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Transformasi Struktural Kelembagaan dan Akumulasi Kapital Asing pada  

Pertumbuhan Ekonomi Etiopia 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana Etiopia dapat menjadi salah satu 
negara pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia pada 2015, mengingat kondisi 
Etiopia yang sarat dengan bencana kelaparan dan perang sipil selama lebih dari 
tiga dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi ini bukan pertama kalinya dicapai 
Etiopia. Pada tahun 1992, grafik pertumbuhan ekonomi yang melejit juga pernah 
terjadi namun sifatnya tidak stabil dan berkelanjutan hingga grafiknya terus 
menurun. Peneliti melihat setelah pergantian rezim pada 1991, Etiopia 
memperbaiki diri secara internal lewat transformasi struktural dan kelembagaan. 
Namun setelah pecah perang diantara Etiopia dengan Eritrea pada periode tahun 
1998-2000, Etiopia kembali memperbaiki diri kali ini dengan menggunakan 
sumber-sumber pendanaan eksternal. Etiopia melakukan akumulasi kapital secara 
lebih intensif untuk kemudian membangun infrastruktur publik seperti jalan raya, 
transportasi, energi dan teknologi telekomunikasi dan informasi. Dengan 
menggunakan pendekatan developmental state dan big push theory, penelitian ini 
menjelaskan bagaimana negara mengambil peran sebagai pemandu pembangunan 
ekonomi nasional dan melakukan akumulasi kapital asing sebagai modal 
pembangunan infrastruktur agar Etiopia dapat mengejar ketinggalan dalam 
pertumbuhan ekonomi. 
 
Kata kunci: transformasi struktural, transformasi kelembagaan, developmental 
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