarak ekonomi 
(2-D)

Penyekatan internasional, jarak 
ekonomi, kepadatan rendah (3-D)

Instrumen kebijakan apa yang harus 
difasilitasi

Integrasi dengan pasar terdekat 
yang besar

Integrasi regional
Konektivitas regional dan global

Integrasi regional
Konektivitas regional dan global
mekanisme kompensasi regional

Instrumen yang diprioritaskan
Institusi Perjanjian dagang dan mobilitas 

faktor produksi di dalam wilayah dan 
dengan pasar besar yang terdekat

Perjanjian dagang dan mobilitas faktor 
produksi di dalam wilayah serta 
dengan pasar besar yang terdekat
Penyediaan barang publik di tingkat 
regional

Perjanjian dagang dan mobilitas faktor 
produksi di dalam wilayah 
Fasilitas bersama (riset, bank sentral, 
badan regulator)

Infrastruktur Koridor transportasi yang 
menghubungkan seluruh wilayah 
perekonomian yang besar di regional
Transmisi listrik, jaringan 
telekomunikasi, dan manajemen air 
regional

Infrastruktur hub dan spoke 
Transmisi listrik, jaringan 
telekomunikasi, dan manajemen air 
regional

Insentif Subsidi investasi pengembangan 
manusia di negara dan wilayah yang 
tertinggal 
Investasi yang produktif di negara dan 
wilayah maju 
Akses pasar preferensial 

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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dengan sebuah negara besar yang jauh 
dari pasar dunia. Namun, mengingat 
bahwa pusat ekonomi terletak di sebelah 
barat, Rusia lebih tepat dianggap dekat 
dengan pasar dunia. 
 Rusia juga menunjukkan poin 
penting bahwa konsep potensi pasar 
tidak berlaku bagi satu negara saja, 
namun dapat ke tingkatan yang lebih 
spesifik. Tentunya akan lebih mudah 
untuk mengukur potensi pasar sebagai 
sebuah angka untuk seluruh wilayah 
lokal dalam satu negara, namun banyak 
negara berkembang yang memiliki 
wilayah-wilayah tertentu di mana pasar 
di negara lain secara potensial lebih dapat 
diakses ketimbang pasar domestiknya 
akibat infrastruktur lokal yang buruk. 
Wilayah timur laut Pakistan lebih 
dekat dengan Afghanistan dan wilayah 
barat Cina daripada pasar utama yang 
terletak di Karachi dan Lahore. Medan 
di Indonesia lebih dekat dengan Penang 
di Malaysia daripada ibu kota negara ini. 
Prinsip integrasi ekonomi di dunia nyata 
dan penggunaan instrumen tersebut 
dapat diterapkan langsung pada tingkat 
subnasional, seperti halnya tingkat 
negara (lihat Tabel 9.4)

Kerangka dalam 
Pelaksanaan
Langkah konkret apa yang dapat diambil 
suatu negara terhadap integrasi regional 
untuk membangun lingkungan negara-
negara sekitarnya secara lebih baik dan 
untuk meningkatkan daya saing global?

Pilihan-pilihan integrasi untuk 
negara-negara yang dekat dengan 
pasar dunia
Akses pasar penting untuk pertumbuhan, 
dan kedekatan merupakan aset berharga 
bagi produksi tepat waktu (just-in-time). 
Banyak contoh dalam industri mobil dan 
dalam segmen tertentu industri garmen 

merupakan permintaan dengan pesanan 
berulang dalam jangka pendek. Barang-
barang yang mudah rusak (perishable 
goods—seperti buah dan sayuran 
segar) lebih mudah untuk diekspor ke 
pasar terdekat. Jasa-jasa yang dapat 
diperdagangkan—seperti pemasaran, 
riset, dan pekerjaan terkait teknologi 
informasi yang rumit—memperoleh 
manfaat dari interaksi tatap muka yang 
sering dilakukan, yang akan lebih mudah 
jika klien berada di tempat yang dekat. 
Oleh karenanya, negara-negara yang dekat 
dengan pasar dunia memiliki keunggulan 
intrinsik dalam menghubungkan pasar, 
pemasok, dan gagasan. Sebaliknya, bagi 
wilayah dunia yang lebih makmur—
Eropa, Amerika Utara, dan Asia Timur 
Laut—wilayah tetangga yang masih 
berkembang akan memperluas potensi 
pertumbuhan ketika pasar domestik telah 
mencapai puncaknya, dan tetap membawa 
platform biaya yang lebih rendah bagi 
perusahaan-perusahaan di tiga wilayah 
makmur tersebut. Terdapat keuntungan 
bersama untuk melakukan kerja sama 
regional dan proses yang berjalan untuk 
lebih meningkatkan integrasi. 
 For u m  E ro p a  Me d i t e r a n i a 
merupakan mekanisme koordinasi 
yang telah lama antara Eropa, Timur 
Tengah, dan Afrika Utara. Wilayah Delta 
Karibia mendapatkan manfaat dari akses 
istimewa ke dalam pasar AS melalui 
berbagai skema dagang preferensial, 
termasuk NAFTA, Inisiatif Delta Karibia, 
dan Republik Dominika—Perjanjian 
Perdagangan Bebas Amerika Tengah 
(DR-CAFTA). Cina, Jepang, dan Korea 
Selatan sangat mengintensifkan hubungan 
kerja sama dengan negara-negara Asia 
Tenggara melalui inisiatif ASEAN + 3. 
Manfaat jangka panjang sangat jelas 
bagi semua pihak, namun risiko jangka 
pendek dan biaya penyesuaian tetap harus 
diminimalkan. 
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 Reformasi institusional. Kunci 
bagi negara-negara yang dekat dengan 
pasar dunia adalah melakukan reformasi 
institusional dan memperbaiki tata 
kelola domestik agar dapat berintegrasi 
sepenuhnya dengan pasar yang besar 
terdekat. Perdagangan saja semata tidak 
akan memberikan manfaat integrasi. 
Meskipun Turki memiliki perjanjian 
perdagangan bebas dengan Uni Eropa 
selama bertahun-tahun, negara itu tidak 
menerima investasi asing langsung (FDI) 
dalam jumlah yang signifikan hingga 
meluncurkan reformasi institusional 
besar-besaran yang dikaitkan dengan 
negosiasi keanggotaan UE. Kebijakan 
dan standar tata kelola di negara-negara 
yang dekat dengan pasar dunia yang besar 
harus mengikuti kebijakan dan standar 
kelola di wilayah berpendapatan tinggi 
terdekat tersebut. Sebenarnya, perusahaan 
multinasional lebih suka untuk berlokasi di 
suatu negara jika negara tersebut memiliki 
keterkaitan institusional dan fisik dengan 
pasar yang lebih besar. Pasar terdekat yang 
besar juga memberikan insentif yang kuat 
untuk mendorong kebijakan dan kerangka 
tata kelola yang kuat di pasar-pasar terdekat 
yang kecil untuk memastikan stabilitas di 
lingkungan negara itu. Kedua faktor 
ini menyebabkan koordinasi kebijakan 
nasional di tingkat lingkungan yang dekat 
dengan pasar dunia yang besar menjadi 
sesuatu yang diinginkan, sekaligus layak 
dilakukan. Prospek untuk bergabung 
dengan Uni Eropa telah mempercepat 
reformasi di Eropa Tengah. Dan prospek 
akan akses yang lebih baik ke pasar AS 
memicu reformasi kebijakan di Meksiko, 
jauh-jauh hari sebelum NAFTA efektif 
berlaku.51 
 Reformasi instutisional meliputi 
beralih ke lingkungan makroekonomi 
yang kuat, yang berarti inflasi dan 
sistem fiskal yang efisien yang tidak 
bergantung pada distorsi kebijakan 

dagang untuk memenuhi anggaran 
pendapatan. Reformasi ini juga meliputi 
pendirian kerangka institusi yang kuat 
yang dapat mengurangi korupsi dan 
memperbaiki tata kelola. Perjanjian 
Stabilitas dan Asosiasi antara Uni Eropa 
dan negara-negara Balkan secara khusus 
agar menentukan reformasi hukum 
dan regulasi dilaksanakan sebelum 
negara-negara Balkan bergabung 
dengan Uni Eropa. Negara-negara 
Balkan juga telah menandatangani 
perjanjian perdagangan bebas antar-
regional, yaitu Perjanjian Perdagangan 
Bebas Eropa Tengah (CEFTA), untuk 
menggantikan fungsi 32 buah perjanjian 
bilateral yang sebelumnya mengatur 
perjanjian di dalam regional. Perjanjian 
yang baru ini menyederhanakan serta 
mengharmonisasikan aturan asal dan 
memperluas inisiatif dagang dan fasilitas 
transportasi yang diluncurkan tahun 2000. 
Wilayah ini juga mendirikan suatu pasar 
energi bersama dan menandatangani 
perjanjian udara terbuka (open-sky) 
dengan Uni Eropa, sehingga dapat 
meningkatkan pariwisata. 
 Wilayah negara-negara Balkan 
cukup berdekatan dengan Uni Eropa, 
sehingga memungkinkan adanya 
integrasi yang erat  antara perusahaan-
perusahaan yang berasal dari Balkan ke 
dalam jaringan produksi di Eropa secara 
luas. Pemerintah dapat memfasilitasi 
jaringan rantai produksi regional dengan 
menghubungkan kapasitas pasokannya 
ke jaringan rantai di Eropa melalui 
penandatanganan perjanjian pengakuan 
bersama, analisis kesesuaian standar, dan 
inisiatif koordinasi perdagangan lainnya. 
Selain promosi perdagangan, kebijakan 
pemerintah dapat menarik investasi 
langsung perusahaan multinasional untuk 
membantu suatu negara beralih dari 
pertanian dan manufaktur dasar kepada 
produksi yang menggunakan teknologi 
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tinggi. Pada tahun 1990-an, El Salvador 
dan Costa Rica mendiversifikasikan 
ekspor dari produk tradisional (kopi 
untuk El Salvador dan pisang untuk 
Costa rica) dengan mengembangkan 
zona pengolahan ekspor, insentif pajak, 
dan promosi FDI dalam bidang-bidang 
berteknologi tinggi. Kedua negara 
tersebut dapat meningkatkan ekspor 
menjadi dua kali lipat dalam satu dekade. 
Di Costa Rica dan Meksiko, modal 
tenaga kerja dan FDI secara bersama 
telah memicu aktivitas manufaktur 
yang padat pengetahuan (knowledge-
intensive).52 
 Negara-negara kecil umumnya 
kekurangan daya tawar ekonomi dan 
politik dengan wilayah yang lebih 
makmur. Namun, Mekanisme Negosiasi 
Regional Karibia, yang dibentuk pada 
tahun 1997, memiliki tujuan untuk 
merumuskan dan melaksanakan strategi 
negosiasi Karibia di forum-forum 
perdagangan internasional.53 Sekarang, 
negara-negara tersebut telah memiliki 
ahli/spesialis yang menguasai teknis 
untuk menangani setiap bidang negosiasi 
dalam WTO. Mekanisme tersebut juga 
memfasilitasi transisi negara-negara 
Masyarakat Karibia (CARICOM) menuju 
pasar tunggal, dengan tarif eksternal 
yang umum sebagai dasar kebijakan 
dagang bersama. Dan mekanisme ini 
telah dilibatkan dalam negosiasi EPA 
antara Uni Eropa dan CARICOM. 
 Untuk memasuki pasar dunia untuk 
fungsi akuntansi dan administrasi yang 
dapat dialihkan, negara memerlukan 
sistem telekomunikasi yang efisien 
dan tenaga kerja yang sangat terdidik. 
Negara-negara kecil di wilayah Karibia 
telah mengumpulkan sumber daya untuk 
membentuk Otoritas Telekomunikasi 
Karibia Timur (ECTEL) dan Jaringan 
Pengetahuan dan Pembelajaran Karibia 
(CKLN). 

 B and i ng k an l a h  ke a d a an  d i 
Karibia dengan kurangnya koordinasi 
di Timur Tengah dan Afrika Utara. 
Perekonomian regional dasar utamanya 
adalah pada pendapatan minyak dan 
tidak mampu menciptakan pekerjaan 
yang cukup bagi tambahan sebesar 4,2 
juta orang ke dalam angkatan kerja 
setiap tahunnya.54 Pemerintah di wilayah 
tersebut telah memulai transisi menuju 
sektor manufaktur dan jasa, namun 
iklim investasi setempat masih kurang 
baik. Wilayah Perdagangan Bebas Pan 
Arab (PAFTA) dan Uni Magrabi Arab 
(AMU) masih memiliki dampak yang 
kecil bagi kinerja ekspor. Menurunnya 
jumlah impor dari negara-negara lain 
di dunia yang menyertai peningkatan 
ekspor di dalam PAFTA dan AMU 
menunjukkan bahwa perjanjian tersebut 
telah menjadi sekadar pengalihan 
perdagangan, dan bukan penciptaan 
perdagangan. 55 Wilayah ini sebenarnya 
dapat memperoleh keuntungan yang 
lebih besar berkat kedekatannya secara 
gegorafis dengan pasar Eropa melalui 
peningkatan ekspor produk pertanian 
yang bernilai tinggi, khususnya selama 
musim dingin. Namun demikian, 
perluasan pertanian akan semakin 
menimbulkan masalah terhadap sumber 
daya air yang langka, sehingga perjanjian 
regional mengenai manajemen dan 
penggunaan air  merupakan ha l 
penting.56

Pilihan integrasi bagi negara-
negara dengan tetangga yang 
besar namun jauh dari pasar 
dunia
Sebuah pasar di dalam negeri yang besar 
memberikan keuntungan bagi suatu 
negara dalam menarik aktivitas industri. 
Jika pasar ini terhubung dengan baik 
dengan pasar dunia, keuntungan ini akan 
semakin besar. Namun, kelompok negara 
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yang kedua ini jauh dari pasar dunia. 
Amerika Selatan lebih jauh dengan pasar 
AS bila dibandingkan Amerika Tengah 
dan Karibia, dan lebih jauh lagi dengan 
pasar UE dan Asia Timur Laut. Asia 
Selatan terletak jauh dari Asia Timur 
Laut. Asia Selatan jauh dari ketiga pasar 
dunia yang besar tersebut. Negara di 
wilayah yang jauh ini harus berusaha 
untuk menghilangkan kesenjangan 
dengan pasar dunia melalui pengurangan 
hambatan perbatasan, namun sejatinya 
kerugian yang dialami merupakan 
kerugian pihak yang datang belakangan 
(late-mover) di pasar-pasar utama. 
Negara-negara ini dapat melengkapi 
integrasi global melalui upaya untuk 
membangun pasar regional yang lebih 
kuat yang berpusat pada sebuah negara 
tetangga yang besar. 
 Keunggulan daya saing suatu 
lingkungan negara dengan sebuah 
negara besar cukup berarti: pasar lokal 
yang besar, modal sumber daya manusia 
yang melimpah, dan transfer dana 
dalam jumlah yang berarti. Kegiatan 
ekonomi yang menghasilkan skala 
ekonomi—seperti produk minyak dan 
batu bara, pengilangan minyak, industri 
farmasi dan kimia, peralatan listrik dan 
elektronik, besi dan baja, instrumen, 
serta mesin-mesin non-elektrik—
memberikan manfaat jika terkonsentrasi 
di negara-negara utama yang memiliki 
ekonomi aglomerasi yang kuat dan akses 
pasar yang lebih baik.57 Oleh karena 
kebanyakan investasi di sektor-sektor 
tersebut akan mengalir ke negara-negara 
ini, biasanya yang terbesar di wilayah, 
maka dapat terjadi semacam ketegangan 
regional. Tantangan yang dihadapi 
kemudian adalah menyeimbangkan 
kekhawatiran politik dan ekonomi antara 
negara-negara utama dengan negara-
negara terbelakang, untuk memastikan 
bahwa manfaat langsung dan tidak 

langsung ke negara-negara terbelakang 
tetap mengalir, serta untuk bersaing 
dengan lingkungan negara-negara yang 
dekat dengan pasar dunia dan dengan 
kekuatan ekonomi yang berkembang 
pesat seperti Cina dan India. 
 Menjawab tantangan penyekatan 
dan jarak memerlukan institusi yang 
memastikan kebijakan dan tata kelola 
yang mempromosikan perdagangan, 
mobilitas faktor produksi,  serta 
pertumbuhan regional—dan memerlukan 
juga infrastruktur untuk menghubungkan 
negara-negara yang terbelakang dengan 
negara-negara unggul, dan dengan 
demikian akan menempatkan jaringan 
produki regional yang terintegrasi dengan 
perekonomian global. 
 Reformasi Institusional untuk 
memperbaiki  integ rasi  reg ional 
Penyediaan barang-barang publik di 
suatu wilayah bergantung pada masing-
masing negara anggota dengan derajat 
yang berbeda, sesuai dengan jenis 
barangnya (lihat Tabel 9.3). Meskipun 
kerja sama regional terkadang dapat 
dipandang sebagai suatu proses yang 
seharusnya dipicu oleh perekonomian 
negara anggota yang paling kuat, ini 
hanya valid untuk beberapa jenis barang 
publik regional saja, mungkin seperti 
pemeliharaan perdamaian, penelitian 
dan infrastruktur khusus bersama, 
seperti fasilitas biohazard (penyakit 
biologis) atau lokasi peluncuran satelit. 
Untuk jenis barang yang lain, terutama 
yang terkait dengan jaringan, reformasi 
institusional bergantung pada kontribusi 
negara anggota yang lebih lemah wilayah 
itu. Dalam kasus ini, pendampingan 
untuk mengembangkan kemampuan 
negara anggota yang lebih lemah dapat 
mendorong integrasi regional secara 
keseluruhan. 
 Beberapa negara dapat berkembang 
dengan lebih cepat jika negara-negara lain 
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di dalam lingkungan juga berkembang, 
sebagaimana dikonfirmasikan oleh 
beberapa studi.58 Bagi negara-negara kecil 
yang jauh dari pasar dunia namun dekat 
dengan sebuah negara berkembang yang 
besar, prospek terbaik negara tesebut 
sering kali terletak pada pertumbuhan 
ekonomi yang dominan.59 Pusat-pusat 
pertumbuhan regional merupakan satu 
alasan bagi pengelompokan ekonomi 
regional dan untuk pengamatan terhadap 
negara tetangga di wilayah tersebut. 
Apa yang terjadi di salah satu bagian 
lingkungan, baik atau buruk, terlalu 
penting untuk diabaikan bagi prospek 
pembangunan negara lain. 
 Keunggulan ekonomis mungkin 
bukan satu-satunya penentu prospek 
integrasi regional. Konflik di Asia Selatan 
setelah berakhirnya penjajahan Inggris 
tahun 1947 menyebabkan lingkungan 
tersebut  t idak dapat  menikmati 
keuntungan dari besarnya pasar, yang 
lebih dari seperlima jumlah penduduk 
dunia.  Diperlukan waktu empat 
dekade sebelum volume perdagangan 
antara India dan Pakistan melebihi 
volume pad awal tahun 1950-an.60 
Studi terbaru mengestimasikan bahwa 
perdagangan antara India dan Pakistan 
akan meningkat sebesar 405 persen jika 
perselisihan teritorial dan politik dapat 
diselesaikan.61 Pada tahun 2004, kedua 
negara melakukan “Dialog Komposit” 
dengan isu perdamaian dan keamanan, 
termasuk terorisme dan lalu lintas obat 
terlarang, membangun rasa percaya, kerja 
sama ekonomi dan perdagangan, serta 
kegiatan pertukaran di berbagai bidang 
untuk meningkatkan persahabatan kedua 
negara. Pada tingkat regional yang lebih 
luas, Asosiasi Asia Selatan untuk Kerja 
Sama Regional merupakan forum untuk 
membahas tantangan pembangunan, 
seperti kerja sama produsi energi dan 
manajemen air sungai. Beban terletak 

pada India, yang sejauh ini adalah 
negara terbesar di lingkungan Asia 
Selatan, untuk mengambil peran dalam 
mempromosikan agenda bersama.62

 Ketidakstabilan politik di Zimbabwe 
sejak tahun 1998 telah meredupkan 
prospek pertumbuhan di lingkungan 
Afrika Selatan. Upaya mediasi yang 
dilakukan Uni Afrika dan SADC 
hanya membawa hasil yang sangat 
terbatas. Afrika Selatan, negara terbesar 
di Southern Africa Customs Union, 
memiki kepentingan yang besar akan 
suatu lingkungan yang stabil. Namun, 
manfaat ekonomi terbesar yang berasal 
dari sumber daya alam yang berasal 
dari koridor transportasi regional tetap 
terealisasi dalam masa konflik sekalipun, 
meskipun kebanyakan manfaat tersebut 
tidak terbagi secara luas. Dengan 
demikian, alasan-alasan ekonomi tak 
terbantahkan lagi memberikan insentif 
yang cukup memadai, dan krisis politik 
yang semakin besar menimbulkan risiko 
terhadap efektivitas integrasi regional 
yang lebih dalam. 
 Investasi dalam infrastruktur 
lintas-negara untuk menghubungkan 
pasar regional. Dalam suatu lingkungan 
negara yang memiliki negara besar 
namun jauh dari pasar dunia, biaya 
dan manfaat infrastruktur lintas negara 
dapat berbeda antara negara besar dan 
negara kecil di dalam lingkungan itu. 
Jika distribusi manfaat berbeda dari 
usulan pembagian biaya, maka dapat 
terjadi kekurangan investasi dalam 
infrastruktur tersebut. Satu contoh 
adalah negara-negara yang tidak bertepi 
pantai seperti Bolivia atau Paraguay 
yang memerlukan akses ke laut untuk 
mengekspor hasil produknya. Perjanjian 
transit internasional menjamin hak 
akses ini kepada negara-negara yang 
tidak bertepi pantai, namun karena 
sering kali tidak ditegakkan dengan 
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baik,  dukungan dari masyarakat 
internasional atau institusi regional 
mungkin diperlukan. Contoh lain adalah 
potensi dari infrastruktur yang lebih baik 
untuk menghubungkan daerah timur 
laut India yang relatif tertinggal dengan 
Bangladesh, Bhutan, dan Nepal. Inisiatif 
Kerja Sama Ekonomi Subregional 
Asia Selatan (South Asia Subregional 
Economic Cooperation—SASEC) yang 
diluncurkan oleh Bank Pembangunan 
Asia (ADB) menunjukkan bahwa kerja 
sama lintas batas seperti contoh di atas 
akan bermanfaat bagi seluruh negara 
yang terlibat. 
 B e b e r a p a  p r o y e k  r a k s a s a 
infrastruktur lintas batas sedang 
dilakukan. Koridor Pembangunan 
Maputo yang terletak antara Afrika 
Selatan dan Mozambik dimulai pada 
tahun 1995 untuk merehabilitasi jaringan 
infrastruktur utama di sepanjang koridor 
tersebut (jalan, jalur kereta api, pelabuhan, 
dan pos-pos perbatasan), menarik 
investasi di area-area berpotensi di dalam 
koridor, dan menyediakan peluang kerja 
bagi penduduk yang kurang beruntung 
ini (lihat Peta 9.4). Struktur kerja sama 
ini, yang dipimpin oleh Afrika Selatan, 

mendorong perancangan secara kilat dan 
implementasi proyek investasi yang layak 
mendapatkan pinjaman bank (bankable) 
dan kemitraan publik-swasta. Namun, 
kerja sama ini berisiko gagal melayani 
kebutuhan sosial masyarakat setempat.63 
Beberapa evaluasi  koridor yang 
sedang berjalan menunjukkan bahwa 
biaya lintas-batas dan keterlambatan 
merupakan hambatan yang umum, yang 
menimbulkan kemungkinan jasa angkut 
dialihkan ke koridor-koridor domestik 
saja. Hal ini menunjukkan bahwa kerja 
sama institusional yang lebih bersifat 
formal antarnegara dapat mendatangkan 
manfaat tambahan. 
 Amerika Selatan memiliki ambisi 
lebih besar dengan sejumlah rencana 
yang berkaitan dengan Inisiatif Integrasi 
Infrastruktur Regional, yang diluncurkan 
pada tahun 2000 untuk mempromosikan 
integrasi dan modernisasi infrastruktur 
fisik dari 12 negara dalam sektor energi, 
telekomunikasi, dan transportasi, 
dengan tujuan untuk meningkatkan 
daya saing global. Inisiatif ini berfokus 
pada 10 hub integrasi ekonomi di seluruh 
kawasan tersebut dan pada proses 
harmonisasi kerangka regulasi. Inisiatif 
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juga mengidentifikasi pendanaan untuk 
40 buah proyek raksasa dan ratusan 
proyek peningkatan infrastruktur yang 
lebih kecil, dengan total biaya sebesar 
puluhan miliar dolar. Namun demikian, 
implementasi di lapangan lebih lambat. 

Pilihan-pilihan integrasi bagi 
negara-negara yang jauh dari 
pasar dunia dan dengan negara 
tetangga berukuran kecil
Asia tengah memiliki proporsi negara-
negara tanpa batas laut (lihat Kotak 
9.4) dengan berbagai masalah serupa 
yang dapat ditangani secara lebih efektif 
melalui kerja sama regional yang lebih 
baik. Pulau-pulau di Pasifik yang kecil 
adalah memiliki wilayah geografis yang 
paling terpisah-pisah, yaitu dikelilingi 
oleh lautan, dengan akses yang terbatas 
pada pasar dunia (lihat Kotak 9.5). Dan 
juga Afrika di sekitar garis khatulistiwa 
memiliki jumlah negara tanpa batas 
laut yang terbanyak, yang kebanyakan 
berpenduduk sedikit dan memiliki PDB 
rendah, kebanyakan masuk ke dalam 
kategori negara termiskin di duunia, 
serta terlalu rentan dengan konflik. 
Kawasan ini menghadapi penyekatan dan 
hambatan perdagangan dan mobilitas 
faktor, dan kurangnya kepadatan produk 
ekonomi agar dapat memperoleh manfaat 
dari aglomerasi perekonomian. Collier 
(2007) menyebutkan penduduk di 
daerah ini sebagai “miliaran terbawah” 
(bottom billion). 
 Tantangan bagi negara-negara 
dengan kawasan terisolasi seperti 
itu adalah menemukan cara untuk 
berintegrasi secara regional maupun 
global. Situasi geografis ini menunjukkan 
bahwa jarang sekali derajat integrasi 
akan sama tingginya dengan negara lain, 
sehingga prospek terjadinya perdagangan 
manufaktur menjadi lebih terbatas. 
Sebaliknya, kondisi keterisiolasian ini 

memberikan perlindungan alamiah 
terhadap pasar domestik. 
 Kebanyakan wilayah ekonomi 
negara-negara tersebut memiliki bahan 
tambang dan sumber daya alam lainnya, 
seperti air yang dapat dimanfaatkan 
semaksimal mungkin pada tingkat 
regional. Meski terdapat bukti bahwa 
terjadinya perembesan regional dari 
negara-negara yang kaya sumber daya 
alam ke negara tetangga mereka di 
Afrika Sub-Sahara,64 integrasi regional 
merupakan kunci untuk merealisasikan 
pertumbuhan berbasis sumber daya dan 
menyebarkan manfaat yang diperoleh 
secara lebih luas. Negara-negara ini 
menghadapi tiga tantangan berupa 
penyekatan, jarak, dan kepadatan. Untuk 
mengatasi tantangan ini, diperlukan 
reformasi institusional, peningkatan 
investasi infrastruktur secara besar-
besaran, dan menargetkan insentif untuk 
mendorong integrasi regional. 
 Mengidentifikasi lingkungan 
alam yang membutuhkan reformasi 
institusional. Lingkungan dengan 
negara kecil yang jauh dari pasar dunia 
perlu untuk berfokus pada kebutuhan 
institusional khusus yang mendorong 
ke r j a  s ama .  Ju m l a h  p e r j anj i an 
internasional tidak kurang banyaknya. 
Namun, perjanjian-perjanjian tersebut 
sering kali lemah dalam pelaksanaannya, 
sehingga efektivitas cenderung rendah, 
dan sering kali tumpang tindih dalam 
aspek pertanggungjawaban. Biaya 
adminstrasi untuk turut ikut serta 
dalam perjanjian ini sangat tinggi, bila 
dibandingkan dengan kecilnya manfaat 
yang diperoleh, mempertimbangkan 
ukuran yang kecil dari perekonomian 
yang berpartisipasi. Uni Afrika telah 
menunjukkan inefisiensi dari 13 atau 14 
masyarakat ekonomi regional yang saling 
tumpang tindih dan menyerukan agar 
dilakukan rasionalisasi.65
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KoTAK 9.4.  Integrasi di Asia Tengah

Asia Tengah memiliki lima negara tanpa 
tepi laut: Kazakhstan, republik Kirgiz, 
Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. 
negara-negara ini memiliki jumlah populasi, 
sistem pemerintahan, serta kesediaan untuk 
bekerja sama satu sama lain dan dengan dunia 
yang beragam. namun, kawasan in telah 
menetapkan identitas dan institusi nasional,  
menghindari konflik yang berkepanjangan, 
mendirikan dasar bagi perekonomian berbasis 
pasar, dan mempertahankan pemulihan 
ekonomi sejak akhir tahun 1990-an. 
 Coba lihat beberapa institusi dan institusi 
regional. organisasi Kerja Sama Asia Tengah 
(Central Asia Cooperation organization—
CACo) terdiri atas Kazakhstan, republik 
Kirgiz, rusia, Tajikistan, Turkmenistan, dan 
Uzbekistan. organisasi Kerja Sama Shanghai 
(Shanghai Cooperation organization—SCo) 
terdiri atas Cina, Kazakhstan, republik 
Kirgiz, rusia, Tajikistan, dan Uzbekistan. 
Kemudian ada pula Persemakmuran 
negara-negara merdeka (Commonwealth of 
Independent States—CIS), organisasi Pakta 
Keamanan Bersama (Collective Security 
Treaty Collective—CSTo), organisasi Kerja 

Sama ekonomi (economic Cooperation 
organization—eCo) dan Program Khusus 
bagi Perekonomian Asia Tengah (Special 
Programme for the economies of Central 
Asia—SPeCA). 
 Banyaknya jumlah perjanjian regional 
ini menggambarkan permasalahan yang dapat 
terjadi dari pendekatan regional yang terpisah. 
Inisiatif regional di Asia Tengah dapat 
mendorong integrasi, namun dapat menambah 
duplikasi dan kompleksitas dalam melakukan 
reformasi. Penerimaan keanggotaan WTo 
yang sedang berjalan atas banyak negara-
negara ini sedikit banyak akan membantu, 
karena WTo memiliki aturan yang jelas 
dalam hal perjanjian perdagangan regional. 
Hal yang juga diperlukan adalah inisiatif 
pemberian fasilitas dagang dan transportasi, 
serta reformasi dalam negeri (domestik) 
untuk meningkatkan daya saing negara untuk 
menarik PmA dan semakin mempercepat 
integrasi global. (negara dengan biaya 
memulai usaha tertinggi memiliki impor, 
eskspor, dan arus masuk yang rendah). Forum 
masyrakat bisnis regional dapat memberikan 
saran dan umpan balik mengenai rancangan 

dan implementasi kebijakan dagang maupun 
kebijakan terkait. 
 Kawasan ini menderita kerugian yang 
diperkirakan sebesar 3 persen dari PDB 
tahunan akibat manajemen air yang buruk. 
Perjanjian juga diperlukan untuk sumber 
daya minyak dan gas bumi sebelum dijual ke 
pasar internasional. Banyak permasalahan 
lingkungan hidup yang merupakan warisan 
dari era Uni Soviet, seperti radioaktif dari 
tambang uranium yang ditinggalkan maupun 
sisa-sisa uji senjata biologis dan nuklir. 
organisasi regional dapat dirasionalisasikan, 
sehingga hanya membahas tema-tema kunci 
seperti fasilitas dagang dan transportasi, air, 
energi, dan manajemen lingkungan. organisasi 
juga dapat mengembangkan rencana jangka 
panjang untuk berbagai permasalahan ini, 
membangun masyarakat madani dan institusi 
akademik untuk tampil ke depan. masyarakat 
internasional dapat pula memfasilitasi 
penguatan institusi dengan mandat dan target 
yang jelas. 

Sumber: Linn dan Tomkin 2006; Broadman 2005; PBB 
2005a.

 Integrasi regional dapat berakar 
dari interaksi ekonomi dan sosial-budaya 
tradisional di dalam wilayah lingkungan 
alam, sebagai batu penjuru untuk 
integrasi regional yang lebih luas. Rasa 
percaya dapat dibangun berdasarkan 
bahasa yang sama. Negara-negara Afrika 
Timur menggunakan bahasa Swahili 
yang sama, sehingga mempermudah 
perdagangan di kawasan tersebut selama 
berabad-abad. Perdagangan bebas 
antara Kenya dan Uganda dilakukan 
sejak masa kolonial.66 Negara-negara 
Afrika barat memiliki budaya Dioula, 
Haoussa, dan Peuhl yang sama, yang 
dikembangkan oleh Islam dan kemudian 
mengembangkan jaringan perdagangan 
yang luar biasa.67

 Interaksi antara wilayah atau kota 
yang bertetangga walau berbeda negara 

dapat juga menjadi dasar integrasi yang 
lebih luas—sebagai sebuah bentuk 
regionalisme lintas batas yang dapat 
mengikuti model Eropa.68 Afrika Sub-
Sahara memiliki banyak pasangan kota-
kota besar yang berdekatan satu sama lain, 
namun terpisah oleh perbatasan negara 
(lihat Peta 9.5). Hal ini menimbulkan 
biaya ekonomi tersembunyi yang dapat 
diatasi melalui perjanjian litas batas. 
Kamerun memiliki dua kota kembar 
dengan negara tetangga di Afrika Barat, 
namun tidak ada satu pun di kawasan 
Afrika Tengah. Demikian pula dengan 
inisiatif integrasi lokal, seperti halnya 
segi tiga pertumbuhan yang bermula 
pada awal tahun 1980-an di Asia Timur, 
dapat mengambil keuntungan dari kerja 
sama ekonomi yang saling melengkapi di 
wilayah yang berbatasan. 
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 Keberhasilan kota-kota pantai 
yang besar di sepanjang Teluk Guinea,  
membentang dari Abidjan di Pantai 
Gading hingga Douala di Kamerun, 
dan mencakup Accra, Cotonou, Lagos, 
dan Lomé.  Ketika membahas juara 
pertumbuhan, mungkin patut diingat jika 
potensi aglomerasi multi-negara seperti 
itu dan bukannya memikirkan beberapa 
negara sebagai pemimpin regional. Jika 
dilihat melalui lensa geografi ekonomi, 
prioritas integrasi regional berubah 
menjadi prioritas investasi infrastruktur 
regional di wilayah-wilayah utama yang 
mencakup beberapa negara.
 Perdagangan regional dalam 
produk pertanian dapat pula menjadi 
salah satu titik masuk untuk integrasi 
regional yang lebih luas. Hal ini 
memerlukan kebangkitan perjanjian 
perdagangan regional, infrastruktur 
lintas-negara yang memadai, reformasi 
institusional, dan institusi nonpasar 
seperti koperasi petani.69 Wilayah 
Tanduk Afrika (Horn of Africa) dapat 
mengembangkan perdagangan hewan 

ternak, meskipun keamanan merupakan 
masalah tersendiri.70 Afrika Barat dapat 
mengembangkan kapas, jika wilayah 
pertanian utama yang mencakup 
beberapa negara dapat diintegrasikan 
menjadi sebuah zone produksi dan 
pengolahan yang efisien: wilayah 
perkapasan Sahelian di perbatasan 
antra Burkina Faso, Pantai Gading, 
dan Mali (lihat Peta 9.6). Wilayah ini, 
yang didominasi oleh kelompok etnis 
Dioula, memiliki pusat pada tiga kota—
Bobodioulasso di Burkina Faso, Korhogo 
di Pantai Gading, dan Sikasso di Mali.71 
Pada tahun 2000, jumlah penduduk di 
wilayah ini mencapai 4 juta (11 persen 
dari jumlah penduduk di tiga negara), 
dengan estimasi produk regional bruto 
sebesar 1.000 miliar CFA francs (10 
persen dari agregat PDB nasional).
 Are a  d i  da lam kawas an  in 
merupakan anugerah ekonomi yang 
saling melengkapi. Bobodioulasso 
memiliki bandara internasional dengan 
fasilitas pergudangan. Korhogo memiliki 
bandara regional, sebuah universitas 

KoTAK 9.5.  Mengintegrasikan Pulau-pulau Pasifik yang kecil dan berjauhan dengan pasar dunia

negara-negara berkembang berupa pulau-
pulau keci l  menghadapi r isiko besar 
termarginalisasi dalam perekonomian global 
karena ukuran yang kecil, jarak yang jauh dari 
pasar yang besar, serta kerentanan terhadap 
kejutan ekonomi dan alam. Dan dengan 
ekosistem yang rentan pula, negara-negara 
ini sangat rentan terhdap polusi domestik dan 
kenaikan air laut. Porsi terhadap perdagangan 
global menurun dari 0,4 persen dari total 
ekspor barang dunia di tahun 1980 menjadi 
0,2 persen di tahun 2003, sedangkan porsi 
terhadap perdagangan jasa global masih tetap 
pada tingkatan 0,7 persen. 
 Satu upaya untuk menangani secara 
khusus permasalahan pulau-pulau kecil ini 
adalah Perjanjian Kerja Sama Perdagangan 
dan ekonomi regional di Pasific Selatan 

(South Pacific Regional Trade and Economic 
Cooperation Agreement—SPArTeCA), sebuah 
perjanjian dagang nontimbal-balik di mana 
Australia dan Selandia Baru menawarkan 
akses bebas bea, tidak terbatas atau dengan 
konsensi tertentu bagi hampir seluruh produk 
yang berasal dari negara-negara Forum 
Pulau-pulau Pasifik. Agar memenuhi syarat 
akses preferensial, barang yang diekspor ke 
Australia dan Selandia Baru harus memenuhi 
aturan asal barang yang ditetapkan di 
SPArTeCA. 
 Industri tekstil, pakaian, dan alas kaki 
adalah industri yang mendapatkan manfaat 
besar. namun, Australia dan Selandia 
Baru sedang berencana untuk mengadopsi 
perdagangan bebas pada tahun 2010, 
sehingga mengakhiri akses preferensial 

ini ke dalam pasar masing-masing. Tanpa 
preferensi dagang yang signifikan, Pulau-
pulau Pasifik memerlukan cara lain untuk 
berintegrasi dengan negara tetangga yang 
besar. Pendekatan yang lebih radikal, seperti 
faktor mobilitas buruh yang lebih sering, 
mungkin diperlukan. Anak-anak dari keluarga 
yang tinggal di pulau yang menerima kiriman 
uang dari anggota keluarga yang tinggal di 
rumah tangga menunjukkan perbaikan yang 
besar dalam pendidikan dan kesehatan, 
sehingga mobilitas buruh dapat menjadi 
pendorong yang kuat untuk pembangunan 
dalam jangka yang lebih panjang bagi negara-
negara ini. 

Sumber: UnCTAD 2002.



Pemenang tanpa Batasan 3�3

khusus, dan pusat pelatihan dalam 
ilmu pertanian. Sikasso merupakan 
pusat daerah penghasil kapas, yang 
menghasilkan jumlah terbanyak. Jalur 
kereta api menghubungkan Ouagadougou 
dan pelabuhan Abidjan, dan jalan raya 
menghubungkan ketiga kota tersebut. 
Juga terdapat banyak industri pemintalan 
dan industri tekstil yang berlokasi di 
kawasan ini. Dengan memperbaiki dan 
mengumpulkan infrastruktur melalui 
program pembangunan industri regional, 
biaya bahan dapat menurun dan industri 
berbasis kapas seperti tekstil dan garmen 
dapat menjadi kompetitif di pasar 
global. Inisiatif seperti ini memerlukan 
komitmen yang kuat dari negara-negara 
yang berpartisipasi dan dukungan 
dari asosiasi regional dan masyarakat 
internasional. 
 Pembangunan institusi untuk 
me ningkatkan skala,  mobil itas 
tenaga pendukung dan modal, dan 
memperbaiki akses pasar. Beberapa 

wilayah telah mengambil langkah 
konkret menuju integrasi. ECOWAS 
te lah menandatangani  protokol 
pergerakan manusia secara bebas dengan 
menghapuskan ketentuan visa dan izin 
masuk. Nyatanya, mobilitas tenaga 
kerja merupakan unggulan utama 
Afrika Sub-Sahara, di mana tradisi 
atau hukum kolonial lebih menyukai 
mobilitas tenaga kerja secara berkala. 
Kaum nomaden berpindah ke seluruh 
wilayah negeri untuk mengantisipasi 
perubahan iklim musiman, sedangkan 
petani peladang juga berpindah secara 
musiman untuk mencari pendapatan 
tambahan selama musim kering.72 
Namun, keterampilan tenaga kerja perlu 
ditingkatkan. Untuk pendidikan tinggi, 
pelatihan teknis, dan penelitian, kerja 
sama antarnegara dalam kawasan dapat 
mendukung institusi-institusi tersebut 
hingga di luar kemampuan negara secara 
individu. Iklim bisnis lokal yang lebih 
baik dan peluang baru dalam pusat-
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Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009.



3�4 Laporan Pembangunan Dunia 2009

pusat pertumbuhan regional juga dapat 
mendorong kaum migran Afrika dengan 
pengetahuan teknis dan bisnis untuk 
kembali pulang dari luar negeri. 
 Investasi dalam infrastruktur 
regional. Inisiatif pembangunan spasial 
yang dilakukan Kemitraan Baru untuk 
Pembangunan Afrika (New Partnership 
for Africa’s Development—NEPAD) 
menyebutkan koridor pembangunan Bas-
Congo yang mencakup Angola, Republik 
Demokratik Kongo, dan Republik Kongo 
sebagai sebuah wilayah di mana integrasi 
yang dalam akan mendatangkan manfaat 
yang besar, berdasarkan potensi energi 
listrik hidro yang sangat luar biasa.73 Dua 
koridor pembangunan yang lain juga 
cukup menjanjikan di Afrika Barat dan 
Timur: 
•	 Koridor pembangunan Teluk 

Guinea—yang menghubungkan 
Benin, Pantai Gading, Ghana, 
Liberia, Nigeria, dan Togo—dapat 
mengintegrasikan perekonomian 
Afrika barat melalui transportasi 
dan energi. Koridor ini juga dapat 

menghubungkan lima kota pantai 
yang besar dengan sejumlah aktivitas 
perekonomian penting yang besar 
dan penyediaan layanan administrasi: 
Abidjan, Accra, Cotonou, Lagos, dan 
Lomé. 

•	 Koridor pembangunan Mombasa—
yang menghubungkan Republik 
Demokrasi Kongo, Kenya, Sudan, 
dan Uganda—dapat menggunakan 
sambungan infrastruktur yang telah 
ada seperti Koridor Utara untuk 
membuka akses terhadap sumber 
daya alam di Republik Demokrasi 
Kongo dan Sudan bagian selatan. 

 Bahkan dengan infrastruktur 
regional yang lebih banyak, modal 
manusia yang lebih baik, dan mobilitas 
faktor produksi yang lebih besar, 
kawasan-kawasan ini masih menghadapi 
permasalahan sebagai pihak yang datang 
belakangan di pasar global, di mana 
negara-negara berkembang lainnya 
yang memiliki keunggulan biaya rendah 
telah mendominasi pasar manufaktur 
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Peta �.� Afrika Barat memiliki potensi untuk pembangunan industri berbasis kapas.
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dasar. Negara-negara Afrika perlu 
melakukan diversifikasi basis ekspor 
untuk mengurangi ketergantungan 
pada sumber daya alam. Banyak dari 
kawasan ini perlu merancang strategi 
diversifikasi ekspor secara eksplisit 
untuk memerpoleh pangsa pasar dunia 
yang lebih besar (lihat Kotak 9.2). Sukses 
memerlukan kerja sama institusional 
serta infrastruktur khusus antara negara 
di dalam kawasan. 
 Penyediaan barang publik regional 
akan lebih mudah secara politis jika 
didasarkan pada sebuah proyek yang 
mendatangkan manfaat dan keuntungan 
bersama,  seper t i  ha lnya proyek 
infrastruktur energi, komunikasi, serta 
irigasi. Namun, bagi negara kecil yang 
terisolasi, proyek infrastruktur regional 
memerlukan dukungan pihak luar 
yang cukup besar. Volume lalu lintas 
terlalu kecil di kebanyakan wilayah 
Afrika agar pembangunan jalan tol 
dianggap layak. Dan infrastruktur 
regional mungkin lebih bermanfaat 
bagi satu negara, meksipun kebanyakan 
biaya investasi terjadi di negara 
yang lain. Selain meluncurkan ulang 
kemitraan publik-privat dalam bidang 
infrastruktur, terdapat pula kebutuhan 
untuk meningkatkan kontr ibusi 
Asosiasi Pembangunan Internasional 
( I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t 
Association—IDA) terhadap integrasi 
regional, dengan lebih menyistematiskan 
inisiatif Bantuan untuk Perdagangan74 
dan merasionalisasikan interaksi antara 
bank pembangunan regional dan institusi 
keuangan global. Kurang dari 3 persen 
dari semua dukungan pembangunan 
internasional yang dialokasikan untuk 
program regional.75

 Penggunaan insentif terkoordinasi 
untuk memfasilitasi integrasi regional.  
Negara-negara Afrika perlu membuat 

komitmen integrasi regional yang kuat, 
berbagi biaya dan manfaat dari pembukaan 
perbatasan di kawasan tetangga. Badan 
dan donor multilateral perlu memberikan 
komitmen dukungan jangka panjang 
dari inisiatif ini dengan menyediakan 
bantuan keuangan serta teknis dan akses 
pasar yang lebih baik. Langkah-langkah 
nyata dapat dilakukan bertahap untuk 
memastikan agar reformasi kebijakan 
yang tidak dapat dibatalkan di negara-
negara maju maupun yang tertinggal. 
Perjanjian perdagangan preferensial dan 
arus bantuan dapat dikaitkan dengan kerja 
sama antara negara-negara penerima, 
melalui usulan EPA dengan Uni Eropa 
sebagai salah satu model (lihat Kotak 
9.3). Dalam kasus di mana dorongan 
untuk melakukan kerja sama regional 
saja tidak memadai bagi beberapa mitra—
seperti memfasilitasi akses bagi wilayah 
perekonomian tanpa batas pantai ke 
sebuah pelabuhan di negara tetangga—
maka mungkin diperlukan bantuan 
bersyarat dengan target kinerja yang 
jelas. 
 Kunci utama dorongan untuk 
terjadinya reformasi kebijakan di Afrika 
adalah akses preferensial sementara 
pada pasar Organisasi Kerja Sama dan 
Pembangunan Ekonomi (Organization 
of  Economic C o-operat ion and 
Development—OECD).76 Afrika tidak 
dapat menunggu perbedaan upah yang 
besar daripada Asia sebelum mulai mampu 
menarik investasi produktif yang lebih 
besar dan pangsa ekspor yang lebih luas, 
khususnya dengan negosiasi perdagangan 
multilateral di WTO yang menurunkan 
tarif begitu cepatnya. Inisiatif seperti 
Undang-undang Pertumbuhan dan 
Peluang Afrika di AS dan kebijakan UE 
Segalanya Kecuali Senjata dapat diperluas 
hingga ke seluruh negara-negara Sub-
Sahara, yang memiliki aturan asal yang 
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KoTAK 9.6.  Sebuah kontrak dengan Afrika? Pemberian dan pemanfaatan tantangan pembangunan dunia 
yang terbesar. 

Pemahaman geografis pembangunan 
yang lebih baik akan membawa bantuan 
pembangunan yang lebih efektif. Laporan ini 
mendorong berbagai strategi yang berbeda 
bagi negara-negara Afrika yang tidak 
berbatasan dengan laut dan negara-negara 
tepi pantai, namun dengan perekonomian 
yang miskin sumber daya. negara-negara 
kategori pertama memiliki kerugian yang 
dikaitkan dengan kondisi geografi dan jarak 
yang jauh dengan pasar. Hal ini mengurangi 
potensi pertumbuhan sekitar setengah persen 
per tahunnya. namun, hal yang tidak biasa di 
Afrika adalah bahwa negara-negara pantai 
yang miskin sumber daya juga berkinerja 
lebih rendah. Hal ini merupakan tipikal negara 
yang berperan sebagai mesin pertumbuhan di 
wilayah dunia lainnya. Kutub pertumbuhan 
Afrika masih terbilang lemah. 
 Laporan ini berpendapat bahwa, agar 
mencapai hasil tertentu, strategi pembangunan 
untuk wilayah-wilayah yang lebih maju 
sebaiknya adalah berinvestasi pada tempat, 
dan strategi untuk wilayah yang tertinggal 
adalah berinvestasi pada manusia. Ditinjau dari 
kacamata geografi ekonomi, dorongan yang 
dihasilkan dari bantuan ekonomi untuk Afrika 
yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan 
infrastruktur sosial lainnya pada akhir 1990-
an kelihatannya tepat bagi negara-negara 
tertinggal yang tidak berbatasan dengan laut. 
namun, bantuan ini kelihatannya berfokus pada 
prioritas yang salah bagi negara-negara bertepi 
pantai yang leibh memerlukan infrastruktur 
fisik dan integrasi yang lebih baik dengan pasar 
global. 
 Kontrak yang lebih baik antara 
pihak donor dan negara penerima adalah 
membedakan pendekatan terhadap negara 
yang berbeda yang bergantung pada potensi 
akses pasar. Laporan ini mengusulkan 
pendekatan yang disesuaikan (tailored), yang 
akan menentukan hak dan tanggung jawab 
negara berdasarkan potensi peran regional 

negara tersebut. Untuk setiap negara dari 
wilayah Afrika Sub-Sahara, kontrak ini 
mencakup kewajiban dan tindakan tertentu 
yang mendorong pembangunan regional. 
Pemerintah negara-negara dari Afrika Timur, 
Barat, dan Tengah akan berkomitmen pada 
hal-hal berikut: 
•	 menetapkan “Wilayah ekonomi regional” 

yang akan menyatukan kepentingan 
ekonomi negara yang lebih maju dan 
tertinggal di lingkungan regional Afrika 
menjadi kepentingan bersama yang erat 
serta memberikan kerangka dasar bagi 
penyediaan barang publik regional. 

•	 mengupayakan pergerakan tenaga kerja, 
modal, barang, dan jasa yang lebih bebas 
dalam wilayah tersebut. 

•	 mempertahankan dan melindungi akses 
jalur antara negara-negara yang tidak 
berbatasan dengan laut dengan titik-titik 
perdagangan. 

 Strategi ini akan menggabungkan kerja 
sama institusional, investasi pada infrastruktur 
regional, dan intervensi terkoordinasi yang 
akan mungkin memerlukan penyerahan 
atribut-atribut kedaulatan nasional yang 
selama ini dipertahankan dan dijaga dengan 
ketat. 
 Sebagai imbalan atas tindakan ini, 
mitra pembangunan bilateral dan multilateral 
akan berkomitmen untuk melakukan hal 
berikut: 
•	 Peningkatan bantuan keuangan 

internasional dalam jumlah besar 
untuk peningkatan layanan sosial dan 
infrastruktur untuk meningkatkan 
kualitas kehidupan yang lain yang 
bertuuan untuk meningkatkan standar 
hidup dan menciptakan modal manusia 
yang dapat berpindah-pindah di negara-
negara yang tertinggal. 

•	 Peningkatan dukungan keuangan bagi 
infrastruktur untuk mempertahankan 

pertumbuhan—mencakup pelabuhan, 
jalur transportasi, dan teknologi infromasi 
dan komunikasi—di negara-negara 
pantai, maupun infrastruktur koridor 
yang menghubungkan pantai dan pasar 
pedalaman. 

•	 Akses preferensial bagi ekspor dari 
Afrika Sub-Sahara, dengan aturan asal 
yang lebih liberal untuk mendorong 
jaringan rantai pasokan regional. 

 Aksi nyata telah dijalankan dengan 
menuju pada arahan di atas. Pada tahun 
2007, Pemerintah Kerajaan Inggris, melalui 
Departemen Pembangunan Internasional, 
mengalokasikan dana sebesar $1,4 miliar 
untuk satu dekade mendatang guna 
membantu pemerintah Burundi, Kenya, 
rwanda, Tanzania, dan Uganda, serta 
untuk merevitalisasi masyarakat ekonomi 
Afrika Timur. Komisi eropa juga mengadopsi 
pendekatan regional melalui perjanjian 
kemitraan ekonomi. namun, semua donor 
dapat menjadi lebih bijak dalam pendekatan 
masing-masing. 
 Pengalaman di eropa pasca Perang 
Dunia II menunjukkan bagaimana determinasi 
nasional untuk memprioritaskan rekonstruksi 
yang diperkuat dengan bantuan internasional 
dapat membuahkan hasil yang luar biasa. 
Integrasi regional di eropa, karena menghadapi 
banyak kendala, tidak berjalan mulus pada 
awalnya. namun didorong dengan syarat-
syarat kerja sama yang ketat dalam Program 
rencana marshall (Marshall Plan), proses 
integrasi yang tampaknya tidak mungkin 
dilakukan dalam satu generasi sebelumnya, 
telah menciptakan pasar bersama terbesar 
untuk modal, tenaga kerja, dan gagasan 
dewasa ini. 

Sumber: TIm Laporan Pembangunan Dunia 2009.
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lebih liberal dan lebih lama. Hal ini 
memungkinkan setidaknya beberapa dari 
negara-negara ini dapat memasuki pasar 
dunia dan segera melakukan lompatan 
melalui diversfikasi ekspor di kawasan 
Afrika. Sebuah “kontrak dengan Afrika” 
dapat menjadi kerangka kerja untuk 
mendukung insentif terkoordinasi seperti 
itu (lihat Kotak 9.6). 
 Selama beberapa abad terakhir, 
Afrika Timur, Tengah, dan Barat telah 
mengalami serangkaian “bencana 
formati f ”  ( l ihat  “Geograf i  yang 

Bergerak 4, Kepadatan, Jarak, dan 
Pemisahaan di Afrika Sub-Sahara”). 
S a a t  i n i  m e r e k a  m e n g h a d a p i 
tantangan pembangunan yang sangat 
sulit yang mencakup tiga dimensi 
pembangunan—kepadatan, jarak,  
dan penyekatan. Untuk membentuk 
ulang geografi ekonomi negara-negara 
tersebut, respons kebijakan  harus 
diukur secara berimbang. Tantangan 
tiga dimensional menuntut penggunaan 
tiga instrumen integrasi seluruhnya—
intitusi, infrastruktur, dan insentif. 
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Kepadatan, Jarak, dan Penyekatan di 
Afrika Sub-Sahara 

Pada bulan November tahun 1884, Kanselir Otto von Bismarck dari Jerman mengadakan pertemuan di Berlin yang 
dihadiri oleh 14 kekuatan kolonial Eropa. Setelah empat abad bersaing dan berperang, telah tiba waktunya bagi mereka 
untuk bernegosiasi dan menetapkan hak teritorial. Inggris, Prancis, Jerman, dan Portugal adalah para pemain utama; 
tidak ada orang Afrika yang diundang. Empat bulan kemudian, perbatasan negara-negara Afrika telah digambar dengan 
pola yang masih dapat dikenali hingga saat ini (lihat Peta G4.1). Solusi disiplin dari Bismarck bertahan hingga akhir 
Perang Dunia I, ketika Liga Bangsa-Bangsa mengambil alih empat koloni Jerman dan memberikan mandat kepada 
penjajah lain untuk memerintah koloni-koloni tersebut. Pada saat kemerdekaan di tahun 1950-an dan 1960-an, Afrika 
Sub-Sahara memiliki hampir 50 negara, banyak di antara mereka yang disebut “negara artifisial,” dengan perbatasan 
negara yang memotong fitur-fitur geografis yang sifatnya fisik dan membagi kelompok-kelompok etnis ke dalam lebih 
dari satu negara.1

Untuk Afrika Sub-Sahara, 
konferens i  d i  B er l in 
hanyalah yang terakhir dari 

serangkaian kejadian yang oleh para 
pakar geografi diistilahkan sebagai 
“bencana formatif,” yang secara 
tidak menguntungkan mengubah 
geografi manusia, fisik, dan politik 
dari benua tersebut, menciptakan 
masalah rendahnya tingkat kepadatan 
penduduk, jarak yang jauh, dan 
negara-negara yang terpisah di 
seluruh benua Afrika.
•	 Kepadatan penduduk yang rendah. 

Afrika Sub-Sahara telah lama 
menjadi benua yang jumlah 
penduduknya sedikit.  Pada 
abad ke-18, jumlah populasinya 
adalah sekitar 90 juta penduduk. 
Eurasia, dengan luas wilayah 
sekitar dua kali wilayah Afrika, 
memiliki  l ima kali  jumlah 
penduduk Afr ika.  Namun, 
kondisi-kondisi awal ini jauh 

diperburuk dengan perdagangan 
budak. Antara tahun 1700 sampai 
1810, diperkirakan 15 juta 
orang Afrika—yaitu seperenam 
jumlah penduduknya—dibawa 
ke Amerika. Beberapa wilayah 
mengalami penurunan jumlah 
populasi, dan banyak wilayah 
lainnya terjerumus dalam konflik 
menyedihkan akibat penerapan 
harga pada manusia ,  yang 
menyebabkan orang Afrika saling 
bermusuhan. Pada abad ke-18, 
Eropa akhirnya menghentikan 
p e r d a g a n g a n  b u d a k ,  d a n 
m e ng g ant i k an ny a  d e ng an 
kolonial isme.  Perdagangan 
manusia secara serakah kemudian 
digantikan oleh penjarahan 
kandungan minera l  benua 
tersebut. Namun, bahkan dengan 
penambahan para penghuni baru 
tersebut, benua ini masih memiliki 
tingkat kepadatan penduduk 

yang rendah di sebagian besar 
wilayahnya.

•	 Jarak yang jauh. Sejak Zaman 
Holosen yang dimulai sekitar 
18.000 tahun lalu, Sahara telah 
menjadi gurun pasir yang tidak 
dapat dihuni,  memisahkan 
Afrika bagian utara dari apa yang 
sekarang kita sebut sebagai Afrika 
“Sub-Sahara”. Pemanasan global 
pada zaman itu mempunyai 
konsekuensi besar lainnya. Ini 
telah memutuskan hubungan 
antara sebagian besar Afrika, serta 
antara peradaban-peradaban yang 
baru bermunculan, di Republik 
Arab Mesir dan di Timur Tengah. 
Ini mengubah daerah khatulistiwa 
Afrika dari padang rumput yang 
beriklim subtropis menjadi 
daerah yang panas dan lembap, 
di mana malaria dan demam 
kuning merajalela. Kedekatan 
t e r h a d ap  h e w an  l i a r  d an 
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hilangnya permukaan es—yang 
merupakan disinfektan alami—
telah membuat mereka lebih 
mudah terserang penyakit. Dan 
pada saat penduduk Afrika telah 
menetap di tempat yang sehat 
dan subur, sekali lagi, mereka 
dijajah. Sejak tahun 1950-an, 
konflik bersenjata sebelum dan 
sesudah gerakan kemerdekaan 
telah memperparah masalah 
yang dialami oleh para pengungsi 
perang. Akibatnya: pergerakan 
penduduk yang menyebabkan 
banyaknya penduduk yang 
tertinggal di wilayah yang jauh 
dari pusat aktivitas ekonomi. 
Jarak yang jauh dari kepadatan 
penduduk masih memengaruhi 
pertumbuhan potensial dari 
sebagian besar populasi penduduk 
Afrika.

•	 Pe ny e k a t a n  y a n g  d a l a m . 
Pembagian Afrika pada tahun 
1884 membuatnya menjadi benua 
yang memiliki jumlah negara 
per kilometer persegi terbanyak 
di seluruh dunia. Setiap negara 
Afrika memiliki rata-rata empat 
negara tetangga; di Amerika Latin 
rata-rata jumlah negara tetangga 
yang dimiliki adalah 2,3. Selain 
itu, terdapat pula penyekatan 
religius antarnegara dan di 
dalam satu negara. Contohnya, 
Chad, Pantai Gading, Etiopia, 
Nigeria, Somalia, dan Sudan, 
terpisah menjadi bagian Islam 
dan non-Islam. Agama Islam 
datang dari Timur Tengah ke 
Afrika Utara dan Barat melalui 
jalur darat dan ke Afrika Timur 
melalui jalur laut. Kemudian, 
penjajah Eropa memperkenalkan 

agama Kristen. Penumpukan 
agama besar dunia ini di atas 
kepercayaan tradisional semakin 
memperparah penyekatan benua 
ini dan mungkin juga telah turut 
menambah konflik yang ada.2

 Afrika Sub-Sahara di masa 
kini mengalami tiga keadaan yang 
sangat buruk, yaitu kepadatan 
penduduk yang rendah, jarak yang 
jauh, dan penyekatan yang dalam. 
Akibatnya, benua tersebut sangat 
sulit dan tertinggal untuk melakukan 
pembangunan. Dimensi-dimensi 
spasial ini mengurangi kedekatan 
antara pelaku-pelaku ekonomi 
di Afrika Sub-Shara, dan antara 
Afrika dengan bagian dunia yang 
lainnya. “Hubungan sebab akibat 
yang kumulatif ” antara kekuatan-
kekuatan ini menyebabkan banyak 
negara di Afrika Sub-Sahara berada 
dalam “jebakan kedekatan.”3

Tingkat kepadatan 
penduduk yang rendah 
berkaitan dengan 
lemahnya kekuatan-
kekuatan aglomerasi
Kepadatan penduduk rata-rata di 
benua tersebut (77 orang per kilometer 
persegi) termasuk yang terendah 
di seluruh dunia.4 Benua yang 
penghuninya sedikit dapat mengatasi 
hal ini dengan memanfaatkan lahan 
dan penduduknya dengan baik 
serta dengan memusatkan sumber-
sumber dayanya di aglomerasi-
aglomerasi urban. Akan tetapi, 
menurut  World  Urbanization 
Prospects yang dikeluarkan oleh 
PBB, Afrika Sub-Sahara merupakan 
benua yang paling tertinggal daerah 

urbannya, dengan hanya sepertiga 
dari seluruh populasinya hidup 
di daerah urban pada tahun 2000. 
Mengingat kurangnya sensus yang 
teratur dan mutakhir, bahkan tingkat 
urbanisasi di Afrika yang dilaporkan 
ini mungkin masih lebih besar 
dari yang sesungguhnya.5 Indeks 
aglomerasi yang diberikan di Bab 1 
memberikan Afrika nilai 30 persen. 
Bandingkan nilai tersebut dengan 
nilai sekitar 50 persen untuk bagian 
dunia yang lain.
 Penyekatan antara negara-
negara di Afrika dapat mendistorsi 
pola urbanisasi. Suatu simulasi 
menunjukkan bahwa jika kelima 
puluh negara di Afrika merupakan 
50 negara bagian dari suatu negara, 
seperti AS, kota-kota terbesarnya akan 
lebih besar daripada kota-kota tersebut 
saat ini, serta mampu menopang 
perekonomian yang bervariasi dan 
melahirkan kewirausahaan, keahlian, 
dan inovasi. Tanpa kemungkinan 
seperti itu, tenaga kerja ahli di Afrika 
telah bermigrasi ke benua-benua 
lain.

Jarak yang jauh 
meningkatkan biaya 
transportasi dan 
mengurangi mobilitas 
faktor
Jarak telah memperkuat dampak 
rendahnya kepadatan populasi 
terhadap produktivitas di Afrika. 
Walaupun sebagian besar disebabkan 
oleh terpencilnya Afrika dari pasar 
dunia, masalah utamanya adalah 
faktor domestik—jarak yang jauh 
di dalam negara-negaranya sendiri.6 
Tabel G4.1 mengindikasikan bahwa 
Afrika memiliki kepadatan jalan yang 
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Madeira I.
(Portugal)

Cape Verde Is.
(Portugal)

Canary Is.
(Spanyol)

Réunion
(Prancis)

Mauritius
(Inggris)

(Inggris)

(Inggris)

(Inggris)

Comoros Is.
(Prancis)

Aldabra Is.

Seychelles

Zanzibar I.

Fernando Poo
(Spanyol)

São Tomé
(Portugal)

ANGOLA

MADAGASCAR

GOLD
COAST

TOGOLAND

PRANCIS
SOMALILAND

BRITISH
SOMALILAND

ITALIA
SOMALILAND

NYASALAND

MESIR

ETIOPIA

GAMBIA

PORTUGIS
GUINEA

LIBYA

NIGERIA

KAMERUN

SIERRA LEONE

LIBERIA

RIO MUNI

AFRIKA 
SELATAN

JERMAN
AFRIKA 

SELATAN

JERMAN
AFRIKA 
TIMUR

KENYA
UGANDA

RIO DE ORO

SPANYOL
MAROKO

Tangier International zone

BELGIA
KONGO

RHODESIA
UTARA

RHODESIA
SELATAN

BELGIA
AFRIKA TIMUR

BECHUANALAND

SUDAN
P R A N C I S  A F R I K A  

B A R A T ERITREA

ALGERIA

PRANCIS
MAROKO

TUNISIA

BASUTOLAND

SWAZILAND

CABINDA
(Inggris)

(Inggris)
WALVIS BAY

IVORY
COAST

PRANCIS

EQUATORIAL

GUINEA

MOZAMBIK
Belgia

Prancis

Jerman

Italia

Portugis

Spanyol

Inggris

Negara-negara Merdeka

Daerah kekuasaan:

Peta G4.1 Garis-garis batas di Afrika ditentukan sebelum Perang Dunia I

Sumber: Tim Laporan Pembangunan Dunia 2009, berdasarkan pada Pakenham 1992.

terendah di dunia, nomor dua setelah 
Amerika Latin. Namun tidak seperti 
Amerika Latin—yang populasinya 
sebagian besar tinggal di sepanjang 
pesisir, sehingga pembangunan jalan 
di pedalaman benuanya tidak terlalu 
diperlukan—sepertiga dari populasi 
di Afrika berada di negara yang 
terkungkung daratan dan lebih jauh 
lagi dari akses ke pasar dunia. Jarak 
perekonomian di Afrika—dari segi 

akses pasar (lihat Bab 2)—diperburuk 
oleh munculnya konflik bersenjata 
dan keragaman bahasa (lihat Peta 
G4.1). Jarak perekonomian telah 
mengisolasi sebagian besar penduduk 
Afrika dari akses pasar domestik 
dan pasar global. Faktor fisik, seperti 
hampir tidak adanya sungai yang 
dapat dilayari dan pelabuhan laut 
alami, telah menjadi halangan 
serius bagi perdagangan di Afrika. 

Tingkat perdagangan domestik 
dan internasional yang rendah 
pada gilirannya membatasi potensi 
pertumbuhan benua ini.
Penyekatan yang dalam 
meningkatkan biaya 
transportasi
Afrika Sub-Sahara merupakan 
sebuah benua yang sangat terpecah-
pecah oleh banyaknya perbatasan, 
banyaknya negara tetangga, dan 
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tingginya biaya transportasi. Afrika 
secara fisik sama dekatnya dengan 
pasar dunia seperti Asia Timur—
sekitar 7.500 kilometer—dan lebih 
dekat dibandingkan Amerika Latin 
(9.000 kilometer).7 Namun, biaya 
untuk mengirimkan sebuah peti 
kemas dari Afrika ke pesisir timur 
AS mencapai hampir dua kali lipat 
biaya dari daerah-daerah lain (lihat 
Tabel G4.1). Mahalnya akses ke 
pasar-pasar dunia juga diperparah 
oleh mahalnya akses ke pasar-
pasar regional. Seorang eksportir 
Afrika membutuhkan 40 hari untuk 
menyeberangi perbatasan menuju 
negara tetangga, dibandingkan 
dengan di Amerika Latin yang 
hanya membutuhkan 22 hari. Bagi 
sepertiga orang Afrika yang tinggal 
terkungkung daratan, biaya karena 
penyekatan ini lebih besar lagi. 
Mereka harus membawa barang 
pada jarak yang jauh—mahal, karena 
setiap kenaikan jarak sebesar 1 persen 
meningkatkan biaya transportasi 
sekitar 0,25 persen.8 Dan negara-
negara yang terkungkung daratan 
ini harus mengandalkan niat baik 
(dan investasi yang efisien) dari 
negara-negara tetangganya untuk 
mendapatkan akses ke pelabuhan-
pelabuhan dan pasar-pasar.

Menghadapi 
tantangannya—
urbanisasi yang lebih 
baik, bertambahnya 
spesialisasi domestik, dan 
meningkatnya integrasi 
regional
Afrika dapat mengurangi keterbatasan 
geografi ekonominya yang parah. 
Aglomerasi daerah urban yang lebih 
baik dapat membantu meningkatkan 
efisiensi. Penghubung transportasi 
dapat membantu pertumbuhan 
pasar-pasar domestik. Dan integrasi 
regional dan global dapat mendorong 
perdagangan. Integrasi regional, 
mobilitas tenaga kerja, investasi di 
bidang perdagangan, komunikasi 
dan infrastruktur transportasi, serta 
perdamaian dan stabilitas tetap perlu 
dijadikan prioritas. Semuanya akan 
menciptakan lingkungan yang baik, 
dan lingkungan yang lebih baik akan 
memudahkan investasi, perdagangan, 
dan mobilitas faktor dalam suatu 
lingkaran kemakmuran.
•	 Urbanisasi. Berlawanan dengan 

sebagian pemikiran, urbanisasi, 
jika dilakukan dengan tepat, dapat 
lebih membantu pembangunan di 
Afrika dibandingkan di tempat 
lain. Walaupun di Afrika telah 
berlangsung urbanisasi yang 

berkualitas rendah selama lima 
dekade, standar hidup di kota-
kota Afrika jauh lebih tinggi 
dibandingkan yang ada di daerah 
pedesaan. Jika urbanisasi dapat 
dikelola dengan lebih baik, sesuai 
dengan yang diajukan pada Bab 
7, dapat diharapkan adanya 
hasil yang signifikan dalam 
produktivitas dan pengentasan 
kemiskinan.

•	 Pe mb ang u n an  t e r i t o r i a l . 
Panduan dari geografi ekonomi 
tidaklah ambigu: para pekerja 
dan perusahaan-perusahaan 
mencari aglomerasi, dan migrasi 
merupakan cara alami untuk 
m e n i n g k at k a n  k e p a d at a n 
penduduk dan mengurangi 
jarak ke pasar-pasar. Bab 8 
mengemukakan beberapa prinsip 
dan prioritas bagi negara yang 
daerah tertinggalnya memiliki 
populas i  yang sedikit  dan 
terpisah karena etnis, bahasa, 
atau kepercayaan. Pertanian 
merupakan salah satu prioritas, 
namun kebijakan-kebijakan 
untuk membantu daerah-daerah 
maju dalam mengeksploitasi 
skala ekonomi mungkin akan 
sangat penting bagi Afrika, 
yang merupakan pendatang 

Tabel G4.1 Kawasan-kawasan paling terpencil dan terpisahkan—perdagangan dan transportasi mahal

Kawasan

Waktu 
perdagangan lintas 
batas untuk ekspor 

(hari)a

Biaya transportasi 
rata-rata ($ per 
peti kemas ke 

Baltimore)b

Populasi dalam 
negara-negara 
yang terkurung 

daratan (%)b

Rasio jumlah 
negara terhadap 
luas permukaanb

Kepadatan jalan 
(km2 jalan per 

luas permukaan) 
(1999)c

Perkiraan jumlah 
konflik sipil 

(1940−2000)d

Asia Timur & Pasifik 24 3.900 0,42 1,44 0,72 8
eropa & Asia Tengah 29 – 23,00 1,17 – 13
Amerika Latin & Karibia 22 4.600 2,77 1,52 0,12 15
Timur Tengah & Afrika Utara 27 2.100 0 1,60 0,33 17
Asia Selatan 34 3.900 3,78 1,67 0,85 24
Afrika Sub-Sahara 40 7.600 40,20 2,00 0,13 34

Sumber: a. World Bank 2006, hlm. 44; b. Ndulu dkk. 2007, hlm. 101; c. Ndulu dkk. 2007, hlm. 29; d. Fearon dan Laitin 2003, hlm. 7−10.
Catatan:– = tidak tersedia.
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baru dalam hal pembangunan 
ekonomi.

•	 Integrasi regional. Berdasarkan 
sejarahnya, regionalisme politik 
dapat memicu integrasi regional 
Afr ika.  Pengalaman Eropa 
Barat yang terangkum dalam 
bagian Geografi yang Bergerak 
2 menyoroti betapa pentingnya 

untuk memulai dari hal yang kecil 
dan menjaga agar ekspektasinya 
tetap realistis. Integrasi regional 
perlu waktu dan tidak mungkin 
berlangsung di seluruh Afrika 
pada saat yang bersamaan. Proyek-
proyek infrastruktur merupakan 
titik awal yang baik. Namun, 
melalui integrasi regional, Afrika 

dapat membatalkan apa yang 
Bismarck dan tamu-tamunya 
lakukan pada tahun 1884. Bab 
9 menunjukkan bahwa banyak 
negara Afrika telah memulai 
langkah-langkah awal ini, dan 
menjelaskan apa yang dapat 
dibantu oleh dunia luar.

Kontribusi dari Wim Naude.
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juga digolongkan sebagai daerah urban jika bagian dari 
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lebih dari 500.000 jiwa (1 juta jiwa untuk Jepang) yang 
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1 Lokasi CIA Factbook Informasi ini mencakup derajat dan lintang suatu tempat dengan maksud untuk menemukan 

perkiraan lokasi geografi suatu wilayah, dan didasarkan pada Gazetter of Conventional 
Names, Edisi Ketiga, Agustus 2008, US Board on Geographic Names dan sumber-sumber 
lain. 

2 Luas wilayah (km persegi) Bank Dunia Luas wilayah adalah keseluruhan wilayah suatu negara, termasuk wilayah yang berada di 
dasar perairan dan sebagian wilayah pantai. Food and Agriculture Organization, Production 
yearbook dan arsip data. 

3 Wilayah pertanian (% dari luas wilayah) Bank Dunia Wilayah pertanian mencakup wilayah yang didefinisikan FAO sebagai tanah yang dapat 
digunakan untuk memanen sementara (untuk panenan dua kali dihitung sekali), lahan 
penebangan atau ladang,  tanah yang digunakan untuk kebun hasilnya yang dapat 
dipasarkan atau dikonsumsi sendiri, dan lahan yang terlantar sementara. 

4 Wilayah hutan Bank Dunia Wilayah hutan adalah lahan yang terdiri atas pepohonan yang ditanam atau tumbuh secara 
alamiah, baik produktif maupun tidak. 

5 Garis pantai (km) CIA Factbook Panjang batasan antara wilayah daratan (termasuk pulau-pulau) dengan laut. 
6 Perbatasan darat CIA Factbook Jumlah panjang keseluruhan perbatasan darat maupun total panjang keseluruhan garis batas 

suatu negara. Bila ada, panjang resmi yang diterbitkan oleh badan statistik suatu negara 
digunakna. Karena metode survei berbeda, panjang perbatasan suatu negara yang dilaporkan 
oleh negara yang saling berbatasan mungkin saja berbeda. 

7 Bandara dengan landasan pacu keras 
(jumlah)

CIA Factbook Jumlah bandara dengan landasan pacu keras (dengan permukaan beton atau aspal) 
berdasarkan panjang. Untuk bandara yang memiliki lebih dari satu landasan, hanya landasan 
yang terpanjang saja yang dimasukkan, berdasarkan lima kelompok berikut – (1) lebih dari 
3.047 meter, (2) 2.438 hingga 3.047 meter, (3) 1.524 hingga 2.437 meter, (4) 914 hingga 
1.524 meter, dan (5) di bawah 914 meter. Hanya bandara dengan landasan pacu yang 
bisa digunakan yang dimasukkan dalam dafter ini. Tidak semua bandara memiliki fasilitas 
pengisian bahan bakar, perawatan, atau lalu lintas udara.

8 Pelabuhan dan terminal (jumlah) CIA Factbook Jumlah pelabuhan.
9 Kepadatan rel kereta api (panjang rel 

dalam km per 100 km2)
CIA Factbook Panjang jalur perjalanan jaringan kereta api dan bagian komponen berdasarkan lebar rel 

(berukuran lebar, standar, sempit, dan ganda), yang dibagi dengan luas negara (dalam %).
10 Kepadatan jalan raya (panjang jalan dalam 

km per 100 km2)
Bank Dunia dan CIA 
Factbook

Jumlah panjang jaringan jalan dan mencakup panjang jalan keras dan belum keras, dibagi 
dengan luas negara (dalam %).

11 Rata-rata jarak nasional ke ibu kota 
negara (km)

Tim LPD 2009 Rata-rata tertimbang menurut populasi dari jarak ke ibu kota negara. 
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Tabel A2 Urbanisasi

Kolom Sumber Catatan
12 Indeks Aglomerasi Tim LPD 2009 Lihat Bab 1
13 % populasi di daerah perkotaan terhadap 

total jumlah penduduk (2000)
PBB Populasi jumlah penduduk di daerah perkotaan dalam persen dari seluruh jumlah penduduk 

tahun 2000
14 % populasi di daerah perkotaan terhadap 

total jumlah penduduk (2005)
PBB Populasi jumlah penduduk di daerah perkotaan dalam persen dari seluruh jumlah penduduk 

tahun 2005
15 % populasi di daerah perkotaan terhadap 

total jumlah penduduk (2015)
PBB Populasi jumlah penduduk di daerah perkotaan dalam persen dari seluruh jumlah penduduk 

tahun 2015
16 Kepadatan penduduk (jumlah penduduk 

per km 2)
Bank Dunia Jumlah penduduk per km 2

17 Penduduk yang tinggal di kota yang 
berpopulasi > 1 juta (% dari jumlah 
penduduk)

Bank Dunia Proporsi jumlah penduduk yang bertempat tinggal di kota-kota besar yang jumlah 
penduduknya melebihi 1 juta jiwa. 

18 % dari populasi yang tinggal di kota 
terbesar (% dari populasi urban)

Bank Dunia Proporsi jumlah penduduk yang bertempat tinggal di kota terbesar (dalam persen dari 
populasi penduduk di daerah urban)

19 % populasi di daerah perkotaan dengan 
akses air bersih

Bank Dunia Persentase penduduk perkotaan yang memiliki akses memadai terhadap air dari sumber 
yang telah diperbaiki, seperti sambungan ke rumah tangga, hidran publik, sumur bor, sumur 
atau mata air yang dilindungi, dan penyimpanan air hujan. Akses memadai diartikan sebagai 
ketersediaan setidaknya 20 liter air per orang dari sumber air yang berjarak 1 kilometer dari 
permukiman. 

20 % populasi di daerah pedesaan dengan 
akses air bersih

Bank Dunia Persentase penduduk pedesaan yang memiliki akses memadai terhadap air dari sumber yang 
telah diperbaiki, seperti sambungan ke rumah tangga, hidran publik, sumur bor, sumur atau mata 
air yang dilindungi, dan penyimpanan air hujan. Akses memadai diartikan sebagai ketersediaan 
setidaknya 20 liter air per orang dari sumber air yang berjarak 1 kilometer dari permukiman.

21 % penduduk di daerah perkotaan dengan 
layanan sanitasi

Bank Dunia Persentase penduduk perkotaan yang memiliki akses memadai fasilitas pengolahan limbah 
domestik, yang secara efektif dapat menghindarkan manusia, hewan dan serangga dari 
kontak langsung dengan limbah domestik.  Fasilitas yang diperbaiki meliputi fasilitas 
sederhana namun dengan saluran penyimpanan yang terlindungi hingga toilet siram dengan 
jaringan pipa pembuangan. Agar efektif, fasilitas tersebut harus dibangun dengan benar dan 
dipelihara dengan baik. 

22 % penduduk di daerah pedesaan dengan 
layanan sanitasi

Bank Dunia Persentase penduduk pedesaan yang memiliki akses memadai fasilitas pengolahan limbah 
domestik, yang secara efektif dapat menghindarkan manusia, hewan dan serangga dari 
kontak langsung dengan limbah domestik.  Fasilitas yang diperbaiki meliputi fasilitas 
sederhana namun dengan saluran penyimpanan yang terlindungi hingga toilet siram dengan 
jaringan pipa pembuangan. Agar efektif, fasilitas tersebut harus dibangun dengan benar dan 
dipelihara dengan baik.

Tabel A3 Pembangunan teritorial

Kolom Sumber Catatan
23 Daerah Maju:  Nama daerah Tim LPD 2009 Nama daerah maju. Daerah maju didefinisikan sebagai daerah dengan ukuran kemakmuran 

(pendapatan atau konsumsi atau pdb) per kapita tertinggi.
24 Daerah Maju: Tingkat kemiskinan Tim LPD 2009 Tingkat kemiskinan adalah proporsi  penduduk di daerah maju yang hidup di bawah garis 

kemiskinan. 
25 Daerah Maju: Persentase kemiskinan di 

daerah dari seluruh kemiskinan nasional
Tim LPD 2009 Proposi jumlah penduduk miskin suatu negara yang bertempat tinggal di daerah maju

26 Daerah Maju: Ukuran kemakmuran di 
daerah (persentase dari rata-rata ukuran 
kemakmuran suatu negara)

Tim LPD 2009 Ukuran-ukuran kemakmuran (pendapatan, konsumsi, atau pdb) per kapita daerah maju, 
dibandingkan dengan (relatif terhadap) Ukuran-ukuran kemakmuran (pendapatan, konsumsi, 
atau pdb) per kapita nasional

27 Daerah Maju: Luas wilayah (km2) Statoids Luas wilayah permukaan daerah maju 
28 Daerah Maju: Kepadatan penduduk 

(jumlah orang per km2)
Statoids Jumlah penduduk per km2 di daerah maju

29 Daerah Tertinggal: Nama daerah Tim LPD 2009 Nama daerah tertinggal. Daerah tertinggal didefinisikan sebagai daerah dengan ukuran 
kemakmuran (pendapatan atau konsumsi atau pdb) per kapita terendah.

30 Daerah Tertinggal: Tingkat kemiskinan Tim LPD 2009 Tingkat kemiskinan adalah proporsi  penduduk di daerah tertinggal yang hidup di bawah 
garis kemiskinan.

31 Daerah Tertinggal: Persentase kemiskinan 
di daerah dari seluruh kemiskinan nasional

Tim LPD 2009 Proposi jumlah penduduk miskin suatu negara yang bertempat tinggal di daerah tertinggal

32 Daerah Tertinggal: Ukuran kemakmuran di 
daerah (persentase dari rata-rata ukuran 
kemakmuran suatu negara)

Tim LPD 2009 Ukuran-ukuran kemakmuran (pendapatan, konsumsi, atau pdb) per kapita daerah tertinggal, 
dibandingkan dengan (relatif terhadap) Ukuran-ukuran kemakmuran (pendapatan, konsumsi, 
atau pdb) per kapita nasional

33 Daerah Tertinggal: Luas wilayah (km2) Statoids Luas wilayah permukaan daerah tertinggal
34 Daerah Tertinggal: Kepadatan penduduk 

(jumlah orang per km2)
Statoids Jumlah penduduk per km2 di daerah tertinggal
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Tabel A4 Integrasi internasional

Kolom Sumber Catatan
35 Negara yang memerlukan untuk kunjungan 

ke suatu negara 
Neumayer (2005) Jumlah negara-negara yang penduduk/warga negaranya memerlukan visa untuk mengunjungi 

suatu negara
36 Negara  yang menuntut penduduk suatu 

negara memerlukan visa
Neumayer (2005) Jumlah negara-negara yang mengharuskan warga negara suatu negara memerlukan visa. 

37 Biaya untuk mendapatkan paspor, 
dibandingkan dengan PDB per kapita

McKenzie (2005) Harga sebuah paspor standar, yang distandarisasi dengan menggunakna pendapatan 
nasional bruto (PNB) per kapita. 

38 Jumlah migrasi internasional (% orang 
asing)

Bank Dunia Jumlah migrasi adalah jumlah penduduk yang dilahirkan di suatu negara, dan bukan di mana 
mereka tinggal. Angka ini termasuk angka pengungsi. 

39 Lalu lintas komunikasi suara internasional 
(telepon masuk dan keluar, dalam menit 
per orang)

Bank Dunia Lalu lintas suara internasional merupakan jumlah lalu laintas panggilan telepon internasional 
masuk dan keluar (dalam menit)

40 Lebar pita (bandwith) Internet 
internasional (bit per orang)

Bank Dunia Leba pita Internet intenrasional adalah kapasitas sambungan internasional yang dikontrak 
antar negara untuk mengirimkan lalu lintas Internet 

41 Biaya rata-rata menelepon ke AS (US$ per 
tiga menit)

Bank Dunia Biaya panggilan telepon internasional ke AS adalah biaya telepon sambungan tetap selama 
tiga menit dengan tarif masa puncak dari suatu negara ke Amerika Serikat

42 Jumlah perdagangan dalam PDB Bank Dunia Perdagangan adalah jumlah ekspor dan impor barang dan jasa yang diukur sebagai bagian 
dari produk domestik bruto

43 Indeks Kesulitan Pengiriman Indikator kesulitan pengiriman (keterlambatan di perbatasan, imbalan, bea, red tape, red 
carpet, dan lain-lain)

44 Rata-rata tarif dan bea masuk Bank Dunia Rata-rata tarif
45 Bagian perdagangan dengan negara-

negara tetangga (% dari total 
perdagangan)

Tim LPD 2009 Propordi perdagangan dengan negara-negara tetangga sebagai proporsi terhadap total 
perdagangan negeara. Perhitungan menggunakan data COMTRADE

Tabel A5 Indikator-indikator lain

Kolom Sumber Catatan
46 % dari daratan:  plain Nelson (2007) % dari daratan:  plain
47 % dari daratan: dataran rendah Nelson (2007) % dari daratan: dataran rendah
48 % dari daratan: dataran tinggi Nelson (2007) % dari daratan: dataran tinggi
49 % dari daratan: perbukitan Nelson (2007) % dari daratan: perbukitan
50 % dari daratan: pegunungan Nelson (2007) % dari daratan: pegunungan
51 Jumlah penduduk yang bertempat tinggal 

kurang dari 25 km dari perbatasan 
internasional

Tim LPD 2009 Proporsi dari penduduk yang bertempat tinggal kurang dari 25 km dari perbatasan 
internasional

52 Jumlah penduduk yang bertempat tinggal 
kurang dari 75 km dari perbatasan 
internasional

Tim LPD 2009 Proporsi dari penduduk yang bertempat tinggal kurang dari 75 km dari perbatasan 
internasional

52 Jumlah penduduk yang bertempat tinggal 
kurang dari 25 km dari garis pantai

Tim LPD 2009 Proporsi dari penduduk yang bertempat tinggal kurang dari 25 km dari garis pantai

54 Jumlah penduduk yang bertempat tinggal 
kurang dari 75 km dari garis pantai

Tim LPD 2009 Proporsi dari penduduk yang bertempat tinggal kurang dari 75 km dari garis pantai
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Tabel A1 Geografi dan akses

Ekonomi

Lokasi

Luas 
wilayah 

(km2)

Wilayah 
pertanian 

(% dari 
luas 

wilayah)

Wilayah 
hutan (% 
dari luas 
wilayah)

Garis pantai 
(km)

Perbatasan 
darat

Bandara 
dengan 

landasan 
pacu keras 

(jumlah)

Pelabuhan 
dan terminal 

(jumlah)

Kepadatan 
rel kereta 

api (panjang 
rel dalam 

km per 100 
km2)

Kepadatan 
jalan raya 

(panjang jalan 
dalam km per 

100 km2)

Rata-rata jarak 
nasional ke ibu 

kota negara (km)

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2000–06* 2000–06* 2000
Afghanistan 33 00 N, 65 00 E 652,090 12.1 1.3 0 5,529 11 0 .. 5.3 418
Albania 41 00 N, 20 00 E 28,750 21.1 29.0 362 720 3 4 1.6 65.7 84
Aljazair 28 00 N, 3 00 E 2,381,740 3.2 1.0 998 6,343 52 9 0.2 4.5 1,108
Samoa Amerika 14 20 S, 170 00 W 200 10.0 90.0 116 0 2 1 ..  .. 7
Andorra 42 30 N, 1 30 E 470 2.1 34.2 0 120 0 0 .. .. 10
Angola 12 30 S, 18 30 E 1,246,700 2.6 47.4 1,600 5,198 31 3 0.2 4.1 711
Antigua dan Barbuda 17 03 N, 61 48 W 440 18.2 20.5 153 0 2 1 .. 264.8 30
Argentina 34 00 S, 64 00 W 2,780,400 10.2 12.1 4,989 9,861 154 8 1.2 14.6 971
Armenia 40 00 N, 45 00 E 29,800 17.6 10.0 0 1,254 11 0 3.0 27.1 87
Aruba 12 30 N, 69 58 W 180 10.5 .. 69 0 1 3 .. .. 8
Australia 27 00 S, 133 00 E 7,741,220 6.4 21.3 25,760 0 311 11 0.5 10.5 1,946
Austria 47 20 N, 13 20 E 83,870 16.8 46.8 0 2,562 25 0 7.7 162.4 204
Azerbaijan 40 30 N, 47 30 E 86,600 22.3 11.3 0 2,013 27 0 2.6 71.5 219
Kep.Bahama 24 15 N, 76 00 W 13,880 0.8 51.4 3,542 0 29 3 .. .. 230
Bahrain 26 00 N, 50 33 E 710 2.8 0.0 161 0 3 2 .. 492.7 25
Bangladesh 24 00 N, 90 00 E 144,000 61.1 6.7 580 4,246 15 2 2.1 183.8 165
Barbados 13 10 N, 59 32 W 430 37.2 4.7 97 0 1 1 .. 372.1 14
Belarusia 53 00 N, 28 00 E 207,600 26.3 38.0 0 2,900 41 0 2.7 45.0 185
Belgia 50 50 N, 4 00 E 30,530 27.9 22.1 67 1,385 25 6 11.7 498.1 78
Belize 17 15 N, 88 45 W 22,970 3.1 72.5 386 516 5 2 .. .. 74
Benin 9 30 N, 2 15 E 112,620 24.0 21.3 121 1,989 1 1 0.7 17.2 398
Bermuda 32 20 N, 64 45 W 50 20.0 20.0 103 0 1 2 .. .. 7
Bhutan 27 30 N, 90 30 E 47,000 3.4 68.0 0 1,075 16 0 .. 17.1 99
Bolivia 17 00 S, 65 00 W 1,098,580 2.8 54.2 0 6,940 16 0 0.3 5.8 521
Bosnia dan Herzegovina 44 00 N, 18 00 E 51,210 19.5 42.7 20 1,459 8 1 1.2 .. 103
Botswana 22 00 S, 24 00 E 581,730 0.7 21.1 0 4,013 10 0 0.2 4.3 441
Brasil 10 00 S, 55 00 W 8,514,880 7.0 56.5 7,491 16,885 714 9 0.3 20.7 1,378
Brunei Darussalam 4 30 N, 114 40 E 5,770 2.7 52.8 161 381 1 3 .. .. 61
Bulgaria 43 00 N, 25 00 E 111,000 29.2 33.4 354 1,808 132 2 4.0 40.5 190
Burkina Faso 13 00 N, 2 00 W 274,000 17.7 24.8 0 3,193 2 0 0.2 5.6 220
Burundi 3 30 S, 30 00 E 27,830 38.6 5.9 0 974 1 0 .. 48.0 84
Kambodia 13 00 N, 105 00 E 181,040 21.0 59.2 443 2,752 6 2 0.3 21.7 206
Kamerun 6 00 N, 12 00 E 475,440 12.8 45.6 402 4,591 11 2 0.2 10.7 363
Kanada 60 00 N, 95 00 W 9,984,670 5.0 34.1 202,080 8,893 509 8 0.5 15.5 2,449
Cape Verde 16 00 N, 24 00 W 4,030 11.4 20.8 965 0 7 3 .. 33.5 156
kep. Cayman 19 30 N, 80 30 W 260 3.8 46.2 160 0 2 2 .. .. 15
Republik Afika tengah 7 00 N, 21 00 E 623,000 3.1 36.5 0 5,203 3 0 ..  .. 450
Cad 15 00 N, 19 00 E 1,284,000 2.9 9.5 0 5,968 7 0 .. .. 671
Kep. Channel 190 0.0 .. .. .. .. .. .. .. ..
Cile 30 00 S, 71 00 W 756,630 2.6 21.5 6,435 6,339 73 8 0.9 10.6 1,149
Cina 35 00 N, 105 00 E 9,598,088 11.1 21.2 14,500 22,117 403 7 0.8 20.7 1,668
Kolombia 4 00 N, 72 00 W 1,141,750 1.8 54.7 3,208 6,309 101 7 0.3 .. 456
Kep. Komoro 12 10 S, 44 15 E 1,861 35.9 2.2 340 0 4 2 .. .. 59
Rep. Dem. Kongo 0 00 N, 25 00 E 2,344,860 3.0 58.9 37 10,730 25 11 0.2 6.8 1,006
Rep. Kongo 1 00 S, 15 00 E 342,000 1.4 65.8 169 5,504 4 6 0.3 5.1 479
Kosta Rika 10 00 N, 84 00 W 51,100 4.4 46.8 1,290 639 32 2 0.5 69.2 105
Pantai Gading 8 00 N, 5 00 W 322,460 10.4 32.7 515 3,110 7 4 0.2 25.2 236
Kroasia 45 10 N, 15 30 E 56,540 19.8 38.2 1,777 2,197 23 5 4.9 50.9 144
Kuba 21 30 N, 80 00 W 110,860 27.9 24.7 3,735 29 78 3 3.8 .. 398
Siprus 35 00 N, 33 00 E 9,250 10.8 18.8 648 0 13 3 .. 130.5 48
Republik Cheska 49 45 N, 15 30 E 78,870 39.4 34.3 0 2,290 46 0 12.4 165.2 134
Denmark 56 00 N, 10 00 E 43,090 52.7 11.8 7,314 68 28 12 6.2 169.3 195
Djibouti 11 30 N, 43 00 E 23,200 0.0 0.3 314 516 3 1 0.4 .. 85
Dominika 15 25 N, 61 20 W 750 6.7 61.3 148 0 2 2 .. .. 20
Republik Dominika 19 00 N, 70 40 W 48,730 22.7 28.4 1,288 360 14 4 1.1 119
Ekuador 2 00 S, 77 30 W 283,560 4.9 39.2 2,237 2,010 98 5 0.3 15.6 266
Mesir 27 00 N, 30 00 E 1,001,450 3.0 0.1 2,450 2,665 72 3 0.5 9.3 558
El Salvador 13 50 N, 88 55 W 21,040 31.9 14.4 307 545 4 2 2.7 .. 68
Guinea Ekuatorial 2 00 N, 10 00 E 28,050 4.6 58.2 296 539 3 1 .. .. 301
Eritrea 15 00 N, 39 00 E 117,600 5.6 15.4 1,151 1,626 4 2 0.3 .. 184
Estonia 59 00 N, 26 00 E 45,230 13.9 53.9 3,794 633 12 5 2.3 134.1 128
Ethiopia 8 00 N, 38 00 E 1,104,300 11.1 13.0 0 5,328 14 0 0.1 3.6 425
Kepulauan Faeroe 62 00 N, 7 00 W 1,400 2.1 .. 1,117 0 1 1 .. .. 25
Fiji 18 00 S, 175 00 E 18,270 10.9 54.7 1,129 0 3 3 3.3 .. 113
Finlandia 64 00 N, 26 00 E 338,150 7.3 73.9 1,250 2,681 76 10 1.9 25.7 417
Prancis 46 00 N, 2 00 E 551,500 33.6 28.3 3,427 2,889 292 10 5.3 172.9 365
Polinesia Prancis 15 00 S, 140 00 W 4,000 0.8 28.7 2,525 0 39 1 .. .. 472
Gabon 1 00 S, 11 45 E 267,670 1.3 84.5 885 2,551 11 5 0.3 3.6 317
Gambia 13 28 N, 16 34 W 11,300 31.5 47.1 80 740 1 1 37.4 123
Georgia 42 00 N, 43 30 E 69,700 11.5 39.7 310 1,461 19 2 2.3 29.1 156
Jerman 51 00 N, 9 00 E 357,050 34.1 31.8 2,389 3,621 332 10 13.8 .. 334
Ghana 8 00 N, 2 00 W 238,540 18.4 24.2 539 2,094 7 2 0.4 21.0 344
Yunani 39 00 N, 22 00 E 131,960 20.4 29.1 13,676 1,228 66 6 2.0 89.2 249
Greenland 72 00 N, 40 00 W 410,450 0.0 .. 44,087 0 9 1 .. .. 1,031
Grenada 12 07 N, 61 40 W 340 5.9 11.8 121 0 3 1 .. .. 11
Guam 13 28 N, 144 47 E 540 3.6 47.3 126 0 4 1 .. .. 14
Guatemala 15 30 N, 90 15 W 108,890 13.3 36.3 400 1,687 11 2 0.8 .. 175
Guinea 11 00 N, 10 00 W 245,860 4.5 27.4 320 3,399 5 1 0.3 18.0 348
Guinea-Bissau 12 00 N, 15 00 W 36,120 10.7 73.7 350 724 3 4 .. 12.3 97
Guyana 5 00 N, 59 00 W 214,970 2.4 76.7 459 2,949 9 1 .. .. 314
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Tabel A1 Geografi dan akses (lanjutan)

Ekonomi

Lokasi

Luas 
wilayah 

(km2)

Wilayah 
pertanian 

(% dari 
luas 

wilayah)

Wilayah 
hutan (% 
dari luas 
wilayah)

Garis pantai 
(km)

Perbatasan 
darat

Bandara 
dengan 

landasan 
pacu keras 

(jumlah)

Pelabuhan 
dan terminal 

(jumlah)

Kepadatan 
rel kereta 

api (panjang 
rel dalam 

km per 100 
km2)

Kepadatan 
jalan raya 

(panjang jalan 
dalam km per 

100 km2)

Rata-rata jarak 
nasional ke ibu 

kota negara 
(km)

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2000–06* 2000–06* 2000
Haiti 19 00 N, 72 25 W 27,750 28.3 3.8 1,771 360 4 1 .. .. 99
Honduras 15 00 N, 86 30 W 112,090 9.5 41.5 820 1,520 11 4 0.6 .. 167
Hong Kong, Cina 22 15 N, 114 10 E 1,092 0.0 .. 733 30 3 1 .. 186.5 ..
Hongaria 47 00 N, 20 00 E 93,030 51.3 22.1 0 2,271 20 0 9.0 178.0 137
Islandia 65 00 N, 18 00 W 103,000 0.1 0.5 4,970 0 5 5 .. 12.9 235
India 20 00 N, 77 00 E 3,287,260 53.7 22.8 7,000 14,103 243 8 2.1 113.8 992
Indonesia 5 00 S, 120 00 E 1,904,570 12.7 48.8 54,716 2,830 159 9 0.4 20.3 1,519
Iran 32 00 N, 53 00 E 1,745,150 9.8 6.8 2,440 5,440 129 2 0.5 11.0 654
Irak 33 00 N, 44 00 E 438,320 13.1 1.9 58 3,650 77 3 0.5 .. 281
Irlandia 53 00 N, 8 00 W 70,270 17.6 9.7 1,448 360 15 5 4.7 140.2 165
Isle of Man 54 15 N, 4 30 W 570 0.0 5.2 160 0 1 3 11.4 .. 13
Israel 31 30 N, 34 45 E 22,070 14.6 7.9 273 1,017 30 4 3.9 80.6 110
Italia 42 50 N, 12 50 E 301,340 26.3 33.9 7,600 1,932 98 8 6.6 164.8 353
Jamaika 18 15 N, 77 30 W 10,990 16.1 31.3 1,022 0 11 5 .. 193.9 67
Jepang 36 00 N, 138 00 E 377,910 12.0 68.2 29,751 0 145 10 6.4 323.0 531
Yordania 31 00 N, 36 00 E 88,780 2.1 0.9 26 1,635 15 1 0.6 8.5 171
Kazakhtan 48 00 N, 68 00 E 2,724,900 8.3 1.2 0 12,012 67 0 0.5 3.3 823
Kenya 1 00 N, 38 00 E 580,370 8.2 6.2 536 3,477 15 1 0.5 11.1 372
Kiribati 1 25 N, 173 00 E 810 2.7 2.7 1,143 0 3 1 .. .. 25
Korea Utara 40 00 N, 127 00 E 120,540 23.3 51.4 2,495 238 36 12 4.3 .. 211
Korea Selatan 37 00 N, 127 30 E 99,260 16.6 63.5 2,416 462 69 5 3.5 101.6 187
Kuwait 29 30 N, 45 45 E 17,820 0.8 0.3 499 462 4 6 .. 32.3 67
Kirghizia 41 00 N, 75 00 E 199,900 6.7 4.5 0 3,878 18 0 0.2 9.8 255
Laos 18 00 N, 105 00 E 236,800 4.3 69.9 0 5,083 9 0 .. 13.5 311
Latvia 57 00 N, 25 00 E 64,590 17.5 47.2 531 1,368 24 2 3.7 111.6 140
Lebanon 33 50 N, 35 50 E 10,400 16.6 13.3 225 454 5 4 3.9 .. 60
Lesotho 29 30 S, 28 30 E 30,350 10.9 0.3 0 909 3 0 .. .. 98
Liberia 6 30 N, 9 30 W 111,370 4.0 32.7 579 1,585 2 2 0.5 .. 196
Libya 25 00 N, 17 00 E 1,759,540 1.0 0.1 1,770 4,348 60 6 .. .. 910
Liechtenstein 47 16 N, 9 32 E 160 25.0 43.8 0 76 0 0 5.6 .. 6
Lithuania 56 00 N, 24 00 E 65,300 30.4 33.5 90 1,613 34 1 2.8 126.6 143
Luksemburg 49 45 N, 6 10 E 2,590 23.2 33.6 0 359 1 0 10.6 201.8 25
Makao, Cina 22 10 N, 113 33 E 28 0.0 .. 41 0 1 1 .. 1284.0  ..
Makedonia 41 50 N, 22 00 E 25,710 22.3 35.6 0 766 10 0 2.7 .. 76
Madagaskar 20 00 S, 47 00 E 587,040 5.1 22.1 4,828 0 29 4 0.1 .. 385
Malawi 13 30 S, 34 00 E 118,480 26.0 36.2 0 2,881 6 0 0.8 16.4 230
Malaysia 2 30 N, 112 30 E 329,740 5.5 63.6 4,675 2,669 37 9 0.6 30.0 873
Maladewa 3 15 N, 73 00 E 300 13.3 3.3 644 0 2 1 .. .. 276
Mali 17 00 N, 4 00 W 1,240,190 3.9 10.3 0 7,243 9 0 0.1 1.5 804
Malta 35 50 N, 14 35 E 320 28.1 .. 197 0 1 1 .. 704.4 9
Kep. Marshall 9 00 N, 168 00 E 180 11.1 .. 370 0 4 1 .. .. ..
Mauritania 20 00 N, 12 00 W 1,030,700 0.5 0.3 754 5,074 8 2 0.1 .. 686
Mauritius 20 17 S, 57 33 E 2,040 49.3 18.2 177 0 2 1 .. 99.3 51
Mayotte 12 50 S, 45 10 E 374 0.0 13.4 185 0 1 1 ..  .. 13
Meksiko 23 00 N, 102 00 W 1,964,380 13.0 33.7 9,330 4,353 228 7 0.9 17.7 886
Mikronesia 6 55 N, 158 15 E 700 5.7 90.0 6,112 0 6 1 .. .. 134
Moldova 47 00 N, 29 00 E 33,840 56.2 10.0 0 1,389 6 0 3.5 38.7 87
Monako 43 44 N, 7 24 E 2 0.0 0.0 4 4 0 1 .. .. ..
Mongolia 46 00 N, 105 00 E 1,566,500 0.8 6.5 0 8,220 12 0 0.1 3.1 617
Montenegro 42 30 N, 19 18 E 14,026 0.0 .. 294 625 3 1 1.8 .. ..
Maroko 32 00 N, 5 00 W 446,550 19.0 9.8 1,835 2,018 26 6 0.4 12.9 369
Mozambik 18 15 S, 35 00 E 799,380 5.5 24.6 2,470 4,571 22 3 0.4  .. 1,112
Myanmar 22 00 N, 98 00 E 676,580 15.3 49.0 1,930 5,876 21 3 0.6  .. 619
Namibia 22 00 S, 17 00 E 824,290 1.0 9.3 1,572 3,936 21 2 0.3 5.1 407
Nepal 28 00 N, 84 00 E 147,180 16.5 25.4 0 2,926 10 0 0.0 12.2 236
Belanda 52 30 N, 5 45 E 41,530 26.8 10.8 451 1,027 20 7 8.3 372.2 95
Antilles Belanda 12 15 N, 68 45 W 800 10.0 1.3 364 15 5 4 ..  .. 36
Kaledonia Baru 21 30 S, 165 30 E 18,580 0.3 39.2 2,254 0 11 1 ..  .. 157
Selandia Baru 41 00 S, 174 00 E 267,710 5.6 31.0 15,134 0 45 5 1.5 34.7 418
Nikaragua 13 00 N, 85 00 W 130,000 15.9 42.7 910 1,231 11 3 0.0 15.4 192
Niger 16 00 N, 8 00 E 1,267,000 11.4 1.0 0 5,697 9 0 .. 1.1 896
Nigeria 10 00 N, 8 00 E 923,770 33.5 12.2 853 4,047 36 3 0.4 21.2 380
Kep. Mariana Utara 460 0.0 69.2 .. .. .. .. ..  .. 16
Norwegia 62 00 N, 10 00 E 323,800 2.8 30.8 2,650 2,542 67 8 1.4 30.2 507
Oman 21 00 N, 57 00 E 309,500 0.1 0.0 2,092 1,374 6 2 .. 11.3 462
Pakistan 30 00 N, 70 00 E 796,100 27.6 2.5 1,046 6,774 91 2 1.1 33.5 661
Palau 7 30 N, 134 30 E 460 8.7 87.0 1,519 0 1 1 ..  .. 11
Panama 9 00 N, 80 00 W 75,520 7.4 57.7 2,490 555 53 3 0.5 15.6 179
Papua Nugini 6 00 S, 147 00 E 462,840 0.5 65.0 5,152 820 21 3 .. .. 536
Paraguay 23 00 S, 58 00 W 406,750 7.7 46.5 0 3,995 12 0 0.0 363
Peru 10 00 S, 76 00 W 1,285,220 2.9 53.7 2,414 7,461 54 2 0.2 6.2 690
Filipina 13 00 N, 122 00 E 300,000 19.1 24.0 36,289 0 83 6 0.3 67.1 555
Polandia 52 00 N, 20 00 E 312,690 39.6 30.0 491 3,056 83 4 7.5 138.5 237
Portugal 39 30 N, 8 00 W 92,120 16.8 41.3 1,793 1,214 43 4 3.0 85.8 237
Puerto Riko 18 15 N, 66 30 W 8,950 8.0 46.0 501 0 17 3 1.1 289.1 60
Qatar 25 30 N, 51 15 E 11,000 1.6 .. 563 60 3 1 .. .. 55
Rumania 46 00 N, 25 00 E 238,390 40.4 27.7 225 2,508 25 4 5.0 86.4 246
Rusia 60 00 N, 100 00 E 17,098,240 7.4 49.4 37,653 20,097 616 10 0.5 3.3 4,322
Rwanda 2 00 S, 30 00 E 26,340 48.6 19.5 0 893 4 0 .. 56.8 65
Samoa 13 35 S, 172 20 W 2,840 21.2 60.4 403 0 3 1 .. 82.6 51
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Tabel A1 Geografi dan akses (lanjutan)

Ekonomi

Lokasi

Luas 
wilayah 

(km2)

Wilayah 
pertanian 

(% dari 
luas 

wilayah)

Wilayah 
hutan (% 
dari luas 
wilayah)

Garis pantai 
(km)

Perbatasan 
darat

Bandara 
dengan 

landasan 
pacu keras 

(jumlah)

Pelabuhan 
dan terminal 

(jumlah)

Kepadatan 
rel kereta 

api (panjang 
rel dalam 

km per 100 
km2)

Kepadatan 
jalan raya 

(panjang jalan 
dalam km per 

100 km2)

Rata-rata jarak 
nasional ke ibu 

kota negara 
(km)

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2000–06* 2000–06* 2000

a. Data berasal dari tahun terakhir yang ada di dalam periode yang ditunjukkan.
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San Marino 43 46 N, 12 25 E 60 16.7 .. 0 39 0 0 ..  .. 3
Sao Tome danPrincip 1 00 N, 7 00 E 960 8.3 28.1 209 0 2 1 .. .. 45
Arab Saudi 25 00 N, 45 00 E 2,000,000 1.8 1.4 2,640 4,431 73 4 0.1 7.6 593
Senegal 14 00 N, 14 00 W 196,720 12.8 45.0 531 2,640 9 1 0.5 7.1 328
Serbia  88,361 0.0 .. .. .. .. .. 4.3 ..  ..
Seychelles 4 35 S, 55 40 E 460 2.2 87.0 491 0 8 1 .. 99.6 413
Sierra Leone 8 30 N, 11 30 W 71,740 8.0 38.5 402 958 1 3 .. 15.8 170
Singapore 1 22 N, 103 48 E 699 0.9 2.9 193 0 9 1 .. 462.7 11
Rep. Slovakia 48 40 N, 19 30 E 49,030 28.9 40.1 0 1,524 18 0 7.6 89.4 199
Slovenia 46 07 N, 14 49 E 20,270 8.7 62.8 47 1,382 6 1 6.1 190.9 65
Kep. Solomon 8 00 S, 159 00 E 28,900 0.6 77.6 5,313 0 2 5 .. 0.0 214
Somalia 10 00 N, 49 00 E 637,660 1.7 11.4 3,025 2,340 7 5 .. .. 623
Afrika Selatan 29 00 S, 24 00 E 1,219,090 12.1 7.6 2,798 4,862 146 6 1.7 30.0 608
Spanyol 40 00 N, 4 00 W 505,370 27.4 35.9 4,964 1,918 96 8 3.0 133.5 306
Sri Lanka 7 00 N, 81 00 E 65,610 14.2 29.9 1,340 0 14 2 2.2 150.5 157
St. Kitts dan Nevis 17 20 N, 62 45 W 260 19.4 13.9 135 0 2 2 13.9 .. 8
St. Lucia 13 53 N, 60 58 W 620 6.6 27.9 158 0 2 3 .. .. 15
St. Vincent dan Granada           13 15 N, 61 12 W 390 17.9 28.2 84 0 5 1 .. 212.6 11
Sudan 15 00 N, 30 00 E 2,505,810 7.2 28.4 853 7,687 15 1 0.3 0.0 699
Suriname 4 00 N, 56 00 W 163,270 0.4 94.7 386 1,703 5 1 .. 2.8 248
Swaziland 26 30 S, 31 30 E 17,360 10.3 31.5 0 535 1 0 1.8 20.9 64
Swedia 62 00 N, 15 00 E 450,290 6.6 67.1 3,218 2,233 155 9 2.8 103.6 439
Swiss 47 00 N, 8 00 E 41,280 10.3 30.5 0 1,852 42 0 12.1 178.0 99
Siria 35 00 N, 38 00 E 185,180 26.5 2.5 193 2,253 26 2 1.5 51.6 289
Taiwan, Cina 23 30 N, 121 00 E 35,980 0.0 .. 1,566 0 38 5 7.8 115.6 168
Tajikistan 39 00 N, 71 00 E 142,550 6.6 2.9 0 3,651 17 0 0.3 19.8 240
Tanzania 6 00 S, 35 00 E 947,300 4.5 39.9 1,424 3,861 11 3 0.4 8.9 395
Thailand 15 00 N, 100 00 E 513,120 27.7 28.4 3,219 4,863 66 4 0.8 11.2 428
Timor-Leste 8 50 S, 125 55 E 14,870 8.2 53.7 706 228 3 1 .. .. ..
Togo 8 00 N, 1 10 E 56,790 46.1 7.1 56 1,647 2 2 1.0 .. 300
Tonga 20 00 S, 175 00 W 750 20.8 5.6 419 0 1 1 ..  .. 108
Trinidad dan Tobago 11 00 N, 61 00 W 5,130 14.6 44.1 362 0 3 3 .. .. 48
Tunisia 34 00 N, 9 00 E 163,610 18.0 6.8 1,148 1,424 14 4 1.4 12.4 335
Turki 39 00 N, 35 00 E 783,560 31.0 13.2 7,200 2,648 89 8 1.1 55.5 442
Turkmenistan 40 00 N, 60 00 E 488,100 4.7 8.8 0 3,736 22 0 0.5 .. 344
Uganda 1 00 N, 32 00 E 241,040 26.4 18.4 0 2,698 5 0 0.6 35.9 223
Ukraina 49 00 N, 32 00 E 603,550 56.0 16.5 2,782 4,663 193 8 3.9 29.2 373
Uni Emirat Arab 24 00 N, 54 00 E 83,600 0.8 3.7 1,318 867 23 7 .. .. 141
Inggris 54 00 N, 2 00 W 243,610 23.7 11.8 12,429 360 334 8 6.8 160.2 361
Amerika Serikat 38 00 N, 97 00 W 9,632,030 19.0 33.1 19,924 12,034 5119 12 2.5 70.2 2,595
Uruguay 33 00 S, 56 00 W 176,220 7.8 8.6 660 1,648 8 5 1.2 34.3 275
Uzbekistan 41 00 N, 64 00 E 447,400 11.0 7.7 0 6,221 34 0 0.9 .. 564
Vanuatu 16 00 S, 167 00 E 12,190 1.6 36.1 2,528 0 3 3 .. .. 250
Venezuela 8 00 N, 66 00 W 912,050 2.9 54.1 2,800 4,993 129 5 0.1 .. 549
Vietnam 16 00 N, 106 00 E 329,310 21.3 41.7 3,444 4,639 26 2 0.8 71.7 646
Kep. Virgin 18 20 N, 64 50 W 350 5.7 28.6 188 0 2 2 ..  .. 10
Tepi Barat dan Gaza 32 00 N, 35 15 E 6,020 17.8 1.5 0 404 3 0 .. 83.0 ..
Yaman 15 00 N, 48 00 E 527,970 2.9 1.0 1,906 1,746 16 2 .. .. 406
Zambia 15 00 S, 30 00 E 752,610 7.1 57.1 0 5,664 10 0 0.3 12.3 436
Zimbabwe 20 00 S, 30 00 E 390,760 8.3 45.3 0 3,066 17 0 0.8 25.1 285

a. Data are for the latest year available in the period shown.
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Tabel A2 Urbanisasi

Ekonomi

Urbanisasi Kepadatan Penduduk Disparitas Desa-Kota

Indeks 
Aglomerasi, 
0 (rendah) 

sampai 100 
(tinggi)

Populasi 
di daerah 
perkotaan 

(% terhadap 
total jumlah 
penduduk)

Populasi 
di daerah 
perkotaan 

(% terhadap 
total jumlah 
penduduk) 

Populasi 
di daerah 
perkotaan 

(% terhadap 
total jumlah 
penduduk)

Kepadatan 
penduduk 
(jumlah 

penduduk 
per km2)

Penduduk 
yang tinggal 
di kota yang 
berpopulasi 
> 1 juta (% 
dari jumlah 
penduduk)

Populasi 
yang tinggal 

di kota 
terbesar 
(% dari 

populasi 
urban)

% populasi 
di daerah 
perkotaan 

dengan 
akses air 

bersih

% populasi 
di daerah 
pedesaan 

dengan akses 
air bersih

% penduduk 
di daerah 
perkotaan 

dengan 
layanan 
sanitasi

% penduduk 
di daerah 
pedesaan 
dengan 
layanan 
sanitasi

2000 2000 2005 2015 2006 2005 2005 2004 2004 2004 2004

Selected
indicators

335

Afghanistan 25.0 21.3 22.9 27.1   ..   ..   .. 63 31 49 29
Albania 52.7 41.8 45.4 52.8 115   ..   .. 99 94 99 84
Aljazair 58.7 59.8 63.3 69.3 14 9.7 15.4 88 80 99 82
Samoa Amerika   .. 88.8 91.3 94.1 292   ..   ..   ..   ..   ..   ..
Andorra   .. 92.4 90.6 87.8 141   ..   .. 100 100 100 100
Angola 26.8 50.0 53.3 59.7 13 17.2 32.2 75 40 56 16
Antigua dan Barbuda   .. 37.3 39.1 44.7 189   ..   .. 95 89 98 94
Argentina 72.1 89.2 90.1 91.6 14 39.1 35.9 98 80 92 83
Armenia 69.6 65.1 64.1 64.1 107 36.5 57.0 99 80 96 61
Aruba   .. 46.7 46.6 47.6 557   ..   .. 100 100   ..   ..
Australia 75.9 87.2 88.2 89.9 3 60.4 24.1 100 100 100 100
Austria 67.9 65.8 66.0 67.7 100 27.4 41.6 100 100 100 100
Azerbaijan 48.7 50.9 51.5 52.8 102 22.1 42.9 95 59 73 36
Kep. Bahama 57.8 88.8 90.4 92.2 32   ..   .. 98 86 100 100
Bahrain 94.9 94.6 96.5 98.2 1021   ..   .. 100   .. 100   ..
Bangladesh 48.0 23.2 25.1 29.9 1178 11.8 32.3 82 72 51 35
Barbados 91.3 49.9 52.7 58.8 679   ..   .. 100 100 99 100
Belarusia 60.6 70.0 72.3 76.7 47 18.2 25.2 100 100 93 61
Belgia 89.8 97.1 97.2 97.5 347 9.7 9.9 100   ..   ..   ..
Belize 1.8 47.7 48.3 51.2 13   ..   .. 100 82 71 25
Benin 37.5 38.4 40.1 44.6 77   ..   .. 78 57 59 11
Bermuda   .. 100.0 100.0 100.0 1271   ..   ..   ..   ..   ..   ..
Bhutan 3.8 9.6 11.1 14.8 14   ..   .. 86 60 65 70
Bolivia 55.7 61.8 64.2 68.8 8 31.0 25.9 95 68 60 22
Bosnia dan Herzegovina 37.7 43.2 45.8 51.8 76   ..   .. 99 96 99 92
Botswana 27.9 53.3 57.4 64.6 3   ..   .. 100 90 57 25
Brazil 63.6 81.2 84.2 88.2 22 36.9 11.7 96 57 83 37
Brunei Darussalam 63.8 71.2 73.5 77.6 71   ..   ..   ..   ..   ..   ..
Bulgaria 64.9 68.9 70.0 72.8 71 14.1 20.2 100 97 100 96
Burkina Faso 12.8 16.6 18.3 22.8 51   .. 36.3 94 54 42 6
Burundi 31.7 8.6 10.0 13.5 306   ..   .. 92 77 47 35
Kambodia 23.8 16.9 19.7 26.1 79 9.8 49.6 64 35 53 8
Kamerun 40.2 50.0 54.6 62.7 38 18.2 18.1 86 44 58 43
Kanada 70.5 79.4 80.1 81.4 4 44.5 20.5 100 99 100 99
Cape Verde 44.4 53.4 57.3 64.3 126   ..   .. 86 73 61 19
Kep. Cayman   .. 100.0 100.0 100.0 173   ..   ..   ..   ..   ..   ..
Republik Afrika Tengah 19.7 37.6 38.1 40.4 7   ..   .. 93 61 47 12
Cad 12.1 23.4 25.3 30.5 8   .. 34.6 41 43 24 4
Kep. Channel   .. 30.5 30.5 31.5 782   ..   ..   ..   ..   ..   ..
Cile 74.8 86.0 87.6 90.1 22 34.9 39.8 100 58 95 62
Cina 37.2 35.8 40.4 49.2 140 17.7 2.8 93 67 69 28
Kolombia 62.1 71.2 72.7 75.7 41 36.0 23.7 99 71 96 54
Kep. Komoro   .. 33.8 37.0 44.0 323   ..   .. 92 82 41 29
Rep. Dem. Kongo 25.6 29.8 32.1 38.6 26 16.2 32.1 82 29 42 25
Rep.Kongo 54.2 58.3 60.2 64.2 11 32.5 54.0 84 27 28 25
Kosta Rika 54.0 59.0 61.7 66.9 85 28.1 45.6 100 92 89 97
Pantai Gading 35.1 43.1 45.0 49.8 58 19.2 42.8 97 74 46 29
Kroasia 37.3 55.6 56.5 59.5 79   ..   .. 100 100 100 100
Kuba 64.2 75.6 75.5 74.7 103 19.4 25.7 95 78 99 95
Siprus 62.1 68.7 69.3 71.5 82   ..   .. 100 100 100 100
Republik Ceska 73.8 74.0 73.5 74.1 132 11.4 15.6 100 100 99 97
Denmark 48.8 85.1 85.6 86.9 128 20.1 23.5 100 100   ..   ..
Djibouti 40.6 83.4 86.1 89.6 35   ..   .. 76 59 88 50
Dominika   .. 71.1 72.9 76.4 96   ..   .. 100 90 86 75
Republik Dominika 71.7 62.4 66.8 73.6 196 21.4 32.0 97 91 81 73
Ekuador 49.2 60.3 62.8 67.6 47 29.9 29.1 97 89 94 82
Mesir 90.4 42.5 42.8 45.4 73 20.5 35.7 99 97 86 58
El Salvador 73.7 58.4 59.8 63.2 322 22.7 38.0 94 70 77 39
Guinea Ekuatorial 21.4 38.8 38.9 41.1 17   ..   .. 45 42 60 46
Eritrea 21.4 17.8 19.4 24.4 45   ..   .. 74 57 32 3
Estonia 45.3 69.4 69.1 70.1 32   ..   .. 100 99 97 96
Etiopia 11.9 14.9 16.0 19.1 75 3.8 24.1 81 11 44 7
Kepulauan Faeroe   .. 36.3 38.8 41.5 35   ..   ..   ..   ..   ..   ..
Fiji 17.7 48.3 50.8 56.1 45   ..   .. 43 51 87 55
Finlandia 52.4 61.1 61.1 62.7 17 20.8 34.0 100 100 100 100
Prancis 72.5 75.8 76.7 79.0 111 22.4 21.0 100 100   ..   ..
Polinesia Prancis 45.8 52.4 51.7 52.3 70   ..   .. 100 100 99 97
Gabon 35.9 80.2 83.6 87.7 5   ..   .. 95 47 37 30
Gambia 44.0 49.1 53.9 61.8 162   ..   .. 95 77 72 46
Georgia 50.2 52.7 52.2 53.8 64 23.4 44.8 96 67 96 91
Jerman 79.6 75.1 75.2 76.3 236 7.7 5.5 100 100 100 100
Ghana 34.1 44.0 47.8 55.1 99 15.5 18.4 88 64 27 11
Yunani 57.5 58.8 59.0 61.0 86 29.1 49.3   ..   ..   ..   ..
Greenland   .. 81.6 82.9 85.5 0   ..   ..   ..   ..   ..   ..
Grenada   .. 31.0 30.6 32.2 313   ..   .. 97 93 96 97
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Tabel A2 Urbanisasi (lanjutan)

Ekonomi

Urbanisasi Kepadatan Penduduk Disparitas Desa-Kota

Indeks 
Aglomerasi, 
0 (rendah) 

sampai 100 
(tinggi)

Populasi 
di daerah 
perkotaan 

(% terhadap 
total jumlah 
penduduk)

Populasi 
di daerah 
perkotaan 

(% terhadap 
total jumlah 
penduduk) 

Populasi 
di daerah 
perkotaan 

(% terhadap 
total jumlah 
penduduk)

Kepadatan 
penduduk 
(jumlah 

penduduk 
per km2)

Penduduk 
yang tinggal 
di kota yang 
berpopulasi 
> 1 juta (% 
dari jumlah 
penduduk)

Populasi 
yang tinggal 

di kota 
terbesar 
(% dari 

populasi 
urban)

% populasi 
di daerah 
perkotaan 

dengan 
akses air 

bersih

% populasi 
di daerah 
pedesaan 

dengan akses 
air bersih

% penduduk 
di daerah 
perkotaan 

dengan 
layanan 
sanitasi

% penduduk 
di daerah 
pedesaan 
dengan 
layanan 
sanitasi

2000 2000 2005 2015 2006 2005 2005 2004 2004 2004 2004
Guam 2.4 93.2 94.1 95.3 312   ..   .. 100 100 99 98
Guatemala 36.6 45.1 47.2 52.0 117   .. 16.4 99 92 90 82
Guinea 15.0 31.0 33.0 38.1 37 15.8 48.0 78 35 31 11
Guinea-Bissau 20.9 29.7 29.6 31.1 57   ..   .. 79 49 57 23
Guyana 36.1 28.6 28.2 29.4 4   ..   .. 83 83 86 60
Haiti 33.9 35.6 38.8 45.5 337 22.9 59.0 52 56 57 14
Honduras 41.6 44.4 46.5 51.4 61   .. 29.2 95 81 87 54
Hong Kong, Cina 99.8 100.0 100.0 100.0 6539 103.3 103.3   ..   ..   ..   ..
Hongaria 71.9 64.6 66.3 70.3 113 16.8 25.3 100 98 100 85
Islandia 57.1 92.3 92.8 93.6 3   ..   .. 100 100 100 100
India 52.4 27.7 28.7 32.0 368 11.6 5.8 95 83 59 22
Indonesia 55.2 42.0 48.1 58.5 122 11.6 12.5 87 69 73 40
Iran 60.9 64.2 66.9 71.9 42 22.9 15.8 99 84   ..   ..
Irak 69.9 67.8 66.9 66.9    ..   ..   .. 97 50 95 48
Irlandia 45.8 59.2 60.5 63.8 60 24.9 41.2 100   ..   ..   ..
Isle of Man   .. 51.8 51.8 52.8 133   ..   ..   ..   ..   ..   ..
Israel 81.3 91.4 91.6 91.9 320 43.5 47.5 100 100 100   ..
Italia 78.0 67.2 67.6 69.5 199 17.4 8.5 100   ..   ..   ..
Jamaika 69.4 51.8 53.1 56.7 245   ..   .. 98 88 91 69
Jepang 90.9 65.2 65.8 68.2 351 47.8 41.9 100 100 100 100
Yordania 77.9 80.4 82.3 85.3 61 23.9 29.0 99 91 94 87
Kazakhtan 50.6 56.3 57.3 60.3 6 7.6 13.3 97 73 87 52
Kenya 25.4 19.7 20.7 24.1 63 7.8 37.6 83 46 46 41
Kiribati   .. 43.0 47.4 55.4 122   ..   .. 77 53 59 22
Korea Utara 46.2 60.2 61.6 65.5 196 18.9 23.0 100 100 58 60
Korea Selatan 86.4 79.6 80.8 83.1 489 50.6 24.7 97 71   ..   ..
Kuwait 85.2 98.2 98.3 98.5 142 71.4 72.6   ..   ..   ..   ..
Kirghizia 34.0 35.4 35.8 38.1 27   .. 43.3 98 66 75 51
Laos 13.5 18.9 20.6 24.9 25   ..   .. 79 43 67 20
Latvia 52.6 68.1 67.8 68.9 37   ..   .. 100 96 82 71
Lebanon 79.0 86.0 86.6 87.9 392 44.3 51.2 100 100 100 87
Lesotho 23.1 17.9 18.7 22.0 65   ..   .. 92 76 61 32
Liberia 17.8 54.3 58.1 64.8 36   .. 46.8 72 52 49 7
Libya 80.4 83.1 84.8 87.4 3 54.3 41.8   ..   .. 97 96
Liechtenstein   .. 15.1 14.6 14.7 217   ..   ..   ..   ..   ..   ..
Lithuania 56.1 67.0 66.6 66.8 54   ..   ..   ..   ..   ..   ..
Luksemburg 75.1 83.8 82.8 82.1 176   ..   .. 100 100   ..   ..
Makao, Cina 58.8 100.0 100.0 100.0 16776   ..   ..   ..   ..   ..   ..
Makedonia 63.5 64.9 68.9 75.2 80   ..   ..   ..   ..   ..   ..
Madagaskar 19.5 26.0 26.8 30.1 32 8.5 31.7 77 35 48 26
Malawi 23.8 15.1 17.2 22.1 141   ..   .. 98 68 62 61
Malaysia 68.0 61.8 67.3 75.4 78 5.5 8.1 100 96 95 93
Maladewa   .. 27.5 29.6 34.8 984   ..   .. 98 76 100 42
Mali 18.4 27.9 30.5 36.5 10 11.8 38.6 78 36 59 39
Malta 91.5 93.4 95.3 97.2 1261   ..   .. 100 100 100   ..
Kep. Marshall   .. 65.8 66.7 69.3 351   ..   .. 82 96 93 58
Mauritania 26.3 40.0 40.4 43.1 3   ..   .. 59 44 49 8
Mauritius 92.1 42.7 42.4 44.1 612   ..   .. 100 100 95 94
Mayotte 0.0   ..   ..   .. 481   ..   ..   ..   ..   ..   ..
Meksiko 68.4 74.7 76.0 78.7 53 35.0 24.8 100 87 91 41
Mikronesia   .. 22.3 22.3 23.6 157   ..   .. 95 94 61 14
Moldova 49.4 46.1 46.7 50.0 118   ..   .. 97 88 86 52
Monako   .. 100.0 100.0 100.0 16667   ..   .. 100   .. 100   ..
Mongolia 34.4 56.6 56.7 58.8 2   .. 59.6 87 30 75 37
Montenegro 37.4   ..   ..   .. 44   ..   ..   ..   ..   ..   ..
Maroko 53.0 55.1 58.7 65.0 68 15.9 17.7 99 56 88 52
Mozambik 24.1 30.7 34.5 42.4 26 6.4 18.6 72 26 53 19
Myanmar 33.1 28.0 30.7 37.4 73 8.6 28.0 80 77 88 72
Namibia 13.3 32.4 35.1 41.1 2   ..   .. 98 81 50 13
Nepal 26.0 13.4 15.8 20.9 189   .. 19.0 96 89 62 30
Belanda 88.2 76.8 80.2 84.9 482 13.8 8.8 100 100 100 100
Antilles Belanda 81.5 69.3 70.4 73.4 233   ..   ..   ..   ..   ..   ..
Kaledonia Baru 50.6 61.9 63.7 67.4 13   ..   ..   ..   ..   ..   ..
Selandia Baru 64.7 85.7 86.2 87.4 15 27.8 32.2 100   ..   ..   ..
Nikaragua 48.0 57.2 59.0 63.0 45 21.3 36.2 90 63 56 34
Niger 14.3 16.2 16.8 19.3 10   .. 38.1 80 36 43 4
Nigeria 40.8 43.9 48.2 55.9 155 13.3 16.0 67 31 53 36
Kep. Mariana Utara   .. 93.3 94.5 95.9 175   ..   .. 98 97 94 96
Norwegia 46.8 76.1 77.4 78.6 15   .. 22.4 100 100   ..   ..
Oman 68.5 71.6 71.5 72.3 8   ..   ..   ..   .. 97   ..
Pakistan 53.6 33.2 34.9 39.6 202 17.8 21.4 96 89 92 41
Palau   .. 69.6 69.7 70.9 44   ..   .. 79 94 96 52
Panama 52.6 65.8 70.8 77.9 43 37.6 53.1 99 79 89 51
Papua Nugini 3.5 13.2 13.4 15.0 13   ..   .. 88 32 67 41
Paraguay 45.7 55.3 58.5 64.4 15 31.5 53.8 99 68 94 61
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Tabel A2 Urbanisasi (lanjutan)

Ekonomi

Urbanisasi Kepadatan Penduduk Disparitas Desa-Kota

Indeks 
Aglomerasi, 
0 (rendah) 

sampai 100 
(tinggi)

Populasi 
di daerah 
perkotaan 

(% terhadap 
total jumlah 
penduduk)

Populasi 
di daerah 
perkotaan 

(% terhadap 
total jumlah 
penduduk) 

Populasi 
di daerah 
perkotaan 

(% terhadap 
total jumlah 
penduduk)

Kepadatan 
penduduk 
(jumlah 

penduduk 
per km2)

Penduduk 
yang tinggal 
di kota yang 
berpopulasi 
> 1 juta (% 
dari jumlah 
penduduk)

Populasi 
yang tinggal 

di kota 
terbesar 
(% dari 

populasi 
urban)

% populasi 
di daerah 
perkotaan 

dengan 
akses air 

bersih

% populasi 
di daerah 
pedesaan 

dengan akses 
air bersih

% penduduk 
di daerah 
perkotaan 

dengan 
layanan 
sanitasi

% penduduk 
di daerah 
pedesaan 
dengan 
layanan 
sanitasi

2000 2000 2005 2015 2006 2005 2005 2004 2004 2004 2004
Peru 52.1 71.6 72.6 74.9 21 26.3 36.3 89 65 74 32
Filipina 56.1 58.6 62.7 69.6 284 14.2 20.2 87 82 80 59
Polandia 67.2 61.7 62.1 64.0 125 4.4 7.1 100   ..   ..   ..
Portugal 62.6 54.4 57.6 63.6 115 38.6 45.4   ..   ..   ..   ..
Puerto Riko 90.3 94.7 97.6 99.3 441 66.6 68.2   ..   ..   ..   ..
Qatar 87.1 95.0 95.4 96.2 72   ..   .. 100 100 100 100
Rumania 65.2 54.6 53.7 56.1 94 8.9 16.6 91 16 89   ..
Rusia 64.8 73.4 73.0 72.6 9 19.2 10.2 100 88 93 70
Rwanda 14.3 13.8 19.3 28.7 374   .. 43.7 92 69 56 38
Samoa   .. 21.9 22.4 24.9 65   ..   .. 90 87 100 100
San Marino 60.0 93.5 97.2 99.3 470   ..   ..   ..   ..   ..   ..
Sao Tome dan Princip 46.2 53.4 58.0 65.8 159   ..   .. 89 73 32 20
Arab Saudi 75.7 79.9 81.0 83.2 12 36.2 22.4 97   .. 100   ..
Senegal 43.0 40.6 41.6 44.7 61 18.3 44.1 92 60 79 34
Serbia 60.5    ..   ..   .. 84   ..   ..   ..   ..   ..   ..
Seychelles   .. 51.1 52.9 58.2 180   ..   .. 100 75   .. 100
Sierra Leone 29.3 37.0 40.7 48.2 78   .. 35.2 75 46 53 30
Singapura 96.2 100.0 100.0 100.0 6302 99.6 99.6 100   .. 100   ..
Rep. Slovakia 59.3 56.3 56.2 58.0 112   ..   .. 100 99 100 98
Slovenia 48.1 50.8 51.0 53.3 99   ..   ..   ..   ..   ..   ..
Kep. Solomon 6.9 15.7 17.0 20.5 17   ..   .. 94 65 98 18
Somalia 21.4 33.3 35.2 40.1 13 16.1 45.7 32 27 48 14
Afrika Selatan 50.2 56.9 59.3 64.1 39 30.0 11.7 99 73 79 46
Spanyol 76.7 76.3 76.7 78.3 87 24.0 16.8 100 100 100 100
Sri Lanka 38.2 15.7 15.1 15.7 304   ..   .. 98 74 98 89
St. Kitts dan Nevis   .. 32.8 32.2 33.5 185   ..   .. 99 99 96 96
St. Lucia 75.4 28.0 27.6 29.0 270   ..   .. 98 98 89 89
St. Vincent dan Granada   .. 44.4 45.9 50.0 305   ..   ..   .. 93   .. 96
Sudan 31.9 36.1 40.8 49.4 16 12.2 30.0 78 64 50 24
Suriname 70.4 72.1 73.9 77.4 3   ..   .. 98 73 99 76
Swaziland 20.2 23.3 24.1 27.5 66   ..   .. 87 54 59 44
Swedia 54.4 84.0 84.2 85.1 22 18.9 22.5 100 100 100 100
Swiss 75.8 73.1 75.2 78.8 186 15.4 20.5 100 100 100 100
Siria 57.2 50.1 50.6 53.4 103 25.4 26.4 98 87 99 81
Taiwan, Cina 84.1   ..   ..   .. 705   ..   ..   ..   ..   ..   ..
Tajikistan 36.2 25.9 24.7 24.6 47   ..   .. 92 48 70 45
Tanzania 28.2 22.3 24.2 28.9 43 7.0 28.7 85 49 53 43
Thailand 35.6 31.1 32.3 36.2 123 10.5 32.4 98 100 98 99
Timor-Leste 0.0 24.5 26.5 31.2 66   ..   .. 77 56 66 33
Togo 35.7 36.6 40.1 47.4 115 21.4 53.4 80 36 71 15
Tonga   .. 23.2 24.0 27.4 138   ..   .. 100 100 98 96
Trinidad dan Tobago 81.6 10.8 12.2 15.8 258   ..   .. 92 88 100 100
Tunisia 48.7 63.4 65.3 69.1 65   ..   .. 99 82 96 65
Turki 60.1 64.7 67.3 71.9 94 25.6 20.0 98 93 96 72
Turkmenistan 42.6 45.1 46.3 50.8 10   ..   .. 93 54 77 50
Uganda 28.0 12.1 12.6 14.5 147 4.6 36.2 87 56 54 41
Ukraina 63.9 67.2 67.8 70.2 81 13.1 8.4 99 91 98 93
Uni Emirat Arab 61.0 77.4 76.7 77.4 49 32.4 42.2 100 100 98 95
Inggris 84.4 89.4 89.7 90.6 249 26.1 15.7 100 100   ..   ..
Amerika Serikat 71.9 79.1 80.8 83.7 32 43.3 7.8 100 100 100 100
Uruguay 64.1 91.4 92.0 93.1 19 38.2 41.6 100 100 100 99
Uzbekistan 54.2 37.3 36.7 38.0 62 8.3 22.7 95 75 78 61
Vanuatu   .. 21.7 23.5 28.1 18   ..   .. 86 52 78 42
Venezuela 80.5 91.1 93.4 95.9 30 36.9 11.7 85 70 71 48
Vietnam 47.1 24.3 26.4 31.6 268 13.4 23.1 99 80 92 50
Kep. Virgin (A.S.)   .. 92.6 94.2 96.0 311   ..   ..   ..   ..   ..   ..
Tepi Barat dan Gaza 57.9 71.5 71.6 72.9 602   ..   .. 94 88 78 61
Yaman 23.0 25.4 27.3 31.9 40 8.5 31.3 71 65 86 28
Zambia 30.8 34.8 35.0 37.0 15 11.0 31.4 90 40 59 52
Zimbabwe 33.4 33.8 35.9 40.9 34 11.5 32.2 98 72 63 47
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Tabel A3 Pembangunan teritorial

Ekonomi

Daerah maju: didefinisikan sebagai daerah dengan ukuran kemakmuran 
(pendapatan atau konsumsi atau PDB) per kapita tertinggi

Daerah tertinggal: didefinisikan sebagai daerah dengan ukuran kemakmuran 
(pendapatan atau konsumsi atau PDB) per kapita terendah

Nama daerah

Tingkat 
kemiskinan

Persentase 
kemiskinan 
di daerah 

dari seluruh 
kemiskinan 

nasional

Ukuran 
kemakmuran 

di daerah 
(persentase 

dari rata-rata 
ukuran 

kemakmuran 
suatu negara)

Luas 
wilayah 

(km2)

Kepadatan 
penduduk 
(jumlah 

orang per 
km2)

Nama daerah

Tingkat 
kemiskinan

Persentase 
kemiskinan 
di daerah 

dari seluruh 
kemiskinan 

nasional

Ukuran 
kemakmuran 

di daerah 
(persentase 
dari rata-

rata ukuran 
kemakmuran 

suatu 
negara)

Luas 
wilayah 

(km2)

Kepadatan 
penduduk 
(jumlah 

orang per 
km2)

1995-2006a 1995-2006a 1995-2006a 2007
sensus 
terakhir 1995-2006a 1995-2006a 1995-2006a 2007

sensus 
terakhir

Albania Tirane 21.8 13.0 111 1,193 439 Bulqize 56.2 2.8 66 718 60
Argentina Ciudad Autonoma

de Buenos Aires
18.7 5.4 256 203 13,676 Santiago del

Estero
31.4 2.6 38 136,351 6

Armenia Yerevan 44.7 34.2 124 210 5,196 Armavir 52.0 9.3 68 1,241 20
Australia Australian Capital

Territory
14.8 0.9 139 2,432 129 Tasmania 31.1 2.8 89 68,127 7

Azerbaijan Baku 49.0 25.1 109 2,130 944 Nakhchivan AR 45.0 4.1 90 5,500 65
Bangladesh Dhaka 46.7 30.0 157 30,772 1,257 Rajshahi 56.7 28.2 22 13,218 2,269
Belarus Minsk 13.3 14.4 107 40,800 38 Gomel 17.3 18.5 93 40,400 38
Belize Belize 24.5 21.8 123 4,204 16 Toledo 57.6 17.5 74 4,649 5
Benin Littoral 8.9 2.5 185 79 6,795 Mono 58.6 8.5 64 1,396 201
Bolivia Santa Cruz 40.6 17.8 131 370,621 5 Potosi 76.6 11.8 56 118,218 6
Brazil Sao Paulo 17.8 12.6 154 248,177 149 Piaui 57.1 3.1 31 251,312 11
Bulgaria So? a-city 3.2 4.4 111 1,349 858 Kardzhali 19.3 3.7 81 3,209 50
Burkina Faso Centre 22.3 4.9 197 2,805 413 Centre Sud 66.1 6.1 61 11,313 43
Burundi Muramvya 37.6 3.5 141 696 363 Ruyigi 55.4 6.2 62 2,339 130
Kambodia Phnom Penh 11.9 3.6 249 375 2,547 Siemreap 53.7 11.8 63 10,299 67
Kamerun Douala (capital of

Littoral)
10.9 2.6 183     ..     .. Extreme-Nord 56.3 24.9 67 34,246 80

Kanada Alberta 13.3 8.6 111 661,848 5 Newfoundland 18.7 1.9 77 405,212 1
Cad Ennedi 21.0 0.01 295     ..     .. Mayo-Dala 79.0 4.9 68      ..    ..
Chile R

e
g
i
o
n

Metropolitana
13.5 28.9 130 15,782 384 Maule 23.1 7.4 70 30,518 30

Kosta Rika Central 17.1 34.8 117 10,669 47 Huetar Atlantic 23.6 10.8 38 9,189 12
Pantai Gading Lagunes 17.9 6.1 160 14,200 230 Marahoue 56.4 5.4 62 8,500 59
Kroasia Grad Zagreb 2.7 4.1 133 641 1,216 Viroviticko-

Podravska
zupanija

19.8 3.6 68 2,024 46

Djibouti Ali Sabieh 92.4 7.0 192 2,600 6 Djibouti 36.2 58.3 92 600 528
Republik
Dominika

Distrito Nacional 21.5 6.2 159 91 9,897 Elias Pina 74.0 1.5 39 1,397 46

Ekuador Pichincha 5.1 7.9 144 9,110 259 Pastaza 34.7 1.6 49 29,774 2
El Salvador San Salvador 6.8 12.6 151 886 1,668 Cabanas 32.6 5.5 45 1,104 123
Estonia Harjumaa 7.9 33.7 228 4,333 120 Hiiumaa 11.4 1.0 2 1,023 10
Etiopia Addis Ababa City 57.0 4.0 197 530 4,574 Benishangul

Gumuz
71.0 1.1 72 49,289 11

Gabon Estuaire 23.0 35.8 121 20,740 29 Ogooue-Ivindo 59.9 7.4 55 46,075 1
Gambia Banjul 50.0 19.2 183 88 4,060 Upper River 80.0 15.7 52 2,070 88
Ghana Greater Accra 2.4 1.4 182 2,593 1,121 Upper East 79.6 14.9 35 8,842 104
Guatemala Guatemala 11.7 4.6 212 2,126 810 San Marcos 86.7 12.5 39 3,791 166
Guinea Conakry 24.4 7.6 140 308 3,523 Labe 66.3 15.1 75 24,144 33
Haiti Ouest 57.0 25.7 162 4,595 543 Nord-Est 94.0 4.2 41 1,698 147
Honduras Islas de la Bahia 57.6 0.4 154 261 120 Lempira 94.7 5.2 43 4,290 57
India Kerala 15.0 1.7 140 38,863 819 Bihar 41.4 12.2 76 99,200 837
Indonesia Jakarta 4.3 0.8 289 664 12,516 Jawa Central 28.4 18.3 16 32,549 930
Jamaika Saint Andrew and

Kingston
16.4 16.8 138 431 1,282 Saint Ann 33.8 10.3 61 1,213 136

Yordania Amman 7.8 28.6 124 8,231 236 Al-Mafraq 29.2 13.5 72 26,435 9
Kenya Nairobi Province 44.0 6.5 244 684 3,133 Eastern Province 57.6 18.5 65 159,891 29
Kirghizia                   Chuy Oblast 33.1 9.4 136 20,200 38 Naryn 98.1 9.0 65 45,200 6
Madagaskar Antananarivo 61.7 25.3 158 58,283 79 Fianarantsoa 81.1 24.4 65 102,373 33
Malawi Southern Region 68.1 48.7 119 31,754 146 Northern Region 62.5 11.9 81 26,931 46
Mali Bamako 28.2 5.2 174 267 3,952 Sikasso 76.4 21.7 78 71,741 24
Mauritania Nouakchott 29.0 15.3 130 1,000 498 Guidimakha 71.6 10.8 60 10,300 14
Meksiko Distrito Federal 31.8 5.6 182 1,479 5,896 Oaxaca 68.0 4.8 49 93,952 37
Mongolia Ulaanbaatar 26.0 22.5 116 .. .. West 49.0 23.8 79 .. ..
Maroko Grand Casablanca 4.0 3.0 159 1,615 1,870 Gharb-Chrarda-

Beni Hssen
23.3 9.2 47 8,805 182

Mozambik Maputo (city) 47.8 4.2 192 602 1,631 Inhambane 82.6 8.6 70 68,615 17
Namibia Khomas 23.5 5.1 274 36,805 7 Ohangwena 85.8 16.9 38 10,582 22
Nepal Western 27.1 17.1 119 29,398 155 Far Western 41.0 12.4 76 19,539 112
Nikaragua Managua 3.6 4.3 161 3,465 314 Esteli 23.4 4.5 21 2,230 78
Niger Niamey 26.2 2.7 180 670 1,065 Maradi 80.4 26.2 64 38,581 58
Nigeria Bayelsa 26.2 0.6 162 9,363 182 Jigawa 89.5 5.4 36 23,415 186
Pakistan Punjab 32.4 54.1 104 205,344 359 Azad Kashmir 15.6 1.0 85 11,639 241
Panama Panamá 22.7 29.0 127 9,633 140 Ngöbe Buglé 98.7 10.3 15 6,673 16
Paraguay Asuncion 24.8 6.2 135 117 4,244 San Pedro 51.1 8.1 72 20,002 16
Peru Lima 24.5 16.8 137 32,137 254 Huancavelica 88.7 3.5 39 22,131 21
Filipina National Capital

region (NCR)
5.7 2.6 216 630 15,766 Region V (Bicol

region)
49.0 10.5 63 14,544 321

Polandia Mazowieckie 10.8 9.1 163 35,728 142 Lubelskie 21.2 7.9 67 25,115 89
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Tabel A3 Pembangunan teritorial (lanjutan)

Ekonomi

Daerah maju: didefinisikan sebagai daerah dengan ukuran kemakmuran 
(pendapatan atau konsumsi atau PDB) per kapita tertinggi

Daerah tertinggal: didefinisikan sebagai daerah dengan ukuran kemakmuran 
(pendapatan atau konsumsi atau PDB) per kapita terendah

Nama daerah

Tingkat 
kemiskinan

Persentase 
kemiskinan 
di daerah 

dari seluruh 
kemiskinan 

nasional

Ukuran 
kemakmuran 

di daerah 
(persentase 

dari rata-rata 
ukuran 

kemakmuran 
suatu negara)

Luas 
wilayah 

(km2)

Kepadatan 
penduduk 
(jumlah 

orang per 
km2)

Nama daerah

Tingkat 
kemiskinan

Persentase 
kemiskinan 
di daerah 

dari seluruh 
kemiskinan 

nasional

Ukuran 
kemakmuran 

di daerah 
(persentase 
dari rata-

rata ukuran 
kemakmuran 

suatu 
negara)

Luas 
wilayah 

(km2)

Kepadatan 
penduduk 
(jumlah 

orang per 
km2)

1995-2006a 1995-2006a 1995-2006a 2007
sensus 
terakhir 1995-2006a 1995-2006a 1995-2006a 2007

sensus 
terakhir

Rumania Bucharest 3.0 2.2 216 1,821 1,186 North-East 25.0 31.4 69 36,850 100
Rusia Saint Petersburg 7.8 1.1 117 23,900 197 Republic Tyva 66.5 0.6 56 37,300 8

Rwanda Prefecture de la
Ville de Kigali

12.3 0.6 379 313 753 Gikongoro 77.2 8.0 70 1,974 237

Sierra Leone Western Area 80.8 19.0 200 557 1,707 Eastern 80.0 23.5 65 15,553 76
Rep. Slovakia            Bratislava 9.4 10.3 172 2,052 292 Presov 9.7 14.0 73 8,981 88
Afrika Selatan Gauteng 19.0 6.6 186 17,010 520 Northern Province

(Limpopo)
77.0 18.0 46 123,910 40

Sri Lanka Colombo 6.0 3.7 179 642 3,480 Monaragala 37.0 4.0 51 7,133 56
Tajikistan Dushanbe (City) 43.5 6.9 144 300 1,873

(Qurghonteppa)
73.3 44.8 79 24,600 87

Tanzania Dar Es Salaam 19.1 4.3 188 1,393 1,793 Rukwa 36.4 3.8 68 68,635 17
Thailand Krung Thep Maha

Nakhon (Bangkok)
0.5 1.2 174 1,569 13,016 Nong Bua Lam

Phu
35.2 2.1 39 3,859 125

Turkmenistan Lebap 28.5 17.4 116 93,800 11 Ahal 34.8 12.4 79 95,400 6
Uganda Central 22.3 17.1 146 .. .. Northern 63.3 29.9 54      ..    ..
Amerika Serikat New Jersey 8.7 1.9 129 20,168 429 Mississippi 21.0 1.5 73 123,515 23
Venezuela Capital 15.0 13.6 126 9,880 518 Zuliana 25.2 15.7 83 63,100 56
Vietnam Ho Chi Minh city 5.3 1.0 241 2,090 2,409 Lai Chau 79.8 1.7 46 9,065 65
Yaman Sana'a 16.6 4.2 184 380 4,827 Al Jawf 40.8 2.7 71 39,500 12
Zambia Lusaka 52.0 10.0 170 21,898 64 Western 89.0 9.4 59 126,386 6

Khatlon
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Tabel A4 Integrasi internasional

Ekonomi

Penduduk Ide Perdagangan

Negara yang 
memerlukan 
visa untuk 

kunjungan ke 
suatu negara

(jumlah)

Negara  yang 
menuntut 
penduduk 

suatu negara 
memerlukan 

visa
(jumlah)

Biaya untuk 
mendapatkan 

paspor, 
dibandingkan 
dengan PDB 
per kapita 

(%)

Jumlah 
migrasi 

internasional 
(% orang 

asing)

Lalu lintas 
komunikasi 

suara 
internasional 

(telepon 
masuk dan 

keluar, 
dalam menit 
per orang)

(menit)

Lebar pita 
(bandwith) 

Internet 
inter-

nasional (bit 
per orang)

(bit)

Biaya 
rata-rata 

menelepon 
ke AS (US$ 

per tiga 
menit)
(US$)

Jumlah 
perdagang-
an dalam 

PDB
(%)

Indeks 
Kesulitan 

Pengiriman
(Indeks)

Rata-rata 
tarif dan bea 

masuk (% 
nilai impor)

(%)

Bagian 
perdagangan 

dengan 
negara-
negara 

tetangga (% 
dari total 

perdagangan)
(%)

2004 2004 2005 2005 2000-06a 2000-06a 2000-06a 2005-06a 2008 2005
Rata-rata

2000-2005
Afghanistan 192 168    .. 0.1 0.6 0.2 0.39 68.1 174 11.2 ..
Albania 142 159 2.2 2.6 160.0 3.8 1.34 74.2 70 7.6 71.9
Aljazair 183 157    .. 0.7 16.9 4.8 2.08 71.4 114 3.0 10.5
Samoa Amerika 192 156    .. 35.0     .. ..   .. ..   .. .. 0.0
Andorra 132 89    .. 79.1     .. 6344.4   .. ..   .. .. 0.0
Angola 191 162 4.9 0.4 6.7 11.5 3.23 111.7 164 .. ..
Antigua dan Barbuda 105 121 0.2 22.0 596.4 16588.0     .. 130.8 55 .. 17.4
Argentina 124 88 0.7 3.9 32.5 689.9   .. 43.9 107 15.8 35.9
Armenia 162 144 0.0 7.8 127.8 22.5 2.42 58.5 118 3.3 10.4
Aruba  ..  ..    .. 24.4     .. 1794.6   .. ..   .. .. 5.4
Australia 161 59 0.4 20.2 213.8 11593.4 0.68 42.1 34 1.8 0.0
Austria 132 57 0.3 15.0 264.7 6633.5 0.71 109.7 12 0.0 81.3
Azerbaijan 181 143 2.5 2.2 32.6 35.7 4.18 111.3 173 ,, 26.7
Kep. Bahama 119 119 0.2 9.8 585.0 278.4   .. ..   .. 55.0 0.0
Bahrain 140 139 0.3 40.7 587.1 564.3 1.74 127.0   .. 3.7 23.7
Bangladesh 19 155 5.2 0.7 6.4 8.0 2.02 44.2 112 32.6 8.9
Barbados 72 113 0.7 9.7 565.2 2055.3 1.95 117.8 8.0 22.6
Belarus 179 141    .. 12.2 64.0 191.7 1.90 124.1 137 7.2 68.9
Belgium 132 54 0.3 6.9 316.3 11278.5 0.75 172.8 48 73.8
Belize 120 127 0.4 13.9 178.2 604.8 2.59 125.4 116 14.1
Benin 167 144 8.6 2.1 6.4 5.4 4.80 39.6 124 24.5 20.4
Bermuda  ..  ..    .. 29.6 8699.1   .. ..   .. .. 0.0
Bhutan 191 153    .. 1.5 40.9 33.9 0.66 76.8 149 1.5 ..
Bolivia 140 110 6.7 1.3 48.7 43.3 1.89 75.1 115 2.1 50.8
Bosnia dan Herzegovina 154 154 7.0 1.0 207.6 39.6 3.62 72.3 53 0.0 57.9
Botswana 139 138 0.1 4.5 74.1 16.1 2.88 83.8 145 .. 50.2
Brazil 140 85 1.3 0.3 11.7 149.9 0.71 26.4 93 .. 13.2
Brunei Darussalam 157 89 33.2 142.7 1453.1   .. 96.2 36 .. 7.3
Bulgaria 147 103 0.7 1.3 71.7 1756.1 0.57 147.0 89 2.4 25.5
Burkina Faso 175 147 12.7 5.8 10.8 15.0 1.14 35.8 170 12.7 40.7
Burundi 191 163 50.9 1.3 1.6 0.5 2.45 58.7 167 .. 14.8
Kambodia 191 159    .. 2.2 9.5 1.3 2.94 144.6 139 21.6 10.2
Kamerun 184 157 11.4 0.8 8.8 8.7   .. 52.7 132 .. 12.4
Kanada 149 57 0.3 18.9 438.7 6731.9   .. 72.0 39 1.3 73.0
Cape Verde 174 145    .. 2.2 139.5 46.3 6.08 74.6 51 .. 1.1
Kep. Cayman 121 156    .. 35.8 1630.2 ..   .. ..   .. .. 0.0
Republik Afrika Tengah 173 153 17.7 1.9 2.3 0.4 1.99 35.5 172 19.4 16.1
Cad 181 154 60.2 4.5 2.0 0.5 9.11 97.3 157 ..
Kep. Channel  ..  ..    .. 45.8     .. .. 2.90 ..   .. .. 0.0
Cile 114 84 1.5 1.4 48.3 779.6 2.18 76.3 43 1.6 12.4
Cina 191 161 2.9 0.0 7.3 195.7 2.90 72.4 42 -16.2 15.4
Kolombia 64 150 1.5 0.3 68.2 560.2   .. 47.3 105 8.8 19.2
Kep. Komoro 192 158    .. 11.2 33.1 3.3   .. 47.3 119 .. 0.0
Dem.Rep. Kongo 190 162 125.0 0.9 5.3 0.1     .. 70.4 154 27.4 ..
Rep.Kongo 169 151 8.5 7.2     .. 0.3 5.39 137.0 171 6.6 ..
Kosta Rika 125 100 0.4 10.2 126.8 176.2 1.93 105.5 54 5.0 7.6
Pantai Gading 169 145    .. 13.1 16.9 3.0 2.25 92.3 147 43.6 20.2
Kroasia 131 105 2.0 14.9 231.2 1073.7   .. 104.6 96 1.6 50.0
Kuba 169 153    .. 0.7 30.6 13.8 7.49 ..   .. .. 0.4
Siprus 137 80 0.3 15.3 693.2 593.8 0.33 ..   .. 0.7 8.5
Republik Cheska 136 95 0.1 4.4 94.8 2169.8 1.06 148.3 30 0.0 61.8
Denmark 132 53 0.4 7.2 318.0 34796.1 0.89 100.8 2 .. 74.9
Djibouti 192 159    .. 2.6 26.7 56.0 4.73 97.2 66 .. ..
Dominika 0 130 1.0 6.3 .. 419.8   .. 107.2 80 .. 30.5
Republik Dominika 130 152    .. 1.7 218.5 6.1 0.22 73.5 35 13.9 ..
Ekuador 27 139 3.6 0.9 215.6 227.2 1.75 67.5 131 15.4
Mesir 60 156 1.9 0.2 30.1 126.4 1.45 61.5 26 6.4 5.4
El Salvador 120 108 0.4 0.3 409.9 22.9 2.40 74.0 68 6.0 29.1
Guinea Ekuatorial 191 159    .. 1.2     .. 34.7   .. 144.7 133 .. ..
Eritrea 190 163    .. 0.3 8.7 1.7 3.59 58.1 159 .. 4.5
Estonia 132 98 0.2 15.0 109.0 11174.9 0.90 169.3 7 0.0 54.6
Etiopia 190 163 31.1 0.8 3.5 0.1 4.01 57.5 150 26.6 6.6
Kep. Faeroe  ..  ..    .. 11.1     .. 3312.6   .. ..   .. .. 3.1
Fiji 94 131 1.6 2.0 112.1 87.0 2.84 127.6 111 15.9 1.3
Finlandia 132 55 0.2 3.0 178.3 4311.2 1.80 82.3 5 0.0 65.4
Prancis 132 54 0.2 10.6 182.8 3285.5 0.84 55.1 25 0.0 62.4
Polinesia Prancis  ..  ..    .. 13.1     .. 887.2 3.67 29.1   .. .. 0.0
Gabon 174 156    .. 17.7 74.0 152.6 2.77 89.1 106 .. 2.4
Gambia 41 135 6.0 15.3     .. 5.6 1.81 110.2 73 .. 4.1
Georgia 131 143    .. 4.3 57.5 7.2 0.68 89.9 64 4.0 39.4

    ..
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Tabel A4 Integrasi internasional (lanjutan)

Ekonomi

Penduduk Ide Perdagangan

Negara yang 
memerlukan 
visa untuk 

kunjungan ke 
suatu negara

(jumlah)

Negara  yang 
menuntut 
penduduk 

suatu negara 
memerlukan 

visa
(jumlah)

Biaya untuk 
mendapatkan 

paspor, 
dibandingkan 
dengan PDB 
per kapita 

(%)

Jumlah 
migrasi 

internasional 
(% orang 

asing)

Lalu lintas 
komunikasi 

suara 
internasional 

(telepon 
masuk dan 

keluar, 
dalam menit 
per orang)

(menit)

Lebar pita 
(bandwith) 

Internet 
inter-

nasional (bit 
per orang)

(bit)

Biaya 
rata-rata 

menelepon 
ke AS (US$ 

per tiga 
menit)
(US$)

Jumlah 
perdagang-
an dalam 

PDB
(%)

Indeks 
Kesulitan 

Pengiriman
(Indeks)

Rata-rata 
tarif dan bea 

masuk (% 
nilai impor)

(%)

Bagian 
perdagangan 

dengan 
negara-
negara 

tetangga (% 
dari total 

perdagangan)
(%)

2004 2004 2005 2005 2000-06a 2000-06a 2000-06a 2005-06a 2008 2005
Rata-rata

2000-2005
Jerman 132 54 0.3 12.3 190.8 6863.8 0.43 84.7 10 63.6
Ghana 171 142 1.4 7.5 20.1 9.3 0.39 103.0 61 28.5 10.7
Yunani 132 56 0.4 8.8 181.8 586.5 1.09 45.6 65 0.0 56.4
Greenland  ..  .. 1.0 21.4 .. 106.8 2.41 ..  .. .. 0.0
Grenada 11 127 .. 10.2 624.5 3976.0   .. 109.0 52 .. 25.9
Guam  ..  .. .. 66.9 .. ..   .. ..  .. .. 0.0
Guatemala 118 110 1.8 0.4 194.7 55.5 1.21 46.2 116 8.9 21.4
Guinea 171 146 .. 4.5 6.8 0.2 4.61 67.4 102 .. 10.1
Guinea-Bissau 176 150 .. 1.2 8.9 1.2   .. 95.4 109 .. ..
Guyana 158 127 0.6 0.1 118.3 48.7   .. 211.8 101 .. 25.2
Haiti 4 157 .. 0.4 .. 16.7 2.15 57.3 153 .. ..
Honduras 128 110 3.4 0.4 96.4 6.0 2.52 107.3 103 6.3 20.6
Hong Kong, Cina 42 89 0.2 43.2 1178.7 13438.6 0.77 399.4 3 .. 49.1
Hongaria 132 85 0.3 3.1 105.1 993.3 1.01 155.1 45 0.0 26.5
Islandia 132 59 0.2 7.8 240.0 7289.6 0.84 83.1 11 1.1 0.7
India 189 160 3.6 0.5 3.0 24.3 1.19 48.8 79 14.6 9.9
Indonesia 162 148 1.9 0.1 5.3 6.8 2.79 56.9 41 3.0 4.1
Iran 188 166 .. 2.9 8.8 53.2 0.55 75.2 135 5.5 4.8
Irak  ..  .. .. 0.1 .. ..   .. .. 175 .. ..
Irlandia 107 57 0.3 14.1 709.5 5911.6 0.71 149.9 20 0.1 60.6
Isle of Man  ..  .. .. 48.6 .. ..   .. ..  .. .. 0.0
Israel 123 88 0.3 38.4 364.2 2455.4 0.59 88.4 8 0.7 0.9
Italia 132 55 0.2 4.3 236.0 2044.0 0.79 56.5 62 .. 59.4
Jamaika 80 126 1.4 0.7 233.2 15822.2 0.87 108.8 92 7.7 0.8
Jepang 137 56 0.2 1.6 43.4 1037.8 1.63 27.3 18 .. 0.0
Yordania 61 159 .. 41.1 138.8 57.3 1.44 146.6 59 10.4 31.8
Kazakhtan 175 141 .. 16.5 26.4 62.5   .. 91.6 178 6.0 34.4
Kenya 21 140 1.2 1.0 5.6 20.8 3.00 62.2 148 10.2 13.8
Kiribati 168 133 .. 2.6 24.2 5.4 8.82 133.3 97 .. 0.0
Korea Utara 192 163 .. 0.2 .. ..   .. ..  .. .. ..
Korea Selatan 89 78 0.3 1.1 91.6 1027.8 0.76 85.3 13 3.4 0.0
Kuwait 154 135 .. 65.8 .. 347.9 1.51 98.0 99 1.3 ..
Kirghizia 144 143 .. 5.6 29.5 38.9 5.40 115.7 177 13.2 35.8
Laos 192 158 11.8 0.4 6.6 3.5 1.11 78.2 158 .. ..
Latvia 132 98 .. 19.5 66.7 3229.7 1.63 108.6 19 0.6 55.0
Lebanon 100 169 4.0 16.4 279.1 111.0 2.19 63.6 83 7.6 9.9
Lesotho 127 135 1.5 0.3 18.1 2.2 3.28 149.0 129 49.5 66.4
Liberia 176 151 .. 1.5 .. 0.1   .. 99.6 98 .. ..
Libya 177 163 .. 10.5 65.6 20.6   .. 84.1  .. .. 8.6
Liechtenstein 117 74 .. 33.7 .. 4298.0   .. ..  .. .. ..
Lithuania 132 100 0.4 4.8 49.0 2714.4 1.55 129.8 23 0.5 48.0
Luksemburg 132 55 0.0 38.0 1399.1 20459.0 15.96 326.6 32 .. 89.1
Makao, Cina 0 122 .. 55.9 497.2 6491.7 1.12 150.5   .. .. 39.9
Makedonia 148 141 .. 6.0 63.3 16.7   .. 118.3 72 .. 45.8
Madagaskar 0 156 .. 0.3 1.3 1.8 0.59 70.7 126 24.8 0.0
Malawi 123 139 .. 2.2 4.8 1.5 3.56 46.4 161 .. 16.4
Malaysia 23 63 1.7 6.5 87.9 124.5 0.71 217.0 21 5.6 22.0
Maladewa 3 134 .. 1.0 91.2 179.5 5.86 178.1 110 23.6 10.7
Mali 172 148 .. 0.3 7.4 25.9 12.28 72.3 162 3.8 25.1
Malta 132 73 0.3 2.6 222.4 4729.1 0.77 179.6  .. 0.1 19.5
Kep. Marshall 162 144 .. 2.6 76.5 26.2   .. .. 46 .. 0.0
Mauritania 169 141 8.7 2.1 20.3 29.6   .. 113.7 152 .. 2.1
Mauritius 88 131 0.5 1.7 149.8 153.2 1.59 127.1 17 16.8 0.0
Mayotte  ..  .. .. .. .. ..   .. ..  .. .. 0.0
Meksiko 139 92 1.2 0.6 174.0 109.0 0.83 65.1 76 4.1 72.3
Mikronesia 0 146 2.5 3.2 80.8 54.5 6.00 .. 85 .. 0.0
Moldova 149 141 .. 11.4 109.9 147.4 1.46 139.2 122 4.1 39.7
Monako 132 88 .. 75.8 .. ..   .. ..  .. .. ..
Mongolia 174 155 .. 0.4 4.8 13.3 4.92 125.0 168 5.7 64.7
Montenegro  ..  .. .. 6.4 .. ..   .. 128.9 113 .. ..
Maroko 134 147 2.1 0.4 65.1 377.1 1.69 71.4 67 9.4 16.6
Mozambik 0 158 .. 2.1 12.7 0.9 1.17 88.9 140 .. 43.7
Myanmar 192 161 2.3 0.2 2.8 1.9 0.17 ..  .. 2.3 ..
Namibia 141 145 1.0 7.1 58.0 17.8 4.28 110.0 144 31.8 63.1
Nepal 0 158 26.3 3.0 5.6 4.6 2.04 45.3 151 18.2 60.5
Belanda 132 56 0.2 10.0 310.8 20501.3 0.32 140.6 14 0.8 56.4
Antilles Belanda  ..  .. .. 26.5 .. ..   .. ..  .. .. 0.0
Kaledonia Baru  ..  .. .. 18.4 215.0 562.9 3.13 ..  .. .. 0.4
Selandia Baru 146 59 0.2 15.7 361.1 1106.7 1.30 58.2 16 1.7 0.0
Nikaragua 38 116 3.0 0.5 61.7 1.1 3.15 92.1 87 4.6 28.4
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Tabel A4 Integrasi internasional (lanjutan)

Ekonomi

Penduduk Ide Perdagangan

Negara yang 
memerlukan 
visa untuk 

kunjungan ke 
suatu negara

(jumlah)

Negara  yang 
menuntut 
penduduk 

suatu negara 
memerlukan 

visa
(jumlah)

Biaya untuk 
mendapatkan 

paspor, 
dibandingkan 
dengan PDB 
per kapita 

(%)

Jumlah 
migrasi 

internasional 
(% orang 

asing)

Lalu lintas 
komunikasi 

suara 
internasional 

(telepon 
masuk dan 

keluar, 
dalam menit 
per orang)

(menit)

Lebar pita 
(bandwith) 

Internet 
inter-

nasional (bit 
per orang)

(bit)

Biaya 
rata-rata 

menelepon 
ke AS (US$ 

per tiga 
menit)
(US$)

Jumlah 
perdagang-
an dalam 

PDB
(%)

Indeks 
Kesulitan 

Pengiriman
(Indeks)

Rata-rata 
tarif dan bea 

masuk (% 
nilai impor)

(%)

Bagian 
perdagangan 

dengan 
negara-
negara 

tetangga (% 
dari total 

perdagangan)
(%)

2004 2004 2005 2005 2000-06a 2000-06a 2000-06a 2005-06a 2008 2005
Rata-rata

2000-2005
Niger 167 144 19.8 0.9 2.0 2.3 8.77 38.9 163 .. 20.7
Nigeria 174 149 10.0 0.7 2.3 1.1 1.49 91.1 138 .. 4.4
Kep. Mariana Utara 157 153 .. 6.5 .. ..   .. ..  .. .. 0.0
Norwegia 132 56 0.3 7.4 192.9 9304.8 0.31 75.0 4 0.2 18.8
Oman 128 141 0.2 24.4 189.1 173.6 1.87 99.2 104 2.8 32.1
Pakistan 184 165 4.2 2.1 10.5 4.6 1.03 38.6 94 13.0 11.1
Palau 0 148 0.7 15.1 .. ..   .. 153.5 121 .. 0.0
Panama 130 107 3.2 54.9 286.6 3.64 144.5 9 8.6 9.7
Papua Nugini 114 138 5.3 0.4 8.0 1.0 4.32 134.8 82 26.4 1.7
Paraguay 163 103 2.9 31.3 83.1 0.90 115.2 123 8.2 41.4
Peru 97 135 2.6 0.1 99.1 366.6 1.80 48.5 71 5.7 21.5
Filipina 44 144 0.8 0.5 28.3 38.0 1.20 94.0 57 20.4 0.0
Polandia 132 86 0.5 1.8 60.6 560.2 1.35 82.0 40 0.4 52.7
Portugal 132 57 0.4 7.2 178.1 829.0 1.04 70.0 31 0.0 28.2
Puerto Riko  ..  .. .. 10.7 .. 511.2   .. 181.2 95 .. 0.0
Qatar 156 136 .. 78.3 842.9 943.6 1.95 101.7  .. 3.2 9.2
Rumania 145 107 1.1 0.6 49.1 1503.2 0.82 78.5 38 3.0 18.7
Rusia 183 134 0.4 8.4 15.3 100.3 2.03 55.1 155 29.2 33.1
Rwanda 180 156 41.5 1.3 .. 7.4 2.43 43.2 166 .. 43.2
Samoa 0 129 2.1 5.0 149.7 49.0 1.36 78.1 108 .. 6.5
San Marino 132 82 .. 33.4 6448.4 5419.6   .. ..  .. 1.7 ..
Sao Tome dan Princip 0 155 .. 4.8 51.3 25.8 5.11 .. 91 .. 3.1
Arab Saudi 187 142 0.8 27.5 215.8 126.1 2.40 92.9 33 .. 3.2
Senegal 151 146 4.1 2.8 39.4 102.7 1.02 69.8 136 33.1 9.1
Serbia  ..  .. .. 6.4 .. 94.6   .. 73.4 58 .. ..
Seychelles 0 131 1.1 5.8 .. 307.3 3.78 244.5 84 10.7 0.0
Sierra Leone 124 139 .. 2.2 .. 0.1   .. 59.4 130 27.0 2.3
Singapura 32 66 0.2 42.4 1045.4 7052.4 0.69 473.5 1 0.1 14.7
Rep. Slovakia 131 95 0.5 2.3 90.0 2912.6 1.06 176.0 90 0.0 66.8
Slovenia 132 92 0.3 8.4 1254.7 0.65 139.1 69 0.1 67.1
Kep. Solomon 123 130 .. 0.7 23.2 17.1   .. 102.2 74 .. 0.0
Somalia 192 165 .. 3.4 .. 0.4   .. ..  .. .. ..
Afrika Selatan 120 118 0.7 2.4 27.6 18.8 0.79 63.1 134 4.2 2.9
Spanyol 132 55 0.1 11.0 173.3 2775.7 0.60 58.4 47 0.0 64.7
Sri Lanka 114 156 2.4 1.9 27.9 25.1 2.11 74.8 60 14.6 0.6
St. Kitts dan Nevis 92 120 0.2 9.3 571.6 42.5     .. 113.5 22 31.3 15.5
St. Lucia 130 121 0.5 5.3 217.9 94.9   .. 117.6 88 .. 22.8
St. Vincent dan Granada 122 124 0.6 8.7 288.5 25.0 3.97 125.0 75 .. 33.8
Sudan 190 166 .. 1.8 12.2 5.4 39.18 42.8 143 .. 5.2
Suriname 171 137 .. 1.2 276.7 439.3 1.33 76.3 86 .. 4.4
Swaziland 137 138 0.3 4.0 47.5 0.9 2.97 167.5 146 47.7 80.0
Swedia 132 54 0.2 12.4 17468.5 0.41 94.5 6 .. 25.9
Swiss 119 57 0.2 22.3 664.8 9609.1 0.32 89.0 37 1.1 61.4
Siria 160 163 .. 5.2 44.0 8.0 4.81 75.0 127 .. 16.0
Taiwan, Cina  ..  .. .. .. 292.3 6569.5 0.51 134.0 29 .. 10.8
Tajikistan  ..  .. 13.4 4.7 10.4 0.3 7.84 80.7 176 11.1 ..
Tanzania 35 142 13.4 2.1 1.4 0.4 3.17 55.1 100 .. 8.5
Thailand 136 146 1.0 1.6 14.1 156.2 0.67 143.5 50 6.2 7.5
Timor-Leste  ..  .. .. 0.6 .. ..   .. .. 78 .. ..
Togo 0 148 .. 3.0 21.5 15.6 3.98 83.9 81 .. 28.1
Tonga 142 135 2.4 1.1 .. 20.1 1.09 54.3 44 .. 0.0
Trinidad dan Tobago 47 119 0.3 2.9 375.7 370.2 2.19 108.0 49 4.8 10.3
Tunisia 126 142 1.1 0.4 72.6 126.4 2.28 108.7 28 6.2 26.3
Turki 118 126 8.9 1.8 27.1 630.7 2.40 64.1 56 1.1 9.3
Turkmenistan 174 148 .. 4.6 6.0 15.7   .. 126.2  .. .. ..
Uganda 0 145 .. 1.8 3.1 4.4 3.21 44.4 141 20.5 26.1
Ukraina 181 139 2.7 14.5 56.6 17.3 1.65 97.3 120 4.3 40.6
United Emirat Arab 155 136 .. 70.9 .. 2371.4 1.73 170.6 24 .. ..
Inggris 104 55 0.2 9.0 262.2 13062.0 0.77 61.6 27 .. 55.2
Amerika Serikat 158 52 0.2 12.9 279.5 3306.6   .. 26.8 15 1.1 30.7
Uruguay 134 98 .. 2.5 120.7 484.0 0.52 60.2 125 5.1 36.2
Uzbekistan 184 148 .. 4.8 12.4 8.7 13.95 63.4 165 .. ..
Vanuatu 106 137 3.4 0.5 .. 23.2 7.45 100.3 142 .. 0.0
Venezuela 131 95 0.5 3.8 23.1 50.3 0.84 57.6 156 4.9 14.6
Vietnam 185 160 2.3 0.0 8.4 84.1 1.95 150.3 63 .. 11.7
Kep. Virgin  (A.S.)  ..  .. .. 33.7 .. 414.0   .. ..  .. .. 0.0
Tepi Barat dan Gaza   ..   .. .. 46.3 65.7 198.7 1.17 85.4 77 ..
Yaman 145 161 .. 1.3 12.0 0.3 2.39 79.4 128 .. 7.6
Zambia 18 142 3.7 2.4 6.9 10.9 1.41 67.8 160 9.0 14.1
Zimbabwe 117 141 .. 3.9 24.9 4.2 4.36 129.8 169 .. 53.9

a. Data are for the latest year available in the period shown.
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Tabel A5 Indikator-indikator lain

Ekonomi

Karakteristik wilayah Geografi dan penduduk

plain
(% dari 

daratan)

dataran 
rendah
(% dari 

daratan)

dataran tinggi
(% dari 

daratan)

perbukitan
(% dari 

daratan)

pegunungan
(% dari 

daratan)

Jumlah penduduk 
yang bertempat 
tinggal kurang 
dari 25 km dari 

perbatasan 
internasional

(%)

Jumlah penduduk 
yang bertempat 
tinggal kurang 
dari 75 km dari 

perbatasan 
internasional

(%)

Jumlah penduduk 
yang bertempat 

tinggal kurang dari 
25 km dari garis 

pantai
(%)

Jumlah penduduk 
yang bertempat 

tinggal kurang dari 
75 km dari garis 

pantai
(%)

2007 2007 2007 2007 2007 2000 2000 2000 2000
Afghanistan 0.9 0.0 8.7 0.3 90.1 11.2 37.1 0.0 0.0
Albania 0.0 0.4 0.0 33.6 66.0 29.2 83.2 41.9 87.2
Aljazair 12.4 4.2 51.7 5.1 26.6 3.3 13.0 35.8 63.4
Samoa Amerika 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Andorra 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Angola 16.9 3.0 47.0 6.0 27.1 5.2 11.5 23.0 26.9
Antigua dan Barbuda 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Argentina 33.0 9.4 8.7 11.0 37.9 5.0 10.4 33.3 42.8
Armenia 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 70.5 100.0 0.0 0.0
Aruba 35.4 64.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Australia 29.7 23.3 33.5 8.8 4.8 0.0 0.0 69.1 87.5
Austria 0.0 0.2 0.0 26.7 73.1 38.7 97.4 0.0 0.0
Azerbaijan 0.7 31.2 0.0 5.6 62.5 26.9 61.9 0.0 0.0
Kep. Bahama 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Bahrain 57.3 42.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Bangladesh 67.1 20.3 0.0 10.8 1.8 28.2 78.8 25.3 48.1
Barbados 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Belarusia 37.8 58.7 3.5 0.0 0.0 18.3 53.5 0.0 0.0
Belgia 19.2 45.5 0.0 35.3 0.0 53.4 100.0 18.1 69.9
Belize 1.4 51.5 7.7 39.5 0.0 37.9 94.2 57.9 94.4
Benin 13.3 15.5 65.2 6.0 0.0 42.7 96.0 27.7 46.0
Bermuda 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Bhutan 0.0 0.4 0.0 16.2 83.4 54.8 99.9 0.0 0.0
Bolivia 26.3 8.4 14.8 13.1 37.3 5.0 22.5 0.0 0.0
Bosnia dan Herzegovina 0.0 6.0 0.0 23.0 71.0 40.5 90.1 0.8 12.4
Botswana 49.4 0.0 48.5 0.0 2.1 34.2 66.2 0.0 0.0
Brazil 21.1 20.8 37.6 8.0 12.5 1.0 2.4 25.4 46.5
Brunei Darussalam 0.3 75.7 0.0 0.0 23.9 98.9 100.0 80.8 99.3
Bulgaria 0.0 21.9 0.0 45.4 32.7 19.1 80.5 9.4 15.8
Burkina Faso 34.4 0.1 65.6 0.0 0.0 14.4 42.2 0.0 0.0
Burundi 0.0 0.0 15.9 0.0 84.1 60.9 100.0 0.0 0.0
Kambodia 6.5 74.3 0.0 17.9 1.4 18.1 57.0 4.9 12.1
Kamerun 2.2 2.0 44.7 20.7 30.4 17.5 40.2 15.8 20.8
Kanada 6.7 20.8 27.9 21.3 23.2 17.6 61.8 20.6 23.1
Cape Verde 0.7 40.9 0.0 31.7 26.8 0.0 0.0 100.0 100.0
Kep. Cayman 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Republik Afrika Tengah 17.6 0.0 78.5 0.0 3.9 31.4 58.5 0.0 0.0
Cad 35.9 0.0 42.4 3.7 18.0 23.6 51.5 0.0 0.0
Kep. Channel 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Cile 0.0 9.0 0.0 26.9 64.1 3.3 48.9 26.2 53.1
Cina 3.9 10.2 8.9 12.7 64.2 1.1 3.7 11.6 21.8
Kolombia 24.0 23.1 9.7 12.5 30.7 4.7 11.1 11.5 24.9
Kep. Comoro 0.0 0.0 12.4 26.2 61.4 0.0 0.0 100.0 100.0
Rep. Dem. Kongo 17.1 0.3 61.1 1.0 20.5 24.9 46.5 0.6 1.8
Rep. Kongo 29.1 1.2 58.6 8.2 2.8 50.5 91.8 19.8 21.5
Kosta Rika 0.0 1.9 0.0 62.0 36.1 8.2 29.4 22.1 97.7
Pantai Gading 0.0 0.1 0.1 72.9 27.0 11.3 30.0 26.0 33.7
Kroasia 6.8 25.3 60.8 6.4 0.6 68.1 98.1 31.2 36.3
Kuba 0.0 41.3 0.0 25.7 32.9 1.3 11.4 63.5 100.0
Siprus 5.8 80.1 0.0 14.2 0.0 0.0 0.0 90.1 100.0
Republik Cheska 0.0 44.1 0.0 55.9 0.0 38.3 88.0 0.0 0.0
Denmark 30.1 69.9 0.0 0.0 0.0 2.0 9.1 94.8 100.0
Djibouti 0.0 18.6 0.0 30.0 51.4 86.3 100.0 79.8 99.1
Dominika 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Republik Dominika 0.1 31.2 0.0 33.2 35.5 3.7 17.3 61.2 96.7
Ekuador 7.4 6.1 9.7 28.1 48.7 5.2 15.8 33.7 49.0
Mesir 5.7 27.8 41.4 16.4 8.7 0.2 0.5 16.4 36.9
El Salvador 0.0 1.1 0.0 52.5 46.4 25.4 96.7 26.7 94.7
Guinea Ekuatorial 0.0 20.6 18.6 7.7 53.1 35.6 77.9 41.3 59.5
Eritrea 0.1 11.6 0.0 14.6 73.8 16.7 56.2 11.1 51.8
Estonia 39.8 60.2 0.0 0.0 0.0 13.7 48.1 64.4 78.5
Etiopia 0.7 0.3 14.1 4.8 80.1 3.0 9.1 0.0 0.0
Kep. Faeroe 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Fiji 0.0 43.2 0.0 56.8 0.0 0.0 0.0 88.3 100.0
Finlandia 2.0 71.7 6.3 19.2 0.8 4.7 14.2 48.1 67.4
Prancis 3.9 41.0 3.0 30.1 21.9 12.0 23.2 20.8 36.2
Polinesia Prancis 0.0 9.2 6.2 84.5 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Gabon 5.2 21.3 52.0 15.7 5.7 13.2 32.7 44.9 53.0
Gambia 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.2 100.0 74.2 85.7
Georgia 0.0 0.0 0.0 6.9 93.0 21.8 91.7 15.2 28.1
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Tabel A5 Indikator-indikator lain (lanjutan)

Ekonomi

Karakteristik wilayah Geografi dan penduduk

plain
(% dari 

daratan)

dataran 
rendah
(% dari 

daratan)

dataran tinggi
(% dari 

daratan)

perbukitan
(% dari 

daratan)

pegunungan
(% dari 

daratan)

Jumlah penduduk 
yang bertempat 
tinggal kurang 
dari 25 km dari 

perbatasan 
internasional

(%)

Jumlah penduduk 
yang bertempat 
tinggal kurang 
dari 75 km dari 

perbatasan 
internasional

(%)

Jumlah penduduk 
yang bertempat 

tinggal kurang dari 
25 km dari garis 

pantai
(%)

Jumlah penduduk 
yang bertempat 

tinggal kurang dari 
75 km dari garis 

pantai
(%)

2007 2007 2007 2007 2007 2000 2000 2000 2000
Jerman 3.1 45.2 4.6 34.3 12.8 15.2 52.0 7.3 12.6
Ghana 15.2 41.8 24.0 19.0 0.0 14.7 33.3 25.9 39.9
Yunani 0.0 7.4 0.0 50.6 41.9 7.1 27.2 81.4 96.4
Greenland 0.3 3.0 33.6 8.1 54.9 0.0 0.0 100.0 100.0
Grenada 0.2 99.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Guam 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Guatemala 0.3 19.1 7.6 22.8 50.2 18.0 57.2 5.6 28.5
Guinea 5.9 11.9 23.7 20.9 37.6 25.0 63.3 19.0 26.4
Guinea-Bissau 71.9 24.6 0.0 3.5 0.0 26.0 96.5 60.9 86.5
Guyana 9.7 49.6 16.8 18.7 5.1 10.2 23.3 56.9 81.5
Haiti 0.0 0.8 0.0 67.1 32.2 16.3 63.3 80.9 99.8
Honduras 2.1 12.4 0.0 40.0 45.4 19.8 77.6 22.0 46.1
Hong Kong, China 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 49.4 100.0 100.0 100.0
Hongaria 15.8 66.6 0.0 16.4 1.2 30.5 91.4 0.0 0.0
Islandia 0.0 9.6 0.0 43.2 47.2 0.0 0.0 99.2 100.0
India 13.2 17.8 27.4 22.8 18.7 5.6 16.1 10.3 19.7
Indonesia 13.3 30.5 0.1 32.3 23.8 0.1 0.7 52.2 90.4
Iran 1.1 4.3 0.3 4.9 89.4 6.0 21.3 2.2 5.5
Irak 19.2 27.2 35.1 12.0 6.4 9.2 28.7 0.7 5.1
Irlandia 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 7.5 31.4 73.4 98.0
Isle of Man 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Israel 0.0 31.1 0.0 49.1 19.8 90.6 100.0 66.4 95.2
Italia 0.0 14.5 0.0 49.8 35.7 6.8 28.4 45.2 68.3
Jamaika 0.0 23.3 0.0 76.7 0.0 0.0 0.0 91.3 100.0
Jepang 0.1 17.3 0.0 64.6 18.0 0.0 0.0 69.3 95.3
Yordania 0.0 0.0 53.3 9.8 36.9 33.6 100.0 1.5 1.8
Kazakhtan 22.7 22.4 27.4 7.9 19.6 14.2 45.8 0.0 0.0
Kenya 9.4 10.3 10.7 3.3 66.4 8.5 32.0 6.1 7.5
Kiribati 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Korea Utara 0.0 19.4 0.0 34.5 46.1 12.8 28.9 43.9 89.2
Korea Selatan 0.0 35.2 0.0 52.5 12.3 1.3 37.3 62.3 70.7
Kuwait 7.9 70.9 21.2 0.0 0.0 13.7 100.0 88.5 97.7
Kirghizia 0.0 0.0 0.2 0.0 99.8 55.3 94.9 0.0 0.0
Laos 0.0 11.0 0.0 25.3 63.7 49.0 91.3 0.0 0.0
Latvia 8.5 91.5 0.0 0.0 0.0 19.4 94.3 50.0 73.5
Lebanon 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 35.0 100.0 84.3 100.0
Lesotho 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 60.5 100.0 0.0 0.0
Liberia 2.1 45.9 31.8 17.1 3.2 28.2 55.2 39.7 54.7
Libya 23.5 11.4 52.8 2.6 9.7 1.2 4.8 73.6 86.5
Liechtenstein 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Lithuania 3.5 96.5 0.0 0.0 0.0 28.7 87.1 9.1 14.8
Luksemburg 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Makao, Cina 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Makedonia 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 67.5 100.0 0.0 0.0
Madagaskar 0.3 20.2 3.8 31.0 44.7 0.0 0.0 23.2 45.0
Malawi 0.0 0.3 0.0 6.0 93.7 34.3 98.8 0.0 0.0
Malaysia 2.9 48.2 0.0 29.5 19.5 8.2 25.1 59.0 95.6
Maladewa 99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Mali 59.3 2.4 36.6 1.8 0.0 12.6 38.1 0.0 0.0
Malta 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Kep. Marshall 96.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Mauritania 56.0 13.4 29.6 1.1 0.0 22.4 46.8 27.0 32.6
Mauritius 0.0 5.3 0.0 94.2 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Mayotte 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Meksiko 5.1 12.9 5.4 14.7 62.0 5.8 8.0 11.2 23.5
Mikronesia 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Moldova 0.0 85.4 14.6 0.0 0.0 52.7 100.0 0.0 0.0
Monako 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Mongolia 0.0 0.0 14.3 0.0 85.7 5.8 18.1 0.0 0.0
Montenegro 0.0 0.0 0.0 1.3 98.7
Maroko 1.3 4.8 6.7 17.8 69.5 4.6 13.2 39.5 59.7
Mozambik 6.5 30.2 6.6 28.4 28.3 8.9 34.6 32.7 52.1
Myanmar 2.8 18.8 0.0 31.7 46.6 3.5 15.2 26.0 42.7
Namibia 22.4 0.9 26.4 3.0 47.4 26.8 54.1 6.0 6.7
Nepal 0.0 5.5 0.0 19.5 75.0 44.1 95.2 0.0 0.0
Belanda 40.0 58.3 0.0 1.8 0.0 33.2 85.6 53.8 88.6
Antilles Belanda 74.1 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Kaledonia Baru 10.9 4.7 0.0 84.5 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Selandia Baru 0.0 19.1 0.0 28.3 52.6 0.0 0.0 87.0 98.3
Nikaragua 7.9 53.2 0.0 23.5 15.4 10.6 39.1 17.3 63.2
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Tabel A5 Indikator-indikator lain (lanjutan)

Ekonomi

Karakteristik wilayah Geografi dan penduduk

plain
(% dari 

daratan)

dataran 
rendah
(% dari 

daratan)

dataran tinggi
(% dari 

daratan)

perbukitan
(% dari 

daratan)

pegunungan
(% dari 

daratan)

Jumlah penduduk 
yang bertempat 
tinggal kurang 
dari 25 km dari 

perbatasan 
internasional

(%)

Jumlah penduduk 
yang bertempat 
tinggal kurang 
dari 75 km dari 

perbatasan 
internasional

(%)

Jumlah penduduk 
yang bertempat 

tinggal kurang dari 
25 km dari garis 

pantai
(%)

Jumlah penduduk 
yang bertempat 

tinggal kurang dari 
75 km dari garis 

pantai
(%)

2007 2007 2007 2007 2007 2000 2000 2000 2000
Niger 50.2 0.0 41.8 0.0 7.9 21.5 55.5 0.0 0.0
Nigeria 16.1 21.8 35.4 17.5 9.2 5.3 24.4 12.3 20.9
Kep. Mariana Utara 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Norway 0.0 9.8 0.0 42.7 47.5 5.2 48.7 82.3 92.4
Oman 31.3 17.9 14.4 20.0 16.3 4.7 15.1 66.5 81.5
Pakistan 21.9 10.2 0.9 15.6 51.4 13.8 42.2 7.1 8.3
Palau 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Panama 0.2 30.8 0.0 53.6 15.4 8.6 17.2 78.8 100.0
Papua Nugini 13.1 17.1 0.0 25.9 43.9 1.0 3.4 35.8 53.3
Paraguay 51.3 22.3 23.6 2.8 0.0 53.0 73.1 0.0 0.0
Peru 24.5 4.2 8.5 11.0 51.9 2.5 11.8 39.0 50.4
Filipina 0.1 26.4 0.0 56.4 17.0 0.0 0.0 78.3 98.9
Polandia 10.8 63.5 12.2 10.4 3.2 12.8 44.0 5.9 11.2
Portugal 0.0 37.4 0.0 36.4 26.2 6.4 32.4 65.1 89.8
Puerto Riko 0.0 38.9 0.0 61.1 0.0 0.0 0.0 94.1 100.0
Qatar 79.2 20.8 0.0 0.0 0.0 0.4 18.6 94.0 100.0
Rumania 0.9 37.9 0.6 21.5 39.1 20.1 61.5 3.4 5.1
Rusia 10.0 36.0 6.4 22.1 25.5 3.5 13.0 8.0 10.7
Rwanda 0.0 0.0 15.5 0.0 84.5 57.8 100.0 0.0 0.0
Samoa 0.0 8.0 0.0 92.0 0.0 0.0 0.0
San Marino 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Sao Tome dan Princip 0.0 0.6 31.2 35.9 32.3 0.0 0.0 100.0 100.0
Arab Saudi 0.0 16.4 0.0 83.6 0.0 2.8 9.0 27.0 38.3
Senegal 19.7 5.2 48.0 3.4 23.6 20.2 39.9 48.6 74.4
Serbia 84.2 10.0 2.2 3.6 0.0 .. .. .. ..
Seychelles 1.4 18.8 0.0 39.3 40.5 0.0 0.0 100.0 100.0
Sierra Leone 35.4 64.6 0.0 0.0 0.0 15.0 68.1 35.0 55.3
Singapura 0.2 53.3 2.8 43.7 0.0  .. .. 100.0 100.0
Republik Slovakia 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 57.0 100.0 0.0 0.0
Slovenia 0.0 5.2 0.0 67.5 27.2 68.4 100.0 4.3 14.0
Kep. Solomon 0.0 0.0 0.0 49.4 50.6 0.0 0.0 100.0 100.0
Somalia 0.1 51.4 0.0 48.4 0.0 8.0 25.2 30.5 52.7
Afrika Selatan 13.1 19.2 36.1 11.6 20.1 5.0 14.8 23.4 35.9
Spanyol 1.8 3.7 29.1 7.4 58.0 4.7 15.3 48.1 63.5
Sri Lanka 0.0 2.8 3.7 31.6 61.8 0.0 0.0 47.3 88.0
St. Kitts dan Nevis 20.3 43.6 0.0 36.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
St. Lucia 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
St. Vincent dan
Granada

0.0 71.5 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Sudan 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 5.9 14.2 1.8 2.6
Suriname 29.7 0.3 51.1 3.1 15.9 3.4 14.1 86.8 97.3
Swaziland 9.5 65.2 16.8 8.5 0.0 60.5 100.0 0.0 0.0
Sweden 0.0 5.3 0.0 8.0 86.7 1.0 7.1 63.9 82.9
Switzerland 2.3 37.8 4.4 34.4 21.1 63.8 100.0 0.0 0.0
Siria 0.0 0.0 0.0 0.5 99.5 25.3 85.8 11.3 28.5
Taiwan, Cina 0.0 5.1 0.0 12.6 82.3 0.0 0.0 71.4 100.0
Tajikistan 0.0 0.0 0.3 0.7 99.0 49.9 96.2 0.0 0.0
Tanzania 1.5 5.1 29.2 7.2 57.1 10.9 32.3 13.6 17.3
Thailand 5.0 41.1 2.3 38.4 13.2 10.5 34.4 18.2 37.6
Timor-Leste .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Togo 0.0 58.2 14.8 27.0 0.0 72.5 100.0 26.8 38.6
Tonga 89.3 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Trinidad dan Tobago 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Tunisia 1.2 40.5 17.4 36.4 4.4 6.6 22.4 55.8 79.4
Turkey 0.0 4.3 0.6 9.1 86.0 4.2 12.7 37.8 52.7
Turkmenistan 36.5 34.6 11.1 8.1 9.7 27.4 54.9 0.0 0.0
Uganda 10.2 0.0 40.8 0.0 49.1 21.3 53.1 0.0 0.0
Ukraina 23.0 51.1 18.1 4.3 3.5 10.1 41.1 11.2 16.4
Uni Emirat Arab 29.8 50.7 0.0 19.5 0.0 23.3 83.7 54.8 84.4
Inggris 2.3 67.4 0.0 30.3 0.0 0.7 2.1 45.5 87.6
Amerika Serikat 12.6 13.1 24.6 12.8 36.9 3.1 6.9 28.9 41.4
Uruguay 17.4 82.5 0.0 0.0 0.0 10.7 17.5 65.7 77.4
Uzbekistan 23.5 27.2 12.4 17.6 19.4 55.8 86.6 0.0 0.0
Vanuatu 0.3 7.9 1.4 90.4 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Venezuela 11.0 31.9 4.0 27.2 25.9 3.7 9.8 35.4 64.8
Vietnam 8.4 25.3 0.0 30.5 35.9 9.9 44.7 42.0 73.2
Kep. Virgin (A.S.) 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Tepi Barat dan Gaza 0.0 10.1 0.0 89.9 0.0 100.0 100.0 34.8 66.3
Yaman 2.5 1.8 21.5 3.7 70.4 2.0 7.9 13.3 43.7
Zambia 20.3 0.0 46.4 0.0 33.3 22.7 52.6 0.0 0.0
Zimbabwe 2.2 0.0 35.9 0.0 61.9 11.7 28.8 0.0 0.0
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Indikator-indikator  Pembangunan 
Dunia Pilihan

Dalam edisi tahun ini, data pembangunan ditampilkan 
dalam lima tabel yang mempresentasikan data 
sosioekonomi komparatif termutakhir di lebih dari 130 
negara. Beberapa indikator mungkin berasal dari tahun-
tahun sebelumnya. Suatu tabel tambahan menampilkan 
indikator dasar dari 77 negara yang datanya kurang 
lengkap atau yang populasinya kurang dari 3 juta jiwa.
 Indikator yang ditampilkan di sini merupakan 
hasil seleksi lebih dari 800 indikator yang ada 
dalam Indikator-indikator Pembangunan Dunia 
2008. Diterbitkan tiap tahun, Indikator-indikator 
Pembangunan Dunia mencerminkan suatu pandangan 
yang komprehensif mengenai proses pembangunan. 
Bab enam WDI mengenali kontribusi dari berbagai 
macam faktor: kemajuan dalam Tujuan Pembangunan 
Milenium (Millenium Development Goal—MDG) dan 
pembangunan modal manusia, daya tahan lingkungan, 
kinerja makroekonomi, pembangunan sektor swasta dan 
iklim investasi, dan hubungan global yang memengaruhi 
lingkungan eksternal untuk pembangunan.
 Indikator-indikator Pembangunan Dunia dilengkapi 
dengan basis data yang diterbitkan secara terpisah yang 
memberikan akses kepada lebih dari 1.000 data tabel dan 
800 indikator seri-waktu untuk 222 negara dan wilayah. 
Basis data ini tersedia melalui langganan elektronik 
(WDI Online) atau dalam bentuk CD-ROM.

Sumber data dan metodologi
Data sosioekonomi dan lingkungan yang ditampilkan 
di sini diperoleh dari beberapa sumber: data primer 
dikumpulkan dari Bank Dunia, publikasi statistik 
negara anggota, institut riset, dan berbagai organisasi 
internasional seperti PBB dan agensi-agensi khususnya, 
Dana Moneter Internasional (IMF), dan OECD (lihat 
Sumber Data di bagian Catatan teknis untuk daftar 
lengkapnya). Kendati standar internasional terkait 
cakupan, definisi, dan klasifikasi bisa diterapkan 
pada sebagian besar statistik yang dilaporkan oleh 
negara dan agensi internasional tersebut, perbedaan 
dalam hal pembagian waktu dan reliabilitas secara 
tak terhindarkan muncul karena perbedaan dalam 
kapabilitas dan sumber-sumber daya yang dikerahkan 
untuk mengumpulkan dan memilah-milah data 
dasar. Untuk beberapa topik, sumber data yang saling 
tumpang-tindih perlu upaya peninjauan ulang oleh 
staf Bank Dunia guna memastikan bahwa data yang 
paling terpercayalah yang ditampilkan di sini. Dalam 
beberapa kasus, bila data yang tersedia dianggap terlalu 
lemah dan kurang bisa dipercaya atau tidak memenuhi 
standar-standar internasional, data tersebut tidak 
ditampilkan.
 Data yang dipresentasikan umumnya konsisten 
dengan yang ada dalam Indikator-indikator Pembangunan 
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Dunia 2008. Namun, apabila informasi baru muncul, 
data tersebut direvisi dan diperbarui. Perbedaan-
perbedaan yang muncul di antara keduanya bisa jadi juga 
mencerminkan revisi pada seri historis dan perubahan 
dalam metodologi. Dengan demikian, model data yang 
berbeda dapat dipublikasikan dalam edisi terbitan Bank 
Dunia yang berbeda. Para pembaca tidak disarankan 
untuk mengumpulkan data dari berbagai publikasi atau 
edisi yang berbeda dari satu sumber penerbitan yang sama. 
Data historis yang konsisten tersedia dalam CD-ROM 
World Development Indicators 2008 dan melalui WDI 
Online.
 Semua mata uang dolar yang dipakai di sini 
merupakan dolar AS, kecuali dinyatakan lain. Berbagai 
metode yang dipakai untuk mengonversi mata uang 
nasional dideskripsikan dalam Catatan teknis.
 Oleh karena bidang usaha utama Bank Dunia adalah 
menyediakan pinjaman dan memberikan masukan 
kebijakan bagi para anggotanya yang berpendapatan 
rendah dan menengah, isu yang tercakup dalam tabel-
tabel berikut terutama berfokus pada negara-negara 
tersebut. Bila tersedia, informasi mengenai negara-negara 
dengan tingkat pendapatan tinggi juga ditampilkan 
sebagai pembanding. Pembaca boleh pula mengacu pada 
berbagai publikasi statistik nasional serta publikasi dari 
OECD dan Uni Eropa untuk mendapatkan informasi yang 
lebih menyeluruh mengenai negara-negara berpendapatan 
tinggi tersebut.

Klasifikasi perekonomian dan ringkasan
Ringkasan yang ada di bagian bawah tabel menampilkan 
pengklasifikasian negara-negara berdasarkan pendapatan 
per kapita dan kawasan. Pendapatan Nasional Bruto 
(PNB) per kapita digunakan untuk menentukan klasifikasi 
pendapatan berikut: pendapatan rendah, $935 atau kurang 
pada 2007; pendapatan menengah, $936 sampai $11.455; 
pendapatan tinggi, $11.456 dan lebih. Pembagian lebih 
jauh pada PNB per kapita $3.595 dibuat antara negara 
berpendapatan menengah ke bawah dan menengah ke 
atas. Klasifikasi negara berdasarkan pendapatan per kapita 
dibuat per tahun, sehingga komposisi negara dari setiap 
kelompok pendapatan bisa berubah pula per tahun. Bila 

perubahan dalam klasifikasi muncul berdasarkan estimasi 
paling mutakhir, agregat yang berdasarkan pada klasifikasi 
pendapatan baru dihitung ulang untuk seluruh kurun 
waktu sebelumnya guna memastikan bahwa data historis 
tetap terjaga. Lihat tabel klasifikasi perekonomian negara di 
bagian akhir volume ini untuk memperoleh daftar tentang 
negara-negara di setiap kelompok pendapatan (termasuk 
negara dengan jumlah penduduk di bawah 3 juta jiwa).
 Ringkasan bisa dalam bentuk total (ditandai dengan 
t jika agregatnya mencakup estimasi dari data yang hilang 
dan negara yang tidak melaporkan, atau dengan s untuk 
jumlah dari data yang tersedia), rata-rata yang dibulatkan 
(w), atau nilai median (m). Data negara-negara yang tidak 
termasuk dalam tabel utama (yang ditampilkan dalam 
Tabel 5) dimasukkan di dalam ringkasan, bila datanya 
memang tersedia, atau dengan mengasumsikan bahwa 
mereka mengikuti tren negara-negara yang memberikan 
laporannya. Hal ini memberi ukuran teragregasi yang 
lebih konsisten dengan cara menstandardisasi cakupan 
negara untuk setiap periode yang ditunjukkan. Namun 
demikian, bila informasi yang hilang adalah untuk 
estimasi yang ketiga atau keseluruhan, kelompok tersebut 
akan dilaporkan sebagai tidak tersedia. Bagian Metode 
statistik dalam Catatan teknis memberi informasi lebih 
jauh menyangkut metode agregasi. Pembulatan yang 
dipakai untuk menyusun agregat disenaraikan dalam 
catatan teknis untuk setiap tabel.

Istilah dan cakupan negara
Istilah negara tidak mengimplikasikan kemerdekaan 
politik, tetapi lebih mengacu pada suatu teritori di mana 
otoritasnya melaporkan statistik sosial atau ekonomi 
tersendiri. Data di sini menampilkan negara-negara 
sebagaimana keadaannya pada 2007, dan data historis 
direvisi guna mencerminkan situasi politik terbaru. Di 
dalam tabel-tabel nanti, pengecualian akan disampaikan. 
Kecuali dinyatakan lain, data untuk Cina tidak mencakup 
data untuk Hong Kong, Cina; Makao, Cina; atau Taiwan, 
Cina. Data untuk Indonesia sampai 1999 mencakup 
Timur-Leste, kecuali dinyatakan lain. Montenegro 
menyatakan kemerdekaannya dari Serbia pada 3 Juni 
2006. Bila tersedia, data untuk setiap negara ditampilkan 
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secara terpisah. Akan tetapi, beberapa indikator untuk 
Serbia terus memasukkan data untuk Montenegro selama 
2005; data-data ini ditulis di catatan kaki pada tabel. Selain 
itu, data dari 1999 dan seterusnya untuk Serbia dalam 
kebanyakan indikator tidak mencakup data untuk Kosovo, 
sebuah teritori di dalam Serbia yang saat ini berada di 
bawah administrasi internasional sesuai Resolusi Dewan 
Keamanan PBB 1244 (1999); setiap pengecualian akan 
disebutkan.

Catatan teknis
Oleh karena kualitas data dan perbandingan antarnegara 
sering kali problematis, pembaca disarankan untuk melihat 
Catatan teknis, tabel Klasifikasi Negara berdasarkan 

Kawasan dan Pendapatan, dan catatan kaki di setiap tabel. 
Untuk dokumentasi yang lebih ekstensif, lihat Indikator-
indikator Pembangunan Dunia 2008.
 Pembaca dapat memperoleh lebih banyak informasi 
dalam WDI 2008, dan pesanan dapat dilakukan secara 
online, melalui pesawat telepon, atau faks berikut:
 Untuk informasi lebih lanjut dan memesan secara 
online: http://www.world-bank.org/data/wdi2006/index.
htm.
 Untuk memesan lewat pesawat telepon: 1-800-645-
7247 atau 703-661-1580; Faks 703-661-1501.
 Untuk memesan melalui pos: The World Bank, P.O. 
Box 960, Herndon, VA 20172-0960, U.S.A.
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Klasifikasi status ekonomi berdasarkan kawasan dan pendapatan, tahun fiskal 2009

Tabel ini mengklasifikasikan semua negara anggota Bank Dunia dan negara-negara lain dengan populasi lebih dari 30.000. Negara-negara dibagi berdasarkan kelompok pendapatan menurut GNI 2007 per 
kapita, dihitung menggunakan metode Atlas Bank Dunia. Kelompok-kelompok tersebut adalah pendapatan rendah (LIC), $935 atau lebih; pendapatan menengah ke bawah (LMC), $936-3.705; pendapatan 
menengah ke atas (UMC), $3.706-11.455; dan pendapatan tinggi, $11.456 atau lebih.
Sumber: data Bank Dunia.

Classification of economies by region and income, FY2009

Asia Timur dan Pasifik
Samoa Amerika
Kambodia
Cina
Fiji
Indonesia
Kiribati
Korea Utara
Laos
Malaysia
Kep. Marshall
Mikronesia
Mongolia
Myanmar
Palau
Papua Nugini
Filipina
Samoa
Kep. Solomon
Thailand
Timor-Leste
Tonga
Vanuatu
Vietnam

UMC
LIC
LMC
UMC
LMC
LMC
LIC
LIC
UMC
LMC
LMC
LMC
LIC
UMC
LIC
LMC
LMC
LIC
LMC
LMC
LMC
LMC
LIC

Amerika Latin  dan Karibia
Argentina
Belize
Bolivia
Brazil
Cile
Kolombia
Kosta Rika
Kuba
Dominika
Republik Dominika
Ekuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaika
Meksiko
Nikaragua
Panama
Paraguay
Peru
St. Kitts dan Nevis
St. Lucia
St. Vincent dan Granada
Suriname
Uruguay
Venezuela

UMC
UMC
LMC
UMC
UMC
LMC
UMC
UMC
UMC
LMC
LMC
LMC
UMC
LMC
LMC
LIC
LMC
UMC
UMC
LMC
UMC
LMC
LMC
UMC
UMC
UMC
UMC
UMC
UMC

Asia Selatan
Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
India
Maladewa
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

LIC
LIC
LMC
LMC
LMC
LIC
LIC
LMC

Negara OECD Berpendapatan Tinggi
Australia
Austria
Belgia
Kanada
Republik Cheska
Denmark
Finlandia
Prancis
Jerman
Yunani
Hongaria
Islandia
Irlandia
Italia
Jepang
Korea Selatan
Luksemburg
Belanda
Selandia Baru
Norwegia
Portugal
Republik Slovakia
Spanyol
Swedia
Switzerland
Inggris
Amerika Serikat

Africa Sub-Sahara
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Kamerun
Cape Verde
Republik Afrika Tengah
Cad
Kep. Komoro
Rep. Dem. Kongo
Rep. Kongo
Pantai Gading
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagaskar
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mozambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé dan Príncip
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Afrika Selatan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe

LMC
LIC
UMC
LIC
LIC
LMC
LMC
LIC
LIC
LIC
LIC
LMC
LIC
LIC
LIC
UMC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LMC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
UMC
UMC
LIC
LMC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
UMC
LIC
LIC
UMC
LMC
LMC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC

Eropa dan Asia Tengah
Albania
Armenia
Azerbaijan
Belarusia
Bosnia dan Herzegovina
Bulgaria
Kroasia
Georgia
Kazakhtan
Kirghizia
Latvia
Lithuania
Makedonia
Moldova
Montenegro
Polandia
Rumania
Rusia
Serbia
Tajikistan
Turki
Turkmenistan
Ukraina
Uzbekistan

LMC
LMC
LMC
UMC
LMC
UMC
UMC
LMC
UMC
LIC
UMC
UMC
LMC
LMC
UMC
UMC
UMC
UMC
UMC
LIC
UMC
LMC
LMC
LIC

Negara Berpendapatan Tinggi yang lain

Andorra
Antigua dan Barbuda
Aruba
Kep. Bahama
Bahrain
Barbados
Bermuda
Brunei Darussalam
Kep. Cayman
Kep. Channel
Siprus
Guinea Ekuatorial
Estonia
Kep. Faeroe
Polinesia Prancis
Greenland
Guam
Hong Kong, Cina
Isle of Man
Israel
Kuwait
Liechtenstein
Makao, Cina
Malta
Monako
Antilles Belanda
Kaledonia Baru
Kep. Mariana Utara
Oman
Puerto Riko
Qatar
San Marino
Arab Saudi
Singapura
Slovenia
Taiwan, Cina
Trinidad dan Tobago
Uni Emirat Arab
Kep. Virgin (A.S.)

Timur Tengah dan Afrika Utara
Aljazair
Djibouti
Mesir
Iran
Irak
Yordania
Lebanon
Libya
Maroko
Siria
Tunisia
Tepi Barat dan Gaza
Yaman

LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
UMC
UMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LIC

This table classi? es all World Bank member economies and all other economies with populations of more than 30,000. Economies are divided among income groups according to
2007 GNI per capita, calculated using the World Bank Atlas method. The groups are low income (LIC), $935 or less; lower middle income (LMC), $936-3,705; upper middle income
(UMC), $3,706-11,455; and high income, $11,456 or more.
Source: World Bank data.
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Klasifikasi status ekonomi berdasarkan kawasan dan pendapatan, tahun fiskal 2009 Tabel 1. Indikator-indikator penting pembangunan

Populasi

% komposisi 
umur pen-
duduk usia 

0–14

PNBa PPP PNBb

PDB per 
kapita, % 
pertum-
buhan

Tingkat harapan 
hidup saat kelahiran

% tingkat 
melek 
huruf 

dewasa 
usia 15 

tahun dan 
lebih

Emisi karbon 
dioksida per 

kapita 
metrik tonJuta

Rata-rata 
pertum-
buhan 

tahunan 
(%)

Kepadatan 
penduduk 
per km2 Miliar ($)

$ per 
kapita Miliar ($)

$ per 
kapita Laki-laki

Perem-
puan

2007 2000–07 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006–07 2006 2006 2005 2004
Afganistan    ..   ..   ..  .. 10.1 ..c 27.2d ..d   ..  ..  ..   .. 0.0
Albania 3 0.5 116 25 10.5 3,290 20.9 6,580 5.7 73 80 99 1.2
Aljazair 34 1.5 14 28 122.5 3,620 258.8d 7,640d 1.6 71 73 70 6.0
Angola 17 2.9 14 46 43.6 2,560 74.9 4,400 20.1 41 44 67 0.5
Argentina 40 1.0 14 26 238.9 6,050 513.0 12,990 7.6 71 79 97 3.7
Armenia 3 -0.4 106 19 7.9 2,640 17.7 5,900 14.0 68 75 99 1.2
Australia 21 1.3 3 19 755.8 35,960 700.6 33,340 2.9 79 83   .. 16.2
Austria 8 0.5 101 15 355.1 42,700 316.8 38,090 3.0 77 83   .. 8.5
Azerbaijan 9 0.9 104 23 21.9 2,550 54.6 6,370 18.0 70 75   .. 3.8
Bangladesh 159 1.8 1,218 34 75.1 470 212.7 1,340 4.8 63 65 47 0.3
Belarusia 10 -0.4 47 15 40.9 4,220 104.2 10,740 8.5 63 74   .. 6.6
Belgia 11 0.5 352 17 432.5 40,710 373.1 35,110 2.1 77 82   .. 9.7
Benin 9 3.2 82 44 5.1 570 11.9 1,310 1.5 55 57 35 0.3
Bolivia 10 1.9 9 37 12.0 1,260 39.4 4,140 2.8 63 67 87 0.8
Bosnia dan Herzegovina 4 0.3 74 17 14.3 3,790 28.6 7,280 6.8 72 77 97 4.0
Brasil 192 1.4 23 27 1,133.0 5,910 1,795.7 9,370 4.2 69 76 89 1.8
Bulgaria 8 -0.8 70 13 35.1 4,590 85.4 11,180 6.9 69 76 98 5.5
Burkina Faso 15 3.1 54 46 6.4 430 16.5 1,120 1.0 50 53 24 0.1
Burundi 8 3.5 331 44 0.9 110 2.8 330 -0.3 48 50 59 0.0
Kambodia 14 1.8 82 36 7.9 540 24.5 1,690 8.4 57 61 74 0.0
Kamerun 19 2.2 40 41 19.5 1,050 39.2 2,120 1.3 50 51 68 0.2
Kanada 33 1.0 4 17 1,300.0 39,420 1,164.2 35,310 1.7 78 83   .. 20.0
Republik Afika Tengah 4 1.7 7 42 1.7 380 3.2 740 2.3 43 46 49 0.1
Cad 11 3.4 9 46 5.8 540 13.8 1,280 -2.1 49 52 26 0.0
Cile 17 1.1 22 24 138.6 8,350 209.0 12,590 4.1 75 81 96 3.9
Cina 1,320 0.6 142 21 3,120.9 2,360 7,083.5 5,370 11.2 70 74 91 3.9
  Hong Kong, Cina 7 0.5 6,647 14 218.9 31,610 305.1 44,050 5.3 79 85   .. 5.5
Kolombia 46 1.4 42 29 149.9 3,250 306.2 6,640 6.2 69 76 93 1.2
Rep. Dem. Kongo 62 3.0 28 47 8.6 140 17.9 290 3.5 45 47 67 0.0
Rep. Kongo 4 2.3 11 42 5.8 1,540 10.4 2,750 -3.6 54 56 85 1.0
Kosta Rika 4 1.8 87 27 24.8 5,560 47.7d 10,700d 4.8 76 81 95 1.5
Pantai Gading 19 1.7 61 41 17.5 910 30.7 1,590 -0.1 47 49 49 0.3
Kroasia 4 -0.2 79 15 46.4 10,460 66.8 15,050 5.6 73 79 98 5.3
Republik Cheska 10 0.1 134 14 149.4 14,450 225.5 21,820 5.0 73 80   .. 11.5
Denmark 5 0.3 129 19 299.8 54,910 200.6 36,740 1.4 76 80   .. 9.8
Republik Dominika 10 1.6 202 33 34.6 3,550 61.8d 6,340d 7.0 69 75 87 2.1
Ekuador 13 1.2 48 32 41.2 3,080 93.9 7,040 0.9 72 78 91 2.3
Mesir 75 1.8 76 33 119.4 1,580 407.6 5,400 5.2 69 73 71 2.2
El Salvador 7 1.4 331 33 19.5 2,850 38.6d 5,640d 2.8 69 75 81 0.9
Eritrea 5 3.9 48 43 1.1 230 2.5d 520d -2.3 55 60   .. 0.2
Etiopia 79 2.6 79 44 17.6 220 61.7 780 8.4 51 54 36 0.1
Finlandia 5 0.3 17 17 234.8 44,400 186.5 35,270 4.0 76 83   .. 12.6
Prancis 62 0.7 112 18 2,447.1 38,500e 2,065.4 33,470 1.6 77 84   .. 6.2
Georgia 4 -1.0 63 18 9.3 2,120 21.0 4,770 13.4 67 75   .. 0.9
Jerman 82 0.0f 236 14 3,197.0 38,860 2,782.7 33,820 2.6 76 82   .. 9.8
Ghana 23 2.2 103 38 13.9 590 31.2 1,330 4.3 59 60 58 0.3
Yunani 11 0.4 87 14 331.7 29,630 364.1 32,520 3.6 77 82 96 8.7
Guatemala 13 2.5 123 43 32.6 2,440 60.4d 4,520d 3.2 66 74 69 1.0
Guinea 9 1.9 38 43 3.7 400 10.5 1,120 -0.6 54 57 29 0.2
Haiti 10 1.6 349 37 5.4 560 11.1d 1,150d 1.4 59 62   .. 0.2
Honduras 7 1.9 63 39 11.3 1,600 25.7d 3,620d 4.5 66 73 80 1.1
Hongaria 10 -0.2 112 15 116.3 11,570 175.2 17,430 1.5 69 77   .. 5.7
India 1,123 1.4 378 32 1,069.4 950 3,078.7 2,740 7.7 63 66 61 1.2
Indonesia 226 1.3 125 28 373.1 1,650 807.9 3,580 5.1 66 70 90 1.7
Iran 71 1.5 44 27 246.5 3,470 766.9 10,800 6.2 69 72 82 6.4
Irak    ..   ..    .. ..     .. ..g     ..    ..   ..  ..  ..   .. 3.0
Irlandia 4 2.0 63 21 210.2 48,140 161.7 37,040 2.8 77 82   .. 10.4
Israel 7 1.9 331 28 157.1 21,900 186.0 25,930 3.4 78 82   .. 10.5
Italia 59 0.6 202 14 1,991.3 33,540 1,775.3 29,900 0.8 78 84 98 7.7
Jepang 128 0.1 351 14 4,813.3 37,670 4,420.6 34,600 2.1 79 86   .. 9.8
Yordania 6 2.5 65 36 16.3 2,850 29.5 5,160 2.6 71 74 91 3.1
Kazakhtan 15 0.6 6 24 78.3 5,060 150.1 9,700 7.3 61 72   .. 13.3
Kenya 38 2.6 66 43 25.6 680 57.8 1,540 4.1 52 55 74 0.3
Korea Selatan 49 0.5 492 18 955.8 19,690 1,201.1 24,750 4.7 75 82     .. 9.7
Kirghizia 5 0.9 27 30 3.1 590 10.2 1,950 6.4 64 72   .. 1.1
Laos 6 1.6 25 38 3.4 580 11.4 1,940 5.3 63 65 69 0.2
Lebanon 4 1.2 401 28 23.7 5,770 41.2 10,050 1.0 70 74   .. 4.1
Liberia 4 2.9 39 47 0.6 150 1.1 290 4.3 44 46 52 0.1
Libya 6 2.0 4 30 55.5 9,010 90.6d 14,710d 4.8 71 77 84 10.3
Lithuania 3 -0.5 54 16 33.5 9,920 58.0 17,180 9.4 65 77 100 3.9
Madagaskar 20 2.8 34 43 6.3 320 18.2 920 3.7 57 61 71 0.2
Malawi 14 2.6 148 47 3.5 250 10.5 750 4.7 47 48   .. 0.1
Malaysia 27 1.9 81 30 173.7 6,540 360.2 13,570 4.0 72 76 89 7.0
Mali 12 3.0 10 48 6.1 500 12.8 1,040 -0.3 52 56 24 0.1
Mauritania 3 2.8 3 40 2.6 840 6.3 2,010 -0.6 62 66 51 0.9
Meksiko 105 1.0 54 30 878.0 8,340 1,324.6 12,580 2.3 72 77 92 4.3
Moldova 4 -1.3 115 19 4.3 1,260h 11.1 2,930 4.1 65 72 99 2.0
Maroko 31 1.2 69 29 69.4 2,250 123.3 3,990 1.1 69 73 52 1.4
Mozambik 21 2.3 27 44 6.8 320 14.8 690 5.0 42 43   .. 0.1
Myanmar 49 0.9 74 26     .. ..c     ..    .. 4.1 59 65 90 0.2
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Tabel 1. Indikator-indikator penting pembangunan (lanjutan)

Populasi

% komposisi 
umur pen-
duduk usia 

0–14

PNBa PPP PNBb

PDB per 
kapita, % 
pertum-
buhan

Tingkat harapan 
hidup saat kelahiran

% tingkat 
melek 
huruf 

dewasa 
usia 15 

tahun dan 
lebih

Emisi karbon 
dioksida per 

kapita 
metrik tonJuta

Rata-rata 
pertum-
buhan 

tahunan 
(%)

Kepadatan 
penduduk 
per km2 Miliar ($)

$ per 
kapita Miliar ($)

$ per 
kapita Laki-laki

Perem-
puan

2007 2000–07 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006–07 2006 2006 2005 2004

a. Dihitung menggunakan metode Atlas Bank Dunia. b. PPP adalah paritas daya beli; lihat catatan Teknis. c. Diestimasikan menjadi pendapatan rendah ($935 atau kurang). d. Estimasi tersebut berdasarkan regresi; 
lainnya diperhitungkan dari estimasi tolok ukur Program Perbandingan Internasional terbaru. e. Estimasi PNB dan PNB per kapita mencakup koloni Prancis, yaitu Guyana Prancis, Guadeloupe, Martinique, dan 
Réunion. f. Kurang dari 0,05. g. Diestimasikan menjadi pendapatan menengah ke bawah ($936 hingga $3.705). h. Tidak mencakup data untuk Transnistria. i. Tidak mencakup data untuk Kosovo dan Metohija. J. 
Data hanya mengacu pada Tanzania. k. Diestimasikan menjadi pendapatan tinggi ($11,456 atau lebih).

Nepal 28 2.0 197 38 9.7 340 29.2 1,040 0.8 63 64 49 0.1
Belanda 16 0.4 484 18 750.5 45,820 647.1 39,500 3.3 78 82   .. 8.7
Selandia Baru 4 1.3 16 21 121.7 28,780 111.4 26,340 2.3 78 82   .. 7.7
Nikaragua 6 1.3 46 37 5.5 980 14.1d 2,520d 2.9 70 76 77 0.7
Niger 14 3.5 11 48 4.0 280 9.0 630 -0.1 57 56 29 0.1
Nigeria 148 2.4 162 44 137.1 930 262.5 1,770 4.0 46 47 69 0.8
Norwegia 5 0.7 15 19 360.0 76,450 252.8 53,690 2.4 78 83   .. 19.1
Pakistan 162 2.3 211 36 141.0 870 417.5 2,570 4.2 65 66 50 0.8
Panama 3 1.8 45 30 18.4 5,510 35.4d 10,610d 9.4 73 78 92 1.8
Papua Nugini 6 2.3 14 40 5.4 850 11.8d 1,870d 4.2 55 60 57 0.4
Paraguay 6 1.9 15 35 10.2 1,670 26.8 4,380 4.6 69 74 93 0.7
Peru 28 1.2 22 31 96.2 3,450 201.9 7,240 7.8 69 74 88 1.2
Filipina 88 2.0 295 35 142.6 1,620 327.8 3,730 5.3 69 74 93 1.0
Polandia 38 -0.1 124 15 374.6 9,840 593.3 15,590 6.7 71 80   .. 8.0
Portugal 11 0.5 116 16 201.1 18,950 219.0 20,640 1.7 75 82 94 5.6
Rumania 22 -0.6 94 15 132.5 6,150 236.6 10,980 6.4 69 76 97 4.2
Rusia 142 -0.5 9 15 1,071.0 7,560 2,039.1 14,400 8.8 59 73 99 10.6
Rwanda 10 2.5 395 43 3.1 320 8.4 860 3.0 44 47 65 0.1
Arab Saudi 24 2.3 12 34 373.5 15,440 554.3 22,910 1.2 71 75 83 13.7
Senegal 12 2.6 64 42 10.2 820 20.3 1,640 1.9 61 65 39 0.4
Serbia 7i -0.3i 95i 18 35.0 4,730i 75.5 10,220 6.9 70i 76i   ..   ..
Sierra Leone 6 3.7 82 43 1.5 260 3.9 660 4.6 41 44 35 0.2
Singapura 5 1.9 6,660 18 149.0 32,470 222.7 48,520 3.3 78 82 93 12.5
Republik Slovakia 5 0.0f 112 16 63.3 11,730 104.3 19,330 10.3 70 78   .. 6.7
Somalia 9 3.0 14 44     .. ..c     ..    ..   .. 47 49   ..   ..
Afrika Selatan 48 1.1 39 32 274.0 5,760 454.8 9,560 4.4 49 53   .. 9.4
Spanyol 45 1.6 90 15 1,321.8 29,450 1,351.1 30,110 2.0 78 84   .. 7.7
Sri Lanka 20 0.4 309 23 30.8 1,540 84.0 4,210 6.5 72 78 91 0.6
Sudan 39 2.1 16 40 37.0 960 72.6 1,880 7.8 57 60 61 0.3
Swedia 9 0.4 22 17 421.3 46,060 327.9 35,840 1.8 79 83   .. 5.9
Swiss 8 0.7 189 16 452.1 59,880 325.3 43,080 2.2 79 84   .. 5.5
Siria 20 2.7 108 36 35.0 1,760 87.0 4,370 4.0 72 76 81 3.7
Tajikistan 7 1.3 48 38 3.1 460 11.5 1,710 6.2 64 69 99 0.8
Tanzania 40 2.5 46 44 16.3 400j 48.7 1,200 4.5 51 53 69 0.1
Thailand 64 0.7 125 21 217.4 3,400 503.1 7,880 4.1 66 75 93 4.3
Togo 7 2.8 121 43 2.4 360 5.2 800 -0.5 56 60 53 0.4
Tunisia 10 1.0 66 25 32.8 3,200 73.0 7,130 5.1 72 76 74 2.3
Turki 74 1.3 96 27 592.9 8,020 893.1 12,090 3.2 69 74 87 3.2
Turkmenistan 5 1.4 11 30     .. ..g 21.0d 4,350d   .. 59 67   .. 8.8
Uganda 31 3.2 157 49 10.5 340 28.5 920 2.9 50 51 67 0.1
Ukraina 46 -0.8 80 14 118.4 2,550 315.9 6,810 8.2 62 74 99 7.0
Uni Emirat Arab 4 4.2 52 20     .. ..k     ..   .. 4.4 77 82 89 37.8
Inggris 61 0.5 252 18 2,608.5 42,740 2,097.9 34,370 2.3 77 81   .. 9.8
Amerika Serikat 302 0.9 33 20 13,886.5 46,040 13,829.0 45,850 1.5 75 81   .. 20.6
Uruguay 3 0.1 19 23 21.2 6,380 36.6 11,040 7.3 72 80   .. 1.7
Uzbekistan 27 1.2 63 32 19.7 730 65.3d 2,430d 7.9 64 71   .. 5.3
Venezuela 27 1.7 31 31 201.2 7,320 327.5 11,920 6.6 72 77 93 6.6
Vietnam 85 1.3 275 28 67.2 790 216.9 2,550 7.2 68 73   .. 1.2
Tepi Barat Gaza 4 3.8 643 45 4.5 1,230     ..    .. -4.9 71 74 92   ..
Yaman 22 3.0 42 45 19.4 870 49.3 2,200 0.6 61 64 54 1.0
Zambia 12 1.9 16 46 9.5 800 14.6 1,220 4.0 41 42   .. 0.2
Zimbabwe 13 0.8 35 38 4.5 340     ..   .. -6.0 43 42 89 0.8
Dunia 6,612s 1.2w 51w 28w 52,621.4t 7,958w 65,144.4t 9,852w 2.6w 66w 70w 82w 4.3w
Pendapatan Rendah 1,296 2.2 61 39 748.8 578 1,935.2 1,494 4.3 56 58 61 0.6
Pendapatan Menengah 4,260 1.0 57 27 12,234.7 2,872 25,353.6 5,952 6.9 67 71 90 3.2

  Pendapatan Menengah ke Bawah 3,437 1.1 100 27 6,485.0 1,887 15,613.9 4,543 8.6 67 70 89 2.6
  Pendapatan Menengah ke Atas 823 0.7 20 24 5,749.6 6,987 9,765.9 11,868 5.1 67 74 93 5.5
Pendapatan Menengah dan Rendah 5,556 1.3 58 29 12,985.9 2,337 27,283.9 4,911 6.5 64 68 79 2.6
Asia Timur dan Pasifik 1,914 0.8 121 23 4,173.5 2,180 9,449.8 4,937 9.6 69 73 91 3.3
Eropa dan Asia Tengah 445 0.0f 19 19 2,693.7 6,051 4,947.7 11,115 6.7 64 74 97 7.1
Amerika Latin dan

Karibia
563 1.3 28 29 3,118.0 5,540 5,245.9 9,321 4.5 70 76 90 2.6

Timur Tengah dan Afrika Utara 313 1.8 36 32 875.6 2,794 2,314.7 7,385 4.0 68 72 73 3.8
Asia Selatan 1,520 1.6 318 33 1,338.6 880 3,856.7 2,537 7.0 63 66 58 1.1
Afrika Sub-Sahara 800 2.5 34 43 761.6 952 1,496.1 1,870 3.7 49 52 59 0.9
Pendapatan Tinggi 1,056 0.7 32 18 39,682.1 37,566 38,133.5 36,100 2.0 76 82 99 13.1

a. Calculated using the World Bank Atlas method. b. PPP is purchasing power parity; see Technical notes. c. Estimated to be low income ($935 or less). d.The estimate is based on
regression; others are extrapolated from the latest International Comparison Program benchmark estimates. e. The GNI and GNI per capita estimates include the French overseas
departments of  French Guiana, Guadeloupe, Martinique, and Réunion. f. Less than 0.05. g. Estimated to be lower middle income ($936 to $3,705). h. Excludes data for Transnistria. i.
Excludes data for Kosovo and Metohija. j. Data refer to mainland Tanzania only. k. Estimated to be high income ($11.456 or more).
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Tabel 2. Tujuan Pembangunan Milenium: memberantas kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup

Pemberantasan kemiskinan dan 
kelaparan ekstrem

Pencapaian 
pendidikan dasar 

umum

Kesetaraan gender
Peningkatan kesehatan ibu Pemberantas-

an HIV/AIDS 
dan penyakit 

lainnya

Persentase 
kuintil 

termiskin 
dalam 

konsumsi 
atau 

pendapatan 
nasional

Prevalensi gizi buruk 
anak balita

Penurunan tingkat 
kematian pada 

anak

Kelahiran ditan-
gani oleh tenaga 

kesehatan terlatih

Tingkat Prevalensi 
KontraseptifRasio 

paritas  
gender 
di SD 

dan SMPa 
(%)

% anak di bawah usia 
5 tahun

Tingkat kematian 
anak di bawah 
usia balita per 

1.000

Tingkat tamat 
pendidikan 
dasara (%)

% Prevalensi 
HIV usia popu-

lasi 15–49
% wanita menikah 

usia 15–49(%)b % total

1992–2005 1990 2000–07b 1991 2006 1991 2006 1990 2006 1990 2000–07b 1990 2000–07b 2005
Afganistan  ..   ..   ..   ..  ..  ..  ..  ..   ..   .. .. .. ..   ..
Albania 8.2c   .. 17.0   .. 96 96 97 45 17   .. 100 .. 60 0.2
Aljazair 7.0c   .. 10.2 80 85 83 99 69 38 77 95 47 61 0.1
Angola ..   .. 27.5 35  ..  ..  .. 260 260   .. 45 .. 6 3.7
Argentina 3.1d,e   .. 2.3   .. 97  .. 104 29 16 96 99 .. .. 0.6
Armenia 8.5c   .. 4.2   .. 91  .. 104 56 24   .. 98 .. 53 0.1
Australia 5.9e   ..   ..   ..  .. 101 97 10 6 100 100 .. .. 0.1
Austria 8.6e   ..   ..   .. 103 95 97 10 5   .. .. .. .. 0.3
Azerbaijan 7.4c   .. 14.0   .. 92 100 96 105 88   .. 100 .. 55 0.1
Bangladesh 8.8c   .. 39.2 49 72  .. 103 149 69   .. 20 31 58 <0.1
Belarusia 8.8c   .. 1.3 94 95  .. 101 24 13   .. 100 .. 73 0.3
Belgia 8.5e   ..   .. 79 87 101 98 10 4   .. .. 78 .. 0.3
Benin 7.4c   .. 21.5 21 64 49 73 185 148   .. 79 .. 17 1.8
Bolivia 1.5e 8.9 5.9   .. 101  .. 98 125 61 43 67 30 58 0.1
Bosnia dan Herzegovina 7.0c   .. 1.6   ..  ..  ..  .. 22 15 97 100 .. 36 <0.1
Brasil 2.9e   .. 3.7 93 106  .. 103 57 20 72 97 59 .. 0.5
Bulgaria 8.7c   .. 1.6 84 98 99 97 19 14   .. 99 .. .. <0.1
Burkina Faso 6.9c   .. 35.2 20 31 62 80 206 204   .. 54 .. 17 2.0
Burundi 5.1c   .. 38.9 46 36 82 89 190 181   .. 34 .. 9 3.3
Kambodia 6.8c   .. 28.4   .. 87 73 89 116 82   .. 44 .. 40 1.6
Kamerun 5.6c   .. 15.1 53 52 83 83 139 149 58 63 16 29 5.5g

Kanada 7.2e   ..   ..   ..  .. 99 98 8 6   .. 100 .. .. 0.3
Republik Afrika Tengah 2.0c   .. 21.8 27 24 60  .. 173 175   .. 53 .. 19 10.7
Cad ..   .. 33.9 18 31 42 61 201 209   .. 14 .. 3 3.5
Cile 3.8e   ..   ..   .. 95 100 99 21 9   .. 100 56 .. 0.3
Cina 4.3e   .. 6.8 105  .. 87 100 45 24 50 98 71 87 0.1h

  Hong Kong, Cina 5.3e   ..   .. 102 100 103 98  ..   ..   .. 100 86 ..   ..
Kolombia 2.9e   .. 5.1 70 105 108 104 35 21 82 96 66 78 0.6
Rep. Dem. Kongo ..   .. 33.6 46  ..  ..  .. 205 205   .. 74k 82 1k 3.2
Rep. Kongo ..   .. 11.8 54 73 85 90 103 126   .. 86 .. 44 5.3
Kosta Rika 4.1e   ..   .. 79 89 101 102 18 12 98 99 .. 96 0.3
Pantai gading 5.2c   .. 20.2 43 43 65  .. 153 127   .. 57 .. 13 7.1
Kroasia 8.8c   ..   ..   .. 92 102 102 12 6 100 100 .. 69 <0.1
Republik Cheska 10.3e   .. 2.1   .. 94 98 101 13 4   .. 100 78 .. 0.1
Denmark 8.3e   ..   .. 98 101 101 101 9 5   .. .. 78 .. 0.2
Repuplik Dominika 4.1e 8.4 4.2   .. 83  .. 104 65 29 93 96 56 61 1.1
Ekuador 3.3c   .. 6.2   .. 106  .. 100 57 24   .. 75 53 73 0.3
Mesir 8.9c   .. 5.4   .. 98k 81 95 91 35 37 74 38 59 <0.1
El Salvador 2.7e 11.1 6.1 41 88 102 99 60 25 52 92 47 67 0.9
Eritrea ..   .. 34.5   .. 49  .. 72 147 74   .. 28 .. 8 2.4
Etiopia 9.1c   .. 34.6 26 46k 68 83k 204 123   .. 6 4 15 1.4i

Finlandia 9.6e   ..   .. 97 97 109 102 7 4   .. 100 77 .. 0.1
Prancis 7.2e   ..   .. 104  .. 102 100 9 4   .. .. 81 .. 0.4
Georgia 5.4c   ..   ..   .. 85 98 103 46 32   .. 92 .. 47 0.2
Jerman 8.5e   ..   .. 100 97 99 98 9 4   .. 100 75 .. 0.1
Ghana 5.6c 24.1 18.8 61 71 79 95k 120 120 40 50 13 17 2.3
Yunani 6.7e   ..   .. 99 103 99 98 11 4   .. .. .. .. 0.2
Guatemala 3.9e   .. 17.7   .. 77  .. 92 82 41   .. 41 .. 43 0.9
Guinea 7.0c   .. 22.5 17 64 45 74 235 161 31 38 .. 9 1.5
Haiti 2.4e   .. 18.9 27  .. 94  .. 152 80 23 26 10 32 2.2j

Honduras 3.4e   .. 8.6 64 89 106 109 58 27 45 67 47 65 1.5
Hongaria 8.6c 2.3   .. 93 96 100 99 17 7   .. 100 .. .. 0.1
India 8.1c   .. 43.5 64 86 70 91 115 76   .. 47 43 56 0.9
Indonesia 7.1c 31.0 24.4 91 99 93 98 91 34 32 72 50 57 0.1
Iran 6.5c   ..   .. 91 101 85 105 72 34   .. 90 49 74 0.2
Iraq ..   ..   .. 58  .. 78  .. 53   .. 54 .. 14 ..   ..
Irelandia 7.4e   ..   ..   .. 96 104 103 9 5   .. 100 60 .. 0.2
Israel 5.7e   ..   ..   .. 101 105 101 12 5   .. .. 68 .. 0.2
Italia 6.5e   ..   .. 104 100 100 99 9 4   .. 99 .. .. 0.5
Jepang 10.6e   ..   .. 101  .. 101 100 6 4 100 100 58 56 <0.1
Yordania 6.7c 4.8 3.6 72 99 101 102 40 25 87 100 40 56 0.2
Kazakhtan 7.4c   ..   ..   .. 101k 102 99k 60 29   .. 100 .. 51 0.1
Kenya 6.0c   .. 16.5   .. 93 94 96 97 121 50 42 27 39 6.1
Korea Selatan 7.9e   ..   .. 98 101k 99 96k 9 5 98 100 77 .. <0.1
Kirghizia 8.9c   ..   ..   .. 99  .. 100 75 41   .. 98 .. 48 0.1
Laoas 8.1c   .. 36.4 46 75 76 85 163 75   .. 19 .. 32 0.1
Lebanon ..   .. 3.4   .. 80  .. 103 37 30   .. 98 .. 58 0.1
Liberia ..   .. 22.8   .. 63  ..  .. 235 235   .. 51 .. 10   ..
Libya ..   ..   ..   ..  ..  .. 105 41 18   .. .. .. .. 0.2
Lithuania 6.8c   ..   ..   .. 93  .. 100 13 8   .. 100 .. .. 0.2
Madagaskar 4.9c 35.5 36.8 33 57 98 96 168 115 57 51 17 27 0.5
Malawi 7.0c 24.4 18.4 29 55 81 100 221 120 55 54 13 42 14.1
Malaysia 4.4e   ..   .. 91 98 101 104 22 12   .. 98 50 .. 0.5
Mali 6.1c   .. 30.1 13 49 57 74 250 217   .. 41 .. 8 1.7
Mauritania 6.2c   .. 30.4 34 47 71 102 133 125 40 57 3 8 0.7
Meksiko 4.3c 13.9 3.4 88 104 97 99 53 35   .. 83 .. 71 0.3
Moldova 7.8c   .. 3.2   .. 98 106 103 37 19   .. 100 .. 68 1.1
Maroko 6.5c 8.1 9.9 48 84 70 87 89 37 31 63 42 63 0.1
Mozambik 5.4c   .. 21.2 26 42 71 85 235 138   .. 48 .. 17 16.1
Myanmar ..   .. 29.6   .. 95 97 101 130 104   .. 68 17 34 1.3
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Tabel 2. Tujuan Pembangunan Milenium: memberantas kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup (lanjutan)

Pemberantasan kemiskinan dan 
kelaparan ekstrem

Pencapaian 
pendidikan dasar 

umum

Kesetaraan gender
Peningkatan kesehatan ibu Pemberantas-

an HIV/AIDS 
dan penyakit 

lainnya

Persentase 
kuintil 

termiskin 
dalam 

konsumsi 
atau 

pendapatan 
nasional

Prevalensi gizi buruk 
anak balita

Penurunan tingkat 
kematian pada 

anak

Kelahiran ditan-
gani oleh tenaga 

kesehatan terlatih

Tingkat Prevalensi 
KontraseptifRasio 

paritas  
gender 
di SD 

dan SMPa 
(%)

% anak di bawah usia 
5 tahun

Tingkat kematian 
anak di bawah 
usia balita per 

1.000

Tingkat tamat 
pendidikan 
dasara (%)

% Prevalensi 
HIV usia popu-

lasi 15–49
% wanita menikah 

usia 15–49(%)b % total

1992–2005 1990 2000–07b 1991 2006 1991 2006 1990 2006 1990 2000–07b 1990 2000–07b 2005

a. Karena adanya perubahan dari International Standard Classification of Education 1976 (ISCED76) menjadi ISCED97, data sebelum tahun 1998 tidak sepenuhnya dibandingkan dengan data dari 
tahun 1999 dan selanjutnya. b. Data diambil dari tahun terakhir yang tersedia. c. Mengacu pada bagian pembelanjaan berdasarkan persentil populasi, diperingkat berdasarkan pembelanjaan per 
kapita. d. Data urban. e. Mengacu pada bagian pendapatan berdasarkan persentil populasi, diperingkat berdasarkan pendapatan per kapita. f. Mencakup Montenegro. g. Data survei tahun 2004. h. 
Mencakup Hong Kong, Cina. i. Data survei tahun 2005. j. Data survei tahun 2005–2006. k. Data untuk tahun 2007. l. Data survei tahun 2004–2005.

Nepal 6.0c   .. 38.8 51 76 59 93 142 59 7 19 23 48 0.5
Belanda 7.6e   ..   ..  ..   .. 97 98 9 5   .. 100 76 .. 0.2
Selandia Baru 6.4e   ..   .. 100   .. 100 103 11 6   .. 97 .. .. 0.1
Nikaragua 5.6c   .. 7.8 42 73 109 102 68 36   .. 67 .. 69 0.2
Niger 2.6c 41.0 39.9 18 33 53 70 320 253 15 18 4 11 1.1
Nigeria 5.0c 35.1 27.2  .. 76 77 83 230 191 33 36 6 13 3.9
Norwegia 9.6e   ..   .. 100 96 102 100 9 4 100 .. 74 .. 0.1
Pakistan 9.1c 39.0 31.3  .. 62   .. 78 130 97 19 31 15 28 0.1
Panama 2.5e   ..   .. 86 94   .. 101 34 23   .. 91 .. .. 0.9
Papua Nugini 4.5c   ..   .. 46   .. 80 .. 94 73   .. 42 .. .. 1.8
Paraguay 2.4e 2.8   .. 68 95 98 99 41 22 66 77 48 73 0.4
Peru 3.7e 8.8 5.2  .. 101 96 101 78 25 80 87 59 46 0.6
Filipina 5.4c   .. 20.7 86 94 100 102 62 32   .. 60 36 49 <0.1
Polandia 7.4c   ..   .. 98 97 101 99 18 7   .. 100 49 .. 0.1
Portugal 5.8e   ..   .. 95 104 103 101 14 5 98 100 .. .. 0.4
Rumania 8.2c   .. 3.5 96 101 99 100 31 18   .. 98 .. 70 <0.1
Rusia 6.1c   ..   ..  .. 94 104 99 27 16   .. 99 34 .. 1.1
Rwanda 5.3c 24.3 18.0 35 35 92 102 176 160 26 39 21 17 3.0i

Arabi Saudi ..   ..   .. 55   .. 84 .. 44 25   .. 96 .. .. 0.2
Senegal 6.6c   .. 14.5 42 49 69 92 149 116   .. 52 .. 12 0.7i

Serbia 8.3c,f   .. 1.8  ..   ..   .. .. .. 8   .. 99 .. 41 0.2f

Sierra Leone 6.5c   .. 24.7  .. 81k 67 86k 290 270   .. 43 .. 5 1.6
Singapura 5.0e   .. 3.3  ..   .. 95 .. 8 3   .. 100 65 .. 0.3
Rep. Slovakia 8.8e   ..   .. 96 93   .. 100 14 8   .. 100 74 .. <0.1
Somalia ..   .. 32.8  ..   ..   .. .. 203 145   .. 33 1 15 0.9
Afrika Selatan 3.5c   ..   .. 76 100 104 100 60 69   .. 92 57 60 18.8
Spanyol 7.0e   ..   ..  .. 103 104 103 9 4   .. .. .. .. 0.6
Sri Lanka 7.0c   .. 22.8 102 108 102 .. 32 13   .. 96 .. 70 <0.1
Sudan ..   .. 38.4 42 47 77 89 120 89 69 49 9 8 1.6
Swedia 9.1e   ..   .. 96   .. 102 100 7 3   .. .. .. .. 0.2
Swiss 7.6e   ..   .. 53 88 97 97 9 5   .. 100 .. .. 0.4
Siria ..   .. 8.5 89 115 85 95 38 14   .. 93 .. 58 0.2
Tajikistan 7.8c   ..   ..  .. 106   .. 88 115 68   .. 83 .. 38 0.1
Tanzania 7.3c 25.1 16.7 62 85k 97 .. 161 118 53 43 10 26 6.5
Thailand 6.3c   .. 7.0  ..   .. 97 104 31 8   .. 97 .. 77 1.4
Togo .. 21.2   .. 35 67 59 73 149 108 31 62 34 17 3.2
Tunisia 6.0c 8.5   .. 74 120 86 104 52 23 69 90 50 63 0.1
Turki 5.3c   .. 3.5 90 96 81 90 82 26   .. 83 63 71 0.2
Turkmenistan 6.1c   ..   ..  ..   ..   .. .. 99 51   .. 100 .. 48 <0.1
Uganda 5.7c 19.7 19.0  .. 54 82 98 160 134 38 42 5 24 6.4l

Ukraina 9.0c   .. 4.1 94 105   .. 99 25 24   .. 100 .. 66 1.4
Uni Emirat Arab ..   ..   .. 103 100 104 101 15 8   .. 100 .. .. 0.2
Inggris 6.1e   ..   ..  ..   .. 102 102 10 6   .. .. .. 84 0.2
Amerika Serikat 5.4e   .. 1.1  .. 95 100 100 11 8 99 99 71 .. 0.6
Uruguay 4.5d,e   .. 6.0 94 99   .. 106 23 12   .. 99 .. .. 0.5
Uzbekistan 7.2c   .. 4.4  .. 100 94 98k 74 43   .. 100 .. 65 0.2
Venezuela 3.3e   ..   .. 43 96 105 103 33 21   .. 95 .. .. 0.7
Vietnam 7.1c   .. 20.2  ..   ..   .. .. 53 17   .. 88 53 76 0.5i

Tepi Barat dan Gaza ..   ..   ..  .. 95   .. 104 40 22   .. 99 .. 50 ..
Yaman 7.2c   .. 41.3  .. 60   .. 66 139 100 16 27 10 23 0.2
Zambia 3.6c 21.2 23.3  .. 84   .. 93 180 182 51 43 15 34 17.0
Zimbabwe 4.6c 8.0 14.0 97   .. 92 97 76 105 70 80 43 60 18.1j

   ..w 23.9w 79w 86w     ..w 95w 92w 72w 49w 65w 57w 60w 1.0w
  .. 28.9 49 65 76 88 164 135 33 41 22 33 2.5
  .. 22.9 82 93 86 97 75 49 48 73 61 69 0.7
  .. 25.2 83 91 83 96 81 54 44 69 63 69 0.5
  ..   .. 88 101 99 100 46 26 79 94 50 67 1.6
  .. 24.9 77 85 84 94 101 79 45 62 54 60 1.1
  .. 13.3 101 98 90 100 56 29 47 87 75 79 0.2
  ..   .. 90 98 98 97 49 26 81 95 44 63 0.6
  .. 5.1 82 100 99 101 55 26 75 88 57 67 0.6

  ..   .. 77 90 79 93 78 42 48 77 42 60 0.1

  .. 41.3 62 80 70 90 123 83 30 41 40 53 0.7
  .. 26.8 51 60 82 87 184 157 44 45 15 22 5.8
  ..   ..  .. 97 100 99 12 7   .. 99 71 .. 0.4

a. Because of the change from International Standard Classification of Education 1976 (ISCED76) to ISCED97, data before 1998 are not fully comparable with data from 1999 onward.
b. Data are for the most recent year available. c. Refers to expenditure shares by percentiles of population, ranked by per capita expenditure. d. Urban data. e. Refers to income
shares by percentiles of population, ranked by per capita income. f. Includes Montenegro. g. Survey data, 2004. h. Includes Hong Kong, China. i. Survey data 2005. j. Survey data
2005-2006. k. Data are for 2007. l. Survey data, 2004-2005.

Pendapatan Tinggi
Afrika Sub-Sahara
Asia Selatan

Karibia
Amerika Latin dan
Eropa dan Asia Tengah
Asia Timur dan Pasifik
Pendapatan Menengah dan Rendah

  Pendapatan Menengah ke Atas
  Pendapatan Menengah ke Bawah
Pendapatan Menengah
Pendapatan Rendah
Dunia

Afrika Utara
Timur Tengah dan
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Tabel 3. Kegiatan Ekonomi

Produk domestik bruto Produktivitas 
pertanian

Nilai tambah sebagai % PDB

Belanja kon-
sumsi akhir 

keluarga

Belanja kon-
sumsi akhir 

pemerintahan 
umum

Formasi 
modal bruto

Neraca 
eksternal 

barang dan 
jasa

Deflator 
implisit PDB

Juta ($)

Rata-rata 
pertumbuh-
an tahunan 

(%)

Nilai 
tambah 

pertanian 
per pekerja 2000 ($) Pertanian Industri Jasa

Rata-rata 
pertum-
buhan 

tahunan (%)% PDB % PDB % PDB % PDB

2007 2000–07 1990–92 2003–05 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2000–07
Afganistan 11,627 11.5     ..     .. 36 24 39 111 10 28 -49 5.9
Albania 10,569 5.3 778 1,449 23 22 56 90 9 27 -26 3.5
Aljazair 135,285 4.5 1,911 2,225 8 61 30 34 12 30 24 8.8
Angola 58,547 13.1 165 174 10 68 22 59 ..a 14 26 55.3
Argentina 262,331 4.7 6,767 10,072 8 36 56 59 12 24 6 12.3
Armenia 9,177 12.7 1,476b 3,692 18 44 38 74 9 32 -15 4.2
Australia 821,716 3.3 20,838 29,924 3 28 69 57 18 27 -1 3.7
Austria 377,028 1.9 12,048 22,203 2 31 67 56 18 21 6 1.8
Azerbaijan 31,248 17.2 1,084b 1,143 6 62 32 32 13 27 27 9.3
Bangladesh 67,694 5.8 254 338 19 29 53 77 6 24 -7 4.3
Belarusia 44,771 8.3 1,977b 3,153 9 40 51 62 20 28 -9 27.6
Belgia 448,560 1.9 21,479 41,631 1 24 75 53 23 22 3 2.0
Benin 5,428 3.8 326 519 32 13 54 78 15 20 -13 2.9
Bolivia 13,120 3.6 670 773 14 32 54 68 13 13 5 6.8
Bosnia dan Herzegovina 14,661 5.3     .. 8,270 10 26 64 76 24 18 -18 3.8
Brasil 1,314,170 3.3 1,506 3,126 5 31 64 48 28 22 2 8.5
Bulgaria 39,549 5.7 2,500 7,159 8 33 59 75 12 35 -22 5.0
Burkina Faso 6,767 5.8 110 173 33 22 44 75 22 18 -15 2.2
Burundi 974 2.7 108 70 35 20 45 91 29 17 -37 8.4
Kambodia 8,628 9.8     .. 306 30 26 44 82 3 21 -7 3.8
Kamerun 20,644 3.5 389 646 19 29 52 73 9 17 1 2.2
Kanada 1,326,376 2.7 28,243 43,055  ..  ..  .. 55 19 22 4 2.0
Republik Afrika Tengah 1,712 0.1 287 381 56 16 28 88 10 9 -7 1.9
Cad 7,085 12.2 173 215 23 44 32 60 6 19 15 8.2
Cile 163,915 4.5 3,600 5,308 4 48 48 55 10 21 14 7.0
Cina 3,280,053 10.2 254 401 12 48 40 34 14 44 8 3.7
  Hong Kong, Cina 206,706 5.2     ..     .. 0 9 91 60 8 21 11 -2.3
Kolombia 171,979 4.5 3,405 2,847 11 29 60 63 13 24 -1 6.3
Rep. Dem. Kongo 8,955 5.0 184 149 42 28 29 82 9 18 -9 31.0
Rep. Kongo 7,646 4.1     ..     .. 5 60 35 29 14 27 30 5.7
Kosta Rika 25,225 5.2 3,143 4,499 9 31 60 75 5 27 -7 9.8
Pantai Gading 19,570 0.2 598 795 23 26 51 73 8 10 8 3.1
Kroasia 51,277 4.8 4,921b 9,987 7 32 61 56 20 33 -8 3.7
Republik Cheska 168,142 4.5     .. 5,423 3 39 58 48 21 27 3 2.1
Denmark 308,093 1.8 15,190 40,780 2 26 72 49 26 23 3 2.2
Republik Dominika 36,686 4.8 2,268 4,586 12 28 60 80 7 20 -6 17.4
Ekuador 44,184 5.0 1,686 1,676 7 35 58 67 13 21 -1 9.6
Mesir 128,095 4.5 1,528 2,072 13 36 51 75 11 22 -8 6.9
El Salvador 20,215 2.7 1,633 1,638 11 29 60 93 11 16 -21 3.4
Eritrea 1,201 2.3     .. 61 18 24 58 81 42 19 -42 14.8
Etiopia 19,395 7.5 146 158 46 13 40 84 11 25 -19 6.6
Finlandia 246,020 3.1 18,822 31,214 3 32 65 51 21 21 7 0.9
Prancis 2,562,288 1.7 22,234 44,017 2 21 77 57 24 21 -1 2.0
Georgia 10,176 8.3 2,443b 1,790 11 24 65 75 22 29 -26 6.9
Jerman 3,297,233 1.1 13,724 26,549 1 30 69 58 18 18 5 1.0
Ghana 15,246 5.5 293 320 36 25 38 78 13 33 -23 19.5
Yunani 360,031 4.3 7,668 9,011 3 21 76 68 14 26 -8 3.4
Guatemala 33,432 3.6 2,119 2,350 12 27 60 87 9 20 -16 4.7
Guinea 4,564 2.8 142 190 17 45 38 84 6 13 -2 18.1
Haiti 6,137 0.2     ..     ..  ..  ..  .. 91 9 29 -29 16.5
Honduras 12,279 5.3 1,193 1,483 13 28 58 79 15 28 -23 6.2
Hongaria 138,182 4.0 4,105 6,987 4 29 66 66 10 22 2 5.1
India 1,170,968 7.8 324 392 18 29 53 55 10 38 -3 4.4
Indonesia 432,817 5.1 484 583 14 47 39 63 8 25 4 10.1
Iran 270,937 5.9 1,954 2,542 9 42 49 47 14 37 3 16.9
Iraq       .. -11.4     .. 1,756  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..   ..
Irelandia 254,970 5.2     .. 17,879 2 36 62 44 16 27 13 3.1
Israel 161,822 3.3     ..     ..  ..  ..  .. 56 26 20 -1 1.2
Italia 2,107,481 0.8 11,542 23,967 2 27 71 59 20 21 -1 2.7
Jepang 4,376,705 1.7 20,445 35,517 2 30 69 57 18 23 1 -1.2
Yordania 15,832 6.3 1,892 1,360 3 32 65 89 20 26 -35 3.0
Kazakhtan 103,840 10.0 1,795b 1,557 7 44 49 48 11 31 9 14.3
Kenya 29,509 4.4 333 332 23 19 58 75 16 20 -10 6.0
Korea Selatan 969,795 4.7 5,679 11,286 3 39 58 55 15 29 1 1.7
Kirghizia 3,505 4.0 675b 979 33 20 47 101 19 17 -37 5.8
Laos 4,008 6.6 360 458 42 32 26 65 9 33 -6 9.4
Lebanon 24,001 3.3     .. 30,099 6 23 71 89 15 12 -16 2.0
Liberia 725 -2.7     ..     .. 66 16 18 86 11 16 -14 10.0
Libya 58,333 3.7     ..     ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 21.0
Lithuania 38,328 8.0     .. 4,703 5 33 61 66 17 30 -12 2.9
Madagaskar 7,326 3.3 186 174 27 15 58 81 10 29 -19 11.6
Malawi 3,552 3.2 72 116 34 20 45 71 12 28 -11 21.3
Malaysia 180,714 5.1 3,803 5,126 9 51 41 50 13 23 14 4.8
Mali 6,863 5.4 208 241 37 24 39 76 11 23 -10 3.6
Mauritania 2,644 5.1 574 356 13 47 41 61 20 26 -7 11.3
Meksiko 893,364 2.6 2,256 2,792 4 25 71 71 9 23 -2 6.3
Moldova 4,396 6.5 1,286b 816 17 15 67 97 18 30 -44 11.5
Maroko 73,275 4.9 1,430 1,775 12 29 59 58 16 32 -6 1.1
Mozambik 7,752 8.0 109 153 28 27 45 72 12 24 -8 7.8
Myanmar       .. 9.2     ..     ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..   .. 21.2
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Tabel 3. Kegiatan Ekonomi (lanjutan)

Produk domestik bruto Produktivitas 
pertanian

Nilai tambah sebagai % PDB

Belanja kon-
sumsi akhir 

keluarga

Belanja kon-
sumsi akhir 

pemerintahan 
umum

Formasi 
modal bruto

Neraca 
eksternal 

barang dan 
jasa

Deflator 
implisit PDB

Juta ($)

Rata-rata 
pertumbuh-
an tahunan 

(%)

Nilai 
tambah 

pertanian 
per pekerja 2000 ($) Pertanian Industri Jasa

Rata-rata 
pertum-
buhan 

tahunan (%)% PDB % PDB % PDB % PDB

2007 2000–07 1990–92 2003–05 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2000–07

a. Data pada pembelanjaan konsumsi akhir pemerintahan umum tidak tersedia secara terpisah; data-data tersebut tercakup dalam pembelanjaan konsumsi akhir keluarga. b. Data untuk keseluruhan 
tiga tahun tidak tersedia. c. Data hanya mengacu untuk wilayah Tanzania.

Nepal 10,207 3.2 191 207 35 16 49 82 9 25 -16 5.6
Belanda 754,203 1.6 24,914 42,198 2 25 73 47 25 20 8 2.1
Selandia Baru 129,372 3.2 19,204 25,109  ..  ..  .. 60 18 25 -3 2.4
Nikaragua 5,676 3.5     .. 2,071 20 30 51 92 9 29 -30 7.6
Niger 4,170 3.9 152 157b  ..  ..  .. 75 12 23 -9 2.1
Nigeria 165,690 6.7     ..     .. 33 39 28  ..  ..  .. 9 17.8
Norwegia 381,951 2.5 19,500 37,776 2 45 54 41 19 22 18 4.0
Pakistan 143,597 5.8 593 695 20 27 54 75 10 23 -8 6.5
Panama 19,740 6.0 2,363 3,914 7 16 77 71 7 23 -1 1.8
Papua Nugini 6,261 2.4 500 595 36 45 19 47 12 20 21 7.2
Paraguay 12,004 3.3 1,596 2,052 26 20 54 74 9 21 -4 10.6
Peru 109,088 5.4 930 1,498 6 35 59 63 9 20 8 3.8
Filipina 144,129 5.1 905 1,075 14 31 55 80 10 15 -5 5.1
Polandia 420,321 4.1 1,502b 2,182 4 30 66 63 17 22 -1 2.4
Portugal 220,241 0.8 4,612 5,980 3 25 72 65 21 22 -8 3.0
Rumania 165,980 6.1 2,196 4,646 8 26 65 77 14 22 -13 18.0
Russian Federation 1,291,011 6.6 1,825b 2,519 5 39 57 50 17 25 8 16.7
Rwanda 3,320 5.8 168 182 36 14 50 85 11 22 -18 9.7
Arab Saudi 381,683 4.1 7,875 15,780 3 65 32 28 23 22 27 8.1
Senegal 11,151 4.5 225 215 15 22 63 76 10 32 -18 2.2
Serbia 41,581 5.5     ..     .. 13 26 62 73 22 25 -20 19.5
Sierra Leone 1,672 11.2     ..     .. 44 24 32 84 13 17 -14 8.9
Singapura 161,347 5.8 22,695 40,419 0 31 69 38 10 23 29 1.0
Republik Slovakia 74,932 6.0     .. 5,026 3 37 60 55 18 27 0 3.9
Somalia       ..   ..     ..     ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..    ..
Afrika Selatan 277,581 4.3 1,786 2,484 3 31 66 64 20 20 -4 6.6
Spanyol 1,429,226 3.4 9,511 19,030 3 30 67 58 18 31 -6 4.0
Sri Lanka 32,354 5.3 679 702 12 30 58 68 15 27 -10 10.0
Sudan 47,632 7.1 418 666 32 28 41 68 14 24 -6 9.6
Swedia 444,443 2.8 21,463 33,023 1 29 70 47 27 18 8 1.5
Swiss 415,516 1.6 22,344 23,418 1 28 70 60 11 22 7 0.9
Siria 38,081 4.5 2,344 3,261 20 32 48 71 12 16 2 6.2
Tajikistan 3,712 8.8 397b 465 21 28 51 113 9 23 -45 20.5
Tanzaniac 16,181 6.7 238 295 45 17 37 73 16 17 -6 9.0
Thailand 245,818 5.4 497 621 11 44 45 57 10 30 4 2.9
Togo 2,493 2.6 312 347 43 23 34 85 10 18 -13 0.8
Tunisia 35,020 4.8 2,422 2,719 11 27 62 64 13 23 0 2.7
Turki 657,091 5.9     .. 1,846 9 28 63 71 12 22 -5 18.8
Turkmenistan 12,933   .. 1,222b     ..  ..  ..  .. 46 13 23 17    ..
Uganda 11,214 5.7 184 229 29 18 53 80 14 24 -19 6.2
Ukraina 140,484 7.6 1,195b 1,702 7 32 61 66 15 22 -4 14.0
Uni Emirat Arab 129,702 8.2 10,454 25,841 2 56 42 46 11 24 18 4.9
Inggris 2,727,806 2.6 22,659 26,933 1 24 75 64 22 18 -4 2.6
Amrika Serikat 13,811,200 2.7 20,793 41,797 1 23 76 71 16 19 -6 2.6
Uruguay 23,087 3.3 5,714 7,973 9 32 59 73 11 18 -2 9.4
Uzbekistan 22,308 6.2 1,272b 1,800 24 27 49 54 16 20 10 26.5
Venezuela 228,071 4.7 4,483 6,292  ..  ..  .. 48 11 24 17 26.8
Vietnam 71,216 7.8 214 305 20 42 38 67 6 35 -8 6.7
Tepi Barat dan Gaza 4,007 0.4     ..     ..  ..  ..  .. 96 33 23 -52 3.0
Yaman 22,523 4.0 271 328b  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 13.5
Zambia 11,363 -5.7 159 204 22 38 40 59 10 24 6 18.3
Zimbabwe 3,418 -4.4 240 222 19 24 57 72 27 17 -16 232.0

54,347,038t 3.2w 730w 911w 3w 28w 69w 61w 17w 22w 0w
810,300 5.6 259 321 25 28 48 74 9 24 -6

13,342,194 6.2 454 654 8 32 59 60 15 25 0
6,888,343 8.0 370 509 13 41 46 49 13 35 3
6,450,429 4.3 2,134 2,954 5 31 64 59 17 23 1

14,155,882 6.2 417 583 10 32 59 61 15 25 -1
4,438,135 8.9 303 446 12 47 41 41 13 38 7
3,155,221 6.1 1,588 2,109 7 33 60 61 16 24 -1
3,444,374 3.6 2,155 3,053 5 29 66 60 17 22 1

828,691 4.5 1,583 2,205 11 35 53 62 14 26 -1

1,438,594 7.3 335 406 18 29 53 59 10 35 -4
842,914 5.0 246 281 15 32 54 67 16 21 -3

40,197,253 2.4 14,586 25,456 2 26 72 62 18 21 -1

a. Data on general government final consumption expenditure are not available separately; they are included in household final consumption expenditure. b. Data for all three
years are not available. c. Data refer to mainland Tanzania only.
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Tabel 4. Perdagangan, bantuan, dan keuangan

Perdagangan barang Ekspor 
manufaktur

Ekspor 
teknologi 

tinggi

Neraca 
perimbangan 

saat 
ini

Arus kas 
bersih in-

vestasi asing 
langsung

Bantuan 
pembangun-

an resmia

Utang LN Kredit 
domestik yang 

disediakan 
oleh sektor 
perbankan

Migrasi bersih 
dalam ribuan

Ekspor Impor

Total 
juta ($)

% nilai 
sekarang 

PNB

% total 
ekspor 
barang

% 
ekspor 

manufakturJuta ($) Juta ($)
Juta 
($)

Juta 
($) Per kapita ($) % PDB

2007 2007 2006 2006 2007 2006 2006 2006 2006 2007 2000–05b

Afganistan 480 2,950  ..  ..      ..     ..  .. 1,771 18d 0 1,112
Albania 1,072 4,196 27 13 -671 325 101 2,340 21 64 -110
Aljazair 59,518 27,439 1 2      .. 1,795 6 5,583 5 -3 -140
Angola 38,100 11,400  ..  .. 10,690 -38 10 9,563 33 2 175
Argentina 55,933 44,780 32 7 7,210 4,840 3 122,190 68 29 -100
Armenia 1,219 3,282 56 1 -571 343 71 2,073 29 12 -100
Australia 141,079 165,331 23 12 -56,783 26,599  ..      ..  .. 142 593
Austria 162,204 161,800 80 13 12,031 157  ..      ..  .. 124 180
Azerbaijan 9,300 6,050 8 2 9,019 -584 24 1,900 12 18 -100
Bangladesh 12,360 18,470 92 0 1,196 697 8 20,521 22 59 -500
Belarusia 24,339 28,674 50 3 -2,944 354 7 6,124 17 27     ..
Belgia 432,327 415,752 77 8c 8,254 61,990  ..      ..  .. 114 180
Benin 590 1,110 9 0 -226 63 43 824 12d 99 9
Bolivia 4,485 3,446 7 4 1,319 240 62 5,292 20d 54 -100
Bosnia dan Herzegovina 4,155 9,726 62 3 -1,939 423 126 5,669 43 56 115
Brasil 160,649 126,581 51 12 1,460 18,782 0 194,150 26 96 -229
Bulgaria 18,450 30,034 53 6 -8,592 5,172  .. 20,925 74 59 -43
Burkina Faso 660 1,700 81 0     .. 26 61 1,142 11d 12 100
Burundi 55 350 6 4 -135 0 51 1,411 105 38 192
Kambodia 4,400 5,300 97 0 -506 483 37 3,527 48 13 10
Kamerun 3,750 3,760 3 3      .. 309 93 3,171 4d 66
Kanada 418,493 389,670 56 15 12,815 69,068  ..      ..  .. 166 1,041
Republik Afrika Tengah 195 230 36 0      .. 24 31 1,020 53d 18 -45
Cad 3,450 1,500  ..  ..      .. 700 27 1,772 23d 0 219
Cile 68,296 46,108 11 7 7,200 7,952 5 47,977 42 90 30
Cina 1,217,939e 955,845 92e 30 249,866 78,095 1 322,845 14 136 -1,900
  Hong Kong, Cina 349,663 370,733 91 11 27,405 42,891  ..      ..  .. 126 300
Kolombia 29,360 32,897 37 4 -5,851 6,463 22 39,698 32 50 -120
Rep. Dem. Kongo 2,600 2,950  ..  ..      .. 180 34 11,201 119d 5 -237
Rep. Kongo 6,100 2,900   ..   .. 903 344 69 6,130 108d -10 -10
Kosta Rika 9,367 12,955 65 45 -1,499 1,469 5 6,832 35 48 84
Pantai Gading 8,400 6,100 15 42 -146 315 13 13,840 72d 21 -339
Kroasia 12,360 25,830 66 10 -4,412 3,376 45 37,480 93 83 100
Republik Cheska 122,414 117,980 89 14 -4,586 6,021  ..      ..  .. 55 67
Denmark 103,307 99,375 65 20 4,279 3,343  ..      ..  .. 207 46
Republik Dominika 6,700 13,100  ..  .. -2,231 1,183 6 8,905 35 54 -148
Ekuador 13,751 13,565 10 8 1,503 271 14 16,536 52 19 -400
Mesir 16,201 27,064 21 1 2,635 10,043 12 29,339 28 91 -525
El Salvador 3,980 8,677 55 3 -855 204 23 9,136 55 46 -143
Eritrea 15 515  ..  ..      .. 4 28 800 49d 139 229
Etiopia 1,290 5,320  ..  .. -1,786 364 25 2,326 8d 47 -140
Finlandia 89,656 81,145 81 22 11,402 5,311  ..      ..  .. 85 33
Prancis 552,193 613,224 79 21 -30,567 81,045  ..      ..  .. 123 722
Georgia 1,240 5,217 48 16 -1,931 1,060 81 1,964 22 32 -248
Jerman 1,326,521 1,059,439 83 17 150,746 43,410  ..      ..  .. 126 1,000
Ghana 4,320 7,980 31 0 -1,040 435 51 3,192 21d 33 12
Yunani 23,574 75,553 52 11 -29,565 5,401  ..      ..  .. 95 154
Guatemala 6,926 13,578 35 3 -1,592 354 37 5,496 18 42 -300
Guinea 1,100 1,190  ..  ..      .. 108 18 3,281 58d 16 -425
Haiti 550 1,550  ..  .. 1 160 62 1,189 22d 25 -140
Honduras 2,160 6,760 21 1 -195 385 84 4,076 25d 51 -150
Hongaria 94,160 94,792 84 24 -7,421 6,098  .. 107,677 100 75 65
India 145,228 216,682 70 5 -9,415 17,453 1 153,075 15 63 -1,350
Indonesia 118,163 91,715 45 13 11,009 5,580 6 130,956 45 41 -1,000
Iran 83,000 45,000 10 6      .. 901 2 20,113 10 48 -1,250
Iraq 36,400 29,020  ..  ..      ..     ..  ..      ..  ..   .. -375
Irelandia 121,068 81,678 85 34 -12,695 -882  ..      ..  .. 199 188
Israel 54,065 58,950 82 14 4,994 14,302  ..      ..  .. 76 115
Italia 491,532 504,591 85 7 -51,032 38,884  ..      ..  .. 129 1,125
Jepang 712,839 620,967 91 22 210,490 -6,784  ..      ..  .. 294 270
Yordania 5,760 13,310 71 1 -1,909 3,219 105 8,000 58 124 130
Kazakhtan 46,540 32,940 13 21 -7,184 6,143 11 74,148 132 41 -200
Kenya 4,140 9,210 26 3 -526 51 26 6,534 26 34 25
Korea Selatan 371,554 356,648 89 32 5,954 3,645  ..      ..  .. 110 -80
Kirghizia 1,105 2,475 46 3 -234 182 60 2,382 52d 15 -75
Laos 980 1,400  ..  ..      .. 187 63 2,985 87 8 -115
Lebanon 3,574 12,251 70 2 -2,046 2,794 174 23,963 116 190     ..
Liberia 157 490  ..  .. -138 -82 75 2,674 1,128d 92 -119
Libya 45,000 8,600  ..  .. 22,170     .. 6      ..  .. -70 10
Lithuania 17,173 24,116 58 8 -3,218 1,812  .. 18,955 79 61 -30
Madagaskar 1,190 2,590 41 1 -554 230 39 1,453 13d 9- 5
Malawi 670 1,380 13 11      .. 30 49 850 6d 16 -30
Malaysia 176,211 146,982 74 54 28,931 6,064 9 52,526 39 117 150
Mali 1,620 2,000 10 4 -231 185 69 1,436 15d 15 -134
Mauritania 1,360 1,510 0  ..      .. -3 62 1,630 93d   .. 30
Meksiko 272,044 296,578 76 19 -1,993 19,222 2 160,700 21 43 -3,983
Moldova 1,370 3,720 31 5 -695 242 60 2,416 65 40 -250
Maroko 14,646 31,468 68 10 1,851 2,699 34 18,493 30 92 -550
Mozambik 2,650 3,210 5 2 -634 154 77 3,265 12d 10 -20
Myanmar 5,350 3,250  ..  .. 802 279 3 6,828 47 28 -99
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Tabel 4. Perdagangan, bantuan, dan keuangan (lanjutan)

Perdagangan barang Ekspor 
manufaktur

Ekspor 
teknologi 

tinggi

Neraca 
perimbangan 

saat 
ini

Arus kas 
bersih in-

vestasi asing 
langsung

Bantuan 
pembangun-

an resmia

Utang LN Kredit 
domestik yang 

disediakan 
oleh sektor 
perbankan

Migrasi bersih 
dalam ribuan

Ekspor Impor

Total 
juta ($)

% nilai 
sekarang 

PNB

% total 
ekspor 
barang

% 
ekspor 

manufakturJuta ($) Juta ($)
Juta 
($)

Juta 
($) Per kapita ($) % PDB

2007 2007 2006 2006 2007 2006 2006 2006 2006 2007 2000–05b

Catatan: Agregat regional yang mencakup data perekonomian tidak disebutkan dalam tabel. Total dunia dan pendapatan kelompok mencakup bantuan yang tidak dialokasikan oleh negara atau 
wilayah. a. Perbedaan antara bantuan resmi, untuk negara-negara pada Bagian II Development Assistance Committee (DAC) OECD, dan bantuan pembangunan resmi dimasukkan pada tahun 2005. 
Agregat regional mencakup data perekonomian yang tidak disebutkan dalam tabel. Total dunia dan pendapatan kelompok mencakup bantuan yang tidak dialokasikan untuk negara atau wilayah. 
b. Total untuk periode 5 tahun. c. Mencakup Luksemburg. d. Data berasal dari analisis ketahanan utang yang dijalankan sebagai bagian dari inisiatif Heavily Indebted Poor Countries (HIPC). e. 
Mencakup ekspor ulang. f. Data pada ekspor dan impor total hanya mengacu pada Afrika Selatan. Data pada bagian komoditas ekspor mengacu pada Uni Pabean Afrika Selatan (Botswana, 
Lesotho, Namibia, dan Afrika Selatan). g. PNB hanya mengacu pada Tanzania. h. Total dunia yang dihitung oleh PBB bernilai nol, tetapi karena agregat yang ditampilkan di sini mengacu pada definisi 
Bank Dunia, total regional dan pendapatan kelompok tidak bernilai nol.

Nepal 888 2,904  ..  .. 6 -7 19 3,409 27d 49 -100
Belanda 550,636 490,582 66 28 50,706 7,197  ..      ..  .. 208 110
Selandia Baru 26,950 30,890 27 11 -10,233 7,941  ..      ..  .. 152 102
Nikaragua 1,210 3,510 9 7 -855 282 132 4,391 30d 74 -210
Niger 650 970 15 11 -312 20 29 805 8d 7 -29
Nigeria 66,500 27,500  ..  .. 24,202 5,445 79 7,693 9 4 -170
Norwegia 139,424 80,347 16 19 64,070 4,653  ..      ..  ..   .. 84
Pakistan 17,457 32,598 81 1 -8,253 4,273 14 35,909 26 46 -1,239
Panama 1,200 7,010 10 0 -1,577 2,574 9 9,989 77 88 8
Papua Nugini 4,610 2,950   ..   .. 640 32 45 1,675 35 23     ..
Paraguay 3,374 7,280 16 8 -217 189 9 3,426 43 20 -45
Peru 27,956 20,185 14 2 2,589 3,467 17 28,174 42 16 -510
Filipina 50,276 57,160 87 68 5,897 2,345 7 60,324 57 41 -900
Polandia 137,609 160,804 79 4 -15,794 19,198  .. 125,831 41 47 -200
Portugal 50,994 77,050 74 9 -18,281 7,366  ..      ..  .. 174 276
Rumania 40,257 69,712 79 4 -23,136 11,394  .. 55,114 58 36 -270
Rusia 355,177 223,059 17 9 78,310 30,827   .. 251,067 34 25 917
Rwanda 165 600  ..  .. -147 11 62 419 8d 9 43
Arab Saudi 228,550 94,235 8 1 99,066 660 1      ..  .. 18 285
Senegal 1,650 4,250 44 6      .. 58 68 1,984 14d 25 -100
Serbia 8,780 18,295  .. 4      .. 5,128 214 13,831 52 30 -339
Sierra Leone 260 420  ..  .. -101 59 63 1,428 10d 10 472
Singapura 299,271e 263,150 80e 58 36,326 24,191  ..      ..  .. 81 200
Republik Slovakia 58,082 60,103 85 6      .. 4,165  .. 27,085 58 52 3
Somalia      ..       ..  ..  ..      .. 96 46 2,836  ..   .. 100
Afrika Selatan 69,788 90,990 53f 6 -20,631 -120 15 35,549 15 89 75
Spanyol 241,962 373,585 76 6 -145,275 20,167  ..      ..  .. 194 2,846
Sri Lanka 7,750 10,840 70 2 -1,334 480 40 11,446 40 47 -442
Sudan 8,160 8,450 0 1 -4,722 3,534 55 19,158 77d 0 -532
Swedia 168,223 150,039 78 16 28,413 27,299  ..      ..  .. 135 152
Swiss 171,621 160,798 91 22 72,354 27,185  ..      ..  .. 194 100
Siria 11,330 14,820 32 1 920 600 1 6,502 23 33 200
Tajikistan 1,468 2,455  ..  .. -21 339 36 1,154 36 15 -345
Tanzania 2,005 5,337 18 0 -1,442 474 46 4,240 16d,g 13 -345
Thailand 152,469 141,347 76 27 14,921 9,010 -3 55,233 30 96 231
Togo 690 1,450 58 0 -461 57 12 1,806 68d 22 -4
Tunisia 15,029 18,980 75 4 -634 3,270 43 18,480 66 72 -29
Turki 107,154 169,987 42  .. -32,774 20,070 8 207,854 61 49 -30
Turkmenistan 8,920 4,460  ..  ..      .. 731 5 881 11   .. -10
Uganda 1,530 3,350 21 34 -745 392 52 1,264 6d 9 -5
Ukraina 49,100 60,440 73 3 -5,927 5,604 10 49,887 58 62 -173
Uni Emirat Arab 154,000 121,100  ..  ..      ..      ..  ..      ..  .. 59 577
Inggris 435,615 617,178 77 34 -115,243 139,745  ..      ..  .. 194 948
Amerika Serikat 1,163,183 2,016,978 79 30 -738,641 180,580  ..      ..  .. 240 6,493
Uruguay 4,480 5,480 32 3 -186 1,346 6 9,804 66 25 -104
Uzbekistan 8,040 4,470  ..  ..      .. 164 6 3,892 26  .. -300
Venezuela 69,165 48,591 5 2 20,001 -543 2 44,635 34 23 40
Vietnam 48,387 60,830 50 5 -6,992 2,315 22 20,202 33 96 -200
Tepi barat dan Gaza      ..       ..  ..  ..      ..      .. 384      ..  .. 9 11
Yaman 7,160 5,890 1 5 206 1,121 13 5,563 25 10 -100
Zambia 4,876 4,014 6 2 -505 575 122 2,325 9d 17 -82
Zimbabwe 2,050 2,420 38 2      .. 40 21 4,677 110 93 -75

13,899,267t 14,107,100t 74w 20w 1,352,442s 16w  ..s 167w ..wh

230,215 251,819  ..  .. 20,380 35 201,382 30 -2,858
3,919,104 3,641,914 60 20 334,242 9 2,642,418 77 -15,770
2,179,289 1,947,080 69 25 162,047 9 1,080,416 102 -11,295
1,738,728 1,690,142 52 16 172,195 7 1,562,002 55 -4,475
4,149,329 3,893,700 60 20 354,621 19 2,843,800 75 -18,629
1,783,695 1,475,731 80 33 104,972 4 659,985 119 -3,847

874,122 935,854 39 8 114,318 14 912,265 38 -1,798
750,092 732,907 53 12 70,457 12 734,499 63 -6,811

297,678 234,252 19 5 26,551 54 136,499 49 -2,618

184,991 286,021 72 4 22,916 6 227,303 60 -2,484
261,373 237,971  ..  .. 15,408 52 173,248 48 -1,070

9,752,088 10,219,990 77 21 997,821 0.1 196 18,522

a. The distinction between official aid, for countries on the Part II list of the OECD Development Assistance Committee (DAC), and official development assistance was dropped in
2005. Regional aggregates include data for economies not listed in the table. World and income group totals include aid not allocated by country or region. b. Total for the 5-year
period. c. Includes Luxembourg. d. Data are from debt sustainability analysis undertaken as part of the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) initiative. e. Includes re-exports. f.
Data on total exports and imports refer to South Africa only. Data on export commodity shares refer to the South African Customs Union (Botswana, Lesotho, Namibia, and South
Africa). g. GNI refers to mainland Tanzania only. h. World total computed by the UN sums to zero, but because the aggregates shown here refer to World Bank definitions, regional
and income group totals do not equal zero.
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3
6

Samoa Amerika 60 1.4c 301  ..     .. ..d     ..     ..   ..  ..  .. .. 5.1
Andorra 67 0.5c 143  ..     .. ..e     ..     ..   ..  ..  .. .. ..
Antigua dan Barbuda 85 1.4 193   .. 977 11,520 1,494 17,620f 2.9  ..  .. .. 5.1
Aruba 101 0.5c 561 22     .. ..e     ..     ..   ..  ..  .. 97 21.8
Kep. Bahama 331 1.3 33 27     .. ..e     ..     ..   .. 70 76 .. 6.3
Bahrain 753 2.1 1,060 25 14,022 19,350 24,869 34,310 5.6 74 77 87 23.8
Barbados 294 0.4 684 18     .. ..e 4,711f 16,140f   .. 74 80 .. 4.4
Belize 304 2.8 13 37 1,157 3,800 1,886f 6,200f 0.1 70 74 .. 2.8
Bermuda 64 0.4 1,280  ..     .. ..e     ..     ..   .. 76 81 .. 8.7
Bhutan 657 2.3 14 31 1,166 1,770 3,276 4,980 17.5 64 67 60 0.7
Botswana 1,881 1.2 3 35 10,991 5,840 23,369 12,420 2.5 50 50 81 2.4
Brunei Darussalam 389 2.2 74 29 10,287 26,930 19,059 49,900 2.9 75 80 93 24.1
Cape Verde 530 2.3 132 38 1,287 2,430 1,558 2,940 4.6 68 74 81 0.6
Kep. Cayman 47 2.1c 180  ..     .. ..e     ..     ..   ..  ..  .. .. 7.1
Kep. Channel 149 0.2 785 16     .. ..e     ..     ..   .. 76 81 .. ..
Kep. Komoro 626 2.1 336 42g 425 680 721 1,150 -2.9 62g 64g .. 0.2
Kuba 11,257 0.1 103 18     .. ..d     ..     ..   .. 76 80 100 2.3
Siprus 787 1.8 85 19 19,617 24,940 20,741 26,370 2.5 77 82 97 9.1
Djibouti 833 1.9 36 37 908 1,090 1,886 2,260 2.2 53 56 .. 0.5
Dominika 73 0.3 97  .. 310 4,250 540f 7,410f 0.4  ..  .. .. 1.5
Guinea Ekuatorial 508 2.3 18 42 6,527 12,860 10,773 21,230 9.9 50 52 87 11.5
Estonia 1,342 -0.3 32 15 17,706 13,200 26,399 19,680 7.3 67 78 100 14.0
Kep. Faeroe 48 0.2c 35  ..     .. ..e     ..     ..   .. 77 81 .. 13.7
Fiji 838 0.6 46 32 3,189 3,800 3,666 4,370 -5.0 66 71 .. 1.3
Polinesia Prancis 263 1.5 72 27     .. ..e     ..     ..   .. 71 77 .. 2.7
Gabon 1,330 1.7 5 35 8,876 6,670 17,395 13,080 4.0 56 57 84 1.1
Gambia 1,707 3.0 171 41 544 320 1,951 1,140 4.3 58 60 .. 0.2
Greenland 57 0.1 0h  ..     .. ..e     ..     ..   ..  ..  .. .. 10.0
Grenada 108 0.9 318 33 505 4,670 747f 6,910f 3.0  ..  .. .. 2.0
Guam 173 1.6 321 29     .. ..e     ..     ..   .. 73 78 .. 25.0
Guinea-Bissau 1,695 3.0 60 48 331 200 790 470 -0.3 45 48 .. 0.2
Guyana 739 0.1 4 31 959 1,300 2,129f 2,880f 5.5 63 69 .. 2.0
Islandia 311 1.4 3 22 16,826 54,100 10,592 34,060 1.4 79 83 .. 7.6
Isle of Man 77 0.9 136   .. 3,088 40,600 2,568f 33,750f 4.9  ..  .. .. ..
Jamaika 2,677 0.5 247 31 9,923 3,710 16,612 6,210 1.7 70 73 .. 4.0
Kiribati 102 1.7 126  .. 120 1,170 228f 2,240f 0.8  ..  .. .. 0.3
Korea
Utara

23,783 0.5 198 23     .. ..i     ..     ..   .. 65 69 .. 3.4

Kuwait 2,663 2.8 149 23 80,221 31,640 126,703 49,970 6.7 76 80 93 40.4
Latvia 2,276 -0.6 37 14 22,595 9,930 38,452 16,890 10.9 65 77 100 3.1
Lesotho 2,006 0.9 66 40 2,007 1,000 3,783 1,890 4.3 43 43 82 ..
Liechtenstein 35 0.8c 220  ..     .. ..e     ..     ..   ..  ..  .. .. ..
Luksemburg 480 1.3 185 18 36,420 75,880 30,909 64,400 1.9 76 82 .. 24.9
Makao, Cina 480 1.2 17,026 14     .. ..e     ..     .. 26.6 78 83 91 4.7
Makedonia 2,037 0.2 80 19 7,052 3,460 17,344 8,510 5.1 72 76 96 5.1
Maladewa 305 1.6 1,018 32 977 3,200 1,540 5,040 3.8 67 69 96 2.5
Malta 409 0.7 1,279 17 6,216 15,310 8,523 20,990 2.7 77 81 .. 6.1
Kep. Marshall 67 3.3 369  .. 204 3,070     ..     .. 1.8  ..  .. .. ..
Mauritius 1,263 0.9 622 24 6,878 5,450 14,381 11,390 3.9 70 77 84 2.6
Mayotte 194 3.8c 518  ..     .. ..d     ..     ..   ..  ..  .. .. ..
Mikronesia 111 0.5 159 38 274 2,470 363f 3,270f 1.5 68 69 .. ..
Monako 33 0.3c 16,769  ..     .. ..e     ..     ..   ..  ..  .. .. ..
Mongolia 2,612 1.2 2 27 3,362 1,290 8,246 3,160 8.7 66 69 98 3.4
Montenegro 600 -1.6 43 19 3,109 5,180 6,175 10,290 7.6 72 77 .. ..
Namibia 2,074 1.4 3 37 6,970 3,360 10,608 5,120 4.6 52 53 85 1.2
Antilles Belanda 191 0.8 239 21     .. ..e     ..     ..   .. 71 79 96 22.2
Kaledonia Baru 242 1.8 13 26     .. ..e     ..     ..   .. 73 78 .. 11.2
Kepulauan Mariana
Utara

84 2.4c 182  ..     .. ..e     ..     ..   ..  ..  .. .. ..

Oman 2,600 1.1 8 32 27,887 11,120 49,487 19,740 4.6 74 77 81 12.5
Palau 20 0.8c 44  .. 167 8,210     ..     .. 2.0  ..  .. .. 11.9
Puerto Riko 3,943 0.5 445 21     .. ..e     ..     ..   .. 74 83 90 0.5
Qatar 836 4.3 76 21     .. ..e     ..     .. 1.8 75 76 89 69.2
Samoa 187 0.7 66 40 454 2,430 735f 3,930f 2.2 68 75 99 0.8
San Marino 29 1.1j 482  .. 1,291 45,130 1,046f 37,080f 3.5 79 85 .. ..
São Tomé dan Príncip 158 1.7 165 41 138 870 258 1,630 4.1 63 67 85 0.6
Seychelles 85 0.7 185  .. 762 8,960 1,313f 15,450f 5.8 69 76 92 6.6
Slovenia 2,018 0.2 100 14 42,306 20,960 53,756 26,640 5.5 74 81 100 8.1
Kep. Solomon 495 2.5 18 40 363 730 831f 1,680f 3.2 63 64 .. 0.4
St. Kitts dan Nevis 49 1.4 188   .. 470 9,630 650f 13,320f 2.5  ..  .. .. 2.7
St. Lucia 168 1.1 275 27 929 5,530 1,584f 9,430f 2.0 73 76 .. 2.3
St. Vincent dan
Grenada

120 0.5 309 28 507 4,210 863f 7,170f 6.2 69 74 .. 1.7

Suriname 458 0.7 3 29 2,166 4,730 3,499f 7,640f 4.7 67 73 90 5.1
Swaziland 1,145 1.3 67 39 2,951 2,580 5,649 4,930 1.7 42 40 80 0.9
Timor-Leste 1,066 4.4 72 45 1,604 1,510 3,281f 3,080f 4.1 56 58 .. 0.2
Tonga 101 0.4 140 37 233 2,320 367f 3,650f -4.3 72 74 .. 1.2
Trinidad dan Tobago 1,333 0.4 260 21 18,795 14,100 29,981 22,490 5.6 68 72 98 24.7
Vanuatu 226 2.5 19 39 417 1,840 771f 3,410f 2.6 68 72 .. 0.4
Kep. Virgin (AS) 108 0.0k 310 23     .. ..e     ..     ..   .. 77 80 .. 124.3

a. Calculated using the World Bank Atlas method. b. PPP is purchasing power parity; see Definitions. c. Data are for 2003-2007. d. Estimated to be upper middle ($3,706 to $11,455). e.
Estimated to be high income ($11,456 or more). f. The estimate is based on regression; others are extrapolated from the latest International Comparison Program benchmark
estimates.  g. Includes the island of Mayotte. h. Less than 0.5. i. Estimated to be low income ($935 or less). j. Data are for 2004-2007.  k. More than -0.05.

Tabel 5. Indikator-indikator penting untuk perekonomian lainnya

Populasi Komposisi 
umur 

penduduk 
(%) 

usia 0–14

PNBa PPP PNBb

PDB per 
kapita, % 
pertumbu-

han

Harapan hidup 
waktu kelahiran

Tingkat 
melek 
huruf 

dewasa 
(%) usia 15 
tahun dan 

lebih

Emisi kar-
bon dioksida 

per kapita 
metrik tonRibuan

Rata-rata 
pertumbu-

han tahunan 
(%)

Kepadatan 
penduduk 
per km2 Juta ($) $ per kapita Juta ($)

$ per 
kapita Laki-laki

Perem-
puan

2007 2000–2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006–2007 2006 2006 2005 2004

a. Dihitung menggunakan metode Atlas Bank Dunia. b. PPP adalah paritas daya beli; lihat Definisi. c. Data adalah untuk tahun 2003–2007. d. Diestimasi berpendapatan menengah ke atas ($3.706 
hingga $11.455). e. Diestimasi berpendapatan tinggi ($11.456 atau lebih). f. Estimasi tersebut berdasarkan regresi; lainnya diestimasi dari estimasi tolok ukur Program Perbandingan Internasional 
terbaru. g. Mencakup kepulauan Mayotte. h. Kurang dari 0,5. i. Diestimasi menjadi pendapatan rendah ($935 atau kurang). j. Data untuk tahun 2004–2007. k. Lebih dari –0,05.
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Catatan Teknis
Catatan teknis ini membahas sumber dan metode 
yang digunakan untuk mengompilasikan berbagai 
indikator yang dibahas dalam bagian Beberapa Indikator 
Pembangunan Dunia edisi ini. Catatan berikut mengikuti 
urutan tampilnya indikator pada tabel di edisi ini. 

Sumber
Data yang diterbitkan pada bagian Beberapa Indikator 
Pembangunan dunia diambil dari World Development 
Indicators 2008 (Indikator Pembangunan Dunia 2008). 
Namun demikian, jika dimungkinkan, revisi yang 
dilaporkan sejak tanggal akhir edisi tersebut telah 
dimasukkan. Selain itu, estimasi populasi dan pendapatan 
nasional bruto (PNB) per kapita untuk tahun 2007 yang 
baru dirilis telah dimasukkan pada Tabel 1 dan Tabel 5. 
 Bank Dunia menggunakan berbagai sumber 
untuk menyusun statistik yang diterbitkan pada World 
Development Indicators. Data mengenai utang luar 
negeri negara-negara berkembang dilaporkan secara 
langsung kepada Bank dunia oleh masing-masing negara 
berkembang melalui Sistem Pelaporan Debitur. Data 
lainnya diambil dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 
badan-badan khusus, Dana Moneter Internasional (IMF), 
dan dari laporan negara kepada Bank Dunia. Estimasi para 
staf bank juga digunakan untuk memperbaiki kekinian 
atau konsistensi. Untuk kebanyakan negara, estimasi 
neraca nasional diperoleh dari negara-negara anggota 
melalui misi ekonomi Bank Dunia. Dalam beberapa 
kasus, estimasi ini disesuaikan oleh staf untuk memastikan 
kesesuaian dengan definisi dan konsep internasional. 
Kebanyakan data sosial dari sumbe-sumber nasional 
diperoleh dari arsip administrasi reguler, survei khusus, 
atau sensus berkala. 
 Untuk catatan yang lebih detail mengenai data, 
silakan mengacu pada World Development Indicators 2008 
dari Bank Dunia

Konsistensi dan keandalan data
Upaya yang cukup besar telah dilakukan untuk 
menstandarkan data, namun perbandingan secara 
penuh tidak dapat dijamin, dan kehati-hatian tetap harus 
digunakan ketika menginterpretasi indikator. Banyak 
faktor yang memengaruhi ketersediaan, daya banding, 

dan keandalan data: sistem statistik di kebanyakan negara 
berkembang masih lemah, metode, cakupan, praktik, dan 
definisi statistik sangat berbeda-beda, dan perbandingan 
antarnegara dan antarwaktu menimbulkan problem teknis 
dan konseptual yang rumit yang tidak dapat diselesaikan 
sepenuhnya. Cakupan data kemungkinan tidak lengkap 
karena kondisi tertentu atau masalah-masalah yang 
berdampak pada perekonomian (seperti yang timbul 
akibat konflik) juga mempengaruhi pengumpulan dan 
pelaporan data. Karenanya, meskipun data diperoleh 
dari sumber-sumber yang dianggap berwenang, data-
data ini harus dipandang tren yang memberikan indikasi 
dan yang memiliki karakteristik perbedaan besar antara 
perekonomian dan bukannya menawarkan ukuran 
kuantitatif yang akurat atas perbedaan-perbedaan 
tersebut. Diskrepensi (selisih) data yang disajikan pada 
edisi yang berbeda mencerminkan pembaruan yang 
dilakukan oleh setiap negara serta perubahan metodologi. 
Oleh karenanya, pembaca dianjurkan untuk tidak 
membandingkan serial data antara dua edisi atau antar 
edisi yang berbeda dari publikasi Bank Dunia. Serial 
waktu yang konsisten tersedia melalui CD-ROM World 
Development Indicators 2008 dan dalam WDI Online.

Rasio dan tingkat pertumbuhan
Untuk memudahkan referensi, secara umum tabel 
menunjukkan rasio dan laju pertumbuhan, bukan sekedar 
nilai dasar yang sederhana. Nilai dalam bentuk awalnya 
tersedia pada CD-ROM World Development Indicators 
2008. Kecuali dinyatakan sebaliknya, laju perhitungan 
dihitung dnegan menggunakan metode regresi least-
squares (lihat metode Statistik di bawah). Karena metode 
ini memperhitungkan seluruh observasi yang dilakukan 
dalam satu periode, laju pertumbuhan yang dihasilkan 
mencerminkan tren umum yang tidak dipengaruhi oleh 
nilai-nilai yang luar biasa. Untuk mengeluarkan dampak 
inflasi, indikator ekonomi harga konstan digunakan dalam 
memperhitungkan laju pertumbuhan. Data dengan huruf 
italik adalah untuk satu tahun atau periode, selain dari 
yang disebutkan pada judul kolom—hingga dua tahun 
sebelum atau sesudahnya untuk indikator ekonomi, karena 
indikator ekonomi cenderung dikumpulkan tidak terlalu 
reguler dan perubahannya tidak terlalu drastis dalam 
periode yang singkat. 
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Serial harga konstan
Pertumbuhan ekonomi diukur melalui peningkatan nilai 
tambah yang diproduksi oleh individu atau perusahaan 
yang beroperasi di dalam perekonomian tersebut. 
Karenanya, mengukur pertumbuhan riil memerlukan 
estimasi PDB dan komponennya yang dinilai dengan 
harga konstan. Bank Dunia mengumpulkan serial neraca 
nasional dengan harga konstan dalam mata uang nasional 
dan dicatat berdasarkan tahun dasar awal negara tersebut. 
Untuk mendapatkan data serial harga konstan, Bank 
Dunia menghitung ulang PDB dan nilai tambah menurut 
industri ke dalam tahun dasar yang umum, yaitu tahun 
2000 untuk versi terbaru World Development Indicators. 
Proses ini menimbulkan selisih antara PDB yang dihitung 
ulang dengan jumlah komponen yang dihitung ulang. 
Karena proses mengalokasikan selisih akan menimbulkan 
distorsi terhadap laju pertumbuhan, maka alokasi tidak 
dilakukan. 

Ukuran ringkas
Ukuran ringkas untuk wilayah dan kelompok pendapatan, 
yang disajikan pada bagian akhir kebanyakan tabel, 
dihitung dengan penjumlahan sederhana jika dinyatakan 
sebagan level. Laju dan rasio pertumbuhan agregat 
biasanya dihitung sebagai rata-rata tertimbang. Ukuran 
ringkas untuk indikator sosial dibobot berdasarkan 
populasi atau subkelompok dari populasi, kecuali untuk 
angka kematian bayi, yang dibobot berdasarkan jumlah 
kelahiran. Lihat catatan pada indikator-indikator tertentu 
untuk informasi lebih lanjut. 
 Untuk ukuran ringkas yang mencakup banyak 
tahun, perhitungan didasarkan pada kelompok 
perekonomian yang seragam, sehingga komposisi 
agregat tidak berubah dari waktu ke waktu. Ukuran 
kelompok dikumpulkan hanya jika data tersedia untuk 
neraca suatu tahun, setidaknya terhadap dua pertiga 
dari keseluruhan kelompok, seperti yang digunakan 
untuk tahun acuan 2000. Selama kriteria ini dipenuhi, 
perekonomian yang datanya hilang akan diasumsikan 
untuk tetap menunjukkan hasil estimasi. Pembaca harus 
tetap mengingat bahwa ukuran ringkas merupakan 
estimasi agregat representatif untuk masing-masing 
topik dan tidak bermakan apapun terhadap perilaku di 
tingkat negara, dengan mengerjakan kembali berangkat 

dari indikator kelompok. Selain itu, proses estimasi akan 
menghasilkan selisih antara total subkelompok dan total 
keseluruhan. 

Tabel 1. Indikator-indikator penting 
pembangunan
Penduduk (populasi) didasarkan pada definisi de-facto, 
yang memperhitungkan seluruh penduduk, terlepas dari 
status legal atau kewarganegaran, kecuali untuk pengungsi 
yang tidak secara tetap bertempat tinggal di negara 
penerima suaka, yang umumnya tetap dianggap sebagai 
bagian dari penduduk negara asal. 
 Rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk tahunan 
adalah laju perubahan secara eksponensial untuk suatu 
periode (lihat bagian metode Statistik di bagian bawah)
 Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk pada 
tengah tahun dibagi dengan luas wilayah. Luas wilayah 
adalah seluruh wilayah suatu negara dikurangi dengan 
luas wilayah perairan dan jalur perairan yang bermuara 
ke pantai. Kepadatan dihitung dengan menggunakan data 
mengenai luas wilayah yang tersedia paling baru.
 Komposisi umur penduduk, umur 0-14 merupakan 
persentase yang berumur 0-14 tahun dari jumlah seluruh 
penduduk. 
 Pendapatan nasional bruto (PNB) adalah ukuran 
pendapatan nasional yang paling luas; mengukur 
nilai tambah total dari sumber-sumber domestik dan 
luar negeri yang diklaim oleh penduduk. PNB terdiri 
atas produk domestik bruto (PDB) ditambah dengan 
penerimaan bersih dari pendapatan utama dari sumber-
sumber luar negeri. Data dikonversikan dari mata uang 
nasional ke dalam dolar AS dengan nilai sekarang dan 
menggunakan metode Atlas Bank Dunia. Metode ini 
melibatkan penggunaan rata-rata nilai tukar selama tiga 
tahun untuk meratakan dampak fluktuasi kurs nilai tukar 
yang bersifat sementara. (lihat bagian metode Statistik di 
bagian bawah untuk pembahasan lebih lanjut mengenai 
metode Atlas.) 
 PNB per kapita adalah PNB dibagi dengan jumlah 
penduduk pada pertengahan tahun. Angka ini diubah ke 
dalam nilai dolar AS terkini dengan menggunakan metode 
Atlas. Bank Dunia menggunakan angka PNB per kapita 
dalam dolar AS untuk mengelompokkan perekonomian 
dengan maksud keperluan analisis dan untuk menentukan 
kelayakan menerima pinjaman. 
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 Pendapatan nasional bruto PPP, yang adalah PNB 
yang dikonversikan menjadi dolar internasional dengna 
menggunakan faktor pengubah paritas daya beli (PPP), 
turut dimasukkan karena kurs nilai tukar nominal tidak 
selalu mencerminkan perbedaan internasional akan harga 
relatif. Dengan kurs PPP, satu dolar internasional memiliki 
daya beli yang sama terhadap PNB domestik seperti halnya 
dolar AS terhadap PNB AS. Kurs PPP memungkinkan 
perbandingan standar antara tingkat harga riil antar 
negara, seperti halnya indeks harga konvensional yang 
memungkinkan perbandingan nilai riil selama beberapa 
waktu. Faktor pengubah PPP yang digunakan di sini 
diambil dari survei harga yang mencakup 146 negara yang 
dilakukan pada tahun 2005 melalui Program Perbandingan 
Internasional. Bagi negara-negara anggota OECD, data 
berasal dari putaran survei terbaru, yang diselesaikan pada 
tahun 1999; bagi negara-negara yang lain, data berasal 
dari survei tahun 1999, atau data dari putaran tahun 1993 
atau sebelumnya dan kemudian diekstrapolasi menjadi 
acuan tahun 1996. Estimasi untuk negara-negara yang 
tidak termasuk dalam survei diambil dari model statistik 
dengan menggunakan data yang tersedia. 
 PNB PPP per kapita adalah PNB PPP dibagi dengan 
populasi pada pertengahan tahun. 
 Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per 
kapita didasarkan pada PDB yang diukur pada harga 
konstan. Pertumbuhan PDB dianggap sebagai ukuran 
pertumbuhan suatu perekonomian secara luas. PDB 
pada harga konstan dapat diestimasi dengan mengukur 
jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan pada 
suatu periode, menilai barang dan jasa tersebut pada harga 
tahun dasar yang telah disepakati, dan mengurangkan 
dengan biaya input antara, juga pada harga konstan. Lihat 
bagian pada metode Statistik untuk detail mengenai laju 
pertumbuhan least-squares. 
 Angka harapan hidup bayi adalah umur dalam 
tahun seorang bayi yang baru lahir akan hidup jika pola 
kematian yang ada pada saat kelahiran masih berlanjut 
selama masa hidupnya. Data disajikan untuk pria dan 
wanita dan terpisah. 
 Tingkat melek huruf orang dewasa adalah 
persentase orang berusia 15 tahun ke atas yang dapat 
membaca dan menulis sebuah pernyataan singkat dan 
sederhana mengenai kehidupan sehari, setelah memahami 
apa yang ingin disampaikan. Dalam praktik, tingkat melek 

huruf sukar untuk diukur. Untuk mengestimasi melek 
huruf yang menggunakan definisi tersebut memerlukan 
sensus atau survei dalam suatu kondisi yang dikontrol. 
Banyak negara mengestimasikan jumlah orang yang 
melek huruf dari data yang dilaporkan sendiri. Beberapa 
menggunakan data tingkat pencapaian pendidikan 
sebagai proksi, namun menggunakan lama waktu 
seseorang menempuh pendidikan di sekolah atau tingkat 
kelulusan sekolah yang berbeda-beda. Karena definisi dan 
metodologi pengumpulan data berbeda antar negara, data 
ini perlu digunakan secara berhati-hati. 
 Emisi karbondioksida (CO2) mengukur emisi 
yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan 
produksi semen. Ukuran ini mencakup karbon dioksida 
yang dihasilkan dari konsumsi bahan bakar padat, cair, 
dan gas, dan dari pembakaran gas. Karbon dioksida per 
kapita merupakan CO2 dibagi dengan populasi pada 
pertengahan tahun. 
 Pusat Analisis Informasi Carbon Dioksida (Carbon 
Dioxide Information Analysis Center—CDIAC), yang 
didukung oleh Departemen Energi AS, menghitung 
emisi antropogenik CO2. Perhitungan ini diambil dari 
data mengenai konsumsi bahan bakar fosil, berdasarkan 
Kelompok Data Energi Dunia (World Energy Data 
Set) yang dikelola oleh UNSD dan dari data mengenai 
produksi semen dunia, berdasarkan Kelompok Data 
Produksi Semen (Cement Manufacturing Data Set) yang 
dikelola oleh U.S. Bureau of Mines. Setiap tahun CDIAC 
menghitung ulang seluruh serial waktu dari tahun 1950 
hingga kini, dengan memasukkan temuan-temuan terbaru 
dan koreksi terakhir ke dalam basis data. Estimasi tidak 
memasukkan bahan bakar yang digunakan oleh kapal dan 
pesawat udara dalam transportasi internasional karena 
kesulitan untuk melakukan pengalokasian bahan bakar 
ini kepada negara-negara yang mengambil manfaat dari 
transportasi ini.  

Tabel 2. Tujuan Pembangunan Milenium: 
mengunrangi kemiskinan dan meningkatkan 
kualitas hidup
Bagian dari seperlima termiskin atas konsumsi atau 
pendapatan nasional adalah bagian 20 persen termiskin 
dari jumlah penduduk terhadap konsumsi atau dalam 
beberapa kasus, pendapatan. Ukuran ini merupakan 
ukuran distribusi. Negara dengan distribusi konsumsi 
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(atau pendapatan) yang semakin tidak merata akan 
memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi untuk 
angka rata-rata pendapatan yang sama. Data berasal 
dari survei nasional terhadap perwakilan rumah tangga. 
Karena survei rumah tangga yang menjadi dasar mungkin 
berbeda dalam metode dan jenis data yang dikumpulkan, 
distribusi data tidak dapat dibandingkan secara ketat antar 
negara. Staf Bank Dunia telah berupaya untuk memastikan 
bahwa data dapat dibandingkan semaksimal mungkin. 
Jika memungkinkan, angka konsumsi yang digunakan, 
daripada angka pendapatan. 
 Tingkat penyebaran anak-anak kurang gizi 
adalah persentase anak berusia di bawah lima tahun 
yang memiliki berat badan, untuk standar umurnya, 
kurang dari minus dua standar deviasi dari median 
untuk angka referensi internasional penduduk berusia 
0-59 bulan. Tabel menyajikan data untuk standar 
pertumbuhan anak yang baru dikeluarkan oleh 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2006. 
Estimasi anak-anak kurang gizi berasal dari data survei 
nasional. Proporsi anak yang berat badannya kurang 
merupakan indikator kekurangan gizi (malnutrisi) 
yang umum. Berat badan yang kurang, bahkan sedikit 
saja, meningkatkan risiko kematian dan menghambat 
perkembangan kognitif anak. Selain itu, kondisi ini 
merupakan dampak persoalan yang diwariskan dari 
satu generasi ke generasi berikutnya, karena wanita 
bergizi buruk kemungkinan besar akan melahirkan 
bayi dengan berat badan rendah. 
 Tingkat tamat pendidikan dasar merupakan 
persentase siswa yang menamatkan tahun terakhir sekolah 
dasar. Ukuran ini dhitung dengan mengambil jumlah 
siswa di tahun terakhir sekolah dasar, dikurangi dengan 
jumlah siswa mengulang di tingkat tersebut, dibagi dengan 
jumlah anak pada usia resmi kelulusan. Tingkat tamat 
pendidikan dasar mencerminkan siklus dasar seperti 
yang disampaikan oleh Klasifikasi Standar Internasional 
Pendidikan (International Standard Classification of 
Education—ISCED), yang berkisar dari tiga atau empat 
tahun pendidikan dasar (pada sebagian kecil negara) 
hingga lima atau enam tahun (di kebanyakan negara) 
dan tujuh ( di sebagian kecil negara). Karena kurikulum 
dan standar tamat sekolah berbeda antara negara, tingkat 
tamat pendidikan dasar tidak otomatis berarti tingkat 
belajar siswa yang tinggi. 

 Rasio jumlah siswa pria dan wanita pada sekolah 
dasar dan menengah merupakan rasio jumlah bruto 
siswa pria yang bersekolah di sekolah dasar dan menengah 
dibandingkan dengan jumlah siswa pria. 
 Melenyapkan kesenjangan gender dalam pendidikan 
akan sangat membantu meningkatkan status dan 
kemampuan kaum wanita. Indikator ini merupakan 
ukuran yang tidak sempurna terhadap aksesibilitas 
relatif bersekolah bagi kaum wanita. Berdasarkan target 
yang ditetapkan pada tahun 2005, inilah salah satu target 
pertama yang harus tercapai. Data penerimaan sekolah ini 
dilaporkan kepada Institut Statistik dari Organisasi PBB 
untuk Pendidikan, Sains, dan Budaya (UN Educational, 
Scientific, and Cultural Organization—UNESCO). 
Pendidikan dasar memberikan keterampilan dasar untuk 
membaca, menulis, dan matematika bagi anak-anak, serta 
pemahaman mendasar terhadap beberapa subjek tertentu 
seperti sejarah, geografi, pengetahuan alam, ilmu sosial, 
seni, dan musik. Pendidikan menengah melengkapi 
hasil pendidikan dasar yang dimulai pada tingkat 
dasar dan bertujuan untuk menanamkan landasan bagi 
pembelajaran seumur hidup dan pengembangan manusia 
dengan menawarkan interaksi yang lebih berorientasi pada 
subjek atau keterampialn dengan menggunakan guru yang 
lebih terspesialisasi. 
 Tingkat kematian di bawah lima tahun merupakan 
probabilitas bahwa bayi yang baru lahir akan meninggal 
sebelum berusia lima tahun, dengan melihat tingkat 
mortalitas terkait umur yang berlaku sekarang. Probabilitas 
dinyatakan sebagai tingkat per 1.000. Sumber utama data 
mortalitas adalah sistem registrasi vital dan estimasi 
langsung atau tidak langsung yang didasarkan pada 
survei sampel atau sensus. Untuk menghasilkan estimasi 
tingkat mortalitas di bawah lima tahun yang sesuai yang 
memanfaatkan seluruh informasi yang tersedia secara 
transparan, maka metodologi yang sesuai dengan garis 
regresi hubungan antara tingkat mortalitas dan data 
acuan yang menggunakan least squares tertimbang telah 
dikembangkan dan diadopsi oleh UNICEF dan Bank 
Dunia. 
 Kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan yang 
terampil merupakan persentase kelahiran yang dibantu 
oleh tenaga terlampir untuk memberikan supervisi, 
perawatan, dan saran yang diperlukan kepada para wanita 
selama masa kehamilan, kelahiran, dan pasca-kelahiran; 
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untuk melakukan proses pelahiran sendiri; dan untuk 
merawat bayi yang baru dilahirkan. Porsi kelahiran 
yang dibantu oleh tenaga kesehatan yang terampil 
merupakan indikator kemampuan sistem kesehatan 
untuk memberikan perawatan bagi wanita hamil secara 
memadai. Data berasal dari UNICEF dan survei rumah 
tangga. Perawatan prakelahiran dan pascakelahiran 
yang baik akan meningkatkan kesehatan kaum ibu dan 
mengurangi tingkat kematian ibu dan anak. Namun 
data tersebut tidak akan mencerminkan perbaikan yang 
diinginkan karena sering kali sistem informasi kesehatan 
masih lemah, kematian ibu tidak dilaporkan, dan tingkat 
mortalitas ibu sulit untuk diukur. 
 Tingkat penyebaran kontrasepsi  adalah persentase 
wanita yang menika atau hidup bersama dengan usia 15-49 
tahun yang menggunakan atau memiliki pasangan hidup 
yang menggunakan segala macam bentuk kontrasepsi. 
Alat kontrasepsi yang aman dan efektif meruapkan salah 
satu cara yang tidak dapat dihindarkan untuk mewujudkan 
kesehatan reproduksi, membantu wanita menghindari 
kehamilan yang tidak diinginkan sekaligus mencegah 
penyebaran penyakit seksual. Penyebaran kontrasepsi 
mencerminkan seluruh metode—mulai dari metode 
tradisional yang tidak efektif hingga metode moderen yang 
sangat efektif. Tingkat penyebaran kontrasepsi terutama 
diperoleh dari survei rumah tangga. 
 Tingkat penyebaran HIV merupakan persentase 
penduduk berusia 15-49 tahun yang terinfeksi virus 
HIV. Tingkat penyebaran HIV dewasa mencerminkan 
tingkat infeksi HIV pada populasi setiap negara. Namun 
demikian, tingkat penyebaran nasional yang rendah 
sangat mungkin menyesatkan. Sering kali ukuran ini 
menyembunyikan epidemi serius yang pada awalnya 
terkonsentrasi pada wilayah tertentu atau pada kelompok 
penduduk tertentu dan mengancam penularan terhadap 
populasi yang lebih luas. DI kebanyakan bagian  dunia 
yang sedang berkembang, kebanyakan infeksi baru 
terjadi di kalangan orang dewasa muda, dan wanita muda 
secara khusus menjadi rentan. Estimasi penyebaran HIV 
didasarkan pada ekstrapolasi data yang dikumpulkan 
melalui survei dan pengamatan terhadap kelompok kecil 
yang tidak representatif. 

Tabel 3. Kegiatan ekonomi
Produk domestik bruto (PDB) adalah nilai tambah 

bruto, berdasarkan harga pembeli, dari seluruh produsen 
tetap di suatu perekonomian ditambah dengan pajak 
dan dikurang subsidi yang tidak dimasukkan ke dalam 
nilai produk. Angka ini dihitung tanpa mengurangkan 
depresiasi aset-aset pabrikasi atau untuk deplesi atau 
degradasi sumber daya alam. Nilai tambah merupakan 
keluaran neto suatu industri setelah menambahkan 
seluruh keluaran dan mengurangkan barang input antara. 
Asal industri dari nilai tambah ditentukan berdasarkan 
Klasifikasi Standar Industri Internasional (International 
Standar Industrial Classification—ISIC) revisi 3. Secara 
konvensional, Bank Dunia menggunakan dolar AS dan 
memberlakukan kurs nilai tukar rata-rata yang resmi 
seperti dilaporkan IMF untuk tahun pelaporan. Faktor 
konversi altenratif diterapkan jika kurs nilai tukar resmi 
dinilai menyimpang dengan selisih yang cukup besar dari 
kurs efektif yang digunakan dalam transaksi mata uang 
asing dan perdagangan produk. 
 Tingkat pertumbuhan rata-rata produk domestik 
bruto per tahun dihitung dari data PDB harga konstan 
dalam mata uang lokal
 Produktivitas pertanian mengacu pada rasio nilai 
tambah sektor pertanian, yang diukur berdasarkan nilai 
dolar AS tahun 1985, dibandingkan pada jumlah pekerja 
pada sektor pertanian. 
 Nilai tambah adalah merupakan keluaran neto suatu 
industri setelah menambahkan seluruh keluaran dan 
mengurangkan barang input antara. Asal industri dari 
nilai tambah ditentukan berdasarkan Klasifikasi Standar 
Industri Internasional (International Standar Industrial 
Classification—ISIC) revisi 3
 Nilai tambah sektor pertanian berkaitan dengan 
pembagian ISIC 1-5 dan mencakup kehutanan maupun 
perikanan. 
 Nilai tambah sektor industri terdiri  atas 
pertambangan, manufaktur, konstruksi, kelistrikan, air, 
dan gas (pembagian ISIC 10-45)
 Nilai tambah jasa berkaitan dengan pembagian ISIC 
50-99
 Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga 
adalah nilai pasar seluruh barang dan jasa, termasuk 
barang tahan lama (seperti komputer, mesin cuci, dan 
komputer pribadi) yang dibeli oleh rumah tangga. 
Angka ini tidak mencakup pembelian pembelian tempat 
tinggal, namun memperhitungkan biaya sewa terselubung 
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untuk tempat tinggal yang dihuni pemiliknya. Angka 
ini juga memperhitungkan pembayaran dan bea kepada 
pemerintah untuk memperoleh izin dan lisensi. Di 
sini, pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup 
pengeluaran organisasi nirlaba yang melayani rumah 
tangga, meski angkanya dilaporkan terpisah oleh 
pemerintah. Dalam praktik, pengeluaran konsumsi rumah 
tangga mencakup diskrepensi statistik atas pengegunaan 
sumber daya yang dibandingkan dengan pasokan sumber 
daya. 
 Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah umum 
meliputi seluruh pengeluaran berjalan pemerintah 
atas pembelian barang dan jasa (termasuk kompensasi 
pegawai). Angka ini juga mencakup sebagian besar 
pengeluaran atas pertahanan dan keamanan nasional, 
namun tidak memasukkan pengeluaran militer pemerintah 
yang merupakan bagian dari pembentukan modal 
pemerintah. 
 Pembentukan modal bruto terdiri atas pengeluaran 
untuk penambahan aset tetap dalam perekonomian 
ditambah dengan perubahan level persediaan dan barang 
berharga lainnya. Aset tetap mencakup land improvement 
(peningkatan sarana tanah, seperti pagar, saluran air, 
dan sebagainya); pembelian perlengkapan, mesin, dan 
pabrik; dan konstruksi bangunan, jalanan, jalur kereta api, 
dan sejenisnya, termasuk pula gedung untuk keperluan 
komersial dan industri, perkantoran, sekolah, rumah 
sakit, dan hunian pribadi. Persediaan merupakan jumlah 
barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk memenuhi 
kebutuhan sementara atau fluktuasi produksi atau 
penjualan yang tak terduga dan “pekerjaan dalam proses”. 
Menurut Sistem Neraca Nasional (System of National 
Accounts—SNA) tahun 1993, akuisisi bersih atas barang 
berharga juga dianggap sebagai pembentukan modal. 
 Neraca barang dan jasa eksternal adalah ekspor 
barang dan jasa, dikurangi dengan impor barang dan jasa. 
Perdagangan dalam barang dan jasa terdiri atas seluruh 
transaksi antara penduduk suatu negara dengan seluruh 
dunia, yang mencakup perubahan kepemilikan barang 
dagang yang bersifat umum, barang yang dikirimkan 
untuk pengolahan dan perbaikan, emas yang bersifat 
nonmoneter, dan jasa. 
 Deflator implisit PDB mencerminkan perubahan 
harga untuk seluruh kategori permintaan akhir, seperti 
konsumsi pemerintah, pembentukan modal, dan 
perdagangan internasional, serta komponen utama yaitu 

konsumsi privat akhir.  Angka ini diperoleh dari rasio PDB 
harga kini dengan harga konstan. Deflator PDB juga dapat 
dihitung secara terpisah dengan menggunakan indeks 
harga Paasche di mana bobot yang digunakan adalah 
kuantitas output periode berjalan. 
 Indikator neraca nasional untuk kebanyakan negara 
berkembang diperoleh dari organisasi statisik nasional 
dan bank sentral melalui kunjungan dan misi tetap Bank 
Dunia. Data untuk perekonomian dengan pendapatan 
tinggi berasal dari OECD> 

Tabel 4. Perdagangan, bantuan, dan keuangan
Ekspor barang menunjukkan nilai free on board (f.o.b) 
barang yang dijual ke luar negeri dalam dolar AS. 
 Impor barang menunjukkan nilai c.i.f (cost, 
insurance and freight) barang (yaitu nilai pokok barang 
yang mencakup asuransi dan pengiriman) yang dibeli dari 
luar negeri dalam dolar AS. Data megnenai perdagangan 
barang diperoleh dari laporan tahunan Organisasi 
Perdagangan Dunia (WTO). 
 Ekspor manufaktur terdiri atas komoditas dalam 
Klasifikasi Standar Perdagangan Industri (Standard 
Industrial Trade Classification—SITC) bagian 5 (kimia), 6 
(manufaktur dasar), 7 (mesin dan peralatan transportasi), 
dan 8 (barang manufaktur lain-lain), di luar divisi 68. 
 Ekspor teknologi tinggi merupakan produk dengan 
kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) yang 
sangat intensif. Angka ini mencakup produk-produk 
berteknologi tinggi seperti dirgantara, komputer, farmasi, 
instrumen sains, dan mesin-mesin elektrik. 
 Saldo neraca saat ini merupakan jumlah ekspor 
bersih barang dan jasa, pendapatan bersih, dan transfer 
berjalan bersih. 
 Investasi asing langsung merupakan arus masuk 
bersih investasi untuk memperoleh porsi kepemilikan 
permanen dalam manajemen (10 persen atau lebih dari 
hak suara) dalam sebuah perusahaan yang beroperasi 
di suatu perekonomian di luar asal investor. Angka 
ini merupakan julmah dari modal ekuitas, reinvestasi 
laba, modal jangka panjang lain-lain, dan modal 
jangka pendek, seperti yang disajikan dalam neraca 
pembayaran. Data pada saldo neraca berjalan, arus 
modal privat, dan investasi asing langsung diambil 
dari Balance of Payments Statistics Yearbook and 
International Financial Statistics yang diterbitkan 
IMF. 
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 Bantuan pembangunan resmi atau bantuan resmi 
dari anggota OECD yang berpendapatan tinggi merupakan 
sumber utama pendanaan eksternal resmi bagi negara-
negara berkembang, namun bantuan pembangunan resmi 
(official development assistance—ODA) juga disalurkan 
oleh beberapa negara donor penting yang bukan anggota 
komite bantuan pembangunan (Development Assistance 
Committee—DAC) OECD. DAC memiliki tiga kriteria 
ODA: diambil oleh sektor resmi; untuk mempromosikan 
pembangunan atau kesejahteraan ekonomi sebagai tujuan 
utama; dan disediakan berdasakran syarat lunak, di mana 
elemen hibah mencapai setidaknya 25 persen dari total 
pinjaman. 
 Bantuan pembangunan resmi terdiri atas pinjaman 
dan hibah, pembayaran kembali neto yang memenuhi 
definisi ODA seperti ditentukan DAC, dan diberikan 
kepada negara atau wilayah yang masuk dalam bagian I 
daftar peneriman bantuan DAC. Bantuan resmi terdiri 
atas hibah dan pinjaman serupa ODA, pembayaran 
kembali neto yang diberikan kepada negara dan wilayah 
yang masuk dalam bagian II daftar penerima bantuan 
DAC. 
 Total utang eksternal adalah utang kepada 
nonpenduduk yang dibayarkan dalam mata uang asing, 
barang, atau jasa. Angka ini merupakan jumlah utang 
jangka panjang publik, dijamin pemerintah, dan swasta 
yang tidak dijamin, penggunaan kredit IMF, dan utang 
jangka pendek. Utang jangka pendek meliputi seluruh 
utang dengan masa jatuh tempo satu tahun atau kurang 
dan bunga yang dikenakan terhadap utang jangka 
panjang. 
 Nilai sekarang utang merupakan jumlah utang 
eksternal jangka pendek dan diskonto jumlah pembayaran 
imbalan jasa utang atas utang jangka panjang eksternal 
dari pemerintah, dijamin pemerintah, dan swasta yang 
tidak dijamin selama masa utang. 
 Sumber utama informasi utang eksternal adalah 
laporan kepada Bank dunia melalui Sistem Pelaporan 
Debitur dari negara anggota yang telah menerima 
pinjaman Bank Dunia. Tambahan informasi juga diambil 
dari arsip Bank Dunia dan IMF. Tabel ringkas mengenai 
utang eksternal negara berkembang diterbitkan setiap 
tahunnya dalam Global Development Finance dari Bank 
Dunia. 

 Migrasi bersih merupakan rata-rata jumlah migran 
tahunan neto selama satu periode, yang adalah jumlah 
imigran per tahun dikurangi dengan jumlah emigran, 
termasuk warga negara maupun nonwarga negara. Data 
yang disajikan dalam tabel merupakan estimasi lima 
tahun. Data diperoleh dari World Population Prospects: 
The 2004 Revision dari Divisi Kependudukan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (United Nations Population Division).
 Kredit Domestik yang disediakan oleh sektor 
perbankan merupakan seluruh kredit bruto yang 
disalurkan kepada berbagai sektor, dengan pengecualian 
kredit kepada pemerintah bersih, yang dinyatakan neto. 
Sektor perbankan mencakup otoritas moneter, bank 
umum, dan institusi perbankan lainnya yang terdapat 
ketersediaan data (termasuk institusi yang tidak menerima 
simpanan yang dapat ditransfer, namun akan dibayarkan 
sebagai utang saat jatuh tempo atau rekening tabungan). 
Contoh institusi perbankan lain adalah saving and 
mortgage loan institution dan building and loan association 
(Bank Perkreditan Rakyat dan SMF–ed). Data diambil dari 
International Finance Statistics dari IMF. 

Tabel 5. Indikator-indikator Penting untuk 
Perekonomian Lainnya
Lihat Catatan teknis untuk Tabel 1, Indikator utama. 

Metode statistik
Bagian ini menjelaskan perhitungan dari tingkat 
pertumbuhan least-squares, tingkat pertumbuhan 
eksponensial, dan metodologi Atlas Bank Dunia untuk 
menghitung faktor konversi yang digunakan untuk 
menghitung PNB dan PNB per kapita dalam dolar AS. 

Tingkat pertumbuhan kuadrat terkecil
Tingkat pertumbuhan kuadrat terkecil (least-squares) 
digunakan jika terdapat serial waktu yang cukup panjang 
sehingga memungkinkan dilakukan perhitungan yang 
andal. Tingkat pertumbuhan tidak dihitung jika lebih dari 
separuh observasi dalam satu periode ternyata hilang. 
 Tingkat pertumbuhan least-squares, r, diestimasi 
dengan menyesuaiakan garis tren regresi linear terhadap 
nilai tahun logaritma variabel dalam periode yang relevan. 
Persamaan regresi dalam dilihat dalam bentuk 
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ln Xt = a + bt,

yang ekuivalen dengan transformasi logaritma dari 
persamaan pertumbuhan majemuk, 

Xt  = X0 (1 + r)1. 

 Dalam persamaan ini, X merupakan variabel, t 
adalah waktu, a = log X0 dan  b = ln (1 + r) merupakan 
pramater yang diestimasi. Jika b* merupakan estimasi least 
square dari b, rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan, r 
, diperoleh dari [(exp(b*) –1] dan dikalikan dengan 100 
untuk dinyatakan dalam persen. 
 Tingkat pertumbuhan yang dihitung merupakan 
tingkat rata-rata yang cukup mewakili observasi yang 
tersedia selama keseluruhan periode. Angka ini tidak perlu 
harus sama dengan tingkat pertumbuhan aktual antara 
dua periode. 

Tingkat pertumbuhan eksponensial
Tingkat pertumbuhan antara dua titik dalam satu waktu 
untuk data demografis, khususnya angkatan kerja dan 
populasi, yang dihitung dari persamaan

r = ln (pn/p1)/n,

Di mana pn dan p1 adalah observasi pertama dan terakhir 
dalam periode, n merupakan banyaknya tahun dalam 
periode, dan ln merupakan variabel logaritma natural. 
Tingkat pertumbuhan ini didasarkan pada model 
pertumbuhan eksponensial yang kontinu di antara 
dua titik dalam satu periode waktu. Angka ini tidak 
memperhitungkan nilai antara dalam seri. Perhatian juga 
bahwa tingkat pertumbuhan eksponensial tidak berkorelasi 
dengan tingkat perubahan tahunan yang diukur dalam 
interval satu tahun yang dinyatakan sebagai 

(pn – pn-1)/pn – 1.

Metode Atlas Bank Dunia 
Dalam menghitung PNB dan PNB per kapita dalam 
dolar AS untuk tujuan operasional tertentu, Bank Dunia 
menggunaan faktor konversi Atlas. Tujuan faktor konversi 
Atlas adalah untuk mengurangi dampak fluktuasi kurs 

nilai tukar dalam perbandingan pendapatan nasional 
antar negara. Faktor konversi Atlas untuk satu tahun 
merupakan rata-rata kurs nilai tukar suatu negara (atau 
faktor konversi alternatif) tahun tersebut dan kurs nilai 
tukar untuk dua tahun sebelumnya yang disesuaikan 
terhadap perbedaan antara laju inflasi di negara tersebut 
dan laju inflasi di Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan 
Zona Euro. Laju inflasi suatu negara diukur melalui 
perubahan dalam deflator PDB. Laju inflasi di Jepang, 
Inggris, Amerika Serikat, dan Zona Euro, yang mewakili 
inflasi internasional, diukur melalui perubahan dalam 
deflator SDR. (Hak penarikan khusus, atau special drawing 
right—SDR, merupakan unit neraca IMF). Deflator 
SDR dihitung dengan rata-rata tertimbang deflator PDB 
masing-masing negara tersebut dalam SDR, dengan bobot 
yang digunakan adalah nilai mata uang masing-masing 
negara untuk satu unit SDR. Bobot ini akan berubah-
ubah sepanjang waktu karena komposisi SDR dan kurs 
nilai tukar relatif setiap mata uang berubah. Deflator 
SDR dihitung dalam unit SDR dahulu, dan kemudian 
dikonversi ke dalam dolar AS dengan menggunakan faktor 
konversi Atlas SDR menjadi dolar. Faktor konversi Atlas 
kemudian diterapkan pada PNB sebuah negara. Hasil PNB 
dalam dolar AS dibagi dengan populasi pertengahan tahun 
untuk mendapatkan PNB per kapita. 
 Jika kurs nilai tukar resmi dianggap tidak dapat 
diandalkan atau tidak dapat mewakili kurs nilai tukar 
efektif selama satu periode, alternatif estimasi kurs 
nilai tukar digunakan dalam rumus Atlas (lihat bagian 
bawah). 
 Rumus berikut menjelaskan perhitungan faktor 
konversi Atlas untuk tahun t: 
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dan perhitungan PNB per kapita dalam dolar AS untuk 
tahun t: 

Yt
$ = (Yt / Nt)/et

*,

di mana e merupakan faktor konversi atlas (mata uang 
nasional terhadap dolar AS) untuk tahun t, et adalah rata-
rata kurs nilai tukar (mata uang nasional terhadap dolar 
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AS) untuk tahun t, pt adalah deflator PDB untuk tahun 
t, p adalah deflator SDR dalam dolar AS untuk tahun t, 
Y adalah PNB per kapita dalam dolar AS untuk tahun t 
menggunakan Atlas, Yt merupakan PNB saat ini (mata 
uang lokal) untuk tahun t, dan N adalah populasi pada 
pertengahan tahun untuk tahun t.  

Faktor konversi alternatif
Secara sistematis, Bank Dunia menguji kesesuaian kurs 
nilai tukar sebagai faktor konversi. Faktor konversi 

alternatif digunakan jika kurs nilai tukar resmi dinilai 
menyimpang dengan selisih yang cukup besar dari kurs 
efektif yang berlaku untuk transaksi domestik mata uang 
asing dan perdagangan produk. Hal ini hanya berlaku 
untuk sejumlah kecil negara, seperti yang disajikan 
dalam tabel dokumentasi data Primer dalam Indikator 
Pembangunan Dunia 2007. Faktor konversi alternatif 
digunakan dalam metodologi Atlas dan di bagian lain 
dalam Indikator Pembangunan Dunia terpilih sebagai 
faktor konversi satu tahun. 
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