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Introduction  
Teori Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi ini diklasifikan sebagai teori 

modernisasi. Artikel Walt Whitman Rostow yang dimuat dalam Economics 
Journal pada Maret 1956 berjudul The Take-Off Into Self-Sustained Growth 
pada awalnya memuat ide sederhana bahwa transformasi ekonomi setiap 
negara dapat ditelisik dari aspek sejarah pertumbuhan ekonominya hanya 
dalam tiga tahap: tahap prekondisi tinggal landas (yang membutuhkan 
waktu berabad-abad lamanya), tahap tinggal landas (20-30 tahun), dan 
tahap kemandirian ekonomi yang terjadi secara terus-menerus. 

Walt Whitman Rostow kemudian mengembangkan ide tentang perspektif 
identifikasi dimensi ekonomi tersebut menjadi lima tahap kategori dalam 
bukunya  The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto yang 
diterbitkan pada tahun 1960. Ia meluncurkan teorinya sebagai ‘sebuah 
manifesto anti-komunis’ sebagaimana tertulis dalam bentuk subjudul. 
Rostow menjadikan teorinya sebagai alternatif bagi teori Karl Marx 
mengenai sejarah modern. Fokusnya pada peningkatan pendapatan per 
kapita, Buku itu kemudian mengalami pengembangan dan variasi pada 
tahun 1978 dan 1980. 



Tahap-tahap Pertumbuhan Ekonomi 

Rostow 

Menurut Rostow perkembangan perekonomian suatu 

negara atau terkenal dengan tahap-tahap pertumbuhan 

ekonomi suatu negara dapat digolongkan menjadi lima 

yaitu :  

a. The traditional socienty (masyarakat tradisonal)  

b. The precondition for take off (prasyarat untuk lepas landas)  

c. The take off (lepas landas)  

d. The drive to maturity (gerakan kearah kedewasaan)  

e. The age of high mass consumption (masa konsumsi tinggi)  

 



1. Tahap Masyarakat Tradisional 

 Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan cara-cara produksi yang 
relatif primitif dan terbatas. Hal ini disebabkan teknologi, ilmu pengetahuan 
dan sikap masyarakat yang serba terbatas. Cara berpikir masyarakat masih 
kurang rasional lebih banyak berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang 
sudah berlaku turun temurun. Dengan cara hidup yang seperti itu 
mengakibatkan produktivitas penduduk menjadi sangat rendah. Dalam 
kehidupan sosialnya hubungan keluarga dan kesukuan sangat besar 
pengaruhnya dalam organisasi dan dalam menentukan kedudukan seseorang 
di masyarakat.  

 Sistem pemerintahan dalam masyarakat tradisonal ini menurut Rostow 
menggunakan kekuasaan politik yang ada di daerah-daerah, dan ditangan 
tuan-tuan tanah seringkali dipengaruhi oleh pandangan-pandangan dari tuan 
tanah ini. Oleh karena itu Rostow mengartikan bahwa pembangunan 
ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dari ciri-ciri 
penting dalam masyarakat, yaitu perubahan dalam sistem politiknya, 
struktur sosialnya, nilai-nilai masyarakatnya dan struktur kegiatan 
ekonominya.  



2. Tahap Prasyarat Lepas Landas 

Menurut Rostow corak dari keadaan prasyarat lepas landas ada 

dua, yaitu :  

1. Tahap prasyarat lepas landas dengan cara merombak 

masyarakat tradisional yang sudah lama ada, seperti yang 

dilakukan oleh negara-negara Eropa, Asia, Timur Tengah dan 

Afrika.  

2. Tahap prasyarat lepas landas tanpa melakukan perombakan 

dalam masyarakat tradisional. Cara ini terkenal dengan istilah 

born free, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, 

Kanada, Australia dan Selandia Baru.  

 



3. Tahap Lepas Landas 

Ciri-cirinya: 

1. Berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang 
produktif dari 5 persen atau kurang menjadi 10 persen dari 
Produk National Netto (Net National Product atau NNP).  

2. Berlakunya perkembangan satu atau beberapa sektor 
industri dengan tingkat laju perkembangan yang tinggi.  

3. Adanya atau segera terciptanya suatu rangka dasar politik, 
sosial dan institusional yang akan menciptakan menjadi 
kenyataan :  
a. Segala gejolak-gejolak untuk membuat perluasan di sektor modern.  

b. Potensi ekonomi ekstern (external economies) yang ditimbulkan oleh 
kegiatan lepas landas, sehingga menyebabkan pertumbuhan terus 
menerus berlaku.  



Sifat-sifat perubahan berbagai jenis kegiatan ekonomi di dalam 

tahap-tahap lepas landas digolongkan atas tiga sektor 

pertumbuhan, yaitu; 

a. Sektor pertumbuhan primer, yaitu sektor-sektor atau 

kegiatan ekonomi yang menciptakan pertumbuhan yang 

pesat dan menciptakan kekuatan ekspansi ke berbagai 

sektor dalam perekonomian. 

b. Sektor pertumbuhan suplementer, yaitu sektor yang 

berkembang dengan cepat sebagai akibat langsung dari 

perkembangan di sektor pertumbuhan primer, 

c. Sektor pertumbuhan terkait yaitu sektor atau kegiatan 

ekonomi yang berkembang sejalan dengan kenaikan 

pendapatan penduduk dan produksi sektor pertanian. 



4. Gerakan ke Arah Kedewasaan 

Gerakan ke arah kedewasaan diartikan sebagai suatu periode 
masyarakat secara efektif menerapkan teknologi modern 
dalam mengolah sebagian besar faktor-faktor produksi dan 
kekayaan alamnya. 

Ciri-ciri gerakan ke arah kedewasaan: 

a. Kematangan teknologi dimana struktur dan keahlian tenaga 
kerja mengalami perubahan, 

b. Sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami 
perubahan, 

c. Masyarakat secara keseluruhan merasa bosan dengan 
keajaiban yang diciptakan oleh industrialisasi karena 
berlakunya hukum kegunaan batas semakin berkurang. 



5. Masa Konsumsi Tinggi 

Dalam tahap yang terakhir ini dijelaskan oleh Rostow sebagai suatu tahap 
dimana perhatian masyarakat telah lebih menekankan pada masalah-masalah 
yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat dan bukan 
lagi pada masalah produksi. Dalam tahap ini terdapat 3 macam tujuan 
masyarakat yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber-sumber daya 
yang tersedia dan sokongan politik. Tujuan tersebut adalah :  

1. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara tersebut ke luar negeri dan 
kecenderungan ini dapat berakhir ke penaklukan atas negara-negara lain.  

2. Menciptakan suatu welfare statte, yaitu kemakmuran yang lebih merata 
terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem 
perpajakan yang progresif. Dalam sistem perpajakan seperti ini, makin tinggi 
pendapatan makin tinggi pula tingkat pajak yang dikenakan.  

3. Mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat atas konsumsi keperluan utama 
yang sederhana atas makan, pakaian dan perumahan menjadi meliputi pula 
barang-barang konsumsi tahan lama dan barang-barang mewah.  

 



 

Kritik Teori Rostow  

 
Teori yang dikemukakan Rostow dalam perjalananya banyak sekali 

berbagai kritik. Ini membuktikan bahwa teori Rostow menarik dan 
banyak dikaji. Maka tidaklah mengherankan bila teori tahap-tahap 
pertumbuhan dari Rostow tersebut asing. Diantara berbagai 
kritikan terhadap Rostow salah satu yang paling terkenal adalah 
kritikan KUZNETS. Menurut KUZNETS, teori mengenai tahap-
tahap pertumbuhan ekonomi dari Rostow hanya memiliki sebagian 
kecil saja dari sifat-sifat yang dikemukakannya. Teori Rostow hanya 
dapat ditanggapi apabila memenuhi syarat sebagai berikut :  

a. Setiap tahap harus mempunyai ciri-ciri yang secara empiris dapat 
diselidiki kebenarannya.  

b. Ciri-ciri dari setiap tahap harus cukup nyata bedanya dengan tahap 
lainnya.  

c. Hubungan analitis dengan tahap sebelumnya harus dijelaskan, yaitu 
bentuk-bentuk proses yang akan berlaku untuk mengakhiri suatu 
tahap tertentu dan menciptakan tahap selanjutnya harus 
ditunjukkan.  

 

 



Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 
1. Masa Orde Lama 

 Ketidakstabilan kehidupan politik 

 Pertumbuhan ekonomi yang turun drastis 

 Defisit anggaran belanja pemerintah yang meningkat dari tahun ke tahun 

 Tingkat inflasi yang tinggi 

2. Masa Orde Baru 
 Ketidakmampuan pemerintah memenuhi kewajiban utang luar negeri 

 Penerimaan devisa ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor 
barang dan jasa, 

 Ketidakmampuan pemerintah mengendalikan anggaran belanja dan 
memungut pajak 

 Percepatan laju inflasi mencapai 30-40%/bulan 

 Buruknya kondisi prasarana perekonomian serta penurunan kapasitas 
produksi sektor industri dan ekspor. 

3. Masa Reformasi 


