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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Studi ilmu hubungan internasional mengkaji berbagai macam teori yang 

memiliki fungsi yang berbeda, salah satunya adalah teori pembangunan. Teori 

pembangunan adalah sebuah teori yang digunakan sebagai acuan untuk 

membangun sebuah masyarakat.  

Gagasan tentang pentingnya perhatian terhadap teori pembangunan pada 

awalnya muncul ketika terdapat keinginan dari negara-negara maju untuk 

mengubah kondisi masyarakat dunia ketiga yang baru merdeka. Pada 

perkembangannya, teori pembangunan berkembang dan mempunyai beragam 

pendekatan dan memberikan kritik satu dengan yang lain. Oleh para ahli, 

keberagaman pendekatan ini diberi label teori pembangunan modernisasi
1
, teori 

pembangunan struktural
2
, post-struktural, dan sebagainya.

3
 

Teori developmentalisme atau ide tentang negara developmental adalah 

satu dari beberapa ideologi yang cukup sukses pada masa abad ke 20-an. Ide inti 

                                                           
1
 Teori Modernisme adalah proses transformasi  total kehidupan bersama yang tradisional atau 

pramodern dalam artian teknologis serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis 

yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil 
2
 Teori pembangunan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi 

ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang, yang semula lebih bersifat subsisten dan 

menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern, dan 

sangat didominasi oleh sektor industri dan jasa. 
3
 Yanuardi, Revisi Terhadap Teori Pembangunan Foucaultdian: Sebuah upaya 

mengembangkan teori pembangunan Deliberatif, diakses dalam 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/132326887/pendidikan/Bahan+bacaan+Teori+pembangunan.pdf  

(16/10/2017,10:35WIB) 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/132326887/pendidikan/Bahan+bacaan+Teori+pembangunan.pdf
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di balik developmentalisme adalah struktur produktif dari sebuah negara yang 

mungkin kurang optimal, dapat diperbaiki dengan bantuan kebijakan ekonomi 

yang aktif.  

Berdasarkan teori ekonomi standar, perdagangan internasional akan 

membawa negara-negara menjadi satu dan lebih dekat dalam hal pendapatan atau 

yang disebut dengan “pemerataan harga faktor”
4
. Di sisi lain, developmentalisme 

secara intuitif memahami bahwa memadukan satu bangsa dengan teknologi 

tertinggal dengan bangsa lain dengan tingkat teknologi yang canggih akan 

mengarah pada satu negara tetap miskin, serta negara lain menjadi tetap kaya. 

Dalam teori developmentalisme kekayaan diciptakan oleh kompetisi tidak 

sempurna yang dinamis dan menghasilkan sewa industri, dibagi antara kapitalis 

(keuntungan lebih tinggi), para pekerja (upah lebih tinggi) dan negara (pendapatan 

pajak lebih tinggi).
5
  

Salah satu teori pembangunan yaitu strukturalisme melihat berbagai gejala 

budaya dan alamiah sebagai sebuah struktur yang terdiri atas unsur-unsur yang 

saling berkaitan dalam satu kesatuan (piaget). Kaum strukturalis berpendapat 

bahwa praktik sosial yang nampak di masyarakat saat ini sebenarnya selalu 

didasari oleh stuktur dalam atau fundamental, struktur tersebut biasanya tidak 

terlihat karena beroperasi di bawah kesadaran dan sepengetahuan masyarakat, 

sehingga post strukturalisme ditentukan oleh praktik sosialnya.  

                                                           
4
 Pemerataan Harga Faktor adalah sebuah teori ekonomi yang menyatakan bahwa  ketika harga 

barang output disamakan antar negara ketika mereka beralih ke perdagangan bebas, maka harga 

faktor (modal dan tenaga kerja) juga akan disetarakan antar negara. 
5
 Erik S. Reinert, Developmentalism, The Other Canon Foundation, Norway & Tallinn 

University of Technology, Estonia, 2010, diakses dalam 

http://technologygovernance.eu/files/main/2012032710251212.pdf  (16/10/2017,10:41WIB) 

http://technologygovernance.eu/files/main/2012032710251212.pdf
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Beberapa karya salah seorang penganut post strukturalis yaitu Michael 

Foucault yang sangat dekat dengan strukturalisme adalah Les mots et les choses 

(Words and Things) dan L’archeologie du savoir (The Archeology of Knowledge). 

Karya Foucault tersebut diprediksi mampu menjadikan srukturalisme sebagai 

filosofi baru bagi para filsuf dan para intelektual Paris pada masa itu 

menggantikan eksistensialisme
6
 yang mulai surut.

7
  

Ide Foucault dapat digolongkan sebagai ide post strukturalis karena ide 

Foucault memandang realitas dunia sebagai sebuah realitas yang menciptakan 

kekuasaan untuk melakukan produksi maupun reproduksi pengetahuan yang 

kemudian menghasilkan wacana, dan dapat mengkonstruksi realitas sosial. 

Menurut Foucault, pengetahuan tidak berada di luar kekuasan. Baginya kekuasaan 

yang menentukan pengetahuan, dalam arti yang bekerja menetapkan mekanisme 

dan patokan  memungkinkan untuk membedakan proposisi benar atau salah; 

menetapkan teknik dan prosedur dalam mencapai kebenaran; menetapkan status 

bagi mereka yang diberi tugas untuk mengatakan hal-hal yang dianggap benar. 

Kekuasan menurut Foucault tidak berada pada tempat yang sempit, 

baginya kekuasaan bukan hanya kekuasaan negara, tetapi kekuasaan yang 

menjamin ”normalitas”, ”regulalitas”, ”familiaritas”. Negara memang penting, 

namun kekuasaan untuk menjamin normalitas adalah lebih dari sekedar kekuasaan 

negara. Pertama, negara tidak mencakup semua kekuasaan yang aktual. Negara, 

                                                           
6
 Eksistensialisme secara terminologi ialah aliran filsafat yang memandang segala gejala dengan 

berpangkal kepada eksistensi  atau tentang adanya sesuatu. 
7
 Suma Riella Rusdiati, Struktur dan Sifatnya dalam pemikiran Michel Foucault, diakses 

dalam http://staff.ui.ac.id/system/files/users/suriella/publication/michelfoucault.pdf 

(16/10/2017,10:46 WIB) 

http://staff.ui.ac.id/system/files/users/suriella/publication/michelfoucault.pdf
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bisa beroperasi secara efektif berdasarkan relasi kekuasaan yang sudah ada, 

seperti dalam hubungan gender, keluarga, teknologi bahkan tubuh dan seksualitas. 

Foucault mendefinisikan kembali kekuasaan dengan menunjukkan ciri-

cirinya, bahwa kekuasaan itu tersebar, tidak dapat dilokalisasi, merupakan tatanan 

disiplin dan dihubungkan dengan jaringan, memberi struktur kegiatan-kegiatan, 

tidak represif tetapi produktif, serta melekat pada kehendak untuk mengetahui. 

Kekuasaan Foucault bukanlah milik tetapi strategi. Dalam hal ini Foucault tidak 

memisahkan antara pengetahuan dan kekuasaan. Tidak ada pengetahuan tanpa 

kekuasaan dan tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan. Foucaultdian atau para 

penganut pemikiran Foucault, memandang bahwa dalam konteks 

developmentalisme, pemerintah (terutama pemerintah di negara dunia ketiga) atau 

pemangku kekuasaan mengatur sebuah achievement atau tujuan yang harus 

dicapai oleh negaranya dengan mendorong masyarakatnya untuk memenuhi needs 

atau apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.  

Salah satu strategi yang digunakan dalam teori developmentalisme untuk 

mengembangkan sebuah negara adalah melalui intervensi, salah satu wujudnya 

adalah foreign aid atau bantuan luar negeri. Berdasarkan beberapa bentuk 

achievement negara di dunia, biasanya yang menjadi tujuan utamanya adalah 

mencapai kesejahteraan di bidang ekonomi. Developmentalisme menawarkan 

sebuah cara mengembangkan kondisi ekonomi di negara ketiga dengan melalui 

bantuan luar negeri dari negara maju atau negara dunia pertama ke negara dunia 

ketiga. Hal ini tentu terlihat menguntungkan bagi negara dunia ketiga, namun ini 
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juga dapat mengakibatkan negara yang menerima bantuan luar negeri tidak dapat 

mandiri secara ekonomi dan terus bergantung pada negara pemberi bantuan. 

Sebuah negara dapat dikatakan memiliki pengaruh di dunia internasional 

jika memiliki kestabilan politik, ekonomi dan militer yang kuat.
8
 Namun seiring 

dengan berjalannya waktu, negara dengan ekonomi yang kurang begitu kuat 

ternyata juga berpotensi memiliki pengaruh yang besar di dunia internasional, 

contohnya Bhutan berdasarkan GDP.
9
 Bhutan tidak memiliki angka yang cukup 

tinggi atau bahkan dapat dikategorikan sebagai negara miskin.
10

 Namun negara 

yang berada di antara India-Tiongkok dan sebagian besar wilayahnya berupa 

dataran tinggi ini memiliki standar hidup yang terbaik di Asia Selatan. Hal ini 

karena kebijakan pemerintah Bhutan yang menerapkan Gross National Happiness 

(GNH) sebagai pedoman dalam membangun human development yang 

berlandaskan kebahagiaan di negaranya sekaligus sebagai diskursus bahwa 

pembangunan manusia yang berkelanjutan tidak semata diukur hanya dengan 

GDP tetapi juga harus memperhatikan sisi kepuasan batin individu yang 

berlandaskan kebahagiaan.
11

 

Konsep tentang GNH sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Raja 

Bhutan, Jigme Singye Wangchuck pada tahun 1972. Secara umum, GNH adalah 

                                                           
8
 Baldwin, David A, Power and International Relations, diakses dalam 

http://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%20articles/Baldwin%20%282012%29%20Power%

20and%20International%20Relations.pdf (16/10/2017, 10:49 WIB) 
9
 Allen Koji Ukai, Gross National Happiness-Based Economic Growth, Diakses dalam 

https://ash.harvard.edu/files/ash/files/gross_national_happiness-based_economic_growth_-

_allen_koji_ukai_-_final.pdf pada (19/09/2017,  13:50 WIB). 
10

 GDP (Gross Domestic Product) adalah seluruh (total) barang dan jasa akhir (final) yang 

diproduksi oleh seluruh input (faktor produksi) baik faktor produksi tersebut milik warga negara 

maupun milik warga negara asing yang dipekerjakan di dalam negeri dalam satu periode waktu 

tertentu, biasanya dalam waktu satu tahun dan dinilai dengan harga pasar yang berlaku. 
11

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

Approach to Progress, Alejandro Adler Braun, 9-1-2009, hal. 127. 

http://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%20articles/Baldwin%20%282012%29%20Power%20and%20International%20Relations.pdf
http://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%20articles/Baldwin%20%282012%29%20Power%20and%20International%20Relations.pdf
https://ash.harvard.edu/files/ash/files/gross_national_happiness-based_economic_growth_-_allen_koji_ukai_-_final.pdf
https://ash.harvard.edu/files/ash/files/gross_national_happiness-based_economic_growth_-_allen_koji_ukai_-_final.pdf
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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 

kebahagiaan.12 

Konsep GNH Bhutan mencakup empat pilar, diantaranya pemerintahan 

yang 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 hidup.
13

 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 

diperhatikan
14

. Tujuan utama dari konsep GNH adalah untuk menjadikan 

masyarakat yang bahagia, kebahagiaan individu merupakan aspek penting dari 

pembangunan berkelanjutan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa GNH juga 

adalah sebuah model teori pembangunan. 

                                                           
12

GNH Centre Bhutan, About Us, diakses dalam http://www.gnhbhutan.org/about/ pada  

(19/09/2017., 17.33 WIB) 
13

ibid 
14

 Report of the Kingdom of Bhutan, Happiness Toward a New Development Paradigm, diakses 

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

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

19/09/2017, 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


7 

 

 Sejalan dengan GNH, Carol Lancaster berpandangan bahwa 

developmentalisme atau teori pembangunan dapat diartikan sebagai pembangunan 

sosial dan ekonomi di negara dunia ketiga yang didukung oleh pertumbuhan 

ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan.
15

 Secara garis 

besar, pandangan Carol Lancaster tentang developmentalisme tidak jauh berbeda 

dengan pandangan Foucaultdian yang pada intinya berpendapat bahwa 

developmentalisme justru menciptakan ketergantungan negara berkembang dan 

miskin terhadap negara kaya atau negara maju.  

Perbedaan kritik Foucaultdian dan Carol Lancaster terletak pada 

pandangan Lancaster yang lebih terfokus pada bidang ekonomi terutama tentang 

Foreign Aid atau bantuan asing sebagai alat pembangunan dan penyalur 

kepentingan negara maju. Lancaster mengkritisi developmentalisme model 

bantuan asing ini hanya membuat negara berkembang dan miskin menjadi 

bergantung pada bantuan negara maju dalam mengatasi pembangunan sehingga 

tidak menciptakan kemandirian yang utuh bagi penerima donasi. Foucaultdian 

memiliki pandangan bahwa kekuasaanlah yang mengatur bagaimana jalannya 

masyarakat semestinya.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengambil topik 

penelitian tentang bagaimana model pembangunan GNH Bhutan mampu menjadi 

sebuah alternatif dari Teori Pembangunan. 

 

 

                                                           
15

 Carol Lancaster, 2007,  Foreign Aid : Diplomacy, Development, Domestic Politics, Chicago : 

University of Chicago press, Hal. 10 
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1.2 Rumusan Masalah 

Melihat dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Model Pembangunan 

GNH Bhutan mampu menjadi sebuah alternatif terhadap Teori 

Developmentalisme?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana 

peran penerapan GNH di Bhutan dapat menjadi sebuah alternatif dari teori 

developmentalisme. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah: 

Secara akademis 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 yaitu 

di bidang pembangunan. 

b. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

Manfaat praktis yang diharapkan adalah 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-
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pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, diharapkan manfaat hasil 

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” 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 oleh PBB 
16

. 

Persamaan penelitian Elizabeth Allison ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah sama-sama berusaha memperkenalkan dan menjelaskan tentang 

GNH. Sedangkan yang membedakanadalah penelitian Elizabeth ini hanya 

berbicara tentang bagaimana diperkenalkannya GNH ke panggung global hingga 

konsep ini menjadi terkenal dan berujung pada diadaptasinya  happiness index 

oleh beberapa pihak, salah satunya adalah PBB. Sedangkan dalam penelitian kali 

ini, tidak hanya berbicara tentang bagaimana GNH diperkenalkan, namun juga 

tentang sejarah GNH, penerapannya di Bhutan hingga bagaimana konsep GNH 

mampu menjadi sebuah bentuk kritik terhadap model pembangunan 

Developmentalisme. 

                                                           
16

 Elizabeth Allison, 2012, The Berkshire Encyclopedia of Sustainability: Measurements, 

Indicators, and Research Methods for Sustainability, Hal. 190 
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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 bahwa sejak tahun 1971 Bhutan 

telah menolak GDP. Hal tersebut bertujuan sebagai satu-satunya cara dalam 

mengukur kemajuan dan tingkat ekonomi masyarakat 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. Atas keberhasilan itu PBB mempertimbangkan cara Bhutan dalam 

menerapkan GNH untuk direplikasi di seluruh dunia
17

.  

Persamaan peneltian oleh Annie Kelly ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah sama-sama berusaha memperkenalkan GNH dan juga tentang 

penerapannya di Bhutan. Kemudian yang membedakan adalah penelitian oleh 

Annie Kelly hanya membahas tentang bagaimana GNH dan penerapannya di 

Bhutan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berusaha meneliti dan 

menjelaskan bagaimana GNH mampu menjadi suatu bentuk kritik terhadap model 

pembangunan developmentalisme. 

                                                           
17

 Annie Kelly, 2012, Gross National Happiness in Bhutan: the big idea from tiny state that could 

change the world, The observer; Saturday 1 December 2012; Thimpu, Bhutan. Diakses dalam 

http://www.theguardian.com/world/2012/dec/01/bhutan-wealth-happiness-counts pada (21/5/2018, 

10:22 WIB) 

http://www.theguardian.com/world/2012/dec/01/bhutan-wealth-happiness-counts
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Penelitian ketiga yang ditulis oleh Michael R. Levenson, 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 yang 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 meningkatkan kekayaan tetapi juga mengakibatkan penurunan kebahagiaan.  

Konstruk dari GNH, sebagai ukuran nyata keberhasilan dalam usaha 

pembangunan dimaksudkan untuk pelayanan 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 pembangunan yang 

berwujud lebih halus dan sulit, tetapi tidak mustahil.
18

  

Persamaan penelitian oleh Michael R. Levenson dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah sama-sama melihat GNH sebagai bentuk kritik terhadap 

teori lama yang kebanyakan menjadikan ekonomi sebagai tolak ukur tingkat 

kesejahteraan suatu negara, yang membedakan adalah Michael hanya 

menunjukkan kekurangan teori-teori ekonomi lama dan keunggulan GNH secara 

singkat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak hanya berbicara 

bagaimana GNH mampu menjadi sebuah kritik pada teori lama, namun juga 

                                                           
18

 Michael R. Levenson; 2011  , Happiness in the Midst of Change: A Human Development 

Approach to Studying GNH in the Context of Economic Development diakses dalam 

http://www.bhutanstudies.org.bt/publicationFiles/ConferenceProceedings/GNHandDevelopment/2

2.GNH&development.pdf pada (21/5/2018, 21:28WIB) 

http://www.bhutanstudies.org.bt/publicationFiles/ConferenceProceedings/GNHandDevelopment/22.GNH&development.pdf
http://www.bhutanstudies.org.bt/publicationFiles/ConferenceProceedings/GNHandDevelopment/22.GNH&development.pdf
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menjelaskan tentang sejarah GNH secara lebih mendalam hingga penerapannya di 

Bhutan yang akhirnya turut membantu menunjukkan keunggulan GNH dari teori 

yang telah ada sebelumnya.  

Penelitian keempat ditulis oleh David Korten dengan judul “The Pursuit of 

Happiness: A New Development Paradigm”, penelitian ini secara umum 

menjelaskan bahwa kegagalan ekonomi, sosial, lingkungan 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 digunakan 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 telah sesuai. Sistem keuangan dinilai hanya untuk kontribusi mereka untuk 

mempertahankan dan menyeimbangkan transaksi pasar dalam mendukung tujuan 

perekonomian yang menjaga dan meningkatkan kesehatan sistem hidup dan 

kesejahteraan.
19

  

Persamaan penelitian oleh David Korten ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah sama-sama membahas kekurangan dari teori pembangunan atau 

                                                           
19

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

http://livingeconomiesforum.org/new-development-paradigm. pada  (26/09/2017,  01.52 WIB). 

http://livingeconomiesforum.org/new-development-paradigm
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developmentalisme yang lama. Perbedaanya adalah penelitian oleh David Korten 

hanya menunjukkan ketidakpuasan dan kritik terhadap teori pembangunan lama, 

dan hanya menjelaskan sekilas tentang teori pembangunan baru. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakuan ini tidak hanya mengkritik teori pembangunan 

lama, namun juga berusaha memberikan solusi secara lebih terperinci dan spesifik 

yaitu melalui konsep GNH. 

Penelitian kelima 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 kelemahan, 

diantaranya banyak dari target pengumpulan data yang dapat diandalkan 

berkualitas buruk, atau memiliki cakupan lengkap, dengan memilih target 

pengurangan yang tidak memperhitungkan dari titik awal suatu negara, sumber 

daya yang tersedia, atau kapasitas untuk perubahan, penilaian tingkat nasional 

MDGs membuat negara untuk menjadi sukses, 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 dibuat
20

. Persamaan penelitian oleh Scott Wisor dengan 

penelitian yang akan dilakukan ini adalah sama-sama membahas tentang 

kekurangan teori pembangunan yang telah ada walaupun Wisor menggunakan 

contoh teori yang berbeda. Perbedaanya adalah Wisor hanya mengkritik suatu 

                                                           
20

 Scott Wisor, The Impending Failure of the Sustainable Development Goals. Diakses dalam 

http://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2014/the-impending-failure-of-the-sustainable-

development-goals/. pada  (26/09/2017,  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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teori atau konsep yang kasusnya adalah MDG’s, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan mengkritik teori pembangunan atau developmentalisme serta berusaha 

menghadirkan GNH sebagai bentuk solusi terhadap teori yang telah ada. 

Penelitian keenam oleh Frandy Davan Harvanto dengan judul “Analisa 

Proses Negoisasi Bhutan Melalui GNH dalam Penyusunan Agenda Sustainable 

Develeopment Goals (SDGs) sebagai Model Pembangunan Global”, berisi tentang 

bagaimana proses negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak, 

yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang 

berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai 

masalah yang sama. Rencangan pembangunan New Development Paradigm 

(NDP) yang diusulkan Bhutan dalam membingkai indikator SDGs.  

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 

MDGs yang berakhir pada tahun 2015.
21

  

Persamaan penelitian oleh Frandy Davan Harvanto dengan penelitian ini 

adalah sama-sama menggunakan GNH sebagai solusi terhadap konsep lama yang 

telah ada. Sedang perbedaanya adalah penelitian oleh Frandy lebih membahas 

tentang bagaimana negoisasi yang dilakukan oleh Bhutan terhadap PBB untuk 

merevisi konsep yang telah ada melalui GNH dengan metode deliberatif. 

Sementara penelitian ini membahas tentang bagaimana GNH mampu menjadi 

                                                           
21

Frandy Davan Harvanto , Analisa Proses Negoisasi Bhutan Melalui Gross National Happiness 

(GNH) dalam Penyusunan Agenda Sustainable Develeopment Goals (SDGs) Sebagai Model 

Pembangunan Global, Universitas Muhammadiyah Malang 
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solusi terhadap pembangunan atau developmentalisme yang telah ada berdasarkan 

kritik Foucault terhadap Developmentalisme.  

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 

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 

Development Approach 

to Studying GNH in the 

Dalam penelitian 

ini menjelaskan 

perbandingan GNH 

dengan 

pembangunan 

 Konsep GNH 

 Konsep 

Human 

Development 

Dengan memperhatikan 

konsep GNH yang ke 

empat pilarnya meliputi 

pemerintahan yang baik 

dan akuntabel, 
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Context of Economic 

Development. 

ekonomi dalam 

konteks human 

development. 

Bahwa dalam 

pembangunan 

ekonomi hanya 

terkonsentrasi pada 

indeks ekonomi 

dan epidemologi 

sosial tanpa 

memperhatikan 

perkembangan 

psikologis dan 

spiritual. Sehingga 

pembangunan 

ekonomi tanpa 

memperhatikan 

pembangunan 

manusia dapat 

menimbulkan 

peningkatan 

kekayaan tetapi 

juga 

mengakibatkan 

penurunan 

kebahagiaan. 

pembangunan sosial 

ekonomi, pelestarian 

budaya dan konservasi 

lingkungan dan konsep 

human development 

yang mempengaruhi 

pemahaman 

pembangunan dan 

menjadi gagasan 

pembangunan 

internasional, sehingga 

lahir gagasan PBB 

dalam membentuk 

paradigma baru yaitu 

NDP yang merupakan 

misi Bhutan di dunia 

internasional yaitu 

Societal Happiness. 

4 David Korten, The 

Pursuit of Happiness: A 

New Development 

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 

agregat konsumsi 

dan keuntungan 

 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 memperhatikan 

tingkat yang lebih luas 

seperti kesehatan, 

pendidikan, kemiskinan 

dalam individu 

masyarakat. 
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finansial dan aset. 

Sedangkan dalam 

New Development 

Paradigm hidup 

adalah ukuran nilai 

dan tujuan 

ekonomi. 

5 Scott Wisor, The 

Impending Failure of 

The Sustainable 

Development Goals. 

penelitian ini secara 

umum menjelaskan 

beberapa 

kelemahan dari 

MDGs yang 

tersusun dan 

dirancang tidak 

efisien karena 

perubahan yang 

diinginkan belum 

sepenuhnya 

menunjukkan 

kualitas yang baik 

sehingga terjadi 

perubahan dari 

MDGs ke SDGs. 

 Konsep 

human 

development. 

 

Dalam mengukur 

kesejahteraan 

masyarakat global 

relevansi antara 

masyarakat dan 

pemerintah sangat 

perlu. SDGs sebagai 

agenda PBB setidaknya 

harus memperhatikan 

beberapa factor diantara 

kemiskinan dan 

kesejahteraan sebagai 

input utamanya. 

6 Frandy Davan Harvanto, 

Analisa Proses 

Negoisasi Bhutan 

Melalui GNH dalam 

Penyusunan Agenda 

SDGs Sebagai Model 

Pembangunan Global 

Penelitian ini 

menjelaskan PBB 

membutuhkan 

indikator dalam 

menyusun model 

pembangunan yang 

baru setelah MDGs 

berakhir dan 

dilanjutkan dengan 

model peabangunan 

yang baru yaitu 

SDGs. Dalam 

merumuskan model 

pembangunan ini 

PBB menerima 

inisiaatif Bhutan 

yang berjudul 

“happiness toward” 

yang berdasarkan 

pada GNH 

 Konsep GNH 

 Teori 

Pembangunan 

Deliberatif 

Bhutan dan PBB 

berhasil 

mengimplementasikan 

GNH dalam 

perancangan model 

pembangunan global 

dengan nama NDP 

diakrenakan 

terpenuhinya indikator-

indikator yang 

dijabarkan oleh teori 

Deliberatif seperti 

adanya wadah, 

partisipsi masyarakat 

global dan refleksi.  
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1.5 Kerangka Teori dan Konsep 

Kerangka Teori dan Konsep pemikiran digunakan oleh penulis untuk 

menjawab fenomena yang ada dengan berbagai macam teori dan konsep yang 

digunakan, diharapkan dapat menggambarkan topik yang diangkat. 

 

1.5.1 Konsep GNH 

Sejak tahun 1972, selagi negara-negara lain menjelaskan dan 

memfokuskan ekonomi mereka pada ekspansi material, kerajaan Bhutan mencari 

cara melalui tindakan publik, untuk memperluas kesejahteraan dan kebahagiaan 

yang sebenarnya bagi masyarakatnya. Tujuan dari GNH pertama kali 

diartikulasikan oleh raja Bhutan keempat, Raja Jigme Singye Wangchuck. Hal 

tersebut dibangun berdasarkan warisan pemerintah Bhutan sejak kode hukum 

1729 oleh Zhabdrung Rimpoche, yang berasal dari tanggal penyatuan Bhutan. 

 Kode hukum menyatakan bahwa “Jika pemerintah tidak bisa menciptakan 

kebahagiaan untuk masyarakatnya, maka tidak ada gunanya pemerintah itu ada”. 

Menurut pasal 9 tahun 2008, konstitusi Bhutan mengarahkan negara untuk 

mempromosikan kondisi yang memungkinkan mengejar GNH. Setelah 

pembentukan monarki konstitusional pada tahun 2008 dan penobatan raja kelima, 

pemerintah Bhutan berusaha menentukan tujuan ini sedemikian rupa sehingga 

kebijakan dan program yang dikemukakan oleh demokrasi baru terus koheren 

dengan itu. 

Konsep GNH melingkupi empat pilar, yakni pemerintahan yang baik dan 

akuntabel, pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan, pelestarian budaya, 
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dan konservasi lingkungan. Empat pilar ini kemudian diperinci menjadi sembilan 

domain, yang meliputi kesejahteraan atau 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 seimbang.
22

  

Menurut The Centre for Bhutan Studies (CBS), 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, 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 pencapaian teratas dari 

indikator tersebut. Langkah kedua, melakukan agregasi terhadap data populasi ke 

dalam sebuah ukuran terperinci yang sensitif terhadap kedalaman dan keluasan 

capaian. Indeks GNH didesain untuk memberikan insentif kebijakan, 

meningkatkan kebahagiaan dan kecukupan yang dinikmati warga yang belum 

                                                           
22

 Karma Ura, 2012, The Centre for Bhutan Studies: A Short Guide to Gross National Happiness 

Index, hal. 5.  
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bahagia.
23

 Konsep GNH ini digunakan sebagai alat pembanding terhadap sistem 

pembangunan yang sudah ada yaitu developmentalisme.  

 

1.5.2 Teori Pembangunan Foucaultdian 

Ide Foucault untuk melakukan kritik terhadap wacana modernisme dengan 

pendekatan post-struktural melalui pembongkaran hubungan antara ilmu 

pengetahuan dan kekuasaan digunakan oleh Arturo Escobar dan Mansur Faqih 

untuk membongkar hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan di balik wacana 

teori pembangunan sebelumnya, yaitu teori–teori modernisasi yang hadir di dunia 

ketiga semasa perang dingin dalam bentuk wacana developmentalisme.
24

 

Pendekatan ini telah melahirkan teori pembangunan baru, yang melihat 

pembangunan bukan persoalan kebijakan, tetapi juga sebagai masalah wacana 

yang dapat kita sebut dengan teori pembangunan post-struktural.
25

 

Kemunculan teori pembanguan post-struktural tidak dapat dilepaskan dari 

kritik terhadap teori pembanguan yang berakar dari abad pencerahan yang salah 

satunya adalah teori positifisme. Comte berpendapat, positifisme adalah cara 

pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Penganut paham 

positifisme meyakini bahwa hanya ada sedikit perbedaan antara ilmu sosial dan 

ilmu alam, karena masyarakat dan kehidupan sosial berjalan berdasarkan aturan-

aturan, demikian juga alam.  

                                                           
23

 Ibid, hal. 5-6 
24

 Arturo Escobar,  2005, Encontering development The making and making of the third world, 

Princeton University press, Princeton new jersey; dalam. Teologi kaum tertindas, Seri Dian II 

Tahun I, Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat, Interfidel;Mansur Fakih;1994.  
25

 Jean nederveen piterse, 2000.  Development theory Decontruction/Recontruction, Vistaar 

publication new delhi, 
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Abad pencerahan atau Aufklarung masa ini disebut dengan masa 

pencerahan. Menurut Immanuel Kant, di zaman ini manusia terlepas dari keadaan 

tidak baik disebabkan oleh kesalahan manusia yang tidak memanfaatkan akalnya. 

Voltaire menyebut zaman pencerahan sebagai “zaman akal”, manusia merasa 

bebas, zaman perwalian pemikiran manusia dianggap sudah berakhir, mereka 

merdeka dari segala kuasa dari luar dirinya, mereka menganggap modernisme 

telah gagal menyelesaikan masalah masyarakat dunia ketiga. Mereka beranggapan 

teori pembangunan dengan paradigma modernisasi terlalu eksistensialis
26

, 

ahistoris
27

, dan ideologis
28

.  

Akibat dari ketiga hal tersebut, teori pembangunan tidak berakar pada 

masyarakat yang dibangun. Arturo Escobar dan Mansur Faqih berpendapat teori 

pembangunan yang hadir adalah sebuah wacana yang tidak dapat dilepaskan 

hubungannya dengan kekuasaan. Oleh karena itu mereka berusaha 

mendekonstruksi wacana pembangunan yang mendominasi masyarakat dunia 

ketiga. Meskipun lebih memfokuskan kritik terhadap wacana developmentalisme, 

sebenarnya kritik pengikut Foucault ini juga mencakup dua teori pembangunan 

yang menjadi arus besar yaitu, teori pembangunan modernisasi dan teori 

depedensi atau ketergantungan yang menggunakan teori strukturalis Marxis. Hal 

ini karena kritik teori ini menunjuk cara berfikir era pencerahan yang terlalu 

menggunakan ukuran yang universal untuk melihat perkembangan masyarakat 

                                                           
26

 Eksistensialisme merupakan suatu aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan pada manusia, 

dimana manusia dipandang sebagai suatu mahluk yang harus bereksistensi, mengkaji cara manusia 

berada di dunia dengan kesadaran. Jadi dapat dikatakan pusat renungan eksistensialisme adalah 

manusia konkret. 
27

 Ahistoris berarti berlawanan dengan sejarah 
28

 Ideologis : terlalu berpegang teguh pada ideologi yang dianut 
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yaitu ukuran masyarakat modern, yang dalam hal ini masyarakat barat sebagai 

tolak ukur kemajuan semua masyarakat di dunia.  

Perbedaan kedua teori ini hanyalah pada cara melihat masalah dan strategi 

untuk mencapai masyarakat modern. Jika teori pembangunan modernisme melihat 

faktor utama penyebab kemiskinan adalah faktor internal, seperti mental untuk 

mengejar kemajuan, modal, dan masalah ketrampilan. Oleh karenanya, harus ada 

upaya mengubah kondisi internal tersebut seperti pengalaman masyarakat barat. 

Maka teori ketergantungan lebih memfokuskan pada faktor eksternal, yaitu 

struktural ekonomi politik global yang bersifat timpang, oleh karenanya harus ada 

perubahan terhadap struktur politik dan ekonomi dunia.
29

 

Dalam rangka mendekontruksi wacana pembangunan dan memahami 

hubungan kekuasaan di balik wacana developmentalisme, maka mereka 

menelusuri iklim geopolitik saat wacana tersebut muncul. Menurut mereka 

kemunculan wacana ini sangat erat dengan perebutan pengaruh antara dua negara 

super power yaitu Amerika Serikat dan Uni soviet. Gagasan ini muncul sebagai 

bagian strategi politik Amerika serikat untuk memperluas pengaruh politiknya 

terhadap negara-negara maju. Dengan pendekatan arkeologi keduanya menelusuri 

proses kekuasaan dan produksi pengetahuan yang melatari kemunculan wacana 

developmentalisme. Menurut mereka wacana ini dimulai sejak tahun 1940-an, 

khususnya pada tanggal 20 Januari 1949 yakni saat presiden Amerika Serikat, 

Harry S. Truman mengumumkan kebijaksanaan pemerintahnya. Menurut Truman 

seluruh dunia seharusnya mendapatkan ”Fair democratic deal” melalui intervensi 

                                                           
29

 Yanuardi, Op.Cit., hal. 7 
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Amerika Serikat untuk mengatasi masalah kemiskinan global. Setelah pidato ini 

istilah develoment dan lawannya ”underdevelopment” resmi menjadi bahasa dan 

doktrin kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat
30

. 

Adapun hasil penelusuran terhadap proses penyebaran discources 

developmentalisme digambarkan oleh Escobar. Strategi utama pengarahan 

development, menurut Escobar dilakukan melalui :  

1. pengkombinasian problem secara progresif sebagai ketidaknormalan untuk 

diperlakukan dengan intervensi spesifik. Hal ini menghasilkan “bidang 

intervensi kekuasan”,  

2. profesionalisasi development, penyeleksian oleh para ahli mengenai hal-hal 

yang sebenarnya bisa menjadi masalah politik ke dalam terminologi 

“scientific” netral, bertujuan menjadi rejim kebenaran dan norma, atau 

“bidang kontrol pengetahuan”,  

3. institusionalisasi development, formasi jaringan situs kekuasaan atau 

pengetahuan yang mengikat orang untuk berperilaku dan rasionalisasi tertentu.  

Menurut kaum post-strukturalis wacana untuk menciptakan impian harus 

dilaksanakan. Oleh karena itulah, wacana developmetalisme diproduksi oleh para 

pakar ilmu sosial Amerika Serikat tahun 1950an dan 1960an untuk memberikan 

impian kepada masyarakat dunia ketiga tentang masa depan yang lebih baik, jauh 

dari kemiskinan dengan ukuran dan pengalaman masyarakat barat. Guna 

menciptakan impian tersebut, maka para pakar yang berafiliasi pada the center for 

international studies di Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika 

                                                           
30

 Ibid 
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Serikat inilah yang membantu mengembangkan discourse akademik mengenai 

development. Salah satu hasil penting dari studi mereka adalah gagasan 

development dan modernisasi.  

Dalam pandangan ini, development bertindak sebagai sebuah evolusi 

perjalanan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Ide ini dapat 

ditemukan dalam teori pertumbuhan yang sangat terkenal yakni pada skema lima 

tahap pertumbuhan yang dikemukakan oleh W.W. Rostow. Asumsinya adalah 

semua masyarakat termasuk masyarakat barat pernah mengalami ”tradisional” dan 

akhirnya menjadi ”modern”. Sikap manusia tradisional dianggap sebagai masalah. 

Rostow berfokus pada perlunya elite wiraswasta menjadi motor proses tersebut. 

Berdasarkan tafsiran McClelland, atas Max Weber, bahwa etika protestan menjadi 

pendorong pertumbuhan ekonomi di Barat. Rahasia Weber tentang etika protestan 

menurutnya adalah ”the need for achievement” (N-ach). Alasannya penyebab 

negara dunia ketiga terbelakang adalah karena rendahnya ”need for 

achievement”
31

 tersebut.  

Sikap dan budaya manusia yang dianggap sebagai sumber masalah dan 

prototip dari The achieving society adalah masyarakat kapitalis.
32

 Teori ini 

digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisa kekurangan 

developmentalisme serta menggunakan pemikiran Foucault tentang pembangunan 

yang seharusnya dibandingkan dengan GNH. 

 

  

                                                           
31

 Need for Achievement merupakan keinginan untuk menyelesaikan sesuatu untuk mencapai suatu 

standar kesuksesan, dan untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan untuk mencapai kesuksesan. 
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1.5.3 Teori Deliberatif 

Berbeda dengan wacana kritis, konsepsi demokrasi deliberatif 

mempertimbangkan partisipasi warga dalam pembahasan dan pengambilan 

keputusan sebagai elemen sentral dari pemahaman proses demokrasi. Berdasarkan 

pemahaman Jorge Adriano Lubenow, peneliti  Federal University of Paraiba, João 

Pessoa, Brazil, pada pemikiran Jurgen Habermas, memusatkan unsur-unsur formal 

dan normatif, karena urgensi partisipasi warga meningkat pada proses 

musyawarah, keputusan dan dorongan dari budaya politik yang demokratis.  

Prosedur musyawarah bukan hanya tahap diskusi yang mendahului 

pengambilan keputusan, melainkan juga memiliki tujuan untuk membenarkan 

keputusan dari alasan yang dapat diterima semua orang. Hal tersebut adalah 

prosedur deliberatif dari nalar publik. Terdapat spektrum alasan yang dapat 

diterima oleh semua target, meskipun tidak semua berbagi tema atau subjek yang 

dipertanyakan, atau dengan filosofi kehidupan yang sama.
33

 

Namun di sisi lain, Yanuardi dalam jurnalnya yang berjudul “Revisi Teori 

Pembangunan Foucaultdian: Sebuah Upaya Mengembangkan Teori Deliberatif” 

menghasilkan sebuah kritik terhadap pendekatan Foucaultdian. Pendekatan ini 

terlalu melihat dunia secara hitam putih, dan melihat ada wacana besar disebarkan 

oleh kekuasaan negara kapitalis, tetapi tidak melihat realitas bahwa ada beragam 

wacana yang hadir di dunia, hasil dari kemampuan manusia merefleksikan semua 

tindakan yang dilakukannya, baik kekuasaan yang mendominasi, maupun yang 

didominasi. Selain itu pendekatan ini juga pendekatan yang utopis, sebab tawaran 
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pendekatan yang menolak semua institusi modern adalah pendekatan yang tidak 

realistis.  

Oleh karena itu, pendekatan teori pembangunan yang dikembangkan oleh 

para pengikut Foucault perlu direvisi. Ilmu pengetahuan dan kekuasaan memang 

dua hal yang saling terkait dalam proses penciptaan wacana. Namun, yang perlu 

diperhatikan adalah wacana akan selalu berkembang dan beragam. Sebab, 

manusia adalah makhluk yang selalu melakukan refleksi. Fakta kemampuan 

refleksi manusia dapat dilihat dari kritik ide-ide foucaultdian yang telah berhasil 

membuat manusia melakukan refleksi.  

Refleksi ini tertuang pada pemikiran John S. Dryzek dan Christian List, 

para peneliti Australia National University dan Oxford University, menyatakan 

bahwa pendekatan yang tampaknya berkaitan dengan demokrasi deliberatif dan 

teori pilihan sosial dapat direkonsiliasi. Musyawarah memfasilitasi pengejaran 

dari beberapa rute pelarian dari hasil kemustahilan yang umumnya dilakukan oleh 

kritikus pilihan-teoritis sosial demokrasi. Pergeseran dari pengambilan keputusan 

berdasarkan suara murni ke pengambilan keputusan berdasarkan pada aspek 

informasi, argumentatif, reflektif dan sosial dari pembahasan membuka banyak 

kemungkinan untuk keputusan kolektif yang lebih berarti.
34
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1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Guna mempermudah penelitian ini maka ditentukan unit analisa terlebih 

dahulu dan menggunakan dua unit analisa yaitu: 

a. Unit Analisa: Teori Deliberatif dan perkembangan serta penerapan GNH 

di Bhutan. 

b. Unit Eksplanasi: Penerapan dan perkembangan teori developmentalisme 

Level analisa dalam penelitian ini adalah negara. Level analisa 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 yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif, 

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

yang belum diketahui, dengan menghubungkan dua variable yang mana hasil dari 

penelitian ini digunakan sebagai aspek pengujian atas hipotesa yang telah 

dirumuskan. 

  

 

 

 



28 

 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data terdiri dari: 

1) Pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan data untuk memastikan data yang 

diperlukan sudah lengkap dan benar. 

2) Pengolahan, dilakukan dengan memilah data sehingga data yang diperoleh 

sesuai dengan kriteria masing-masing. 

3) Analisa dan implementasi teori, data-data yang sudah diperoleh dan 

dipilah sesuai dengan kriteria masing-masing akan dianalisis dengan 

kerangka teori dan konsep yang dirasa tepat untuk menganalisa topik atau 

fenomena yang diangkat.
35

 

 

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 ini.
36

 

 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Batasan Penelitian 

Batasan materi pada penelitian ini meliputi: 

Langkah pemerintah Bhutan dalam menerapkan GNH sebagai alat 

pengambilan kebijakan dan menjadi sebuah alternatif teori developmentalisme. 
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2. Batasan Waktu 

Batasan waktu dalam penelitian ini difokuskan pada saat Bhutan mulai 

menggunakan konsep GNH, dalam segala proses pengambilan kebijakan publik 

pada 1972 di bawah kekuasaan Raja Jigme Singye Wangchuck, sampai tahun 

2017. 

 

1.7 Hipotesa 

Keberhasilan penerapan GNH di Bhutan dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya dengan orientasi kebahagiaan menjadi pandangan 

baru di era pembangunan global, yang pada saat itu masih berorientasi pada sisi 

materi dan segala pengambilan kebijakan masih terpusat pada pemimpin dan 

institusi terkait tanpa melibatkan masyarakat secara utuh. Metode survei yang 

digunakan menjadi jembatan antara pemimpin atau pemerintah dengan 

masyarakat.  

Penggunaan empat pilar sebagai acuan utama dalam pengambilan 

kebijakan tanpa perlu menilik negara maju lain untuk dijadikan role model, seperti 

yang ditanamkan oleh paham developmentalisme, yang selama ini masih 

diterapkan sebagian besar negara-negara berkembang dan dunia ketiga. 

Pemahaman teori pembangunan lama seperti itu dinilai menimbulkan 

ketidakseimbangan pembangunan antar negara. Selain itu juga sebagai alat bagi 

negara maju untuk mengambil keuntungan baik secara politik maupun ekonomi 

dari negara dunia ketiga melalui kemunculan dependensi yang tercipta dengan 

adanya bantuan negara maju sesuai dengan ajaran teori developmentalisme.  



30 

 

Trend dunia yang berpandangan bahwa pengembangan masyarakat hanya 

berdasar pada sektor ekonomi berkiblat pada negara maju justru menjadi 

bumerang bagi negara dunia ketiga. Perbedaan kapabilitas tanpa memandang 

kebutuhan dan potensi dasar masyarakat, membuat negara dunia ketiga menjadi 

bergantung pada bantuan negara maju untuk mencapai level yang sama. 

Kelemahan teori pembangunan lama ini memicu munculnya revisi-revisi dari 

pemikir lain seperti para Foucaultdian yaitu Arthuro Escobar dan Mansour Faqih 

serta Deliberatif dari Juergen Habermas, John S. Dryzek dan Yanuardi.  

Pada dasarnya, GNH melalui metode surveinya berdasarkan indikator-

indikator yang telah ditetapkan dalam rangka perumusan kebijakan yang sudah 

memenuhi kriteria dari teori deliberatif yang lebih mengedepankan adanya 

partisipasi masyarakat dan refleksi berkelanjutan untuk menentukan arah 

kebijakan nasional. Penentuan achievement pembangunan secara mandiri dengan 

kebahagiaan masyarakat sebagai tujuan utama, mampu mengurangi 

ketergantungan Bhutan terhadap negara maju lainnya karena fokus pembangunan 

terpusat di dalam negeri. Konsep pembangunan GNH dirasa mampu menjadi 

solusi ketergantungan negara dunia ketiga yang terkena dampak 

developmentalisme terhadap negara maju, karena GNH tidak berfokus pada GDP 

melainkan kebahagiaan masyarakatnya semata. 

 

1.8 Kerangka Penulisan 

Untuk mempermudah menjelaskan penelitian ini, maka kerangka 

penulisan dari penelitian ini adalah: 
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