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Apa yang kalian tau 
mengenai Ketimpangan

Sosial ?



Andrinof A Chaniago

Menurut Andrinof A Chaniago, Arti ketimpangan

adalah buah pada pembangunan yang berfokus

pada aspek sosial dan ekonomi saja

Naido dan Wills

Menurut Naido dan Wills, Ketimpangan sosial adalah

perbedaan-perbedaan dalam pemasukan (income),

sumber daya (resoure), kekuasaan (power), status di

dalam dan antara masyarakat.

Eri Satria Yudatama

Secara sederhana, ketimpangan sosial dapat di pahami

sebagai ketidakseimbangan yang terjadi dalam

masyarakat, terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap

antar golongan.
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Teori Kolonialisme

Dimulai di Inggris sekitar tahun 1750 ketika industrialisasi
menyebar di seluruh Eropa Barat. Teori ini merujuk pada satu

negara yang menjadikan banyak wilayah sebagai koloninya, 
yang diawali oleh negara industri (negara kapitalis).

Menurut Horrison, mereka menananamkan sebagian
keuntungannya ke dalam persenjataan yang tangguh dan 

kapal cepat, kemudian digunakan untuk mneyerbu negara 
yang lemah untuk dijadikan koloninya. Setelah bangsa yang 

lemah takluk, mereka akan meninggalkan kekuatan
pengendali untuk mengeksploitasi tenaga kerja dan sumber

daya bangsa tersebut.



Teori Sistem Dunia



Klasifikasi Ekonomi Bank Dunia

Bank Dunia memiliki salah satu cara untuk melihat
ketimpangan antarnegara adalah memalui perekonomian

negara tersebut.

Negara dengan

Pendapatan

Tinggi

(High Income 

Nations)

Negara dengan

Pendapatan

Menengah

(Middle Income 

Nation)

Negara dengan

Pendapatan

Rendah ( Low 

Income Nations)



Keterbelakangan sebagai akibat suatu sistem kapitalis
internasional yang dominan (perusahaan-perusahaan

multinasional) dan bersekutu dengan elite lokal di dunia 
ketiga yang menggunakan kelebihan dan keistimewaan

untuk mempertahankan kedudukan mereka. Dunia ketiga
adalah negara yang tidak masuk dunia pertama (negara 

kapitalis) dan dunia kedua (negara komunis). Dunia ketiga
tidak dapat mengadakan industrialisasi dan pembangunan
ekonomi selama masih dalam cengkeraman suatu sistem

internasional yang diskriminatif.

Teori Ketergantungan (Dependensi)



Memandang bahwa kemiskinan dan kebergantungan dunia ketiga
tidak disebabkan oleh keputusan kebijakan yang sengaja dibuat

Amerika, Inggris, atau Moskow. Namun,kebergantungan berasal dari
struktur sistem internasional yang konstruksinya dibuat sedemikian
rupa sehingga bangsa-bangsa pengekspor bahan mentah kehilangan

bagiannya dari keuntungan produksi.
Teori Raul Prebisch, sistem perdagangan bebas mmerugikan negar-

negara pengekspor bahan mentah (negara periferi) dan 
menguntungkan negara-negara industri kaya yang mengekspor hasil

industri (negara-negara pusat)

Pendekatan Struktural



Teori Fungsional

Ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi
penting dalam masyarakat. Menurut Kingsley Davis dan
Wilbert Moore, penyebab ketidaksetaraan dan stratifikasi
masyarakat adalah :

a) Masyarakat harus memastikan bahwa posisi-posisinya
terisi

b) Beberapa posisi lebih penting daripada yang lain
c) Posisi-posisi yang lebih penting harus diisi oleh orang

yanglebih berkualifikasi
d) Untuk meotivasi orang yang lebih berkualifikasi agar

mengisi posisi-posisi ini, masyarakat harus menawarkan
imbalan lebih besar.



Teori Konflik

Ketimpangan sebagai akibat dari kelompok dengan kekuatan (power) mendominasi
kelompok yang kurang kuat. Kesenjangan sosial mencegah dan mneghambat

kemajuan masyarakat karena mereka yang berkuasa akan menindas orang-orang tak
berdaya untuk mempertahankan status quo.

Karl Marx

• Kapitalisme
akan
memperuncing
perbedaan
kelas antar
individu

Lewis Coser

• Perjuanagn
mengenai nilai
serta tuntutan
atas status, 
kekuasaan, 
dan sumber
daya. 

Ralf Dahrendolf

• Masyarakat 
yang terdiri
dari organisasi
yang 
didasarkan
pada 
kekuasaan
atau
wewenang



Teori Pertumbuhan Neoklasik

Muncul sebuah prediksi tentang hubungan antara
tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu

negara dengan ketimpangan pembangunan
ekonomi antarwilayah. Menurut Hipotesis

Neoklasik, ketimpangan pembangunan pada awal
proses meningkat. Setelah berangsur-angsur, 

ketimpangan pembangunan antarwilayah
tersebut akan semakin menurun.



Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Sosial



Perbedaan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang ada di

Indonesia tidak tersebar merata dalam

setiap daerah. Setiap daerah memiliki

keistimewaan tersendiri terkait

kepemilikan sumber daya alam, baik

sumberdaya alam terbaharukan dan

sumber daya alam yang tidak

terbarukan.

Jika suatu daerah memiliki sumber daya alam

dan mampu memanfaatkannya dengan baik

maka laju pertumbuhan ekonominya akan

meningkat. Sebaliknya, jika suatu daerah tidak

memiliki sumber daya dan sulit mengolah

sumber daya alam di daerahnya, maka kondsi

perekonomiannya tidak akan meningkat.

Kemajuan yang berbeda dalam pengolahan

sumber daya yang ada disetiap wilyah akan

menimbulkan gap antar daerah.





Letak / 

Kondisi

Geografis

Kondisi geografis antar wilayah di Indonesia

berbeda. Salah satunya, penduduk yang tinggal di

dataran rendah dan dataran tinggi tentunya

memiliki perbedaan dalam menjalankan aktivitas

sosialnya.

Dataran yang rendah cenderung akan mengalami

kemudahan dalam membangun infrastruktur dan

memudahkan kegiatan perekonomian. Berbanding

terbalik dengan kondisi geografis dataran yang

tinggi dan susah mengalami akses masuk maka

kegiatan perekonomian/perindustrian akan berjalan

sangat lama(lambat).



Ketimpangan muncul karena

adanya masuknya globalisasi di

Indonesia . kondisi masyarakat

yang mampu menyikapi

globalisasi dengan baik maka

akan mengalami kemajuan dan

perkembangan yang baik,

berbading terbalik dengan

kondisi masyarakat yang tidak

mampu mengambil kesempatan

yang ditawarkan oleh

globalisasi maka akan

mengalami ketertinggalan.

Faktor Globalisasi



Kebijakan public merupakan

kebijakan-kebijakan yang dibuat

oleh pemerintah untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu

masyarakat. Terkadang

kebijakan yang di keluarkan

pemerintah tidak semuanya

diterima dengan baik dan

menimbulkan ketidakadilan.

Sehingga memunculkan

kesenjangan sosial.

Kebijakan public 





Kondisi demografis melihat tingkat pertumbuhan dan

struktur kependudukan, tingkat usia, tingkat

pendidikan, tingkat kesehatan, perbedaan kondisi

ketenagakerjaan dan segala aspek yang berkaitan

dengan penduduk. Antar wilayah yang ada di 

indoensia memiliki kondisi demografis yang berbeda. 

Kondisi demografis



Bentuk-Bentuk Ketimpangan Sosial
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Ketimpangan antara Si Kaya dan Si Miskin

https://www.youtube.com/watch?v=xOIJDm_VR3E



Ketimpangan Pemilik Modal dan Buruh

Gambar A

Gambar B



Ketimpangan Pembangunan

Giri Menang (Suara NTB) – Musim kemarau yang melanda sebagian wilayah Lombok Barat

(Lobar) menyebabkan bencana kekeringan. Di sejumlah desa mulai mengalami kekeringan,

sehingga menyebabkan warga mulai krisis air bersih. Seperti di Dusun Buntaga Lauk Desa Giri

Sasak Kecamatan Kuripan, warga mengalami krisis air. Selain itu, ratusan KK yang tinggal di

wilayah terpencil Dusun Tibu Lilin Desa Labuan Tereng, Gerepakan dan Bunbeleng Desa

Sekotong Timur saat ini krisis air.

Sumur milik warga sebagian besar mengering, sehingga praktis warga setempat hanya

mengandalkan mata air yang mulai mengalami penurunan debet air. Itupun warga terpaksa

antre berjam-jam untuk bisa memperoleh air. Bahkan, warga hingga menginap di sumur hanya

untuk antre memperoleh air. Kondisi kekeringan ini diperparah sumur bor yang dibangun

melalui bantuan Badan Geologi Kementerian ESDM belum bisa dimanfaatkan warga lantaran

belum dibangunkan instalasi pipa ke rumah-rumah warga.



Ketimpangan

Pendidikan

Hal yang paling menjadi

permasalahan dalam

pembangunan yang kurang

merata karena adanya

kondisi geografis yang 

berbeda-beda satu wilayah

dengan wilayah lain

Pembangunan Infrastruktur

pendidikanyg tidak merata

Biaya pendidikan yang 

semakin tahun meningkat

menyebabkan masyarakat

yang kurang mampu sulit

untuk mengakses pendidikan

secara maksimal.

Mahalnya biaya sekolahTenaga pengajar

terkonsentrasi di perkotaan

saja, sedangkan di daerah

pedesaan, pedalaman, 

terutama daerah perbatasan

sangat minim dan mengalami

kekurangan

Ketersediaan tenaga pengajar

Kemajuan teknologi dan

pembaharuan ilmu

pengetahuan yang tidak bisa

diikuti oleh lembaga

pendidikan yang berada

didaerah

Pengaruh Globalisasi



Ketimpangan di bidang Kesehatan
Biaya

kesehatan

yang mahal

Keterbatasan

infrastruktur

Terbatasnya

tenaga

medis
1 2 3



Ketimpangan budaya lokal dan budaya global

Masyarakat dapat mempelajari dan mengikuti

budaya-budaya negara lain tetapi masyarakat

harus bersikap selektif. Masyarakat hendaknya

mampu mengembangkan budaya asli mereka

agar tidak terjadi ketimpangan budaya. 



Akibat Ketimpangan
Sosial dalam Kehidupan

Masayrakat
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1. Kriminalitas

Kriminalitas atau kejahatan adalah suatu perbuatan
atau tingkah laku yang merugikan orang lain sebagai

korban dan juga merugikan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, tindakan kriminal
disebabkan oleh kondisi-kondisi dan proses-proses 
sosial yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial

lainnya, seperti proses imitasi, persaingan, dan 
pertentangan kebudayaan.



Penyebab munculnya tindakan kriminal dapat dijelaskan dalam dua
teori sebagai berikut:



Perhatikan Kutipan Judul Berita berikut !



Monopoli

Monopoli adalah suatu pengusahaan pasar yang dilakukan
oleh seseorang atau perusahaan untuk menguasai

penawaran pasar (penjualan barang dan jasa di pasar) yang 
ditujukan kepada para pelanggannya. Monopoli sebagai

akibat dari ketimpangan sosial akan mengganggu
kesempatan produk-produk baru yang berkualitas hasil dari

kreativitas masyarakat.



Kemiskinan

Keadaan seseorang yang tidak sanggup
memelihara dirinya sendiri sesuai dengan

taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu
memanfaatkan tenaga baik mental maupun

fisiknya dalam kelompok tersebut.



Diskriminasi

Dalam Ensikopedia Nasional Indonesia dijelaskan diskriminasi
berasal dari bahasa Inggris yaitu discrimination yang artinya
sikap atau tindakan membeda-bedakan. Menurut Setiadi, faktor
penyebab munculnya diskriminasi adalah sebagai berikut:

• Adanya persaingan yang semakin ketat dalam berbagai
kehidupan.

• Adanya tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok
dominan terhadap kelompok atau golongan yang lebih lemah.

• Ketidakberdayaan golongan miskin dan intimidasi yang
membuat terpuruk dan menjadi korban diskriminasi.
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You

terassos28@gmail.com


