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BAB III 

INISIATIF NEGOSIASI BHUTAN dan PERSPEKTIF PBB dalam 

VISI PEMBANGUNAN GLOBAL 

 Pada Bab III ini menjelaskan pemaparan tentang tahap awal proses 

negosiasi Bhutan meliputi tujuan, usulan Bhutan tentang NDP di konferensi 

tingkat tinggi PBB, pembentukan kelompok kerja diskusi dalam 

membingkai indikator SDGs dan pemaparan visi pembangunan global 

dalam perspektif PBB meliputi pernyataan sekjen PBB akan pembangunan 

dalam Rio +20 dan isu-isu global dalam pembangunan berkelanjutan  yaitu, 

ketidakrelevansian GDP sebagai indikator kesejahteraan, kondisi krisis 

global dan MDGs sebagai model pembangunan global sebelum masuknya 

GNH. 

 

3.1 Tujuan Bhutan dalam Negosiasi di PBB 

 Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak 

yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan 

bertentangan. Menurut kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk 

mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Negosiasi merupakan 

suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi 

kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen 

kerjasama dan kompetisi. Termasuk di dalamnya, tindakan yang dilakukan 
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ketika berkomunikasi, kerjasama atau memengaruhi orang lain dengan 

tujuan tertentu57. 

Dalam tindak lanjut resolusi PBB 65/309 berjudul Happines: 

Towards a holistic approach to development yang diprakarsai oleh Bhutan, 

turut dihadiri oleh 68 negara, dan diadopsi oleh konsensus pada bulan Juli 

2011, Bhutan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi Wellbeing and 

Happiness: Toward a New Economic Paradigm pada 2 April 2012 di PBB 

di New York. Pertemuan ini sesuai mandat yang diberikan PBB bahwa 

Bhutan ditunjuk sebagai kelompok kerja ahli untuk menguraikan rincian 

paradigma baru dengan kebahagiaan manusia dan kesejahteraan sebagai 

bentuk tujuan dalam konteks pembangunan.58 

Kemudian pada 28 juli 2012 pemerintah Bhutan mengeluarkan 

Kasho (perintah) untuk membangun Steering Committee dan International 

Expert Working Group (IEWG), untuk membingkai paradigma 

pembangunan baru berdasarkan upaya Bhutan untuk mengejar sebuah 

proses pengembangan holistik, berkelanjutan dan inklusif yang ditujukan 

untuk mempromosikan kebahagiaan manusia dengan seperangkat indikator 

kemajuan yang terukur yaitu Gross National Happiness (GNH).59 

 

 

 

 

                                                             
57Oxford Learner's Pocket Dictionary. 3rd Ed. 2004. China. Oxford University Press 
58 Dalam laporan Happiness: Towards A New Development Paradigm, Report the 
Kingdom of Bhutan. Thimpu, 2013, Hal. 5  
59 Ibid, Hal. 5 
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Juli, 2011: Gagasan Bhutan dalam resolusi PBB "Happiness: Toward a 
holistic approach to development", yang diadopsi oleh semua negara 
anggota PBB. 
 

April, 2012: Bhutan menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi di markas 
besar PBB di New York dengan lebih dari 800 peserta untuk membahas 
"New Development Paradigm". 
 

Juli, 2012: Pemerintah Bhutan mengeluarkan maklumat kerajaan untuk 
membentuk steering committee dan international expert working group 
(IEWG) untuk menyusun usulan new development paradigm. 
 

Januari-Februari, 2013: pertemuan pertama IEWG berlangsung di bhutan, 
untuk mengeksplorasi kerangka kerja konseptual untuk laporan NDP 
 

September, 2013: Laporan NDP disampaikan kepada Majelis Umum PBB 
 

Gambar 3.1 : Alur negosiasi Bhutan 
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Dalam menyajikan model ini untuk paradigma pembangunan baru 

yang diusulkan Bhutan berkontribusi dalam pembangunan PBB post 

agenda-2015 dan pengakuan global akan kebutuhan masyarakat serta solusi 

baru yang muncul akibat krisis keberlanjutan. Bhutan menyadari bahwa 

GNH terinspirasi dari visi pembangunan yang banyak dibicarakan di banyak 

tempat, seperti warga negara dan organisasi di seluruh dunia yang terlibat 

dalam pencarian umum akan solusi bagi krisis berkelanjutan dan untuk 

tujuan yang lebih tinggi untuk pengembangan dan kemajuan manusia.60 

                                                             
60 Ibid, Hal. 6 
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Kemampuan untuk berpikir kreatif dan keputusan yang tepat dalam 

mencari solusi baru untuk krisis ini tergantung pada pemahaman yang jelas 

tentang bagaimana paradigma itu dibuat. Paradigma adalah konstelasi 

konsep dan asumsi yang terstruktur tentang bagaimana melihat dunia secara 

luas dengan melihat kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan dan 

keragaman budaya yang ada. Dengan demikian, paradigma mendefinisikan 

dan batas masa depan yang bisa dibayangkan. Kerangka baru yang 

diusulkan adalah suatu usaha untuk melihat dunia dan pembangunan melalui 

lensa yang baru dan lebih luas untuk mengatasi masalah yang muncul yang 

tidak dapat diselesaikan dalam paradigma saat ini. 

Namun, kerangka baru yang diusulkan ditawarkan di sini adalah 

tidak dimaksudkan untuk menjadi dogmatis atau statis. Sebaliknya, sebuah 

kerangka baru berharap dapat berkontribusi secara konstruktif untuk 

mencari paradigma benar-benar baru dalam suatu proses yang akan 

memerlukan pendekatan eksploratif yang tidak lazim dengan menantang 

dasar-dasar paradigma saat ini untuk mencari cara yang lebih baik untuk 

hidup dan berkembang di dunia ini sehingga paradigma baru ini muncul 

melalui proses dinamis percakapan global, partisipasi dan umpan balik yang 

terus-menerus, dan terus meningkatkan dan berkembang seperti yang 

masyarakat harapkan serta memperdalam pemahaman akan makna 

kesejahteraan. 
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3.2 Perspektif PBB dalam Visi Pembangunan Global 

 Secara menyeluruh kondisi krisis pembangunan global merupakan 

masalah klasik yang dialami oleh dunia tidak terkecuali negara dunia 

pertama, negara dunia kedua maupun negara ketiga seperti masalah inti 

berupa kesejahteraan, kemiskinan ataupun sosial ekonomi. Kondisi ini lebih 

disebabkan oleh kegagalan suatu pemahaman yang digunakan sebagai 

strategi pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di suatu 

Negara. Krisis di negara dunia pertama disebabkan dari banyaknya masalah 

sosial dan ketidakpuasan terhadap distribusi pendapatan sehingga angka 

pengangguran semakin meningkat, krisis di negara dunia kedua lebih 

menekankan pada krisis ideologis; dimana terjadinya peralihan sistem 

politik yang disebabkan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap 

sistem ekonomi yang diterapkan pemerintah dengan tujuan menyejahterakan 

rakyatnya, dan krisis di negara dunia ketiga memiliki dua pola, yaitu krisis 

yang terjadi di Afrika berupa bencana kelaparan dan masalah etnis 

sedangkan di Asia masalah korupsi, kolusi dan nepotisme di berbagai 

negara sehingga keadaan politik yang dipenuhi dengan praktek KKN akan 

menghambat pembangunan di negara tersebut. 

  Dalam laporan Happiness: Toward A New Development Paradigm 

terdapat ada empat sektor inti sektor yang menjadi permasalahan bersama 

secara global, yaitu kekurangan GDP sebagai ukuran pembangunan, krisis 

ekologi, krisis sosial ekonomi dan krisis pemerintahan yang merupakan 

kebutuhan dalam pendekatan yang baru. 
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3.2.1 Kelemahan Gross Domestic Product (GDP) Sebagai Indikator 

Kesejahteraan 

Produk domestik bruto (PDB) dikembangkan di Amerika Serikat 

untuk mengelola pemulihan perekonomian pasca perang saat terjadinya 

depresi besar yaitu sebuah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi secara 

drastis di seluruh dunia yang mulai terjadi pada tahun 1929 yang 

menghancurkan tatanan ekonomi baik di negara industri maupun negara 

berkembang. PDB adalah keseluruhan nilai pasar untuk barang dan jasa 

yang diproduksi oleh perekonomian nasional selama periode tertentu.61 

PDB yang tidak dapat dikatakan sebagai sebuah indikator 

kesejahteraan, membuat metode ini menjadi tidak efektif jika digunakan 

sebagai dasar pembuatan kebijakan. Menurut Simon Kuznets, bahwa untuk 

menilai kesejahteraan negara itu lebih memerlukan pertumbuhan ekonomi 

secara objektif dan kualitas, tidak hanya sekedar kuantitas atau jumlah 

semata62. Penyebab dalam kemunculan paradigma baru dimulai dengan 

pengakuan kegagalan paradigma lama yang bergantung pada pertumbuhan 

ekonomi yang tak terkendali dan PDB sebagai ukuran utama kemajuan 

sebuah negara tanpa mengukur sektor-sektor lain diluar sektor ekonomi. 

PDB hanya mengukur agregat yang dipasarkan dalam kegiatan ekonomi 

sehingga tidak membedakan antara kegiatan yang menciptakan manfaat dan 

kualitas masyarakat yang menunjukkan penurunan dalam kesejahteraan. 

                                                             
61 Diakses dalam “Depresi Besar Amerika Serikat 1930” 
http://www.hariansejarah.id/2017/04/depresi-besar-di-amerika-serikat-1930.html. Pada 
tanggal 10 Juni 2017, pukul 2.19 WIB. 
62 Hayward, K. and Colman, R. 2012. The Economic Value of Voluntary Work in Bhutan. 
Monograph No.2 2012 National Statistics Bureau: Thimphu. 

http://www.hariansejarah.id/2017/04/depresi-besar-di-amerika-serikat-1930.html


54 

 

Sebagai contoh, penemuan-penemuan sumber minyak dapat meningkatkan 

PDB karena keuntungan yang dihasilkan dari penjualan minyak, meskipun 

hal itu jelas dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat karena dampak 

kerusakan lingkungan serta anggaran belanja yang terkuras untuk eksploitasi 

minyak. Demikian pula kejahatan, penyakit, perang, polusi, kebakaran, dan 

badai dapat membuat PDB tumbuh karena hal tersebut dapat meningkatkan 

kegiatan ekonomi melalui penjualan obat-obatan atau vaksin, persenjataan, 

atau penjualan segala sesuatu yang diberi label sebagai alat penanggulangan 

bencana. Singkatnya, penurunan aset-aset alam berharga justru memberi 

peluang pada pasar dalam penjualan dan memberikan banyak keuntungan 

ekonomi.63 

PDB juga melibatkan banyak kegiatan yang meningkatkan 

kesejahteraan tetapi di luar pasar dan justru memberi kesan menjatuhkan 

kesejahteraan. Misalnya, pekerjaan seseorang yang tidak dibayar tidak 

diperhitungkan dalam langkah-langkah kegiatan atau pertumbuhan 

ekonomi. Tetapi jika orang yang sama memutuskan untuk bekerja di luar 

rumah dan memperkerjakan seseorang lainnya untuk perawatan anak atau 

memasak dan pekerjaan rumah lainnya untuk mereka, justru meningkatkan 

PDB. Kondisi ini pula yang menyebabkan pekerjaan dengan upah yang 

dibawah standar muncul dimana-mana dalam PDB, meskipun itu 

memberikan kontribusi kepada masyarakat dan ekonomi, dan memperkuat 

demokrasi melalui keterlibatan masyarakat. Jika dibandingkan dengan PDB 

yang lebih mengandalkan pada penyeragaman pertumbuhan pendapatan 

                                                             
63 Ibid, Hal. 13 
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sebagai dasar, The New Paradigm (paradigma baru) mengartikan 

kemakmuran sebagai kemampuan masyarakat yang harus berkembang 

dalam sebuah keterbatasan. Perhatian terhadap kemampuan masyarakat 

yang diluar materi secara ekonomi, termasuk yang tidak berwujud seperti 

rasa identitas, jaringan sosial yang kuat, dan kemampuan untuk 

berpartisipasi memberi pengaruh yang cukup dalam masyarakat. Kondisi 

kesejahteraan seperti itu tidak terkandung dalam isolasi semacam PDB, 

sebagai individu kemakmuran terkait intrinsik masyarakat di mana orang-

orang ini hidup. Masyarakat yang berkembang pesat karena adanya sikap 

saling mendukung perubahan dalam masyarakat yang berkontribusi 

terhadap kesejahteraan semua spesies, baik hewan, tumbuhan dan manusia 

itu sendiri.64 

Dasar PDB adalah perhitungan ekonomi berdasarkan rata-rata, 

sehingga  jika sebagian besar orang di sebuah negara secara individu 

memiliki perekonomian yang buruk dari satu tahun ke tahun selanjutnya, 

PDB  masih dapat mengalami peningkatan jika beberapa orang mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat secara individu, jauh 

meninggalkan yang mengalami penurunan. Contoh nyatanya seperti yang 

terjadi di Amerika Serikat pada medio 1999-2007, meskipun PDB 

meningkat terus dari 1999 hingga 2007 di Amerika Serikat, kebanyakan 

masyarakat AS justru mengalami penurunan standar hidup secara material. 

PDB gagal untuk menyebarkan distribusi kekayaan dan pendapatan secara 

merata dan menimbulkan ketimpangan yang cukup dalam diantara 

                                                             
64 Gross National Happiness in Bhutan: A Living Example of an Alternative Approach to 
Progress Alejandro Adler Braun UPenn, Wharton. 9-1-2009 
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masyarakatnya. Dengan demikian, PDB  gagal secara akurat mewakili 

pengalaman kebanyakan masyarakat di suatu negara. Fenomena ini 

menyoroti pentingnya memiliki indikator yang fokus pada median 

masyarakat dan bukan pada rata-rata secara matematis. Indikator yang 

menggunakan pendapatan rata-rata masyarakat secara lebih spesifik dengan 

memandang segala aspek daripada rata-rata secara umum akan 

menghasilkan perhitungan yang lebih akurat sehingga dapat mewakili 

perubahan standar hidup bagi kebanyakan masyarakat di suatu negara.65 

Kedua, PDB berasal dari harga pasar yang maksudnya adalah 

ketika harga tidak didasarkan pada kenyataannya atau termanipulasi, maka 

langkah-langkah yang berasal dari PDB juga termanipulasi. Sebuah contoh 

yang jelas adalah harga perumahan sebelum krisis ekonomi global dan saat 

ini. Ketika harga perumahan tidak mempengaruhi kondisi krisis global, PDB 

juga mengalami hal yang sama. Setelah jatuhnya harga perumahan, maka 

terjadi pula penurunan pada produksi riil dalam PDB, tetapi bagian ini lebih 

dihasilkan dari disintegrasi fana yang disebabkan oleh housing bubbles.66 

Ketiga, PDB tidak mencerminkan bagaimana masyarakat dalam 

mempergunakan uang yang dihasilkannya. Sederhananya, semakin banyak 

uang yang dihabiskan, semakin tinggi PDB. Amerika menghabiskan lebih 

banyak uang per kapita untuk kesehatan dibandingkan negara-negara 

berkembang lainnya, dan kualitas dari ukuran apapun seperti umur panjang, 

morbiditas dan lainnya sangatlah rendah. Dana yang dihabiskan oleh AS 

untuk bidang kesehatan menjadi tidak efisien karena sistem yang belum 

                                                             
65 Ibid, Hal. 8 
66 Ibid, Hal. 8 
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sempurna. Sistem apapun akan mengungkapkan ketidakefisiensian ini, 

tetapi PDB tidak karena berpatokan pada semakin banyaknya orang 

menghabiskan dana untuk kesehatan.67 

Isu lain yang menggambarkan kegagalan PDB terutama di negara 

berkembang adalah ketika banyak produksi nasional yang sebagian besar 

keuntungan malah didapat Negara lain. Perbedaan ini tercermin dalam 

kesenjangan antara GNP dan PDB. GNP adalah jumlah pendapatan warga 

negara, sedangkan PDB adalah jumlah dari output di negara. Dalam 

ekonomi terbuka dengan Foreign Direct Investment (FDI) yang signifikan, 

perusahaan multinasional berinvestasi dalam ekonomi kecil, mereka 

membayar royalti yang kecil, dan mengambil keuntungan di luar negeri. Ini 

adalah situasi di mana PDB dapat meningkatkan secara drastis tetapi GNP 

hanya meningkatkan margin yang lebar.68 

3.2.2 Krisis Ekologi 

Secara umum krisis ekologi merupakan faktor yang diperhatikan 

dalam mengembalikan ruang hijau di bumi yang lambat laun mulai terkikis 

oleh pencemaran lingkungan dalam masalah keberlanjutan global seperti: 

1. Meningkatnya populasi manusia dengan pertumbuhan tingkat 

konsumsi per kapita yang cepat, atau sudah melebihi batas-batas 

planet; 

2. Sangat meningkatnya teknologi dari sumber daya yang menguras 

bumi seperti pencemaran udara, air dan tanah yang menghasilkan 

perubahan iklim; 

                                                             
67 Ibid, Hal. 9 
68 Ibid, Hal. 10 
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3.  Konversi tanah yang menghancurkan habitat, meningkatkan erosi 

tanah, dan mempercepat hilangnya keanekaragaman spesies, dan 

ditambah dengan ekstraksi sumber daya dan emisi limbah serta 

mengurangi jasa ekosistem yang mendukung aktivitas 

kemanusiaan.69 

Menurut pusat ketahanan Stockholm Johan Rockstrom, 

mengidentifikasikan sembilan batas aman dalam kemanusiaan yang perlu 

untuk diterapkan. Sehingga batas aman di sini berarti poin inti yang terkait 

dalam skala global tentang proses lingkungan. Menurut Rockstrom, 

sembilan daerah yang paling jelas menunjukkan perlunya dalam 

mendefinisikan batas- batas tersebut adalah: (1) hilangnya perubahan iklim, 

(2) keanekaragaman hayati, (3) kelebihan nitrogen dan produksi fosfor, (4) 

penipisan ozon stratosfir, (5) tingginya asam laut, (6) konsumsi global dari 

air tawar, (7) perubahan dalam tanah pertanian, (8) polusi udara dan (9) 

polusi kimia. Rockstrom memperkirakan bahwa manusia telah melanggar 

tiga dari batas-batas vital diantaranya, perubahan iklim, hilangnya 

keanekaragaman hayati, dan produksi nitrogen.70 

 

 

 

 

 

                                                             
69 Costanza, R., Wikinson, R., Picket, K., and Kubiszewski, I. 2012. Why Now? 
Background paper for the International Expert Working Group meetings in Thimphu, 
Bhutan, January and February, 2013. 
70 Rockstrom, J. Et al. 2009. A safe Operating Space for Humanity in Nature 461. 
Halaman 472-475 
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Gambar 3.2 Krisis Ekologi 

 

 Dengan meningkatnya asumsi-asumsi ekonomi global yang semakin 

bertambah konsumtif dan paradigma pembangunan yang berbasis 

pertumbuhan membutuhkan respon perbaikan kebijakan yang menyeluruh. 

Awal diskusi dan tanggapan kebijakan cenderung berfokus pada gejala 

kerusakan lingkungan daripada penyebab dasar dalam membuat kebijakan 

kearah yang lebih baik sehingga tepat sasaran dan keberlanjutan. Sebagai 

contoh, pada tahun 1970, merupakan krisis ekologi yang membuat masalah 

publik semakin besar terutama gas pembuangan dalam pipa industri 

berujung pada permasalahan polusi yang serius. Oleh karena itu cara dalam 

memperluas populasi dan teknologi yang tidak tepat dipicu pertumbuhan 

meningkatnya penggunaan materi dan energi, dan secara bersamaan 

mengancam kekuatan yang mendukung kehidupan sistem planet. Paradigma 

baru dalam pengembangan masalah ekologi jelas harus fokus pada 

penyebab daripada gejala. 
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3.2.3 Krisis Sosial dan Ekonomi 

Dalam perkembangan pertumbuhan saat ini ketimpangan sosial 

masih kerap terjadi yaitu antara kaya dan miskin. Meskipun MDGs dibuat 

untuk mencapai banyak kemajuan, akan tetapi 1.2 miliar orang masih hidup 

dibawah garis kemiskinan yang ekstrim, dengan pendapatan US$ 1.25 atau 

kurang dalam sehari.71 

Semakin majunya pertumbuhan ekonomi hidup semakin besar pula 

tumbuhnya ketidaksetaraan dalam bangsa. Lebih dari 80 persen dari 

populasi dunia yang tinggal di negara dimana kesenjangan pendapatan yang 

meluas. Pendapatan besar antara kesenjangan bangsa tidak berkelanjutan 

dan semakin problematis migrasi internasional; besar kesenjangan 

pendapatan dalam bangsa memicu ketidakstabilan politik dan konflik. 

 Ilmuwan sosial Richard Wilkinson dan Kate Pickett telah 

menghasilkan data empiris yang menunjukkan hubungan yang kuat antara 

ketidaksetaraan pendapatan di negara kaya dan berbagai macam masalah 

kesehatan dan sosial. Ketidaksetaraan kerusakan kain sosial dari seluruh 

masyarakat efek terbesar di antara mereka yang lebih rendah pada tangga 

sosial, tetapi kerugian lebih besar ketidaksetaraan dialami pada tingkat yang 

lebih rendah bahkan di antara lebih baik. Memang, negara-negara dengan 

perbedaan pendapatan lebih besar antara kaya dan miskin Tampaknya 

menderita disfungsi dalam sosial. Mereka kurang kohesif, kehidupan 

masyarakat lemah, dan orang-orang saling kurang percaya. 

                                                             
71 UN. 2013. The Millenium Development Goals Report 2013. New York: United Nations. 
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 Pengentasan kemiskinan tidak dapat secara efektif mengurangi 

ketidakmerataan yang meluas di dalam suatu negara. Kemiskinan hanya dari 

satu sisi persamaan distribusi yang tidak adil. Pada tingkat krisis yang 

ekstrem adalah konsumsi berlebih yang menghabiskan sumber daya dengan 

cepat untuk menghasilkan limbah berbahaya, memancarkan karbon ke 

atmosfer, dan menghancurkan sistem pendukung kehidupan ekologis yang 

menopang kehidupan, antara lain: 

1. 20% orang dunia saat ini mengkonsumsi 86% dari barangnya sedangkan 

masyarakat dengan ekonomi dibawah rata-rata  20% mengkonsumsi hanya 

1,3%. 

2. Masyarakat dengan ekonomi diatas rata-rata menggunakan 58% dari 

seluruh energi dan 20% masyarakat miskin kurang dari 4%.72 

3. 20% menghasilkan 63% dari emisi gas rumah kaca dunia sedangkan yang 

paling miskin 20% hanya menghasilkan 2%.73 

4. 20% masyarakat diatas rata-rata mengkonsumsi 84% dari semua kertas 

dan memiliki 87% dari semua kendaraan, sedangkan masyarakat miskin 

20% menggunakan kurang dari 1% dari masing-masing. 

 Kemanusiaan telah mengkonsumsi sumber daya dan menghasilkan 

limbah 60 persen lebih cepat dari bumi ini yang dapat beregenerasi, 

menyerap dan bertahan. Jika setiap orang mengkonsumsi pada tingkat 

kemakmuran saat ini, maka otomatis akan membutuhkan empat planet lagi 

untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan. Dengan kata lain, saat ini 

                                                             
72 World Bank. 2011. Levels and Trends in Child Mortality. UN Interagency Group for 
child Mortality Estimation. 
73 Merrifield, M., Merrifield, S., and Mitchum, G. 2009. An anomolous recent acceleration 
of global sea level rise. Journal of Climate 22; 5772-5781. 
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manusia sekarang membutuhkan satu miliar orang untuk hidup dalam 

kemiskinan ekstrim jika kita ingin mempertahankan gaya hidup orang kaya 

tanpa menciptakan kerusakan yang lebih besar lagi di bumi ini.74 

3.2.4 Krisis pemerintahan 

 Yang mendasari semua krisis ini adalah krisis pemerintahan. 

Negara-negara bangsa semakin saling bergantung, melalui pergerakan 

internasional modal, barang, jasa, teknologi, informasi dan manusia. 

Globalisasi ekonomi telah didukung oleh berkurangnya peraturan 

perdagangan internasional, dan penghilangan tarif dan hambatan pajak. 

Pendukung globalisasi memandangnya sebagai kontribusi untuk 

meningkatkan PDB dunia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kritik 

menunjukkan dampaknya pada meningkatnya ketimpangan dan gangguan 

sosial, degradasi lingkungan, dan kemiskinan yang terus berlanjut karena 

perusahaan berusaha untuk tetap kompetitif di pasar global dengan mencari 

alur undang-undang dengan peraturan lingkungan dan keselamatan minimal. 

Arsitektur tata kelola global tidak memadai dalam menangani isu-isu 

parvasif ini. 

 Kritik yang kuat terhadap globalisasi menunjukkan adanya 

peningkatan kekuasaan dan otonomi perusahaan multinasional mengenai 

negara-negara bangsa dan institusi internasional. Dalam banyak kasus, 

perusahaan semacam itu bahkan dapat mengesampingkan undang-undang 

nasional yang diprakarsai melalui proses demokrasi. Kebijakan yang 

dihasilkan dengan cara ini berlawanan dengan tujuan pengembangan dengan 

                                                             
74 Wilkinson, R. And Pickett, K. 2009. The Spirit Level: Why more equal societies almost 
always do better. London: Penguin. 
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cara yang berkelanjutan, demokratis dan setara. Terlalu sering mereka 

mencerminkan perintah dari beberapa aktor berpengaruh dan bukan 

konsensus yang luas. 

 Ekonomi Herman Daly telah menggambarkan bagaimana 

persaingan internasional dan perdagangan menurunkan biaya produksi 

dengan mengeksternalisasi mereka, dan bukan dengan meningkatkan 

efisiensi. Di negara-negara kaya, biaya produksi meliputi keselamatan di 

tempat kerja, upah minimum, kesejahteraan, jaminan sosial, asuransi 

kesehatan dan kecelakaan, dan pembatasan pada hari kerja, pekerja anak, 

dan polusi. Dengan globalisasi, pergeseran produksi dari negara-negara 

dengan biaya tinggi ke rendah yang tidak memiliki kontrol atau ketentuan 

kesejahteraan semacam itu menurunkan standar produksi moral dan etika, 

sehingga meningkatkan eksploitasi dan pekerja anak, melemahkan hak asasi 

manusia, dan meningkatkan kerusakan lingkungan. Biayanya ditambah 

dengan dampak lingkungan transportasi.75 

 Singkatnya, mengingat keterbatasan PDB sebagai ukuran 

kemajuan, serta krisis ekologis, ekonomi, sosial dan pemerintahan yang 

saling berhubungan yang dihadapi dunia, kebutuhan akan pendekatan baru 

terhadap pembangunan tidak dapat terbantahkan. 

 

3.3 Usulan Bhutan Tentang New Development Paradigm (NDP) 

Sebagai Implementasi GNH di Tingkat Global  

Bhutan mengusulkan paradigma baru pada dua dasar, yaitu: 

                                                             
75 Talberth, J., Cobb., and Slattery, N. 2007. The genuine Progress Indicator 2006: A tool 
for sustainable development. Oakland, CA: Redefining Progress. 
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1. Tujuan manusia yang universal dalam mengejar kesejahteraan dan 

kebahagiaan. 

Bhutan mendefinisikan kebahagiaan mendalam yang penuh akan 

rasa harmoni dengan alam dan sesama manusia yang ditandai dengan kasih 

sayang, kepuasan dan sukacita. Dasar dan prasyarat untuk mengejar 

kebahagiaan adalah kesejahteraan yang mencakup kesehatan yang baik, 

keamanan ekonomi, pengetahuan, perdamaian dan keamanan fisik, keadilan 

dan kesetaraan, masyarakat yang bersemangat dan hubungan yang 

bermakna, dan kesejahteraan semua bentuk kehidupan. 

2. Adanya batas-batas planet dan gravitasi dari realitas ekologis. 

Keterbatasan ketahanan lingkungan dan sumber daya membuat 

para ilmuwan, PBB dan dunia sekarang mengakui bahwa sampai saat ini 

tidak ada perkembangan yang berkelanjutan, dan dunia sedang 

mengkonsumsi sumber daya yang jauh lebih cepat daripada yang dapat 

mereka perbaharui. Hal ini jelas bahwa pembangunan masa depan harus 

mengambil batas-batas dalam pemanfaatan sumber daya alam serta 

memastikan keberlanjutannya.76 

 Paradigma baru pada dasarnya berbeda dari yang sudah ada dengan 

membuat kelangsungan kehidupan di bumi dan pengembangan untuk 

memastikan bahwa hidup manusia mampu terkalibrasi ulang, spesies lain 

dan bumi itu semestinya diperhatikan dan dikembangkan. Paradigma baru 

diperlukan hanya karena sistem yang sekarang, berdasarkan doktrin 

pertumbuhan tak terbatas dan tak pernah puas pada keinginan untuk 

                                                             
76 Ibid, Hal. 7 
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meningkatkan kekayaan dan status, telah mengakibatkan kerusakan dengan 

mencoba untuk menggunakan sumber daya bumi terbatas guna memenuhi 

keinginan tak terbatas. 

3.3.1 Pendekatan transformasi Tentang Paradigma Baru 

Perjalanan menuju paradigma baru harus dimulai dengan 

pengakuan kompleksitas dan saling berkaitan dari realitas saat ini. Proses 

transformasi dari arus ke paradigma baru harus menyelaraskan dan 

berkelanjutan tampaknya bertentangan dengan pilihan seperti tujuan jangka 

pendek dan jangka panjang, tujuan-tujuan individu dan kolektif, dan 

pertumbuhan dan cita-cita yang berkelanjutan. Sebagai contoh: 

1. Model pembangunan baru harus melayani, mencegah serta untuk 

menyembuhkan. Dalam rangka untuk mengubah realitas saat ini, 

sangat diperlukan baik untuk mengobati malaise sosial yang berlaku 

sementara secara bersamaan menciptakan orde baru dalam 

masyarakat. Dalam praktiknya, hal ini memerlukan tujuan jangka 

panjang maupun jangka pendek, yang mungkin memerlukan 

pendekatan yang sangat berbeda dan jenis perubahan. Sebagai 

contoh, mengkonsumsi lingkungan dalam cara yang lebih ramah 

adalah sebuah langkah dalam arah yang benar, itu adalah benar-

benar tujuan jangka pendek dengan hanya terbatas jangkauan. 

Tujuan jangka panjang harus mengekang kebiasaan konsumsi agar 

sesuai dengan batas-batas alam. Pergeseran ini luas ini harus 

dipimpin oleh mereka yang kekayaan dan penghasilan yang sudah 

besar, sehingga mereka yang lapar atau hidup dalam kemiskinan 
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dapat meningkatkan konsumsi mereka ke tingkat yang 

berkelanjutan. 

2. Transformasi harus baik dalam faktor internal maupun eksternal. 

Transformasi nilai-nilai, pikiran dan psikologi harus memperkuat 

perubahan dalam kondisi luar kesejahteraan dan struktur 

kelembagaan masyarakat. Jika tidak, perubahan sistemik akan tetap 

bertentangan dengan nilai-nilai internal dan sebaliknya, 

mengakibatkan kemacetan dan bahkan mengintensifkan ketegangan 

yang belum terselesaikan. 

3. Perspektif harus eco-sentris dan antroposentris. Keduanya 

diperlukan bagi manusia untuk bertahan hidup dan berkembang 

dalam batas-batas lingkungan. Seperti kelangsungan hidup manusia 

bergantung pada alam, memecahkan masalah bagi kemanusiaan 

yang membutuhkan orientasi dasar ke alam. 

4. Solusi teknologi yang tepat harus selaras dengan kearifan tradisional. 

Dunia ini lebih berkelanjutan sebelum industrialisasi dan dunia lebih 

berteknologi maju hari ini. Dengan demikian, penting untuk belajar 

dari tradisi budaya sambil memanfaatkan kemajuan teknologi untuk 

menemukan solusi berkelanjutan.77 

3.3.2 Prinsip-prinsip paradigma baru 

Paradigma baru yang diusulkan Bhutan bersandar pada beberapa 

prinsip-prinsip, sebagai berikut: 

1. Transformasi dalam apa yang kita hargai. Raja Bhutan mengatakan: 

                                                             
77 Ibid, Hal. 7-9 
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"kebahagiaan Nasional Bruto telah datang dengan 

begitu berarti begitu banyak hal untuk banyak orang, 

tapi bagi saya itu menandakan hanya pengembangan 

dengan nilai-nilai".78 

Menghargai hak hidup dari seluruh makhluk hidup merupakan sebuah 

bentuk empati, mengakui perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, dan 

nilai kebutuhan atas keinginan. 

2. Kembali pada tujuan pembangunan. Dalam sejarah manusia, 

pengembangan telah ditetapkan sebagian besar dalam hal industrialisasi, 

peningkatan produksi, pendapatan, konsumsi, dan akumulasi kekayaan. 

Sebaliknya, manusia harus mewujudkan pembangunan melalui memelihara 

kondisi yang lebih luas untuk kebahagiaan dan kesejahteraan semua 

kehidupan di bumi keadaan akhir yang dan mengukur kemajuan manusia 

sejati. Keamanan ekonomi yang memadai adalah salah satu kondisi tersebut 

tetapi tidak berarti satu-satunya. 

3. Reorientasi kemanusiaan terhadap Layanan. Hal ini mempunyai dua 

maksud. Pertama, kami memiliki fokus produksi terutama pada penyediaan 

barang-barang material, daripada mempertimbangkan Layanan barang-

barang tersebut menyediakan. Sebagai hasilnya, kami dibanjiri barang yang 

sering dengan cepat menjadi usang dan perlu diganti. Paradigma baru 

pengembangan akan mengakui, misalnya, yang kita lakukan tidak perlu 

kebutuhan mobil; kita perlu untuk mendapatkan dari satu tempat ke yang 

lain. Kedua, mengorientasikan diri terhadap layanan juga berarti melihat 

                                                             
78 Ibid, Hal 11 
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pekerjaan kita sebagai guru, buruh, seniman atau pengusaha harus benar-

benar melayani kebutuhan masyarakat serta menjadi sumber mata 

pencaharian untuk diri kita sendiri. 

4. Pengakuan keterkaitan. Manusia benar-benar saling berhubungan dengan 

alam maupun dengan satu sama lain. Fenomena globalisasi dan dampak 

merusak kegiatan ekonomi pada biosfer hidup (melalui perubahan iklim, 

berkurangnya sumber daya, kepunahan spesies dan lebih) telah membuat 

saling ketergantungan yang lebih luas daripada dalam setiap generasi 

sebelumnya. Karena tidak ada tindakan kita dan aktivitas ekonomi kita 

sehari-hari penting jika kita ingin hidup berdampingan dengan sesama 

manusia. Ini termasuk mengembangkan kesadaran di institusi pendidikan, 

media dan di tempat lain di mana, bagaimana, dan dalam kondisi apa 

produk sehari-hari diproduksi dan dibuang. 

5. Etos kerja sama. Akhirnya dan yang paling penting, agar kita diperlukan 

dalam membuat transformasi, sebuah etos kerja sama dan persatuan harus 

mengganti obsesi saat ini. Tugas yang monumental karena sebenarnya dari 

adopsi dan implementasi praktis dari paradigma baru diusulkan akan 

membutuhkan pengakuan bahwa kepentingan itu sendiri terpisah dan akan 

hanya dilayani melalui kerjasama, kolaborasi dan integrasi serta upaya pada 

setiap tingkat.79 

 

 

                                                             
79 Ibid, Hal. 13-14 
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3.3.3 Model kerja yang diusulkan Bhutan dalam paradigma 

pembangunan baru di PBB 

Kerangka pembangunan baru, terinspirasi oleh GNH, pertama akan 

mengidentifikasi kebutuhan eksplisit bahwa pembangunan harus mencapai 

kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Ini juga akan memeriksa dan 

belajar dari penyebab yang mendasari dan kondisi yang telah menyebabkan 

krisis saat ini dan kegagalan seiring untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Dari ini, model baru dapat tujuan struktur, kebijakan dan regulasi 

mekanisme untuk melestarikan alam, mencapai pembangunan sosial-

ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan, mempromosikan dan 

melestarikan budaya dan memperkuat tata kelola yang baik. Untuk 

mencapai tujuan ini, kerangka tersebut kemudian akan menyarankan 

kebijakan untuk bertanggung jawab pengelolaan sumber daya alam, 

manusia, sosial dan ekonomi untuk memastikan keberlanjutan sekarang dan 

masa depan. 

Paradigma baru menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai hasil 

yang diinginkan dari struktur dan kebijakan dan mengusulkan hasil tersebut 

akan dinilai berdasarkan sembilan domain: Keberlanjutan ekologis 

(termasuk kesejahteraan spesies non-manusia dan bentuk-bentuk 

kehidupan), standar hidup, Kesehatan, pendidikan, budaya, masyarakat 

vitalitas, waktu keseimbangan, tata pemerintahan yang baik, dan 

kesejahteraan psikologis, masing-masing dengan indikator kemajuan 

tertentu. Proses sadar dan keterampilan yang diperlukan untuk mengubah 

hasil kesejahteraan tersebut ke negara yang lebih tinggi kebahagiaan 
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manusia pada tingkat individu dan kolektif. Keterampilan kebahagiaan ini 

dapat diambil dari sumber-sumber seperti pengalaman sejarah manusia, 

tradisi hikmat dan ilmu pengetahuan modern. Pada gilirannya, tingkat sosial 

kebahagiaan akan menentukan kebutuhan pembangunan. 

 

Gambar: 3.3 Konvergensi dari upaya global menuju New Development Paradigm. 

 

Pada bagian berikut pertama Bhutan mempertimbangkan mengapa 

pendekatan baru untuk pengembangan telah menjadi kebutuhan yang 

mendesak. Gambaran kerangka yang diusulkan untuk NDP di bagian ketiga, 

menyajikan contoh dari prinsip-prinsip paradigma baru dalam prakteknya di 

Bhutan. Setelah membahas tantangan multifaset untuk NDP di bagian 
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keempat, bagian penutup menguraikan janji dan pentingnya mengambil 

paradigma ke depan.80 

3.3.4 Menuju paradigma pembangunan baru 

Baru pengembangan kerangka yang diusulkan dimulai dengan visi 

masyarakat kebahagiaan, yang menawarkan kedua tujuan kolektif untuk 

kemanusiaan yang melampaui semua ideologi dan lensa yang lebih luas 

melalui untuk melihat kemajuan manusia. Tujuan utama ini hanya akan 

menyadari ketika kebutuhan semua manusia terpenuhi bukan hanya 

keinginan beberapa dalam batas-batas planet. 

Dengan ini lebih akurat fokus pada kebutuhan riil, sehingga mampu 

mendetail bermacam-macam mekanisme yang dapat membantu 

melestarikan alam, mencapai pembangunan sosial-ekonomi yang adil dan 

berkelanjutan, mempromosikan budaya dan memastikan tata kelola yang 

baik. Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan harus menggambar pada 

kekayaan alam, manusia, sosial dan ekonomi yang tersedia, yang kemudian 

menjadi manged secara lestari dan bertanggung jawab untuk memastikan 

kekayaan ini tetap tersedia untuk digunakan oleh generasi mendatang. 

Kerangka melihat kesejahteraan sosial sebagai hasil yang diinginkan 

dari struktur dan kebijakan, dan mengusulkan ini dinilai dan diukur menurut 

sembilan dimensi yang saling terkait yang saat ini digunakan di Bhutan 

GNH indeks. Hal tersebut mengakui bahwa keterampilan dan proses 

tertentu juga diperlukan untuk mengubah hasil kesejahteraan tersebut untuk 

tujuan yang lebih tinggi kebahagiaan manusia, yang pada gilirannya akan 

                                                             
80 Ibid. Hal. 16 
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meningkatkan kepuasan kebutuhan diidentifikasi sebagai dasar 

pengembangan. 

Gambar: 3.4 Penjelasan kerangka NDP yang diusulkan Bhutan di PBB.81 

 

3.3.5 Penjelasan mengenai NDP model 

A. Kebutuhan (Needs) didefinisikan sebagai berikut: 

1. Standar hidup layak termasuk subsisten dan tempat penampungan 

untuk manusia dan bentuk-bentuk kehidupan lain 

2. Lingkungan yang sehat yang mendukung kehidupan manusia dan 

non-manusia 

3. Kesehatan yang baik 

4. Pengetahuan dan pemahaman 

                                                             
81 Model ini di adopsi dari “an illustration first proposed by IEWG members at the IEWG 
meeting”, 27 Januari – 2 Februari 2013. Thimphu, Bhutan. 



73 

 

5. Rasa milik dan partisipasi dalam masyarakat dan budaya 

6. Seimbang kali menggunakan, untuk memungkinkan untuk rekreasi, 

kreativitas dan masyarakat bekerja, bersama dengan pekerjaan yang 

dibayar 

7. Partisipasi adalah pengambilan keputusan dan kepercayaan yang 

mereka yang berkuasa bertindak untuk kepentingan umum 

Kesejahteraan psikologis, termasuk kepuasan, sukacita, dan 

perawatan dan kasih sayang bagi orang lain. Kebutuhan dasar ini saat ini 

tidak terpenuhi oleh paradigma pembangunan konvensional, karena 

beberapa krisis ekologi, ekonomi dan sosial yang sekarang melanda planet. 

Krisis ini adalah, dalam sebagian besar, melahirkan dan dihasilkan oleh 

paradigma hadir sendiri. 

B. Agenda pembangunan yang holistik, karena itu diperlukan untuk 

memenuhi dan memuaskan kebutuhan ini. Struktur kelembagaan yang 

diperlukan, kebijakan, akuntansi dan sistem pengukuran, dan peraturan 

mekanisme seperti pendekatan holistik dan seimbang dapat dikelompokkan 

menjadi empat kategori-pilar Bhutan GNH model dan yang ditawarkan di 

sini sebagai potensi inti dimensi model pengembangan baru yang diusulkan: 

1. Konservasi lingkungan 

Lingkungan yang sehat sangat penting tidak hanya foer kemanusiaan 

kelangsungan hidup tetapi juga untuk kesejahteraan semua bentuk 

kehidupan. Struktur, mekanisme, prinsip-prinsip yang diperlukan untuk 

sumber daya melestarikan alam dan ekosistem layanan mencakup, antara 

lain: 
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1. Penerapan prinsip kehati-hatian; 

2. Investasi mekanisme untuk perbaikan masa lalu kerusakan dan 

mendukung ruang hijau, teknologi tepat guna, terbarukan pengembangan 

energi, dan berkelanjutan infrastruktur, pertanian, dan praktek bisnis. 

3. Membentuk mekanisme pemerintahan global, termasuk atmosfer dan 

lautan, untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk membalikkan 

badan sumber daya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim, 

berkurangnya ikan, kepunahan spesies dan ancaman lainnya. 

4. Insentif dan hukuman untuk mengurangi karbon dan sumber daya 

terbarukan menggunakan, mencegah deplesi lebih lanjut atau degradasi 

energi terbarukan, mengurangi polusi dan limbah dan pahala praktek-

praktek pertanian berkelanjutan, pengelolaan minyak dan tanah yang 

bertanggung jawab, dan perlindungan ekosistem. 

2. Pengembangan sosial-ekonomi yang berkelanjutan dan adil 

Pembangunan sosial-ekonomi yang menghabiskannya sumber daya 

dengan mengorbankan spesies lain dan generasi masa depan berkelanjutan. 

Demikian pula, pengembangan tidak adil yang manfaat hanya sedikit dan 

tidak termasuk sebagian besar tidak bisa membawa kebahagiaan 

masyarakat. Pembangunan sosial-ekonomi itu harus: 

1. Sepenuhnya selaras dengan alam 

2. Gunakan sumber daya alam secara adil (karena mereka adalah milik 

umum semua makhluk) 

3. Berdasarkan ekuitas antara kelompok, jenis kelamin dan generasi, dan 

dalam distribusi daya 
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Singkatnya, paradigma pembangunan baru mengakui bahwa 

kesejahteraan setiap individu tergantung pada bagi kesejahteraan semua. 

Keberlanjutan dapat didukung melalui langkah-langkah konservasi seperti 

yang disarankan di atas, sementara ekuitas yang lebih besar dapat 

dipromosikan melalui sistem kepemilikan bersama, jaring pengaman sosial, 

pengentasan kemiskinan, aturan-aturan perdagangan yang adil, kebijakan 

kerja penuh transfer teknologi, berbagi pekerjaan dan mekanisme untuk 

membatasi konsumsi axcess, pendapatan tanpa kerja dan Pribadi menangkap 

kekayaan umum. 

Pertanian berkelanjutan dan produk-produknya yang sangat dasar 

kelangsungan hidup dan kesehatan. Pendekatan NDP mengakui bahwa 

produksi pangan yang bertanggung jawab, distribusi dan konsumsi adalah 

komponen penting dari pengembangan yang adil dan berkelanjutan. 

3. Promosi dan budaya dan nilai-nilai 

Budaya, bahasa dan sistem pengetahuan masyarakat adat di seluruh 

dunia menghilang pada tingkat lebih cepat dibandingkan spesies. Prinsip 

keberlanjutan berlaku untuk budaya serta jasa ekosistem dan pembangunan 

ekonomi. Paradigma baru pengembangan menegaskan hak budaya serta 

semua bentuk kehidupan untuk bertahan hidup dan berkembang, dan 

mengakui bahwa kerugian mereka akan memiskinkan manusia. Namun, 

seperti yang dicatat oleh Karma Ura semua.  

"budaya tidak statis tetapi juga adalah sebuah konsep yang 

dinamis yang terus berkembang dan constinuously ditantang 
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oleh kekuatan-kekuatan eksternal dan perubahan budaya dan 

sosial internal".82  

Sementara memelihara dan menjaga bentuk-bentuk budaya yang 

khas, membuang praktek-praktek budaya yang berbahaya bertentangan 

dengan etika global adalah bagian dari perubahan sosial.83 

Metode promosi budaya meliputi: 

1. Mengintegrasikan pengetahuan masyarakat adat dan lokal bahasa ke 

dalam kurikulum pendidikan. 

2. Memperkuat ekonomi lokal, jaringan komunitas, mendukung sosial dan 

keluarga ikatan. 

3. Mendukung commons seni dan kreasi. 

4. Menggunakan teknologi baru untuk mempromosikan industri budaya 

5. Memelihara nilai-nilai, kebijaksanaan, dan mempraktekkan tradisi 

spiritual. 

Sistem pendidikan holistik yang sepenuhnya menggabungkan dan 

memberi ekspresi untuk nilai-nilai dari pendekatan pembangunan baru 

penting. Pendidikan Holistik ini adalah hanya mungkin jika guru-guru telah 

pergi melalui pengalaman belajar yang transformatif.84 

4. Tata Kelola 

Pendekatan pembangunan baru mengakui bahwa pemerintah yang 

bertanggung jawab, transparan dan akuntabel dalam kepentingan umum 

                                                             
82 Ura, K. et al. 2012b. “An extensive analysis of GNH index”, Thimphu: Centre for 
Bhutan Studies. 
83 UNESCO. 2010. “The Power of Culture for Development”. Diakses dari 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/189382e.pdf (5 Juni 2017, 11.11 WIB). 
84 Sterling, S. 2011. “Transformative Learning and Sustainability: sketching the 
conceptual ground”, Learning and Teaching in Higher Education 5, 2010-11. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/189382e.pdf%20(5
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serta partisipasi aktif, informasi warga sangat penting untuk mencapai 

kebutuhan dan arah kebijakan yang diuraikan di atas. Kelola didasarkan 

pada prinsip-prinsip kembar keadilan dan ekuitas: 

1. Antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda 

2. Dalam distribusi kebutuhan hidup dan kepuasan kebutuhan manusia 

3. Dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi alam, generasi 

masa depan dan yang kurang beruntung 

Promosi tata pemerintahan yang baik meliputi; orang-orang 

meningkatkan akses ke pelayanan publik; meningkatkan partisipasi 

demorocratic warga negara dalam perencanaan; pengambilan keputusan dan 

proses pemilihan lewat desentralisasi; mengadakan pemilu yang bebas dan 

adil; menghormati kebebasan media; dan memperkuat rule of law dengan 

mengurangi korupsi dan menjamin kemerdekaan dari sistem judical. 

C. Sumber-sumber yang merujuk pada alam, manusia, sosial dan ekonomi 

aset yang masyarakat harus menggambar untuk memenuhi kebutuhan dasar, 

membangun sistem, dan menerapkan kebijakan pendekatan pembangunan 

baru. Sistem akuntansi konvensional mencakup hanya investasi dalam dan 

depresiasi aset (diproduksi) ekonomi seperti bangunan, mesin, infrastruktur 

transportasi, dan manusia artefak dan layanan lainnya, seperti: 

1. Sumber daya alam: lingkungan alam, keanekaragaman hayati dan 

ekosistem barang dan jasa yang diperlukan kelangsungan hidup, 

pengaturan iklim, habitat bagi semua spesies, pasokan air, makanan, 

serat, bahan bakar, Fasilitas rekreasi budaya dan bahan baku yang 

diperlukan untuk produksi semua ekonomi. 
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2. Sosial dan budaya sumber daya: web hubungan interpersonal, 

jaringan sosial, budaya, pengetahuan tradisional, kepercayaan, dan 

pengaturan kelembagaan dan nilai-nilai yang memfasilitasi interaksi 

manusia dan kerjasama, dan berkontribusi kohesi sosial, tata kelola 

yang baik demi masyarakat, dan kebutuhan manusia milik. 

3. Sumber daya manusia: manusia dan atribut mereka, termasuk 

kesehatan fisik dan mental, pengetahuan dan kapasitas lain yang 

memungkinkan orang untuk menjadi anggota masyarakat yang 

produktif. Ini melibatkan memenuhi kerja serta waktu luang untuk 

keluarga spiritualitas, belajar, kreativitas atau kegiatan pribadi lain. 

D. Hasil yang diinginkan dari pendekatan pembangunan baru adalah 

kesejahteraan sosial, yang memenuhi kebutuhan dasar dan pada gilirannya 

memberikan syarat dan prasyarat untuk mengejar kebahagiaan manusia. 

Hasil diinginkan kesejahteraan, yang semua diukur, meliputi domain 

lingkungan alam yang sehat, beragam dan tangguh, standar hidup layak, 

kesehatan fisik dan mental, pendidikan, budaya, masyarakat vitalitas, 

seimbang waktu penggunaan, tata pemerintahan yang baik dan 

kesejahteraan psikologis. Jika model ini ditemukan untuk menjadi 

bermanfaat dalam mendukung pendekatan baru untuk pengembangan, 

pembuat kebijakan tertarik mungkin kemudian ingin menjelajahi 

mekanisme dan langkah-langkah yang paling berlaku dalam mereka sendiri 

daerah, nasional atau konteks masyarakat. 

E. Hasil kunci kesejahteraan dan ketentuan, sementara mereka menyediakan 

kesempatan penting, tidak secara otomatis menerjemahkan ke tujuan akhir 
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dari pengembangan yaitu kebahagiaan umat manusia melalui rasa 

keterhubungan, harmoni dan persatuan dengan alam, komunitas, makhluk 

lain dan dunia. Seorang individu mungkin memiliki hampir semua kondisi 

yang diperlukan dan peluang dan masih menjadi sengsara, sementara 

seseorang dengan sedikit keuntungan mungkin jauh lebih bahagia. 

Keterampilan sadar, proses dan praktek oleh karena itu diperlukan untuk 

mengubah kesejahteraan peluang menjadi pengalaman kebahagiaan manusia 

dan sosial yang pada gilirannya mempengaruhi pemenuhan kebutuhan.85 

85 Ibid, Hal. 20-25. 


