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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam studi hubungan internasional, sebuah negara dapat 

dikatakan memiliki pengaruh di dunia internasional apabila memiliki 

kestabilan politik, ekonomi dan militer yang kuat1. Akan tetapi seiring 

dengan perkembangan jaman, negara kecil ternyata juga berpotensi 

memiliki pengaruh yang besar di dunia internasional, seperti Bhutan sebagai 

contohnya. Berdasarkan GDP (Gross Domestic Product) Bhutan tidak 

memiliki angka yang cukup tinggi atau bahkan dapat dikategorikan sebagai 

negara miskin2, akan tetapi negara yang terhimpit antara India dan Tiongkok 

dan sebagian besar wilayahnya berupa dataran tinggi ini memiliki standar 

hidup yang terbaik di Asia Selatan karena kebijakan pemerintah Bhutan 

yang menerapkan Gross National Happiness (GNH) sebagai acuan dalam 

membangun human development yang berlandaskan kebahagiaan di 

negaranya sekaligus sebagai diskursus bahwa pembangunan manusia yang 

berkelanjutan tidak semata diukur dengan Gross Domestic Product (GDP) 

                                                           
1 Baldwin, David A. (2002) “Power and International Relations” in Walter Carlsnaes, 

Thomas Risse, Beth Simmons [eds.], Handbook of International Relations, SAGE, hal. 177. 
2 Bhutan Economy, Diakses dalam http://www.bhutan.com/economy. Tanggal 29/05/2015, 

pukul 13.50 WIB. 

http://www.bhutan.com/economy
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tetapi juga harus memperhatikan sisi kepuasan batin individu yang 

berlandaskan kebahagiaan3. 

Konsep Gross National Happiness (GNH) pertama kali 

diperkenalkan oleh Raja Bhutan Jigme Singye Wangchuck pada tahun 1972 

sebagai respon terhadap ekonom barat yang mengunjungi negaranya yang 

mengatakan bahwa Bhutan adalah negara miskin dengan standar Gross 

Domestic Product (GDP) rendah. Secara umum, GNH adalah pendekatan 

holistik dan berkelanjutan untuk pengembangan yang menyeimbangkan 

antara material dan nilai-nilai non materi dengan keyakinan bahwa manusia 

ingin mencari kebahagiaan. Tujuan GNH adalah untuk mencapai 

pembangunan seimbang dalam semua aspek kehidupan 

yang sangat penting untuk kebahagiaan4. Konsep GNH Bhutan mencakup 

empat pilar, diantaranya: pemerintahan baik dan akuntabel; pembangunan 

sosial ekonomi berkelanjutan; pelestarian budaya; dan konservasi 

lingkungan. Empat pilar ini dirinci dalam sembilan domain, yaitu kualitas 

psikologis, kesehatan, pendidikan, penggunaan waktu, keragaman dan 

ketahanan budaya, pemerintahan yang baik, vitalitas masyarakat, keragaman 

dan ketahanan ekologi, serta standar hidup5. Bhutan menegaskan pentingnya 

menyeimbangkan nilai-nilai dari pengembangan materi dan spiritual agar 

saling mendukung satu sama lain, menciptakan masyarakat yang harmonis. 

Kebahagiaan dicapai bukan dengan mengumpulkan kekayaan sebanyak-

                                                           
3 Dalam jurnal Gross National Happines in Bhutan: A Living Example of an Alternative 

Approach to Progress, Alejandro Adler Braun, 9-1-2009, hal. 127. 
4The Story of GNH, diakses dalam http://www.gnhbhutan.org/about/ pada tanggal 

09/11/2014. Pukul 17.33 WIB. 
5ibid 

http://www.gnhbhutan.org/about/
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banyaknya, tetapi juga faktor kebahagiaan individu dan keadilan harus 

diperhatikan6. Mewujudkan masyarakat bahagia merupakan tujuan pokok 

dari konsep Gross National Happiness (GNH), dimana kebahagiaan 

individu merupakan aspek penting dari pembangunan berkelanjutan 

manusia. 

Mengesampingkan kestabilan politik, ekonomi dan militer yang 

kuat Bhutan menggunakan konsep Gross National Happiness (GNH) untuk 

mengubah pola pandangan masyarakat internasional bahwa dalam 

pembangunan manusia yang berkelanjutan tidak semata diukur dengan 

Gross Domestic Product (GDP) tetapi juga harus memperhatikan sisi 

kepuasan batin individu yang berlandaskan kebahagiaan. Seiring dengan 

keberhasilan Bhutan dalam menerapkan konsep GNH di negaranya dan 

sejak PBB menerima inisiatif Bhutan tentang societal happiness, sebagai 

bentuk negosiasi Bhutan di PBB, mengaplikasikan usulan tersebut dalam 

agenda global Sustainable Development Goals (SDGs) sehingga muncul 

kecenderungan dunia maupun komunitas internasional dalam mengadopsi 

konsep GNH yang lebih besar untuk diterapkan di negaranya setelah agenda 

tersebut disetujui oleh PBB. 

 Negosiasi dalam mencapai tujuan masing-masing serta mencari 

celah bagi kemungkinan-kemungkinan alternatif keputusan diwujudkan oleh 

Bhutan dalam inisiatif tersebut, seperti pada konvensi Internasional PBB 

pada Juli 2011, Bhutan mengusulkan sebuah kerangka pemikiran kepada 

                                                           
6 Diakses dalam http://www.newdevelopmentparadigm.bt/wp-

content/uploads/2014/10/HappinessTowardsANewDevelopmentParadigm.pdf. Tanggal 

26/10/2015, pukul 1.10 WIB. 

http://www.newdevelopmentparadigm.bt/wp-content/uploads/2014/10/HappinessTowardsANewDevelopmentParadigm.pdf
http://www.newdevelopmentparadigm.bt/wp-content/uploads/2014/10/HappinessTowardsANewDevelopmentParadigm.pdf
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PBB yang berjudul “Happiness: Towards a holistic approach to 

development” seperti yang tercantum dalam UN Resolution 65/3097. 

Kemudian pada tanggal 2 Juni 2012 pada UN Conference on Sustainable 

Development (Rio +20) perdana menteri Bhutan menegaskan bahwa 

pembangunan berkelanjutan merupakan kebutuhan mutlak manusia, 

paradigma tersebut berdasarkan kebahagiaan manusia dan kesejahteraan 

dalam semua bentuk tujuan dan dalam konteks pembangunan8. Selanjutnya 

pada tanggal 28 Juli 2012 pemerintah Bhutan mengeluarkan Kasho (dekrit 

kerajaan) untuk membentuk Steering Committee (komite pengarah) hal ini 

sesuai mandate yang diberikan oleh the UN General Assembly Open 

Working Group (OWG) yang bertujuan untuk membingkai sebuah 

paradigma pembangunan baru yang didasarkan pada pengalaman Bhutan 

dalam menerapkan pembangunan holistic berkelanjutan dan inklusif yang 

bertujuan untuk mempromosikan kebahagiaan manusia yang hasil kerja dari 

komite tersebut diserahkan kepada PBB untuk ditindak lanjuti9. Hasilnya, 

PBB melalui United Nation Sustainable Development (UNSD) 

mengumumkan penerapan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 

secara global sebagai acuan pembangunan di setiap negara kepada 189 

negara anggotanya dan mendapat respon yang positif10. Dalam rancangan 

                                                           
7 Diakses dalam http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39084#.VeR4siWqqko 

“Happiness should have greater role in development policy – UN Member States”. Tanggal 

31/08/2015, pukul 22.58 WIB. 

8 Diakses dalam http://www.newdevelopmentparadigm.bt/about-us/history/. Tanggal 

04/03/2015, pukul 23.58 WIB. 
9 Diakses dari http://www.newdevelopmentparadigm.bt/about-us/history/. Tanggal 26-03-

2015, pukul 10.45 WIB. 
10 UN Member States Agree Sustainable Development Goals: Momentum for COP21, 

Announcement/ 03. Aug. 2015. Diakses dalam http://newsroom.unfccc.int/unfccc-

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39084#.VeR4siWqqko
http://www.newdevelopmentparadigm.bt/about-us/history/
http://www.newdevelopmentparadigm.bt/about-us/history/
http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/un-member-states-agree-sustainable-development-goals/
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Sustainable Development Goals (SDGs) tersebut PBB menekankan pada 

pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif 

warga dunia terhadap terciptanya kepentingan global yang lebih luas untuk 

mencanangkan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam mengejar 

kebahagiaan sebagai tujuan fundamental manusia11.  

 Keputusan PBB dalam menerima inisiatif Bhutan digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun indikator SDGs sebagai 

model pembangunan global yang sebelumnya belum memiliki ketetapan 

yang kuat dalam hal ini hanya sebatas wacana, untuk melanjutkan agenda 

terdahulunya Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada 

tahun 2015. Maksud dari model pembangunan disini adalah suatu upaya 

yang menentukan konsep penentuan nasib suatu bangsa. Masyarakat dengan 

pembangunan butuh penentuan nasib sendiri, kebutuhan dasar manusia, 

kelangsungan hidup (sustainability) dan pembangunan berdasarkan 

pertimbangan lain yang bersifat lokal. Pengadopsian ini diperlukan karena 

MDGs membutuhkan pengembangan tujuan yang sebelumnya hanya 

memiliki 8 tujuan seperti contohnya dalam sektor kemiskinan, pendidikan 

dasar, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang lalu bertambah 

menjadi 17 tujuan setelah diadopsinya GNH dalam agenda SDGs sebagai 

agenda lanjutan dari MDGs. Model pembangunan yang diusung MDGs 

dinilai tidak relevan karena sejumlah target dalam MDGs tidak mampu 

dicapai semua negara sehingga perlunya membingkai tujuan yang lebih 

                                                                                                                                                    
newsroom/un-member-states-agree-sustainable-development-goals/, pada tanggal 

2/11/2015, pukul 20.30 WIB. 
11Diakses dalam https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4523zerodraft.pdf. 

Tanggal 16/03/2015, pukul 22.23 WIB. 

http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/un-member-states-agree-sustainable-development-goals/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4523zerodraft.pdf
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ambisius dalam paradigma pembangunan yang baru yaitu SDGs12. 

Pertimbangan lain dalam pengadopsian ini dikarenakan permasalahan global 

yang semakin kompeks bukan hanya masalah ekonomi semata, melainkan 

juga masalah jauh lebih spesifik seperti daerah kumuh yang meningkat, 

disintegrasi keluarga dan komunitas, rasa aman kian menipis, bencana 

akibat kerusakan lingkungan meluas, ketidakstabilan politik, kesenjangan 

sosial, dan kemiskinan yang memerlukan perubahan arah dalam 

menanganinya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis 

mengambil topik penelitian tentang proses negosiasi Bhutan dalam 

menawarkan GNH untuk diaplikasikan dalam agenda PBB yaitu SDGs.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Melihat dari latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah 

yang diteliti dalam penulisan ini adalah “Bagaimana Proses Negosiasi 

Bhutan Melalui Gross National Happiness (GNH) dalam Penyusunan 

Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) Sebagai Model 

Pembangunan Global?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah: 

                                                           
12 The Impending Failure of the Sustainable Development Goals, Scott Wisor, September 

30/2014. Diakses dari http://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2014/the-impending-

failure-of-the-sustainable-development-goals/. Tanggal 02/09/2015, pukul 00.45 WIB. 

http://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2014/the-impending-failure-of-the-sustainable-development-goals/
http://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2014/the-impending-failure-of-the-sustainable-development-goals/
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Pertama, untuk memenuhi tugas akhir skripsi strata-1 jurusan Ilmu 

Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.untuk melihat 

langkah Bhutan dalam mengenalkan GNH di PBB dan menjelaskan 

bagaimana penerapan GNH di Bhutan. 

Kedua, untuk melihat langkah Bhutan dalam mengenalkan GNH di PBB 

dan menjelaskan bagaimana penerapan GNH di Bhutan. 

Ketiga, untuk melihat bagaimana proses pembentukan SDGs di PBB.  

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Manfaat akademis dari penulisan skripsi ini adalah: 

 Secara akademis penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat 

sebagai bahan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Hubungan 

Internasional dan berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang 

melakukan kajian berkaitan dengan judul yang diteliti. 

 Manfaat praktis dari penelitian skripsi ini adalah: 

 Manfaat praktis yang diharapkan dari penulisan ini adalah bahwa 

seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat 

memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik 

mengenai kajian dan fungsi Ilmu Hubungan Internasional yang diperoleh 

selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil 
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penelitian dapat diterima sebagai diskusi model pembangunan masyarakat 

yang efektif pada masa mendatang. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama dengan jurnal yang ditulis oleh Elizabeth 

Allison dengan judul “GNH and Global Policy” jurnal ini secara umum 

menjelaskan sejak diperkenalkannya GNH ke panggung global pada tahun 

1998 di the Millennium Meeting for Asia and the Pacific di Seoul, 

Korea Selatan, konsep GNH mulai mendapatkan perhatian internasional 

yang berujung pada adaptasi happiness index. Salah satunya PBB 13.  

 Penelitian kedua yang ditulis oleh Annie Kelly dengan judul “Gross 

National Happiness in Bhutan: the big idea from tiny state that could 

change the world” penelitian ini secara umum menjelaskan sejak tahun 

1971, Bhutan telah menolak Gross Domestik Bruto (GDB) sebagai satu-

satunya cara dalam mengukur kemajuan dan tingkat ekonomi 

masyarakatnya dengan diterapkan pendekatan baru yang mengukur  

kesejahteraan melalui prinsip-prinsip spiritual, kesejahteraan masyarakat 

dan lingkungan yang tertuang dalam GNH. Pada pertemuan tingkat 

internasional yang diselenggarakan oleh PBB di Doha tentang perubahan 

cuaca dan isu lingkungan. Kehadiran Bhutan dalam konferensi tersebut 

merupakan dialog keberhasilan Bhutan dalam menempatkan pelestarian 

hidup dalam setiap agenda politiknya yang berdasarkan pada konsep GNH, 

                                                           
13 Dalam jurnal The Berkshire Encyclopedia of Sustainability: Measurements, Indicators, 

and Research Methods for Sustainability: Elizabeth Allison: 2012: Halaman 190. 
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atas keberhasilan itu PBB mempertimbangkan cara Bhutan dalam 

menerapkan GNH untuk direplikasi di seluruh dunia14. 

 Penelitian ketiga yang ditulis oleh Michael R. Levenson, et all 

dengan judul “Happiness in the Midst of Change: A Human Development 

Approach to Studying GNH in the Context of Economic Development” 

Jurnal ini secara umum menjelaskan Teori kontemporer pembangunan 

ekonomi telah terkonsentrasi pada indeks ekonomi dan epidemologi sosial 

pembangunan dengan mengesampingkan isu-isu perkembangan psikologis 

dan spiritual. Namun, pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan 

pembangunan manusia individu dapat menimbulkan meningkatkan 

kekayaan tetapi juga mengakibatkan penurunan kebahagiaan. Konstruk dari 

Gross National Happiness (GNH), sebagai ukuran nyata keberhasilan dalam 

usaha pembangunan, dimaksudkan untuk melayani sebagai koreksi 

perhatian eksklusif dengan indeks materialistik pembangunan. 

Pembangunan memiliki aspek intangible serta aspek tangible. Tidak ada 

teori dan pengukuran pembangunan bisa lengkap tanpa keduanya. Tentu 

saja, penilaian terhadap berwujud lebih halus dan sulit. Namun, itu tidak 

menjadikan mustahil15.  

 Penelitian keempat yang ditulis oleh David Korten dengan judul 

“The Pursuit of Happiness: A New Development Paradigm” penelitian ini 

secara umum menjelaskan bahwa kegagalan ekonomi, sosial, lingkungan 

                                                           
14 Dalam penelitian Gross National Happiness in Bhutan: the big idea from tiny state that 

could change the world; Annie Kelly; The observer; Saturday 1 December 2012; Thimpu, 

Bhutan. Diakses dalam http://www.theguardian.com/world/2012/dec/01/bhutan-wealth-

happiness-counts  
15 Dalam Jurnal Happiness in the Midst of Change: A Human Development Approach 

toStudying GNH in the Context of Economic Development; Michael R. Levenson; 2011 

http://www.theguardian.com/world/2012/dec/01/bhutan-wealth-happiness-counts
http://www.theguardian.com/world/2012/dec/01/bhutan-wealth-happiness-counts
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dan pembangunan manusia cukup tinggi menimbulkan pergerakan transisi 

dari Old Development Paradigm ke New Development Paradigm. Dalam 

Old Development Paradigm uang adalah ukuran nilai dan tujuan dari 

ekonomi dan bisnis untuk menumbuhkan agregat konsumsi dan keuntungan 

finansial dan aset. Sedangkan dalam New Development Paradigm hidup 

adalah ukuran nilai dan tujuan ekonomi. Bisnis untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kesehatan, vitalitas, ketahanan, dan potensi kreatif manusia 

dan alam-termasuk memperkuat hubungan kepedulian, kerjasama, dan rasa 

keterikatan dengan alam dan masyarakat. Kinerja ekonomi dievaluasi 

terhadap indikator kesehatan dan kesejahteraan orang, alam, dan masyarakat 

yang hidup. Pilihan kebijakan yang dinilai sesuai. Sistem keuangan dinilai 

hanya untuk kontribusi mereka untuk mempertahankan dan 

menyeimbangkan rekening transaksi pasar dalam mendukung tujuan 

perekonomian yang menjaga dan meningkatkan kesehatan sistem hidup dan 

kesejahteraan16. 

 Penelitian kelima yang ditulis oleh Scott Wisor dengan judul “The 

Impending Failure of The Sustainable Development Goals” penelitian ini 

secara umum menjelaskan beberapa kelemahan dari Millenium Development 

Goals (MDGs) yang tersusun dan dirancang buruk, peneliti memuat 

beberapa kelemahannya diantaranya 1) banyak dari target pengumpulan data 

yang dapat diandalkan berkualitas buruk, atau memiliki cakupan lengkap. 2) 

dengan memilih target pengurangan yang tidak memperhitungkan dari titik 

                                                           
16 The Pursuit of Happiness: A New Development Paradigm, David Korten, diakses dari 

http://livingeconomiesforum.org/new-development-paradigm. Tanggal 02/09/2015, pukul 

01.52 WIB. 

http://livingeconomiesforum.org/new-development-paradigm
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awal suatu negara, sumber daya yang tersedia, atau kapasitas untuk 

perubahan, penilaian tingkat nasional MDGs membuat negara untuk 

menjadi sukses. 3) banyak indikator untuk mengukur kemajuan direvisi 

selama proses MDGs, seperti indikator untuk mengukur kemajuan melawan 

kelaparan. Dampak dari revisi tersebut secara drastis mengubah tingkat 

kemajuan global yang sedang dibuat17.  

 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No. Penulis dan 

Judul 

Penelitian 

Masalah 

(Fenomena) 

Pendekatan Hasil 

1 Elizabeth 

Allison, 

GNH and 

Global 

Policy. 

Sejak 

diperkenalkannya 

GNH ke 

panggung global 

pada tahun 1998 

di The Millenium 

for Asia and The 

Pacific di Seoul, 

Korsel. Konsep 

GNH mulai 

mendapat 

perhatian dunia 

internasional 

yang berujung 

pada adaptasi 

happiness index. 

 Konsep Soft 

Diplomacy 

Bhutan 

Konsep GNH 

yang 

diperkenalkan 

oleh Bhutan di 

The Millenium 

for Asia and 

The Pacific 

cukup 

mempengaruhi 

negara-negara 

peserta dalam 

konferensi 

tersebut untuk 

menerapkan 

happiness 

index, salah 

satunya China. 

Sehingga 

Bhutan mulai 

mendapat 

pengakuan 

internasional 

sebagai negara 

paling bahagia 

                                                           
17 The Impending Failure of the Sustainable Development Goals, Scott Wisor, September 

30/2014. Diakses dari http://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2014/the-impending-

failure-of-the-sustainable-development-goals/. Tanggal 02/09/2015, pukul 00.45 WIB. 

http://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2014/the-impending-failure-of-the-sustainable-development-goals/
http://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2014/the-impending-failure-of-the-sustainable-development-goals/
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dan menjadi 

objek 

perbandingan 

negara-negara 

lain. 

2 Annie 

Kelly, 

Gross 

National 

Happiness 

in Bhutan: 

the big idea 

from tiny 

state that 

could 

change the 

world. 

Sejak tahun 

1971, Bhutan 

menolak PDB 

sebagai satu-

satunya cara 

dalam mengukur 

kemajuan 

negaranya 

dengan 

diterapkan 

pendekatan baru 

yang mengukur 

kesejahteraan 

melalui prinsip-

prinsip spiritual, 

kesejahteraan 

masyarakat dan 

lingkungan yang 

tertuang dalam 

konsep GNH. 

 Konsep soft 

diplomacy 

 Soft Power 

Sebagai 

negara kecil 

Bhutan 

mampu 

mengubah 

pandangan 

dunia bahwa 

PDB bukan 

sebuah tolok 

ukur dalam 

mengukur 

kemajuan 

negara akan 

tetapi dengan 

pembentukan 

human 

development 

yang tepat dan 

atas gagasan 

tersebut 

konsep GNH 

diterima di 

PBB dalam 

agenda New 

Development 

Agenda 

(NDP). 

3 Michael R. 

Levenson, 

Happiness 

in the Midst 

of Change: 

A Human 

Developme

nt 

Approach 

to Studying 

GNH in the 

Context of 

Economic 

Developme

nt. 

Dalam penelitian 

ini menjelaskan 

perbandingan 

GNH dengan 

pembangunan 

ekonomi dalam 

konteks human 

development. 

Bahwa dalam 

pembangunan 

ekonomi hanya 

terkonsentrasi 

pada indeks 

ekonomi dan 

epidemologi 

sosial tanpa 

 Konsep 

Gross 

National 

Happiness 

(GNH) 

 Konsep 

Human 

Development 

Dengan 

memperhatika

n konsep GNH 

yang ke empat 

pilarnya 

meliputi 

pemerintahan 

yang baik dan 

akuntabel, 

pembangunan 

sosial 

ekonomi, 

pelestarian 

budaya dan 

konservasi 

lingkungan 
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memperhatikan 

perkembangan 

psikologis dan 

spiritual. 

Sehingga 

pembangunan 

ekonomi tanpa 

memperhatikan 

pembangunan 

manusia dapat 

menimbulkan 

peningkatan 

kekayaan tetapi 

juga 

mengakibatkan 

penurunan 

kebahagiaan. 

dan konsep 

human 

development 

yang 

mempengaruhi 

pemahaman 

pembangunan 

dan menjadi 

gagasan 

pembangunan 

internasional, 

sehingga lahir 

gagasan PBB 

dalam 

membentuk 

paradigm baru 

yaitu NDP 

yang 

merupakan 

misi Bhutan di 

dunia 

internasional 

yaitu Societal 

Happiness. 

4 David 

Korten, The 

Pursuit of 

Happiness: 

A New 

Developme

nt 

Paradigm. 

Dalam penelitian 

ini menjelaskan 

kegagalan 

ekonomi, sosial, 

lingkungan dan 

pembangunan 

manusia yang 

cukup tinggi 

menimbulkan 

pergerakan 

transisi dari Old 

Development 

Paradigm ke 

New 

Development 

Paradigm. 

Dalam Old 

Development 

Paradigm uang 

adalah ukuran 

nilai dan tujuan 

dari ekonomi dan 

bisnis untuk 

menumbuhkan 

 Analisis 

perbandingan 

GNH dengan 

traditional 

paradigm 

development. 

 Konsep 

GNH, human 

development.  

Timbulnya 

pemahaman 

kepada dunia 

internasional 

bahwa dalam 

pembangunan 

manusia 

berkelanjutan 

mengukur 

kesejahteraan 

tidak cukup 

dengan GDP 

yang tinggi 

akan tetapi 

harus 

memperhatika

n tingkat yang 

lebih luas 

seperti 

kesehatan, 

pendidikan, 

kemiskinan 

dalam individu 

masyarakat. 
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agregat konsumsi 

dan keuntungan 

finansial dan 

aset. Sedangkan 

dalam New 

Development 

Paradigm hidup 

adalah ukuran 

nilai dan tujuan 

ekonomi. 

5 Scott Wisor, 

The 

Impending 

Failure of 

The 

Sustainable 

Developme

nt Goals. 

penelitian ini 

secara umum 

menjelaskan 

beberapa 

kelemahan dari 

Millenium 

Development 

Goals (MDGs) 

yang tersusun 

dan dirancang 

tidak efisien 

karena perubahan 

yang diinginkan 

belum 

sepenuhnya 

menunjukkan 

kualitas yang 

baik sehingga 

terjadi perubahan 

dari Millenium 

Development 

Goals (MDGs) 

ke Sustainable 

Development 

Goals (SDGs). 

 Konsep 

human 

development. 

 

Dalam 

mengukur 

kesejahteraan 

masyarakat 

global 

relevansi 

antara 

masyarakat 

dan 

pemerintah 

sangat perlu. 

SDGs sebagai 

agenda PBB 

setidaknya 

harus 

memperhatika

n beberapa 

factor diantara 

kemiskinan 

dan 

kesejahteraan 

sebagai input 

utamanya. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Kerangka dasar pemikiran digunakan oleh penulis untuk menjawab 

fenomena yang ada dengan berbagai macam konsep-konsep yang digunakan 

diharapkan dapat menggambarkan mengenai topik yang diangkat  
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1.5.1 Konsep Gross National Happiness (GNH) 

Konsep GNH melingkupi empat pilar, yakni pemerintahan yang 

baik dan akuntabel, pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan, 

pelestarian budaya, dan konservasi lingkungan. Empat pilar ini kemudian 

diperinci menjadi sembilan domain, yang meliputi kesejahteraan (kualitas) 

psikologis, kesehatan, pendidikan, penggunaan waktu, keragaman dan 

ketahanan budaya, pemerintahan yang baik, vitalitas masyarakat, keragaman 

dan ketahanan ekologi, dan standar hidup. Sembilan domain ini dianggap 

mewakili komponen kebahagiaan di Bhutan, dan semuanya mempunyai 

posisi sama penting dan seimbang18.  

Menurut The Centre for Bhutan Studies (TBS), indeks GNH secara 

umum merefleksikan kebahagiaan dan kualitas hidup yang lebih akurat dan 

luas daripada pengukuran secara moneter sehingga GNH dikonstruksi dalam 

dua langkah. Langkah pertama adalah melakukan Identifikasi yaitu langkah 

untuk menentukan apakah setiap rumah tangga telah mencapai kecukupan di 

masing-masing sembilan domain. Hal ini dilakukan dengan menetapkan 

titik batas (cut-off) di setiap domain. Seperti dalam mengukur kemiskinan, 

yang menggunakan garis kemiskinan, dimana ada keluarga yang berada di 

atas garis dan ada yang di bawah garis kemiskinan. Untuk menentukan 

kecukupan di setiap domain juga sama. Garis kecukupan diatur lebih tinggi 

dari garis kemiskinan. Dalam beberapa indikator, telah dipasang level 

teratas pencapaian dari indikator tersebut. Langkah kedua, melakukan 

                                                           
18 Dalam Jurnal The Centre for Bhutan Studies: A Short Guide to Gross National 

Happiness Index; Karma Ura; 2012; hal. 5.  
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agregasi terhadap data populasi ke dalam sebuah ukuran yang terperinci 

yang sensitif terhadap kedalaman dan keluasan dari capaian. Indeks GNH 

didesain untuk memberikan insentif kebijakan 1) meningkatkan 

kebahagiaan dan 2) meningkatkan tingkat kecukupan yang dinikmati warga 

yang belum bahagia19. 

Dalam mewujudkan inisiatif kebahagiaan masyarakat Sustanaible 

development merupakan salah satu aspek penting dalam konsep GNH dalam 

mengukur indeks kebahagiaan masyarakat, sehingga banyak negara yang 

mengadopsi konsep ini, termasuk PBB. Masalah ekonomi, sosial dan 

lingkungan merupakan permasalahan global dan merupakan isu yang paling 

banyak dibicarakan di tingkat negara, regional maupun komunitas. Melalui 

usulan Bhutan dalam inisiatif Societal Happines, PBB mencoba mengadopsi 

pilar dalam GNH untuk diterapkan secara global pada SDGs dalam sektor 

pembangunan berkelanjutan. 

1.5.2 Teori Pembangunan Deliberatif 

Ide dalam teori pembangunan deliberatif berakar dari pemikiran 

Jurgen Habermas tentang masyarakat komunikatif sebagai sebuah tawaran 

tentang masyarakat komunikatif sebagai wacana alternatif baru. Pendapat 

Habermas tersebut kemudian diajukan oleh Yanuardi dalam wacana 

pembangunan sehingga muncul tawaran pembangunan deliberatif. Yanuardi 

mengklarifikasikan tiga poin dalam teori pembangunan deliberatif yaitu 

adanya arena dan ruang dialog yang harus hadir dalam kesetaraan dan tidak 

hanya dalam lingkup lokal atau nasional akan tetapi juga harus mencakup 

                                                           
19 Ibid, hal. 5-6 
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masyarakat global, adanya sebuah wacana yang timbul dari proses refleksi 

manusia dan peran serta kekuatan masyarakat sipil global20. Dalam 

penulisan ini konferensi tingkat internasional oleh PBB merupakan arena 

dan ruang dialog para negara anggota dalam menyusun rancangan 

pembangunan berkelanjutan yang baru seperti dalam UN Conference on 

Sustainable Development (Rio +20). Diawali dengan wacana bahwa agenda 

PBB terdahulu yaitu Millenium Development Goals (MDGs) yang dinilai 

kurang relevan sehingga dibutuhkan adanya agenda global yang baru serta 

adanya permasalahan global membutuhkan arena dan ruang dialog. 

Partisipasi masyarakat global melalui negara anggota yang kuat yang 

menjadikan Sustainable Development Goals (SDGs) diterima oleh PBB 

sebagai agenda global. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

  Agar mempermudah dalam penelitian ini maka penulis menentukan 

lebih dulu unit analisanya dan dalam penelitian ini menggunakan dua unit 

analisa yaitu: 

 Unit Analisa: Diterimanya inisiatif yang ditawarkan oleh Bhutan 

dalam bentuk inisiatif Happiness: Towards a holistic approach to 

development untuk kemudian dirancang sebagai agenda global 

                                                           
20 Yanuardi, 22783/IV-1/2114/05, “Revisi Terhadap Teori Pembangunan Foucaultdian: 

Sebuah Upaya Mengembangkan Teori Pembangunan Deliberatif”, Program pascasarjana 

Ilmu Politik UGM, hal. 15 
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PBB yaitu SDGs, sebagai variabel dependen dan sebagai obyek 

yang perilakunya akan dianalisa. 

 Unit Eksplanasi: Proses negosiasi yang dilakukan oleh Bhutan 

dalam penawaran GNH dalam SDGs milik PBB, sebagai variabel 

independen yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang 

ditetapkan pada penelitian ini. 

Level analisa dalam penelitian ini digunakan untuk menjadi dasar 

pemilihan dan penentuan teori yang digunakan. Level analisa 

mempengaruhi penentuan variabel yang ada. Level analisa yang penulis 

gunakan adalah Induksionis karena terdapat unit eksplanasi yang hendak 

diteliti lebih tinggi dengan Unit Analisa yang ada. 

1.6.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Eksplanatif, yang 

bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal 

yang belum di ketahui dengan menghubungkan dua variable yang mana 

hasil penelitian ini digunakan sebagai aspek pengujian atas hipotesa yang 

telah dirumuskan. 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data terdiri dari: 

1). Pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan data apakah data yang 

diperlukan sudah lengkap dan benar. 

2). Pengolahan, dilakukan dengan memilah data apakah data yang 

diperoleh sesuai dengan kriteria masing-masing. 
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3). Analisa dan implementasi teori, data-data yang sudah diperoleh dan 

sudah dipilah sesuai dengan kriteria masing-masing akan dianalisis 

dengan kerangka teori dan konsep yang dirasa tepat untuk menganalisa 

topik/fenomena yang diangkat. 

1.6.4  Teknik Pengumpulan Data 

Penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data secara 

sekunder. Data sekunder ini didapatkan secara tidak langsung dari lapangan, 

dan juga dengan mempelajari artikel, buku-buku, website, jurnal dan karya 

ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini21. 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.5.1 Batasan Penelitian 

Batasan materi pada penelitian ini meliputi: 

Langkah Bhutan dalam mewujudkan societal happiness dalam 

rancangan Sustainable Development Goals (SDGs) di PBB. Di dalam 

penelitian ini tidak difokuskan pada hasil dari keberhasilan rancangan 

tersebut setelah diterapkan secara global mengingat rancangan SDGs ini 

akan ditetapkan pada akhir 2015. 

1.6.5.2 Batasan Waktu 

Batasan waktu dalam penelitian ini difokuskan pada saat Bhutan 

mengenalkan konsep GNH di PBB pada UN Conference on Sustainable 

Development (Rio +20) tahun 2012 dan pada sidang umum PBB ke-69 pada 

21 Adi Rianto, 2005, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta, PT. Granit, hal.61 
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bulan September 2014 dimana PBB menyetujui rancangan SDGs yang telah 

terbentuk. 

 

1.7 Hipotesa 

Dalam tindak lanjut resolusi PBB 65/309 yang berjudul Happines: 

Towards a holistic approach to development yang diprakarsai oleh Bhutan, 

diikuti oleh 68 negara, dan diadopsi oleh konsensus pada bulan Juli 2011. 

Bhutan diberi mandate sebagai tuan rumah dalam pertemuan tingkat tinggi 

terkait kesejahteraan dan kebahagiaan menuju ekonomi paradigma baru 

pada 2 April 2012 di PBB di New York. Pertemuan ini meminta Bhutan 

untuk mengadakan kelompok kerja ahli untuk menguraikan rincian 

paradigma baru dengan kebahagiaan manusia dan kesejahteraan semua 

bentuk kehidupan sebagai tujuan dalam konteks pembangunan. 

 Kemudian pada 28 juli 2012 atas perintah dari raja Bhutan 

dikeluarkan Kasho (perintah) untuk membangun Steering Committee (SC) 

dan International Expert Working Group (IEWG), untuk membantu bingkai 

paradigma pembangunan baru berdasarkan Bhutan dalam upaya untuk 

mengejar sebuah proses pengembangan holistik, berkelanjutan dan inklusif 

yang ditujukan untuk mempromosikan kebahagiaan manusia dengan 

seperangkat indikator kemajuan yang jelas. 
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1.8 Kerangka Penulisan 

Untuk mempermudah menjelaskan penelitian dalam skripsi ini, 

maka kerangka penulisan skripsi ini adalah: 

`BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.2 Manfaat Praktis dan Akademis 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Kerangka Teori / Konsep 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

1.6.2 Teknik Analisa Data 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.7 Hipotesa 

1.8 Kerangka Penulisan 
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BAB II Konseptualisasi GNH dalam Konteks Pembangunan 

Berkelanjutan di Bhutan 

2.1 Kondisi Umum Bhutan 

2.2 Gross National Happiness (GNH) dan Pembangunan 

Berkelanjutan di Bhutan 

      2.2.1 Konteks dan Konsep dalam Pembangunan Bhutan 

      2.2.2 Definisi Model Pembangunan GNH 

2.3 Implementasi Pilar-pilar dan Kebijakan Gross National 

Happiness (GNH) dalam Pembangunan Bhutan 

2.4 Tatanan Pembangunan Antara Gross National Happiness (GNH) 

dengan Millenium Development Goals (MDGs) di Bhutan 

BAB III Perspektif PBB dalam Visi Pembangunan Global 

3.1 Kondisi Krisis Global 

1. Kelemahan Gross Domestic Product (GDP) Sebagai Indikator 

Kesejahteraan. 

2. Krisis Ekologi 

3. Krisis Sosial dan Ekonomi 

4. Krisis Pemerintahan 

3.2 Model Pembangunan Global Sebelum Masuknya Gross National 

Happines (GNH) 

3.2.1 Millenium Development Goals (MDGs) 

BAB IV Analisa Proses Negosiasi GNH oleh Bhutan Dalam Penyusunan 

SDGs Sebagai Model Pembangunan Global 

4.1 Proses Negosiasi Bhutan di PBB 

4.1.1 Perspektif Bhutan dalam Visi Pembangunan Global 
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4.1.2 Tujuan Bhutan dalam Negosiasi di PBB 

 4.1.3   Usulan Bhutan Tentang New Development Paradigm 

(NDP) Sebagai Implementasi GNH di Tingkat 

Global 

 4.1.4   Pembentukan International Expert Working Group         

(IEWG) Sebagai Mandat PBB dalam Menetapkan 

Indikator SDGs   

4.3 Ketetapan PBB dalam Memutuskan SDGs Sebagai Model 

Pembangunan Global 

      4.3.1   Pemaparan Model Pembangunan SDGs  

      4.3.2    Perbedaan Model Pembangunan MDGs dengan SDGs 

4.4 Analisa Fenomena Kasus Menggunakan Konsep Deliberatif 

BAB V Penutup 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 


