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BAB II 

KONSEPTUALISASI GROSS NATIONAL HAPPINESS (GNH) 

DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI 

BHUTAN dan GLOBAL 

 

  Pada Bab II ini menjelaskan pemaparan mengenai kondisi umum 

dan perspektif pembangunan Bhutan melalui empat pilarnya, konstelasi 

antara GNH dan Millenium Development Goals (MDGs), selain itu dalam 

konteks pembangunan global bagaimana GNH dapat sejalan dengan visi 

pembangunan global sebagai acuan dalam negosiasi di PBB . 

 

2.1 Kondisi Umum Bhutan 

 Bhutan adalah negara yang terletak di selatan Benua Asia dan 

berbatasan langsung dengan Cina di bagian utara dan selatan serta dengan 

India pada bagian timur dan barat dari Bhutan. Lokasi Bhutan termasuk 

strategis dan memegang kontrol terhadap beberapa jalur masuk ke 

Pegunungan Himalaya. Negara yang ibukota nya sekaligus kota terbesarnya 

adalah Thimpu ini mempunyai bahasa resmi yang bernama Dzhongkha. 

Luas area Bhutan sekitar 38.394 km2 serta termasuk dalam kategori negara 

landlocked. Wilayah di Bhutan didominasi oleh pegunungan, lembah yang 

subur, dan savana. Sumber daya alam utama dari Bhutan adalah kayu, 

hydropower, gipsum, dan kalsium karbonat22. 

                                                             
22Bhutan Tourism Monitor. Annual report 2007. Hal: 13,  Kingdom Of Bhutan.2008.  
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Pemerintahan Bhutan berbentuk monarki konstitusional dengan 

raja bernama Jigme Khesar Namgyel Wangchuck dan perdana menteri 

bernama Tshering Togbay. Wilayah di Bhutan terbagi dalam dua puluh 

wilayah administratif (Bumthang, Chukha, Dagana, Gasa, Ha, Lhuntse, 

Mongar, Paro, Pemagatshel, Punakha, Samdrud Jongkhar, Samtatse, 

Sarpang, Thimphu, Trashirang, Trashirang, Trashiyangste, Trongsa, 

Tsirang, Wangdue Phodrang, dan Zhemgang). Bhutan merdeka pada tahun 

1907 dan kemudian membentuk pemerintahan yang monarki absolut 

dibawah Ugyen Wangchuck sebagai raja pertama. Hari dilantiknya Ugyen 

Wangchuck sebagai raja kemudian ditetapkan sebagai hari libur nasional 

yaitu pada tahun 1907. Perubahan bentuk pemerintahan terjadi di tahun 

2007 dan konstitusinya diratifikasi pada 18 Juli 2008. Hukum di Bhutan 

disusun berdasarkan hukum agama Buddha23. 

Bentuk pemerintahan Bhutan merupakan demokrasi konstitusional 

dengan bentuk pemerintahan parlementer yang dipimpin oleh Raja Jigme 

Khesar Namgyel Wangchuck. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Dewan 

Menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Kekuasaan legislatif dipegang 

pemerintah dan Majelis Nasional. Kuasa kehakiman dipegang oleh 

pengadilan Bhutan. Sistem hukum berasal dari sistem semi-teokratis pada 

era Tsa YIG dan telah dipengaruhi oleh hukum umum Inggris selama abad 

ke-2024. 

                                                             
23 Bhutan profile – Timeline – BBC News, Edisi 2015-05-20. Diakses dari 
http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12641778 pada tanggal 4 Januari 2016 pukul 
19.57 WIB. 
24 Ibid 

http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12641778
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Agama resmi yang diakui oleh pemerintah Bhutan adalah Budha 

Mahayana, lebih dari dua pertiga penduduk Bhutan menganut agama ini. 

Bhutan berkali-kali dinobatkan sebagai negara paling bahagia di Asia dan 

Bussiness Week menobatkan Bhutan sebagai negara paling bahagia 

kedelapan di dunia. Hal ini didasakan pada perhitungan GNH atau Gross 

National Happiness yang mengukur keseimbangan pembangunan material 

dan spiritual di sebuah Negara25. 

Negara yang mata uangnya bernama Bhutanese Ngultrum ini 

mengandalkan sector agrikultur dan kehutanan sebagai sebagai sumber 

pemasukan andalannya. Beberapa produk agrikultur utama Bhutan adalah 

beras, jagung, akar tanaman, jeruk, produk susu dan telur. Sedangkan 

industri di Bhutan adalah semen, produk kayu, olahan buah, minuman 

beralkohol, serta pariwisata26. 

 

2.2 Gross National Happiness (GNH) dan Pembangunan 

Berkelanjutan di Bhutan 

Pada awal tahun 1960-an, Bhutan muncul setelah lebih dari 

setengah abad terisolasi dari dunia luar kerajaan, hal itu tentunya telah 

menghilangkan gerakan sosial pembebasan dan penindasan, ideologi, dan 

perdebatan seringkali muncul yang ditandai pada awal dari abad ke-20, 

terutama saat periode antara perang dunia kedua dan perang dingin 

berikutnya. Periode setelah perang dunia kedua, terutama tahun 1960-an 

adalah waktu besar untuk memfermentasi pemikiran intelektual, diskusi dan 
                                                             
25 “Bhutan worlds happiest country”, diakses dari https://www.oneworldeducation.org. 
Tanggal 18-8-2016, pukul 10.18 WIB. 
26 Ibid. 

https://www.oneworldeducation.org/
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eksperimen di bidang pembangunan. Dalam fase ini dunia dihadapkan akan 

pembangunan yang mengacu pada pembangunan ekonomi dimana semakin 

tingginya Produk domestik Bruto (PDB) merupakan acuan dalam mengukur 

kesejahteraan Negara27. Bhutan membandingkan apa yang dikatakan dan 

dilakukan oleh Negara-negara global akan konsep pembangunan pada waktu 

itu dengan nilai-nilai yang datang dalam mendefinisikan makna 

pembangunan yang bersumber pada pikiran masyarakat, spiritual dan 

pengalaman Bhutan sebagai bangsa yang kaya akan budaya. Di satu sisi, 

Bhutan menilai bahwa pembangunan nasional dilihat sebagai kebutuhan 

manusia yang diukur dari proses umpan balik dan sisi spiritual tiap individu, 

di sisi lain, Bhutan merasa cukup kegelisahan antara ide dasar model 

pembangunannya dengan pembangunan ekonomi yang dijadikan acuan 

pembangunan secara global yang pada saat itu begitu mendominasi28. 

 

2.2.1 Konteks dan Konsep GNH dalam Pembangunan Bhutan 

Dalam perspektif awal pembangunan Bhutan, model pembangunan 

seharusnya lebih memaksimalkan produktivitas, peningkatan pendapatan 

dan konsumsi, menciptakan kemakmuran dan membuat hidup lebih lama, 

lebih mudah dan lebih nyaman bagi mereka yang mampu memanfaatkan 

potensinya. Tapi itu juga mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, budaya 

dan pembangunan seimbang dan adil dan ada kesepakatan tumbuh secara 

global bahwa dunia memerlukan pembangunan dalam visi yang dapat 

membimbing masyarakat terhadap kemajuan yang lebih tinggi dan lebih 
                                                             
27 Todaro, Michel P dan Stephen C Smith. 2012. Economic Development 11th Edition. 
Boston: Pearson. 
28 Ibid. hal 16 
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bermakna. Untuk itu dalam mengukur kesejahteraan masyarakat bukan 

semata-mata diukur dengan PDB yang kuat akan tetapi juga harus 

memperhatikan sisi kepuasan batin individu yang berlandaskan 

kebahagiaan. 

Dalam perspektif model pembangunan ekonomi bergantung dari 

pertumbuhan ekonomi (economic growth) dimana pembangunan ekonomi 

mendorong dalam tumbuhnya ekonomi dan sebaliknya pula, ekonomi 

memperlancar dalam proses pembangunan ekonomi. Sedangkan maksud 

dari pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu 

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan 

nasional. Negara dapat disebut mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi 

jika terjadi peningkatan GNP secara rill di negara tersebut. Dengan adanya 

pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikasi terhadap keberhasilan dari 

pembangunan ekonomi29.  

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. Berbeda dengan tujuan model pembangunan 

ekonomi yang mengukur pada sektor pertumbuhan ekonomi yang kurang 

                                                             
29 Djojohadikusumo, Sumitro. 1991. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Yayasan Obor 
Indonesia, Jakarta. 
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mengkaji aspek lingkungan, tujuan GNH adalah untuk mencapai 

pembangunan seimbang dalam semua aspek kehidupan 

yang sangat penting untuk kebahagiaan30. 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 hidup31. 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-banyaknya, tetapi juga faktor kebahagiaan individu dan 

keadilan harus diperhatikan32. Mewujudkan masyarakat bahagia merupakan 

tujuan pokok dari konsep Gross National Happiness (GNH), dimana 

kebahagiaan individu merupakan aspek penting dari pembangunan 

berkelanjutan manusia. 

Tabel 2.1 Perbandingan pembangunan GNH dan pembangunan ekonomi 

Subjek Gross National 

Happiness (GNH) 

Pembangunan Ekonomi 

   Bertujuan dalam Individu dan Ekonomi yang kuat (diukur 

                                                             
30The Story of GNH, diakses dalam http://www.gnhbhutan.org/about/ pada tanggal 
09/11/2014. Pukul 17.33 WIB. 
31ibid 
32 Diakses dalam http://www.newdevelopmentparadigm.bt/wp-
content/uploads/2014/10/HappinessTowardsANewDevelopmentParadigm.pdf. Tanggal 
26/10/2015, pukul 1.10 WIB. 

http://www.gnhbhutan.org/about/
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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memaksimalkan kebahagiaan nasional dengan gross national product 

dan gross national bruto) 

Kebutuhan yang 

harus dipenuhi 

Material, spiritual, 

dan emosional 

Materi (melalui kerjasama 

ekonomi internasional) 

Berupaya untuk 

mengubah 

Individu dalam 

masyarakat 

(kebahagiaan) 

Ekonomi 

Keberhasilan 

didefinisikan 

sebagai 

Tingginya tingkat 

kebahagiaan nasional 

Kekuatan ekonomi yang stabil 

yang mengarah pada 

kesejahteraan materi yang 

tinggi 

Bersumber pada Spiritual, budaya Ekonomi 

Perhatian dari 

sektor sosial 

 

 

Pembangunan 

manusia, budaya, 

pembangunan 

seimbang dan adil, 

pemerintahan dan 

konservasi 

lingkungan 

Ekonomi, perdagangan, 

infrastruktur, pengentasan 

kemiskinan, lapangan kerja, 

bantuan pembangunan khusus, 

utang dan politik global. 

Kunci institusi Kerajaan Bhutan, The 

Centre for Bhutan 

Studies, Gross 

National Happiness 

Commission, 

World Bank, IMF, 

WTO, pemerintah nasional 

setiap individu 



31 

 

organisasi masyarakat 

sipil. 

Mulai diterapkan Sejak 1972 Sejak 1944 

Sumber : Gross National Happiness: Practicing the philosophy. Retrieved November 12, 
2011, diakses dari http://www.rim.edu.bt/Publication/Archive/rigphel/rigphel2/gnh.htm  
   

2.2.2 Definisi Model Pembangunan GNH 

 Pembangunan manusia yang berkelanjutan merupakan akar kuat 

dari Gross National Happiness (GNH), yang pertama kali diperkenalkan 

oleh raja Bhutan Jigme Singnye Wangchuck pada  tahun 1972, jauh 

sebelum pembangunan berkelanjutan menjadi agenda global. Jigme 

menekankan bahwa GNH lebih penting daripada Produk Nasional Bruto 

yang merefleksikan kepercayaan tradisional Bhutan bahwa terdapat hidup 

yang lebih efektif daripada pembangunan materi. Hal ini didasarkan pada 

dasar pemikiran bahwa pembangunan sejati terjadi ketika kesejahteraan 

sosial, ekonomi, spiritual dan lingkungan terjadi berdampingan untuk 

melengkapi dan memperkuat satu sama lain33. 

 Dalam setiap indikator inti, secara umum filosofi GNH didasarkan 

pada empat pilar utama sebagai berikut: 

• Pembangunan sosial-ekonomi yang merata. Pemerataan antara 

individu dan masyarakat serta daerah untuk mempromosikan 

harmoni sosial, stabilitas dan kesatuan dan memberikan kontribusi 

untuk pengembangan masyarakat yang adil dan penuh kasih. 

                                                             
33 Ibid. p. 7 

http://www.rim.edu.bt/Publication/Archive/rigphel/rigphel2/gnh.htm
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• Pelestarian lingkungan hidup. Memperkaya kegiatan 

pembangunan yang berada dalam batas-batas pelestarian lingkungan 

hidup dan dilakukan tanpa mengganggu produktivitas hayati dan 

keragaman lingkungan hidup. 

• Pelestarian dan promosi budaya. Menanamkan apresiasi 

terhadap warisan budaya dan melestarikan nilai-nilai spiritual dan 

emosional yang berkontribusi terhadap kebahagiaan dan meredam 

masyarakat dari dampak negatif modernisasi. 

• Promosi tata pemerintahan yang baik. Membangun institusi 

negara, sumber daya manusia dan sistem pemerintahan dan 

memperbesar peluang bagi orang-orang di semua tingkatan untuk 

berpartisipasi penuh dan secara efektif membuat pilihan 

pembangunan yang benar terhadap keadaan dan kebutuhan keluarga, 

komunitas dan bangsa secara keseluruhan. 

Selain itu setiap dari sumber daya berikut merupakan subjek yang 

harus diperbaiki kembali sebagai produksi atau memproduksi dalam 

menghasilkan aset. Sebagai contoh: 

1.  Sumber daya alam yang habis ketika hutan over login, air tercemar, tanah 

dan sumber daya air rusak, atau udara dipenuhi dengan karbon. 

2.  Sumber daya sosial berkurang ketika ketidaksamaan sosial, keterasingan, 

isolasi dan kejahatan meningkat, dan ketika jaringan sosial hancur seperti 

yang sering terjadi dalam migrasi desa-kota. 

3.  Sumber daya manusia terdepresiasi ketika tingkat diabetes, stres, depresi, 

bunuh diri dan meningkatnya penyakit kesehatan fisik dan mental lain, 
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ketika tingkat keterampilan dan pengetahuan menurun, atau ketika waktu 

luang diperas keluar terlalu banyak34. 

 Indeks GNH Bhutan adalah satu dari banyak percobaan dalam 

menciptakan sebuah nilai keseimbangan untuk mengukur kondisi 

kesejahteraan dan hasil dari masyarakat dalam cara yang lebih komprehensif 

daripada melalui ukuran Gross Domestic Product (GDP) secara 

konvensional. Pengukuran multidimensi lain dari kemajuan yang sedang 

dieksplorasi oleh negara, kelompok-kelompok non-pemerintah dan 

organisasi internasional diseluruh dunia35. 

Indeks GNH merupakan suatu pedoman dalam kemajuan kritis 

yang ditinjau seperti dalam penerapan pada pembuatan kebijakan. Meskipun 

demikian, hal ini membantu menyediakan sebuah langkah pertama yang 

berguna dalam penilaian kemajuan negara dalam rangka mewujudkan hasil 

kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan alam, 

manusia, masyarakat dan ekonomi. GNH bersama-sama dengan indeksnya 

adalah sebuah konsep yang dinamis yang harus menanggapi terus-menerus 

tantangan riil di dunia politik agar efektif36. 

 

 

 

 

                                                             
34 Ibid. p. 7-9 
35 Diakses dalam http://www.oecdbetterlifeindex.org “Genuine Progress Indicator (GPI)”, 
Pada tanggal 13/06/2016. Pukul: 23.52 WIB. 
36 Mancall, M. 2007. “Introduction in The Centre for Bhutan Studies. Rethinking 
Development – Proceeding of Second International Conference on Gross National 
Happines”, pp. Xi-xxxxiv. Thimphu: The Centre for Bhutan Studies. 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/
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Gambar 2.1 Sembilan domain GNH 

 

Sumber: Diakses dari Explain about GNH http://www.grossnationalhappiness.com/nine-

domains/ 

 

 Indeks GNH terdiri dari sembilan domain berikut yang dimaksudkan 

untuk ditinjau ulang dan diperbarui untuk mencerminkan perubahan kondisi 

sosial: 

Keanekaragaman ekologi dan ketahanan. Kehidupan manusia 

dan kegiatan ekonomi tergantung pada ekosistem global yang sehat yang 

dapat diperbaiki, misalnya, melalui penyediaan kawasan lindung, konservasi 

satwa liar, melarang praktek pertanian yang kejam dan pergeseran ke 

pertanian organik. Indeks GNH saat ini menggunakan empat indikator untuk 

http://www.grossnationalhappiness.com/nine-domains/
http://www.grossnationalhappiness.com/nine-domains/
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menilai kesehatan ekosistem sesuai dengan tingkat polusi, pembangunan 

perkotaan, keragaman satwa liar dan masyarakat yang peduli akan tingkat 

tanggung jawab lingkungan. Sejak indeks GNH didasarkan pada data survei, 

namun, itu tidak cukup menilai kesehatan ekosistem secara komprehensif. 

Diakui bahwa indikator objektif tambahan diperlukan. Hal ini akan berfokus 

pada misalnya, dampak dari aktivitas manusia seperti penggundulan hutan, 

penipisan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, penebangan yang 

dikomersialisasikan pada jenis tertentu dan praktek-praktek yang tidak 

berkelanjutan lainnya seperti  tingkat polusi udara dan air, emisi gas rumah 

kaca dan penyerapan karbon, keanekaragaman spesies, penipisan sumber 

daya air, dan banyak lagi37. 

Standar hidup. Indeks GNH seperti saat ini dibentuk, 

memfokuskan pada pendapatan rumah tangga, aset dan kualitas hunian, dan 

juga memungkinkan dalam penilaian distribusi pendapatan, kemiskinan, 

keamanan ekonomi dan hasil ekonomi utama lainnya. Pendekatan indikator 

ekonomi ini berbeda dari langkah-langkah GDP saat ini, dimana GDP 

berfokus pada pendapatan daripada input seperti pertumbuhan ekonomi 

yang sering memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin, 

memperburuk ketidakadilan sosial, dan meningkatkan standar hidup untuk 

beberapa segmen penduduk dengan mengorbankan orang lain38. 

Kesehatan. Konsepsi akan kesehatan telah lama berpindah diluar 

adanya perihal kesederhanaan dari penyakit dan ukuran ekspetasi kehidupan 

                                                             
37 Dalam laporan “Happines: Toward A New Development Paradigm –Report of the 
Kingdom of Bhutan-. 2013, NDP steering committee and secretariat, Bhutan, 
www.newdevelopmentparadigm.bt Hal. 28-31. 
38 Ibid, Hal 28 

http://www.newdevelopmentparadigm.bt/
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termasuk banyak faktor-faktor penentu kesehatan yang tercermin dalam 

domain GNH lainnya. Sebagai contoh, sebuah laporan dari World Health 

Organisation (WHO) menyebut pendekatan yang sepenuhnya baru dalam 

pengembangan kesehatan yang mencakup tingkat kondisi kehidupan sehari-

hari (misalnya investasi dini perkembangan anak dan program perlindungan 

sosial sepanjang hidup), dan mengurangi distribusi kekuasaan yang tidak 

adil seperti uang dan sumber daya39. 

Pendidikan. Dilihat sebagai domain penting dalam GNH. 

Misalnya lingkungan alam yang sehat membutuhkan ekologi literasi, 

budaya membutuhkan pengetahuan tentang bahasa pribumi, seni tradisional 

dan kerajinan, dan sebagainya. Dengan demikian, dimensi dari domain 

pendidikan melampaui pencapaian konvensional, termasuk beberapa aspek 

dari pengetahuan masyarakat untuk belajar40. 

Keragaman budaya dan ketahanan. Nilai instrumental budaya 

dicantumkan dalam empat dimensi tentang ide dasar GNH yang meliputi 

bahasa dan signifikansi simbolik dan identitas; seni dan keahlian dalam 

membuat kerajinan tangan sosial yang mengacu pada budaya pakaian 

tradisional, kebiasaan konsumsi, sikap dan bahasa tubuh dalam 

mengekspresikan dan menghasilkan harmoni sosial41. 

Vitalitas masyarakat. Studi empiris mengidentifikasi masyarakat 

sebagai salah satu faktor penentu kesejahteraan yang signifikan. Indikator 

indeks GNH mencakup tujuh aspek utama dalam kesejahteraan masyarakat 

                                                             
39 Ibid, Hal 28 
40 Ibid, Hal 29 
41 Ibid, Hal 29 
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seperti: vitalitas keluarga, rasa aman, timbal balik, kepercayaan, dukungan 

sosial, sosialisasi dan idensitas kekerabatan42. 

Penggunaan waktu dan keseimbangan. Meskipun fokus dalam 

mengukur progres yang konvensional hampir secara eksklusif dinilai pada 

pekerjaan yang diukur dengan waktu, ukuran semua pada nilai indeks GNH 

adalah waktu individu, termasuk waktu bekerja dan bersantai. Untuk tujuan 

ini, waktu yang komprehensif digunakan dalam menilai survei perspektif 

temporal seperti orientasi masa lalu, sekarang atau masa depan, 

keseimbangan dalam bekerja atau bersantai, tugas di tempat kerja dengan 

waktu sosial, laju kehidupan umum, sikap diam, waktu istirahat, menunggu, 

rekreasi dan unsur-unsur lain dalam menggunakan waktu43. 

Pemerintahan yang baik. Salah satu dari semua domain teratas di 

dalam kebijakan yang menyadari secara efektif, hal ini dimaksudkan sebagai 

hasil dari kesejahteraan. Baik termasuk transparansi, akuntabilitas, dan 

kebebasan dari korupsi juga mencakup derajat partisipasi, keterlibatan 

inklusi dan memungkinkan aktor local seperti pembagian tingkat kekuasaan 

dan kapasitas untuk mempengaruhi lembaga politik dan ekonomi; 

kebebasan berekspresi dan media; dan program untuk mempromosikan 

keadilan restoratif dan reformasi hukum dan judical lainnya44. 

Kesejahteraan Psikologi. Hal ini sering dimasukkan sebagai 

dimensi kesehatan penduduk di banyak langkah-langkah kualitas hidup 

yang ada dan sistem indikator kesehatan mental. Karena menyatakan 

keinginan untuk menciptakan kondisi untuk kebahagiaan manusia, namun, 
                                                             
42 Ibid, Hal 30 
43 Ibid, Hal 30 
44 Ibid, Hal 31 
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Bhutan telah memilih untuk mendefinisikan kesejahteraan psikologi sebagai 

domain terpisah dalam indeks GNH mencakup tindakan subjektif 

kesejahteraan yang mencoba untuk mengukur tingkat kekuatan dari 

keterlibatan, hubungan yang positif, makna dalam hidup dan otonomi 

pribadi. Tujuan dari hasil penilaian multi-dimensi ini adalah agar 

pemerintah dan masyarakat luas dapat mengidentifikasi kesenjangan kinerja, 

untuk melihat apakah prioritas sudah menetapkan dan solusi bagi 

masyarakat yang ada dalam jalur paradigma baru sehingga mendukung 

keputusan kebijakan efektif dan alokasi tanggung jawab dari sumber daya 

yang dimiliki45. 

 

2.3 Implementasi Pilar-pilar dan Kebijakan Gross National 

Happiness (GNH) Dalam Pembangunan Bhutan 

 Persepsi utama pembangunan di Bhutan berakar pada pemikiran 

filosofis tentang keseimbangan antara materialisme dan spiritualisme yang 

dimulai dari beberapa dekade terakhir. Masyarakat Bhutan beranggapan 

bahwa kemiskinan yang sesungguhnya adalah apabila tidak mampu beramal 

kepada orang lain, mereka sudah sangat puas dengan  memiliki sawah dan 

rumah. Keseimbangan ini mendorong bahwa materialisme akan terpenuhi 

bila kepuasan spritual dalam setiap individu terpenuhi begitupun 

sebaliknya46. 

 Bhutan menegaskan pentingnya menyeimbangkan nilai-nilai dari 

pengembangan materi dan spiritual agar saling mendukung satu-sama lain, 
                                                             
45 Ibid, Hal 31 
46 Dalam jurnal Gross National Happines in Bhutan: A Living Example of an Alternative 
Approach to Progress, Alejandro Adler Braun, 9-1-2009, hal. 12. 
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menciptakan masyarakat yang harmonis. Kebahagiaan dicapai bukan 

dengan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, tetapi juga faktor 

kebahagiaan individu dan keadilan harus diperhatikan. Untuk 

merealisasikan langkah tersebut Raja Bhutan Jigme Wangchuck tidak 

mendahulukan perkembangan ekonomi melainkan mendirikan sebuah 

negara yang berbahagia sebagai amanah jabatannya, dengan kesetaraan, 

kepedulian dan konsep ekologi menjadikan Bhutan menjadi negara besar 

dalam hal kebahagiaan47. 

 Sejak GNH diterapkan sebagai tujuan utama pembangunan di 

Bhutan penerapan GNH sangat diperhatikan oleh pemerintah untuk 

diterapkan maupun di uji kesemua elemen masyarakat Bhutan sehingga 

memperoleh imbal balik yang seimbang tentang pembangunan 

berkelanjutan yang berkesinambungan sesuai tujuan utama di Bhutan. 

Dalam hal ini upaya pemerintah Bhutan dalam mendukung tujuan 

pembangunan yaitu dengan membentuk lembaga yang mampu 

melaksanakan mandat tersebut dalam hal: 

1. Dalam kebijakan dan perencanaan: Gross National Happiness 

Commision (GNHC) 

 Lembaga pemerintah ini bertanggung jawab atas perumusan 

keseluruhan strategi pembangunan Bhutan dan koordinasi kegiatan, 

kebijakan dan program, serta manajemen bantuan. Salah satu tanggung 

jawab utama, antara lain, adalah untuk memastikan bahwa GNH tertanam 

kuat dalam kebijakan Bhutan, dan koordinasi yang tepat dilakukan untuk 

                                                             
47 Ibid. p.15 
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memastikan efektivitas pelaksanaan rencana dan program. Dalam tahun 

terakhir, GNHC telah mulai menilai kebijakan dengan alat penyaringan 

kebijakan GNH yang menarik pada indikator GNH, untuk memastikan 

apakah program tersebut memenuhi ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan 

kriteria pemerintahan. 

2. Dalam penelitian: The Centre for Bhutan Studies (CBS) 

The Centre for Bhutan Studies (CBS) berada di garis depan yang 

berhubungan dengan studi GNH. Selain memfasilitasi konferensi 

internasional pada GNH yang telah menghasilkan subjek yang luas dalam 

pemberian beasiswa, CBS juga merupakan salah satu pilot dalam 

melaksanakan survei pada tahun 2007 dan dua survei nasional di GNH pada 

tahun 2008 dan 2010. Indeks GNH kemudian dikembangkan dalam 

penggenapan sesuai dari mandat pemerintah untuk kemudian dikembangkan 

sesuai dengan indeks pembangunan Bhutan. 

3.   Dalam kegiatan sipil: organisasi masyarakat sipil, inisiatif pribadi 

dan lainnya 

Bhutan telah melihat pembentukan lebih dari 30 organisasi 

masyarakat sipil dalam beberapa tahun terakhir. Dalam penerapannya 

termasuk meningkatkan standar hidup masyarakat pedesaan; 

mempromosikan pertanian organik dan kemandirian lokal; memelihara 

budaya demokrasi dengan memperluas wacana publik; menarik pemuda; 

mendukung pendidikan; mempromosikan kewirausahaan; dan memberikan 

kesejahteraan satwa di Bhutan. Organisasi-organisasi ini merujuk kepada 

GNH secara eksplisit menyatakan misi dan tujuannya. Selain itu, beberapa 
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sekolah di Bhutan telah melakukan program-program seperti green school 

for green Bhutan, di mana siswa membuat lingkungan hijau dan lebih 

kondusif untuk pembelajaran; Sekolah dengan program pertanian dimana 

mereka menghasilkan sayuran sendiri dan desain untuk inisiatif perubahan, 

program pertukaran pemuda perkotaan-pedesaan yang bertujuan untuk 

berbagi ide-ide daur ulang dan kebiasaan berkelanjutan lain. Di beberapa 

sekolah pedesaan, siswa yang lebih tua menemani yang lebih muda selama 

musim hujan ketika kondisi jalan dan Sungai yang tergenang. Inisiatif yang 

sederhana oleh individu dan kelompok-kelompok kecil adalah contoh yang 

baik bagaimana pergeseran paradigma dapat terjadi pada tingkat yang 

sangat mendasar48.  

Empat pilar dan sembilan domain dari GNH merupakan suatu 

kerangka bahwa Bhutan telah menemukan konsep dalam pengaturan dalam 

rencana-rencana pembangunan lima tahun, dan bermaksud untuk 

memperluas fungsi pengaturan target dari waktu ke waktu karena terus 

menjelaskan dan mengasah prioritas pembangunan sendiri. Oleh karena itu, 

survei GNH harus berdasarkan spektrum yang luas dari kondisi 

kesejahteraan memberikan bukti-bukti yang lebih komprehensif untuk 

pembuat kebijakan untuk mendorong informasi pengambilan keputusan, 

mengintegrasikan tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan. 

Dalam perekonomian Bhutan GNH membuat eksplisit nilai non-

pasar barang dan layanan seperti yang disediakan oleh ekosistem, pekerjaan 

sukarela dan aset produktif lainnya adalah dianggap sebagai kerangka untuk 

                                                             
48 Ura, K. et al. 2012a. “A Short guide to Gross National Happiness Index”, Thimphu, 
Centre for Bhutan Studies, Hal. 4-6. 
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sistem akuntansi nasional. Sukses transisi dari monarki mutlak untuk 

demokrasi konstitusional, dengan yang mulia raja keempat memiliki 

chartered kursus ini sejak awal 1980-an. Secara bertahap desentralisasi 

pengambilan keputusan mulai di tingkat kabupaten pada tahun 1981, 

kemudian di tingkat desa pada tahun 1991. Takhta kekuasaan eksekutif yang 

diserahkan kepada Dewan Menteri pada tahun 1998. Segera setelah itu, 

penyusunan konstitusi negara itu dimulai dan seluruh konsultasi ditahan 

sebelum adopsi pada tahun 2008. Transisi menuju demokrasi parlementer 

pemilu pertama pada tahun 2008 telah menyediakan platform lebih luas 

untuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan49. 

Tradisi penyediaan kidu atau kesejahteraan bagi orang-orang 

adalah hak prerogatif kerajaan dan diabadikan dalam Konstitusi sebagai 

tanggung jawab mendasar raja. Raja telah menyediakan tanah dan bentuk 

kesejahteraan lain untuk bagian paling rentan dalam masyarakat seperti 

anak-anak, orang tua, orang cacat dan sakit. 

Mandat konstitusi Bhutan menyatakan bahwa setidaknya 60% dari 

wilayahnya merupakan derah tutupan hutan dan 72% nya adalah hutan 

lindung. Saat ini, 50% dari luas lahan berada di bawah perlindungan 

lingkungan lengkap dengan ketentuan untuk satwa liar. Pertanian organik 

dan bentuk lain dari sumber daya yang banyak dipromosikan. Bhutan 

memiliki juga berkomitmen untuk tetap aktif dalam kegiatan penyerapan 

karbon bersih selama-lamanya. 

                                                             
49 Diakses dalam http://www.heritage.org/index/country/bhutan “Bhutan Economic 
Freedom”. Pada tanggal 13 april 2017, pukul 15.08 WIB. 

http://www.heritage.org/index/country/bhutan
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Layanan sipil menyediakan 21 hari berkabung yang dibayar pada 

waktu meninggalkan kematian anggota keluarga dekat. Hal ini 

memungkinkan pegawai instansi pemerintah berkesempatan untuk berduka, 

dan menyiapkan waktu untuk melaksanakan upacara-upacara yang 

diperlukan termasuk pemakaman dan upacara penghormatan terakhir. Hal 

ini bertujuan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan 

kesejahteraan dalam ketentuan syarat tentang penggunaan vitalitas dan 

waktu di masyarakat50. 

  

2.4 Tatanan Pembangunan antara Gross National Happiness (GNH) 

dan Millenium  Development Goals (MDGs) di Bhutan 

 Bhutan bersama dengan 189 negara anggota lainnya mengadopsi 

Deklarasi Milenium PBB pada tahun 2000, berkomitmen dalam kemitraan 

global baru untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ekstrim dan 

menetapkan serangkaian target yang terikat tenggat waktu hingga  tahun 

2015 yang dikenal sebagai Millennium Development Goals (MDGs). Dalam 

Kesepuluh Draft Rencana Pembangunan Lima Tahun Bhutan 

mencerminkan orientasi MDG yang berfokus pada pengurangan kemiskinan 

sebagai kunci utama. MDGs telah dianjurkan secara efektif di Bhutan untuk 

meningkatkan dukungan sosial terhadap program MDG secara nasional. 

 Secara garis besar konsensus global tentang inti dari program 

pengembangan pembangunan MDGs yang disepakati ini tidak dimaksudkan 

untuk menjadi tolak ukur paten (one fit for all) bagi pendekatan 

                                                             
50 Ibid. 
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pembangunan di setiap negara. Dengan demikian, MDGs meletakkan dasar 

normatif untuk kemitraan pembangunan global dan memainkan peran 

penting dalam penataan pembangunan dalam isu-isu kunci yang 

memungkinkan pada pendekatan yang lebih efisien dan berorientasi pada 

pembangunan manusia. Hal yang mudah untuk mengkoneksikan MDGs 

dalam kerangka pembangunan nasional di Bhutan dapat dikaitkan dengan 

harmoni dan kompatibilitas warganya yang diukur dengan Kebahagiaan 

Nasional Bruto (GNH), sebuah paradigma pembangunan dan visi dari 

negara tersebut51. 

 Adanya dua pembangunan yang terjadi di Bhutan mengharuskan 

pemerintah kerajaan menerapkan dua fungsi yang berbeda hal ini bertujuan 

agar pembangunan nasional Bhutan yang berlandaskan kebahagiaan tetap 

difungsikan sebagai tolak ukurnya. Disamping itu rancangan pembangunan 

global MDGs digunakan Bhutan sebagai laporan kepada PBB dalam melihat 

kesejahteraan rakyatnya karena GNH dan MDGs merupakan model 

pembangunan yang berbeda filosofinya. Hal ini karena MDGs lebih 

menitikberatkan hasil pendapatan domestik nasional sebagai tolok ukurnya 

sedangkan GNH menitikberatkan pada kebahagiaan masyarakatnya. 

 Oleh karena itu, menerapkan filosofi GNH dalam praktik dalam 

proses pengembangan sendiri merupakan tantangan sulit karena Bhutan 

masih harus terikat dalam fungsi PDB berbasis dunia. Oleh sebab itu dalam 

visi Bhutan Happines: Towards a New Development Paradigm menciptakan 

masyarakat yang bahagia merupakan tujuan pembangunan global sehingga 
                                                             
51 Gross National Happiness – Bhutan’s Vision of Development and its Challenges. Diakses 
dalam http://www.bhutan2008.bt/ndlb/typescripts/10/GNH_Ch3_Priesner.pdf. Tanggal 10-
01-2017, pukul 18.48 WIB. 

http://www.bhutan2008.bt/ndlb/typescripts/10/GNH_Ch3_Priesner.pdf
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perlunya Bhutan dalam membingkai sebuah pembangunan berkelanjutan 

dalam konvensi di PBB untuk diterapkan secara global dalam mengkonsep 

pembangunan yang baru dalam sustainable development goals (SDGs). 

 

2.5  Perspektif Bhutan dalam Visi Pembangunan Global di PBB 

Pada tanggal 20 Juni 2012, dalam konferensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) tentang pembangunan berkelanjutan (Rio + 20), Perdana 

Menteri Bhutan menyatakan: 

“Pembangunan berkelanjutan berarti kelangsungan hidup. Ini 
adalah tentang bagaimana kita, sebagai suatu spesies, harus hidup 
dalam batas-batas alam apa dapat provid. Pembangunan 
berkelanjutan bukanlah pilihan. Ini adalah kebutuhan mutlak. Hal 
ini tidak ideal jangkauan miskin maupun atau ancaman bagi kaya 
dan makmur. Dan kita tidak punya waktu untuk limbah atas 
argumen yang harus menanggung rasa bersalah karena keadaan 
kami. Ketika kita memiliki, dalam berbagai derajat dan dengan 
tumbuh efisiensi, dilucuti bumi dari kapasitas yang tersisa untuk 
mendukung kehidupan, tidak akan ada hakim atau juri untuk 
memisahkan orang kaya dari miskin, Utara dari Selatan, atau yang 
lebih bersalah dari kurang”.52 
 

Sekretaris Jenderal PBB memiliki permasalahan yang sama dalam 

membingkai konsep pembangunan. Dalam pidatonya saat konferensi tingkat 

tinggi pada permasalahan keadaan ekonomi dunia dan keuangan di markas 

besar PBB pada 17 Mei 2012, Ban Ki-moon menyatakan: 

“Model lama rusak. Kita perlu membuat baru satu... saat ini 
tantangan global, bahkan krisis, bisnis seperti biasa tidak untuk 
melakukan... itu adalah waktu untuk mengenali bahwa modal 
manusia dan modal alam adalah setiap bit sebagai pentingnya modal 
finansial. Sudah waktunya untuk berinvestasi dalam orang-orang... 
dengan jelas kita harus dipersatukan di sekitar visi bersama untuk 

                                                             
52 Diakses dalam United Nations, “Press Conference Prime minister of Bhutan” 
http://www.un.org/press/en/2012/120329_Bhutan.doc.htm.  Pada tanggal 10 Mei 2017, 
pukul 3.25 WIB. 

http://www.un.org/press/en/2012/120329_Bhutan.doc.htm
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masa depan-sebuah visi untuk pemerataan pembangunan manusia, 
planet yang sehat serta dinamika ekonomi yang abadi”.53 

 

Sistem PBB bekerja dengan pemerintah, masyarakat sipil, 

akademisi, dan mitra lainnya untuk mengidentifikasi agenda pembangunan 

post agenda 2015. Hal ini merupakan agenda pembangunan lebih lanjut 

terkait dengan konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan (Rio + 

20), dalam kelompok terbuka antar negara pada tujuan pembangunan 

berkelanjutan yang telah dibuat. Sebelas global tematik bersama dengan 

konsultasi nasional yang dihadiri hampir 100 negara, termasuk Bhutan, telah 

dilakukan sejauh ini. Hasil dari konsultasi global dan masukan dari platform 

langsung dan tidak langsung, sepert survei dunia, telah dimasukkan ke 

dalam laporan tingkat tinggi panel tokoh terkemuka dalam pembangunan 

post agenda-2015 memberikan pertimbangan kepada Sekretaris jendral PBB 

pada kerangka pembangunan global yang baru tahun 2015. Beberapa 

laporan lain telah diajukan ke sekretaris jendral PBB, termasuk Laporan 

PBB dalam the UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN), 

Laporan PBB masalah Global compact dan laporan kelompok 

Pembangunan PBB.54 

Menempatkan inisiatif kesejahteraan dalam post agenda-2015 

yakni pengembangan kerangka melalui ukuran kesejahteraan dan 

keberlanjutan tinggi dalam agenda dari banyak organisasi internasional dan 

masing-masing negara. Tujuan akhir dari post agenda-2015 dengan tujuan 

yang kuat akan disetujui dan diadopsi melalui negosiasi antarpemerintah 
                                                             
53 United Nations, Loc. Cit. 
54 UNDP, 2013. “The Bhutanese Voice - The Future We Want for All: Well-being and 
Happiness”. The Post-2015 Development Agenda. May 2013. 
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oleh negara-negara anggota PBB. Tahap negosiasi ini bertujuan untuk 

menjadi proses inklusif dan transparan, termasuk masukan dari masyarakat 

sipil, akademisi, bisnis dan pengambil kebijakan lainnya.55 

Bhutan telah memulai penyusunan dari New Development 

Paradigm (NDP) sebagai bagian dari upaya mempromosikan Gross 

National Happiness (GNH) di tingkat global untuk menentukan agenda 

pembangunan global baru untuk membimbing masyarakat setelah akhir dari 

Millenium Development Goals (MDGs), yang masih meninggalkan banyak 

masalah di beberapa negara seperti, tidak mencapai standar sosio-ekonomi 

dasar tentang kehidupan yang layak. Tujuan Bhutan bergabung sebagai 

upaya global untuk memetakan jalan baru dan adil bagi kesejahteraan 

masyarakat yang selaras dengan alam.56 

55 Ibid, Hal 14 
56 Lihat contoh: Council of the European Union. 2013. The Overarching Post-2015 Agenda 
– Council Conclusion; OECD. 2013. Beyond the Millenium Development Goals: Towards
an OECD contribution to the post-2015 agenda.
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