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BAB II 

GROSS NATIONAL HAPPINESS (GNH) SEBAGAI MODEL 

PEMBANGUNAN DI BHUTAN 

 

GNH merupakan sebuah konsep pembangunan baru yang berasal dari 

Bhutan. Berbeda dengan teori pembangunan yang telah ada, yang menjadi fokus 

atau tujuan dari GNH adalah tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan 

masyarakatnya. Pada bab ini akan dijelaskan tentang GNH secara utuh, diawali 

dengan gambaran tentang Bhutan, munculnya GNH, hingga penyusunan indeks 

GNH.  

 

2.1 Gambaran Umum Bhutan 

 Pemerintahan Bhutan berbentuk monarki konstitusional dipimpin raja 

Jigme Khesar Namgyel Wangchuck dan perdana menteri Tshering Tobgay. 

Wilayah Bhutan terbagi dalam dua puluh wilayah administratif (Bumthang, 

Chukha, Dagana, Gasa, Ha, Lhuntse, Mongar, Paro, Pemagatshel, Punakha, 

Samdrud Jongkhar, Samtatse, Sarpang, Thimphu, Trashirang, Trashirang, 

Trashiyangste, Trongsa, Tsirang, Wangdue Phodrang, dan Zhemgang).
37

 Bhutan 

merdeka pada tahun 1907 dan kemudian membentuk pemerintahan monarki 

absolut di bawah pemerintahan Ugyen Wangchuck sebagai raja pertama. Hari 

dilantiknya Ugyen Wangchuck sebagai raja ditetapkan sebagai hari libur nasional 
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pada tahun 1907. Perubahan bentuk pemerintahan terjadi di tahun 2007 dan 

konstitusinya diratifikasi pada 18 Juli 2008. Hukum di Bhutan disusun 

berdasarkan hukum agama Buddha.  

 Negara bermata uang Bhutanese Ngultrum ini mengandalkan sektor 

agrikultur dan kehutanan sebagai sumber pemasukannya. Beberapa produk 

agrikultur utama Bhutan adalah beras, jagung, akar tanaman, jeruk, produksi susu, 

dan telur. Sedangkan industri di Bhutan adalah semen, produk kayu, olahan buah, 

minuman beralkohol, serta pariwisata. 

Agama resmi yang diakui oleh pemerintah Bhutan adalah Budha 

Mahayana yang merupakan esensi dasar dari nilai-nilai yang terkandung pada 

GNH, lebih dari dua pertiga penduduk Bhutan menganut agama ini.
38

 Bhutan 

berkali-kali dinobatkan sebagai negara paling bahagia di Asia dan Bussiness Week 

menobatkan Bhutan sebagai negara paling bahagia kedelapan di dunia. Hal ini 

didasarkan pada perhitungan GNH yang mengukur keseimbangan pembangunan 

material dan spiritual di sebuah negara.
39

 

Praktik Buddhisme menggunakan cara-cara terampil yang tak terhitung 

banyaknya untuk mencapai pencerahan sempurna dan kebahagiaan tertinggi. Hal 

ini menjadi sebagai sebuah tujuan yang paling menantang dan juga 

menggambarkan mengapa GNH tidak dapat dicapai kecuali filsafat Buddhis 

sepenuhnya dimasukkan dan dipraktekkan oleh masing-masing dan setiap warga 

Bhutan. Penanaman kebahagiaan merupakan pusat filosofi dan praktik Buddhis 
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dan ada jalan dan metode tak terbatas yang ditentukan dalam ajaran-ajaran yang 

melalui kebahagiaan dapat dicapai pada tingkat individu atau kolektif. 

Kebahagiaan adalah kualitas pikiran yang muncul dari sikap mental positif yang, 

antara lain, mencakup niat untuk tidak pernah menyakiti orang lain, keinginan 

untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada orang-orang di sekitar, dan 

tetap puas dengan kehidupan seseorang.
40

 

 

2.2 Gambaran Umum Gross National Happiness (GNH) 

Pada awal tahun 1970-an terjadi kejatuhan pasar saham terburuk, ketika 

Bhutan dipimpin Jigme Singye Wangchuck, mulai menerapkan filosofi 

pembangunan di antara warga yang kebanyakan buta huruf. Pesannya jelas dan 

sederhana yaitu kebahagiaan masyarakat lebih penting daripada pembangunan 

ekonomi negara.
41

 

Tidak ada laporan yang mencatat waktu pasti Jigme Singye Wangchuck 

memaparkan idenya pada tahun 1972. Hal ini menjadi alasan mengapa sulit untuk 

menentukan tanggal pasti di mana ia melahirkan gagasan GNH, Jigme Y. Thinley 

berkata: 

“Pemaparan ini terjadi tanpa pencatatan dan tidak resmi, ketika 

kegiatan api unggun, selama perjalanannya mengelilingi seluruh 

negeri yang Mulia berulang kali menyinggung tentang perlunya 

pemerintah dan para pemimpin untuk mempunyai keinginan untuk 

mewujudkan apa yang masyarakatnya butuhkan dan inginkan, 
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itulah kebahagiaan. Pada saat itu, hal tersebut tidak kami anggap  

sebagai pernyataan yang luar biasa bijak dan unik seperti 

sekarang. Kami semua menganggapnya sebagai sesuatu yang 

umum dan sama sekali tidak menganggapnya sebagai pernyataan 

yang luar biasa unik.”
42

 

 

Jadi raja telah melahirkan sebuah gagasan baru tentang filsafat 

pembangunan yang berpusat pada kebahagiaan manusia yang tidak berwujud dan 

pemikiran ini tidak memiliki nama. Namun, pada akhirnya Wangchuck dalam 

wawancaranya di Bandara Bombay pada tahun 1979, secara tidak sengaja 

memberi nama GNH ketika mendapat pertanyaan seputar pemikirannya yang 

bertolakbelakang dengan Gross Domestic Product (GDP).
43

 

Raja Bhutan, Jigme Singye Wangchuck memperkenalkan konsep ini 

sebagai bentuk komitmennya untuk dapat membangun perekonomian Bhutan 

yang didasarkan pada nilai-nilai spiritualitas dan kebudayaan rakyat Bhutan. Pada 

awalnya konsep ini hanya ucapan saja, bukan suatu konsep yang dianggap begitu 

serius. Namun ternyata the Centre of Bhutan Studies di bawah kepemimpinan 

Karma Ura, mengembangkan konsep dan setiap instrumen dalam GNH, sehingga 

akhirnya dipakai menjadi alat ukur tingkat kebahagiaan penduduk Bhutan.
44

 

Dalam perspektif model pembangunan, ekonomi bergantung pada 

pertumbuhan ekonomi (economic growth) yang mendorong pertumbuhan 

ekonomi itu sendiri dan begitu pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi 
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memperlancar proses pembangunan ekonomi. Sedangkan maksud dari 

pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu 

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. 

Negara dapat disebut mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi jika terjadi 

peningkatan GNP secara rill di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan 

suatu indikasi terhadap keberhasilan dari pembangunan ekonomi.
45

  

 Secara umum, GNH adalah pendekatan holistik dan berkelanjutan untuk 

pengembangan yang menyeimbangkan material dan nilai-nilai non materi dengan 

keyakinan bahwa manusia ingin mencapai kebahagiaan. Berbeda dengan tujuan 

model pembangunan ekonomi yang mengukur sektor pertumbuhan ekonomi 

namun kurang mengkaji aspek lingkungan, tujuan GNH adalah untuk mencapai 

pembangunan seimbang dalam semua aspek kehidupan yang sangat penting untuk 

kebahagiaan.
46

  

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.
47

 Bhutan menegaskan 

pentingnya menyeimbangkan nilai-nilai pengembangan materi dan spiritual agar 

                                                           
45

 Djojohadikusumo, Sumitro. 1991. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Yayasan Obor Indonesia, 

Jakarta. 

46
GNH centre of Bhutan, About us, diakses dalam http://www.gnhbhutan.org/about/ pada 

(21/3/2018, 20:06 WIB). 

47
ibid 

http://www.gnhbhutan.org/about/


38 

 

saling mendukung satu sama lain, untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. 

Kebahagiaan yang dicapai bukan dengan mengumpulkan kekayaan sebanyak-

banyaknya, tetapi juga faktor kebahagiaan individu dan keadilan harus 

diperhatikan.
48

 Mewujudkan masyarakat bahagia merupakan tujuan pokok dari 

konsep GNH, di mana kebahagiaan individu merupakan aspek penting dari 

pembangunan manusia secara berkelanjutan. 

 Indeks GNH memberikan gambaran keseluruhan bagaimana GNH 

didistribusikan di Bhutan dan melihat siapa yang bahagia dan siapa saja orang-

orang yang masih belum bahagia, dan untuk melihat masyarakat yang tidak 

bahagia, nyaris bahagia, secara ekstensif bahagia, dan sangat bahagia secara lebih 

jelas. GNH juga dapat menjabarkan masing-masing aspek dengan cara yang 

berbeda untuk mendapatkan penjelasan yang berbeda. Hal tersebut dapat 

diuraikan dengan sub kelompok seperti Dzongkhag (distrik atau wilayah), 

kelompok usia, jenis kelamin, atau pekerjaan. Dapat pula dianalisis pada masing-

masing dimensi dan indikator. Semua fungsi ini menjadi alat yang berguna bagi 

para pembuat kebijakan karena mereka berusaha untuk menjawab pertanyaan 

bagaimana GNH ditingkatkan?. 

Selain memperdalam pemahaman kita tentang kebahagiaan, indeks GNH  

diformulasikan untuk memberikan insentif guna meningkatkan kebahagiaan. 

Pegawai sipil, pemimpin bisnis, dan warga Bhutan mungkin bertanya, „bagaimana 

saya bisa membantu untuk meningkatkan GNH?;. Indeks GNH dapat membantu 
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mereka menjawab pertanyaan ini melalui cara-cara praktis. Hal ini juga 

memungkinkan pemerintah dan lembaga lain untuk melacak perubahan 

kebahagiaan dari waktu ke waktu. Secara umum, ada dua mekanisme kebijakan 

publik yang tindakannya dapat diarahkan sehingga dapat meningkatkan GNH: 

serta dapat meningkatkan persentase orang-orang yang bahagia atau 

meningkatkan persentase domain di mana orang yang belum bahagia dapat 

menikmati kecukupan.
49

 

 

2.3 Sistematika Pengukuran Kebahagiaan Masyarakat Bhutan 

 Indeks GNH Bhutan adalah satu dari banyak percobaan yang dapat 

digunakan untuk menciptakan sebuah nilai keseimbangan guna mengukur kondisi 

kesejahteraan dan hasil yang diperoleh dari masyarakat melalui cara yang lebih 

komprehensif daripada melalui ukuran GDP yang dilakukan secara konvensional. 

Pengukuran multidimensi lain dari kemajuan sedang dieksplorasi oleh negara,  

kelompok-kelompok non-pemerintah dan organisasi internasional di seluruh 

dunia.
50

 

Indeks GNH merupakan suatu pedoman dalam kemajuan kritis yang 

ditinjau melalui penerapan pada pembuatan sebuah kebijakan. Meskipun 

demikian, hal ini membantu menyediakan sebuah langkah pertama yang berguna 

dalam penilaian kemajuan negara sebagai rangka mewujudkan hasil kesejahteraan 
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yang adil dan berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan alam, manusia, masyarakat 

dan ekonomi. GNH bersama-sama dengan indeksnya adalah sebuah konsep yang 

dinamis dan harus ditanggapi terus-menerus sebagai tantangan riil di dunia politik 

agar efektif.
51

 

Menurut Karma Ura, konsep pengukuran ini mencakup sembilan aspek 

atau dimensi dan terdiri atas 33 indikator yang diambil dari 124 variabel. 

Kesembilan aspek atau dimensi tersebut, antara lain: 

a. Kesejahteraan Psikologis 

Kesejahteraan psikologis merujuk kepada bagaimana orang mengevaluasi 

kehidupan mereka. Menurut Diener, evaluasi ini terdapat dalam bentuk kognisi 

atau dalam bentuk sebuah pengaruh. Bagian kognitif adalah sebuah informasi 

yang berbasis penilaian hidup seseorang ketika mereka memberi penilaian 

evaluative, sadar tentang kepuasan seseorang dengan hidup secara keseluruhan. 

Bagian afektif adalah sebuah evaluasi hedonic yang dipandu oleh emosi dan 

perasaan seperti frekuensi orang yang mengalami peristiwa menyenangkan atau 

tidak menyenangkan suasana hati sebagai reaksi terhadap kehidupan mereka. 

Asumsi di balik ini adalah bahwa kebanyakan orang mengevaluasi hidup mereka 

sebagai baik atau buruk, jadi mereka terbiasa mampu menawarkan penilaian-

penilaian terhadap hidup. 

Lebih lanjut, orang selalu mengalami perubahan suasana hati dan emosi 

yang memiliki efek positif atau negatif. Dengan demikian, orang-orang memiliki 
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tingkat kesejahteraan yang subjektif bahkan jika mereka tidak sadar sering 

berpikir tentang hal tersebut, dan sistem psikologis menawarkan hampir secara 

konstan untuk mengevaluasi segala sesuatu yang terjadi pada masing-masing 

orang. Kesejahteraan psikologis didefinisikan sebagai pengalaman internal 

responden dan persepsi mereka sendiri dalam kehidupan mereka, berfokus pada 

suasana hati sesaat maupun jangka panjang dalam lingkup kesejahteraan mental 

mereka.
52

 

Guna mempermudah pengukuran tingkat kesejahteraan psikologis maka 

dibuatlah beberapa indikator pengukuran yang terdiri dari kepuasan hidup, emosi 

positif, emosi negatif dan spiritualitas. Indikator kepuasan hidup dikembangkan 

untuk menguji kepuasan hidup individu secara keseluruhan. Pertanyaan survei  

mencakup pertanyaan tentang kepuasan kehidupan di domain tertentu. Hal itu 

penting untuk menjaga pertanyaan kepuasan secara sederhana dan semaksimal 

mungkin dikarenakan masalah buta huruf di negara Bhutan. Indikator kepuasan 

menggabungkan penilaian subjektif individu pada tingkat kepuasan mereka 

sehubungan dengan kesehatan, pekerjaan, keluarga, standar hidup dan 

keseimbangan kehidupan kerja.
53

 

Meskipun berbagai indikator ada untuk menilai emosi, banyak indikator 

yang sulit untuk diterapkan dalam konteks Bhutan karena kesulitan dalam 

penyampaian. Pihak Bhutan memahami bahwa ada perbedaan yang signifikan 
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dalam perkembangan emosional pada masyarakat tergantung pada keadaan sosio-

budaya, dan ada masyarakat yang berpendapat bahwa jenis-jenis emosi tertentu 

lebih mudah diekspresikan daripada yang lain. Oleh karena itu, untuk Bhutan 

daftar pengalaman emosional disusun berdasarkan pada etos sosial yang dominan 

juga mengingat tingkat ekspresif dalam budaya. Sepuluh jenis emosi yang 

dilaporkan sendiri terpilih emosi positif, atau emosi yang tidak mengganggu, 

seperti kasih sayang, kedermawanan, pengampunan, kepuasan dan ketenangan. 

Sedangkan keegoisan, kecemburuan, kemarahan, ketakutan, dan kekhawatiran 

mewakili emosi negatif.
54

 

Dalam perspektif Buddhis, emosi negatif lebih tepat disebut emosi yang 

mengganggu selama orang tersebut tidak dapat menemukan banyak kejelasan dan 

sering mengarah pada pembentukan niat buruk. Untuk kedua set emosi, responden 

diminta untuk menilai sejauh mana mereka telah mengalami kedua emosi tersebut 

selama beberapa minggu terakhir dengan mengacu pada skala empat poin rentang 

skala adalah „tidak pernah‟, „jarang‟, „terkadang‟, dan „sering‟.
55

 

Indikator spiritualitas didasarkan pada empat pertanyaan. Tingkat 

spiritualitas menggambarkan penilaian orang tersebut atas penilaiannya terhadap 

posisi kontinum spiritualitas. Pertanyaan pertimbangan dari Karma Ura, meminta 

orang-orang untuk mengetahui sejauh mana mereka memperhitungkan dorongan 

dan tindakan yang mereka kehendaki sebagai konsekuensi moral di masa depan 

seperti yang mereka lakukan saat ini. Ukuran keterlibatan sosial ditangani baik 
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berdasarkan vitalitas komunitas dan domain penggunaan waktu. Di sini, indikator 

kegiatan sakral terbatas untuk berdoa dan meditasi sebagai dua peristiwa terpisah 

meskipun kegiatan ini tidak saling eksklusif.
56

 

Indikator Pengukuran: Kepuasan hidup, emosi positif, emosi negatif, dan 

spiritualitas. 

b. Kesehatan 

Bhutan percaya bahwa kebahagiaan adalah hasil kesehatan yang baik. 

Kebahagiaan dalam konteks Bhutan sering diringkas dalam satu pernyataan 

populer “lus lu na tsha med, sems lu sdug sngal med” yang diterjemahkan menjadi 

“tidak ada penyakit fisik dan kekhawatiran mental.” Hal tersebut berkorelasi 

dengan definisi World Health Organization (WHO) yang menjelaskan bahwa 

kesehatan adalah keadaan lengkap fisik, mental serta kesejahteraan sosial dan 

bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Secara umum, jika ada yang 

bertanya apapun pada masyarakat Bhutan tentang apa yang akan membuat mereka 

bahagia, jawaban mereka jelas akan sesuai dengan kalimat di atas. Hal ini 

menegaskan kembali pentingnya kesehatan yang baik sebagai hal yang dominan 

dan penting dalam menentukan kebahagiaan. Hal ini juga menunjukkan banyak 

orang yang berpendapat bahwa nilai kesehatan setara dengan kebahagiaan.
57

 

Pengukuran tingkat kesehatan masyarakat di Bhutan menggunakan 

beberapa indikator yang terdiri dari status kesehatan, jumlah hari ketika sehat, 

ketidakmampuan melakukan aktifitas dalam jangka waktu panjang, dan kesehatan 
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jiwa. Indikator kesehatan yang dilaporkan sendiri digunakan sebagai ukuran 

proksi dan untuk melengkapi indikator kesehatan lainnya (hari ketika sehat dan 

hari ketika tidak sehat) dan akibatnya yang diberikan hanya sepersepuluh dari 

total berat untuk kesehatan, dan hanya sepertiga berat badan dari tiga indikator 

lainnya.
58

 

Indikator ini melaporkan jumlah „hari ketika sehat‟ yang dinikmati seorang 

responden dalam sebulan terakhir. Pertanyaan tentang jumlah fisik dan hari-hari 

yang tidak sehat secara mental per bulan telah menjadi bagian dari survei. Jumlah 

hari tidak sehat yang membatasi responden melakukan kegiatan sehari-hari 

kemudian dikurangi dari 30 hari untuk mendapatkan jumlah hari sehat. Namun 

periode perbedaan hanya 30 hari, sedangkan Indeks GNH dimaksudkan untuk 

menangkap status kesehatan dalam jangka waktu yang lebih lama. Survei GNH 

tidak memberikan pertanyaan lanjutan untuk memastikan bahwa sebulan terakhir 

kinerja kesehatan berada dalam rata-rata atau luar biasa. Oleh karena itu, kami 

menambah hari ketika sehat dalam sebulan terakhir dengan variabel kesehatan 

yang dilaporkan lebih umum.
59

 

Seseorang mungkin dicirikan memiliki ketidakmampuan untuk 

beraktivitas dalam jangka panjang jika dia memiliki batasan aktivitas, 

menggunakan bantuan atau menganggap dirinya sendiri memiliki kecacatan, 

termasuk cacat mental. Pertanyaan ini berfokus pada konsep pragmatis, yang 

mengakui kecacatan itu dapat terjadi sejak lahir atau disebabkan oleh kecelakaan 
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atau kesehatan yang buruk. Apapun penyebabnya, seringkali kemampuan orang-

orang tersebut dibatasi oleh hambatan sosial dan lingkungan untuk beraktivitas 

normal. Sebagai alternatif, jika masyarakat dan pemerintah memberikan peluang 

dan dukungan yang cukup, penyandang cacat juga dapat menikmati kesejahteraan. 

Orang yang memiliki “kekurangan” akan tetapi dapat beraktifitas secara normal 

akan dihitung normal seperti yang lain, sementara yang tidak dapat beraktifitas 

normal dalam jangka waktu panjang dihitung sebagai disabilitas.
60

 

Indikator kesehatan jiwa ini terdiri dari 12 pertanyaan yang memberikan 

indikasi kemungkinan depresi dan kecemasan, serta tingkat kepercayaan dan 

konsentrasi. Dengan menggunakan metode penilaian yang direkomendasikan 

(mulai dari 0 hingga 36), skor GHQ rata-rata adalah 9,8 (SD = 5,82). Skor yang 

lebih rendah antara rentang 0 hingga 15 menunjukkan kesehatan mental yang 

normal, skor antara 16 dan 20 menunjukkan beberapa tekanan mental dan skor 

tinggi 21 hingga 36 menunjukkan tekanan mental yang berat. Keandalan yang 

tinggi diamati dengan koefisien alpha Cronbach 0,87. Validitas konvergen 

menunjukkan korelasi negatif yang signifikan antara GHQ-12 dan skor kepuasan 

hidup seperti yang diharapkan (r = -0,44, P <0,001). Analisis komponen utama 

dengan rotasi miring menunjukkan bahwa GHQ-12 adalah ukuran morbiditas 

psikologis dengan dua faktor dan faktor satu saja menjelaskan 62% dari varians. 

Ambang batas ditetapkan pada kesejahteraan normal (15) dan 85,8% mencapai 

kecukupan.
61
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Indikator Pengukuran: Status kesehatan yang dilaporkan sendiri, jumlah hari 

sehat, ketidakmampuan melakukan aktivitas dalam jangka waktu panjang (cacat), 

dan kesehatan jiwa. 

c. Penggunaan waktu 

Waktu adalah sumber daya yang penting untuk semua orang. Waktu juga 

merupakan sumber daya yang terbatas bagi kita yang hanya memiliki 24 jam dan 

menggunakannya dalam sehari untuk hidup dan bekerja. Kita mengusahakan 

penggunaan sumber daya yang terbatas ini dengan efektif dan berdampak bagi 

ekonomi dan kesejahteraan sosial.  

Studi penggunaan waktu memberikan informasi tentang keseimbangan 

kehidupan kerja individu dalam masyarakat. Mereka menyediakan informasi 

tentang jumlah jam individu dalam menghabiskan waktu pada pekerjaan dan 

aktivitas lainnya, seperti bersosialisasi dengan keluarga dan teman, olahraga, dan 

kegiatan rekreasi lainnya. Ketidakseimbangan dalam alokasi waktu antara kerja 

dan kegiatan lainnya disebabkan oleh sejumlah faktor di antaranya peningkatan 

jumlah jam kerja merupakan faktor yang paling menonjol.  

Peningkatan jam kerja, pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain, disebabkan oleh salah satu keinginan untuk mendapatkan lebih banyak 

uang. Uang menjadi fokus atau kekuatan pendorong di balik waktu berjam-jam 

bekerja. Individu ini melebih-lebihkan pentingnya uang untuk kesejahteraan 

mereka, dan yang mereka dapatkan adalah terjebak dalam situasi yang disebut 

dengan ”fokus ilusi”. Masyarakat seperti meluangkan lebih banyak waktu untuk 

bekerja dan mereka tidak menemukan waktu untuk melakukan hal-hal yang dapat 
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dinikmati. Survei Kualitas Kehidupan Eropa 2003 mengungkapkan suatu korelasi 

kuat antara penggunaan waktu dan kesejahteraan. Negara-negara yang dicakup 

oleh survei tersebut, memiliki orang-orang yang mempunyai jam kerja panjang 

dan keseimbangan kehidupan. Pekerjaan yang buruk umumnya memiliki 

kesejahteraan yang rendah.
62

 

Dua indikator untuk mempermudah pengukuran tingkat penggunaan waktu 

yaitu lama waktu kerja dan lama waktu tidur. Ada banyak cara untuk menentukan 

jam panjang. Misalnya, jam harian, mingguan, atau tahunan yang dihabiskan 

untuk pekerjaan utama individu dan terkadang waktu pulang pergi ke tempat kerja 

dianggap masuk dalam hitungan jam kerja.  

Jam kerja dalam definisi GNH termasuk bahkan pekerjaan yang tidak 

dibayar seperti penitipan anak, wol (kontribusi tenaga kerja untuk pekerjaan 

masyarakat), pekerjaan sukarela dan bantuan informal. Dalam indikator ini, semua 

kategori berikut diklasifikasikan sebagai pekerjaan: pertanian tanaman dan 

berkebun dapur (pertanian); bisnis, perdagangan, dan layanan; perawatan anak-

anak dan anggota rumah tangga yang sakit; konstruksi dan perbaikan; kegiatan 

yang terkait dengan kerajinan tangan; kegiatan kehutanan dan hortikultura; 

perawatan rumah tangga; kegiatan terkait ternak; pengolahan makanan dan 

minuman; dan pekerjaan penggalian.
63
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Tidur jelas bermanfaat bagi kesehatan seseorang dan berdampak hampir di 

setiap area kehidupan sehari-hari. Kualitas tidur juga memainkan peran penting 

dalam menunjang umur panjang dan kesejahteraan emosional. Tetapi banyak 

orang tidak menyadari berapa banyak tidur yang diperlukan. Persyaratan tidur 

dapat bervariasi secara substansial. Umumnya orang dewasa yang paling sehat 

membutuhkan rata-rata tujuh sampai delapan jam tidur untuk beraktivitas dengan 

baik. Delapan jam waktu tidur dianggap sebagai jumlah yang diperlukan untuk 

tubuh yang berfungsi baik untuk semua orang. Baik rata-rata dan median jatuh 

sekitar delapan jam untuk responden. Dengan ambang ini, sekitar 66,7% mencapai 

kecukupan.
64

 

Indikator Pengukuran: Lama waktu kerja dan lama waktu tidur. 

d. Pendidikan  

Pendidikan konvensional di Bhutan sebagian besar berfokus pada hasil 

berbasis sekolah yang terstruktur seperti tingkat kelulusan, tingkat putus sekolah, 

infrastruktur sekolah, rasio murid-instruktur dan biaya pendaftaran. Oleh karena 

itu, indikator konvensional pendidikan yang saat ini tersedia untuk menilai 

pencapaian pendidikan tidak memadai. Banyak hasil pembelajaran lain yang 

berlangsung di luar sistem pendidikan formal terstruktur dan masih belum 

memadai.  

Pada pembahasannya akan terlihat sedikit lebih jelas dalam ruang lingkup 

dari sistem konvensional mengenai pelaporan terhadap pencapaian pendidikan. 

Pertama kalinya hal tersebut akan berusaha untuk menilai berbagai jenis 
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pengetahuan dan keterampilan yang orang peroleh dalam kursus hidup mereka 

seperti sejarah, budaya, kewarganegaraan, ekologi dan adat pengetahuan dan 

keterampilan yang sebagian besar diambil secara informal. Meskipun kehadiran 

Bhutan terlambat dalam sistem sekolah formal berbasis pendidikan, masyarakat 

telah dan masih memiliki bentuk lain dari pendidikan informal untuk memperoleh 

banyak nilai-nilai penting dan prinsip-prinsip di luar lembaga pendidikan formal. 

Menurut catatan T.S Powdyel pada tahun 2004, menyebutkan bahwa:  

“Rumah sederhana dan Dusun telah menjadi tempat belajar 

kami yang spesial dari jenis yang khusus untuk mengajari kami 

pelajaran sepanjang masa tentang kerendahan hati dan 

toleransi, kekuatan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan 

perhatian dan berbagi, undang-undang tentang tindakan dan 

konsekuensi, esensi dari kesederhanaan dan nilai thadamtsi, 

cinta dari lembaga sakral kami, dan kebaikan umat 

manusia.”
65

 

 

 Supaya mempermudah penghitungan tingkat kesejahteraan pendidikan di 

Bhutan maka dibuatlah beberapa indikator yang terdiri dari melek huruf, 

kualifikasi pendidikan, pengetahuan, dan nilai. Guna mencerminkan pembelajaran 

tentang mereka yang tidak menempuh sekolah dasar, serta untuk menegaskan 

kembali pembelajaran dari mereka yang melakukannya, kita mulai dengan 

mengukur keaksaraan. Seseorang dikatakan melek huruf jika dia dapat membaca 

dan menulis dalam bahasa apa pun, Inggris atau Dzongkha atau Nepali. 

Memasukkan keaksaraan membuat ukuran pendidikan secara keseluruhan menjadi 

lebih akurat.
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 Sistem pendidikan di Bhutan memiliki dua komponen utama: pendidikan 

formal dan lembaga non-sekuler seperti sekolah monastik. Non-Formal Education 

(NFE) juga dimulai pada 1980-an untuk menyediakan keaksaraan fungsional bagi 

kelompok sasaran seperti orang tua. Indikator pendidikan ini termasuk pendidikan 

formal, pendidikan yang diberikan oleh sekolah monastik dan NFE. Bhutan 

memiliki kebijakan wajib sekolah 6 tahun. Sekolah non formal di Bhutan 

dimaksudkan untuk membantu orang tua atau lansia yang tidak dapat mengikuti 

wajib sekolah 6 tahun.
67

 

 Pertanyaan dari pengetahuan berusaha untuk menangkap pembelajaran 

yang dapat terjadi baik di dalam atau di luar lembaga formal. Keluarga dan 

masyarakat memainkan peran yang sama pentingnya dalam menciptakan 

lingkungan belajar, dan media juga berkontribusi. Guna memvalidasi pengetahuan 

tersebut, lima variabel pengetahuan dipilih berdasarkan kepentingan dan 

penerapannya untuk semua bagian masyarakat di negara tersebut. Variabel 

tersebut adalah: pengetahuan tentang kearifan lokal dan cerita rakyat, pengetahuan 

tentang festival lokal (tshechus), pengetahuan tentang lagu-lagu tradisional, 

pengetahuan tentang penularan HIV/AIDS, dan pengetahuan tentang Konstitusi.
68

 

 Nilai merupakan hal mendasar bagi manusia ketika mereka membentuk 

karakter manusia dan pilihan yang mereka buat dalam hidup. Apakah nilai-nilai 

tersebut disalurkan dari lembaga pendidikan, keluarga atau komunitas, nilai-nilai 

tradisional selalu memiliki peran besar dalam membentuk perubahan perilaku 
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pada orang Bhutan. Berdasarkan budaya Buddha, mereka telah sangat dihargai 

oleh warga selama berabad-abad. Penanaman nilai-nilai sosial dan moral yang 

kritis namun mengartikulasikan menjadi lebih disengaja sebagai modernisasi 

Bhutan, karena nilai-nilai positif memungkinkan orang untuk mengelola 

kompleksitas yang muncul dari lingkungan yang cepat berubah. Indikator nilai 

GNH 2010 yang digunakan dapat direvisi dalam survei GNH di masa depan, serta 

memberikan beberapa wawasan awal tentang masalah ini. Responden ditanya 

apakah mereka menganggap lima tindakan merusak dapat dibenarkan: 

membunuh, mencuri, berbohong, menciptakan ketidakharmonisan dalam 

hubungan dan perilaku seksual yang salah.  

Dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang baik, misalnya 

oleh Buddhisme, individu diharapkan untuk menahan diri mereka sendiri 

sehubungan dengan kelima tindakan merusak ini. Konsekuensi moral dari sifat 

baik dan tidak biasanya terungkap melalui ucapan, tubuh dan pikiran serta dalam 

kasus disinformasi,   penekanan saat berbicara. Variabel memiliki skala respon 

tiga poin mulai dari „selalu dapat dibenarkan‟ hingga „tidak pernah dapat 

dibenarkan‟ bersama dengan opsi „tidak tahu‟.
69

 

Indikator Pengkuran: melek huruf, kualifikasi pendidikan, pengetahuan, dan 

nilai. 

e. Keberagaman Budaya  

Inti pokok dari budaya adalah menanamkan nilai-nilai untuk 

pengembangan manusia secara keseluruhan, untuk memenuhi kebutuhan spiritual 

                                                           
69

 Ibid, hal. 142 



52 

 

dan emosional, untuk mempercepat modernisasi dan dampak negatif globalisasi, 

untuk menjaga dan memperkuat kedaulatan negara dan keamanan, untuk 

mengembangkan ketahanan, dan untuk mempromosikan keragaman untuk 

kontribusi yang berarti. Budaya adalah sebuah konsep yang tidak dapat dengan 

mudah diuraikan dan diukur. Dengan demikian, tidak semua variabel budaya 

disertakan dalam tulisan ini; prioritas diberikan kepada mereka yang memiliki 

hubungan yang kuat untuk satu rasa kesejahteraan. 

Data yang sebagian besar dikumpulkan adalah didasarkan pada praktek-

praktek budaya yang ada, nilai-nilai dan norma-norma sebagai budaya tradisional 

yang terletak di Bhutan. Tulisan ini berusaha untuk menilai kekuatan dan 

relevansi berbagai aspek budaya di Bhutan melalui persepsi responden menuju 

dasar unsur-unsur budaya seperti bahasa; rasa identitas; nilai-nilai inti, perubahan 

dalam nilai-nilai, kepercayaan, norma-norma, dan adat-istiadat; dan partisipasi 

dalam berbagai kegiatan budaya, festival, olahraga dan lagu. Serta upaya 

sederhana telah dibuat untuk melihat apakah budaya Bhutan secara keseluruhan 

mampu bertahan dan berkembang sendiri meskipun dihadapkan pada tantangan 

dari cita-cita dan norma-norma lain sebagai fitur dari ketahanan budaya.
70

 

Guna memudahkan pengukuran tingkat pengaruh keberagaman budaya 

dalam GNH maka dibuatlah beberapa indikator yang terdiri dari bahasa, 

kemampuan seni, partisipasi sosial budaya, dan Driglam Namzha (kode atau nilai 

– nilai norma yang ada di Bhutan). Bhutan adalah negara dengan beragam bahasa, 
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dan bahasa tersebut merupakan komponen budaya yang penting karena mereka 

menyediakan setiap komunitas sosial-budaya dengan rasa identitas, sejarah dan 

budaya.  

Bahasa nasional Dzongkha adalah simbol identitas nasional di Bhutan dan 

karenanya, untuk menilai keaksaraan, indikator yang mencakup keaksaraan di 

Dzongkha telah dimasukkan ke dalam domain pendidikan. Indikator bahasa di sini 

berkenaan dengan kemampuan untuk memahami dan berbicara bahasa ibu 

seseorang. Bhutan adalah negara multibahasa dengan sekitar 19 bahasa yang 

berbeda. Bahasa tidak hanya dianggap sebagai alat komunikasi tetapi juga sumber 

identitas dan integrasi sosial dan perkembangan budaya. Kelancaran berbahasa 

nasional menjadi penilaian atau tolak ukur dalam indikator ini.
71

 

Di Bhutan ada tiga belas keterampilan, yang secara kolektif dikenal 

sebagai Zorig Chusum. 13 seni dan kerajinan termasuk tenun (Thagzo), bordir 

(Tshemzo), lukisan (Lhazo), pertukangan (Shingzo), ukiran (Parzo), patung 

(Jinzo), pengecor (Lugzo), pandai besi (Garzo), bambu bekerja (Tszharzo), tukang 

emas dan perajin perak (Serzo dan Nguelzo), tukang batu (Dozo), perajin kulit 

(Kozo) dan pembuat kertas (Dezo). Sebagai indikator, orang dihadapkan dengan 

pertanyaan apakah mereka memiliki salah satu dari 13 keterampilan seni dan 

kerajinan di atas.
72

 

Festival dan acara budaya, serta ekspresi budaya kuno Bhutan memiliki 

arti khusus dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Festival komunitas dan 

                                                           
71

 Karma Ura, Loc. Cit., hal. 144 

72
 Ibid, hal. 146 



54 

 

pertemuan sosial tidak hanya berkontribusi pada vitalitas budaya tetapi juga 

menyatukan orang untuk berbagi kedamaian dan kebahagiaan. Peristiwa budaya 

semacam itu bertindak sebagai media untuk mengingatkan, mempertahankan, 

menyebarluaskan dan mentransmisikan warisan budaya.  

Ada penelitian yang juga menegaskan bahwa partisipasi dalam kegiatan 

budaya dan sosial memiliki efek positif pada kesehatan, di samping 

mempromosikan kebanggaan lokal dan rasa memiliki 54 partisipasi juga 

membantu membangun modal sosial berdasarkan jaringan sosial yang kuat dan 

hubungan, dengan demikian membangun hubungan sosial dalam komunitas. Guna 

mengukur tingkat partisipasi sosial-budaya di negara tersebut, para responden 

dihadapkan dengan pertanyaan mengenai jumlah hari yang mereka habiskan 

dalam satu tahun terakhir untuk menghadiri berbagai acara sosial-budaya.
73

 

Driglam Namzha adalah perilaku yang diharapkan seperti mengkonsumsi, 

berpakaian, bergerak, terutama dalam acara-acara resmi dan di ruang-ruang 

formal. Hal ini muncul secara fundamental dari konvensi hidup komunal dan 

bekerja di benteng-benteng. Unsur-unsur tertentu dari Driglam Namzha umumnya 

dipraktekkan di antara orang Bhutan ketika mereka berinteraksi satu sama lain 

dalam ruang-ruang formal. Bagian minimalnya juga diajarkan selama beberapa 

hari di lembaga pendidikan. Responden diminta menilai pada skala tiga poin 

karena sangat penting untuk tidak penting. Selain itu, pertanyaan lain untuk 
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responden adalah apakah ada perubahan yang dirasakan dalam praktik bentuk 

etiket khusus ini selama bertahun-tahun.
74

 

Indikator Pengukuran: bahasa, kemampuan seni, partisipasi sosial budaya, dan 

Driglam Namzha (kode etik atau nilai-nilai norma yang ada di Bhutan). 

f. Good Governance 

Ada beberapa definisi pemerintahan; berbagai lembaga mendefinisikannya 

berbeda tergantung konteks mereka sendiri. Sebagai contoh, dari sudut pandang 

pengembangan, Bank Dunia mengidentifikasi tiga aspek pemerintahan: Pertama, 

yang berupa rezim politik, kedua, proses otoritas yang dilakukan untuk 

pengelolaan sumber daya negara ekonomi-sosial dan ketiga, kapasitas pemerintah 

untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan melaksanakan fungsi. 

Demikian pula, Kanada International Development Agency (CIDA) pada tahu 

1996 mendefinisikan hal ini sebagai latihan kekuasaan oleh berbagai tingkat 

pemerintah yang efektif, jujur, adil, transparan dan akuntabel.  

Menurut Daniel Kaufmann, dalam menggabungkan indikator tata kelola, 

mengidentifikasi enam dimensi pemerintahan yaitu suara dan akuntabilitas, 

ketidakstabilan politik dan kekerasan, efektivitas pemerintah, peraturan kualitas, 

aturan hukum, dan pengendalian korupsi. Secara umum, sebagian besar literatur 

setuju pada dimensi umum pemerintahan seperti partisipasi, aturan hukum, 

transparansi, akuntabilitas, penyampaian layanan dan ekuitas yang efektif. Good 

Governance adalah salah satu dari sembilan domain dari GNH bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bhutan. Tidak seperti domain lain, 
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pemerintahan mencakup seluruh domain sektor-sektor dan oleh karena itu, 

dampaknya terhadap masyarakat luas muncul dari usaha kumulatif semua sektor. 

Menurut Pasal 9 Konstitusi Serikat kerajaan Bhutan, “Negara harus 

berusaha mempromosikan kondisi yang memungkinkan tercapainya kesuksesan 

GNH”. Meskipun konstitusi hanya mengadopsi saja, kebahagiaan telah menjadi 

perhatian utama dari semua raja Bhutan, terutama Druk Gyalpo keempat. 

Kebahagiaan juga telah menjadi tujuan akhir rencana pembangunan sosial dan 

ekonomi dan program sejak awal tahun tujuh puluhan. Meskipun GNH tidak 

dinyatakan secara eksplisit, penyediaan kesehatan gratis dan jasa pendidikan, 

pengembangan infrastruktur dasar, pasokan air minum yang bersih, penjatahan 

gratis kayu untuk membangun rumah, pemberian tanah dan lainnya telah 

bertujuan untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  

Proses pencapaian GNH lebih lanjut, dilanjutkan dengan mengubah sistem 

politik dari monarki menjadi monarki parlementer. Terbukti dari semua 

pemerintahan berturut-turut raja Bhutan memiliki tujuan akhir pemerintahan yang 

telah membawa kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih besar ke sejumlah 

besar orang. Dalam hal ini, pemerintahan di Bhutan selalu menjadi bagian integral 

dari sistem pemerintahan dan struktur politik, yang mencerminkan dan internalise 

nilai-nilai GNH. Khususnya, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas telah 

menjadi dorongan utama dari latihan tata kelola yang baik dilakukan keluar pada 
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tahun 1999 dan direvisi pada tahun 2006 untuk meningkatkan tata kelola yang 

baik di dalam negeri.
75

 

Guna mempermudah pengukuran tingkat pemerintahan yang baik, maka 

dibuatlah beberapa indikator yang terdiri dari partisipasi politik, kebebasan 

berpolitik, pelayanan publik, dan kinerja pemerintah. Ukuran partisipasi politik 

didasarkan pada dua komponen: kemungkinan memilih dalam pemilihan 

berikutnya dan frekuensi kehadiran zomdue (pertemuan masyarakat). Responden 

diberi pertanyaan apakah mereka akan memilih dalam pemilihan umum 

berikutnya dan kategori respon hanya „ya‟ atau „tidak‟ atau „tidak tahu‟. Untuk 

menghitung frekuensi kehadiran, pertemuan yang paling umum dijelaskan kepada 

responden seperti blok, desa dan tingkat kota. Ketiga level ini dijumlahkan untuk 

memberikan jumlah total pertemuan yang dihadiri pada tahun lalu. Seseorang 

harus melaporkan „ya‟ dalam kriteria pemilihan dan harus menghadiri setidaknya 

satu pertemuan dalam setahun untuk diklasifikasikan sebagai cukup dalam 

partisipasi politik.  

Pada voting yang dilakukan, ambangnya lurus ke depan karena disepakati 

oleh semua orang itu mengembangkan proses demokrasi sejati membutuhkan 

partisipasi aktif dari warga - minimal dengan memilih. Selain itu, GNH bertujuan 

untuk masyarakat di mana warga negara tidak hanya memiliki hak istimewa tetapi 
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juga tanggung jawab untuk menyuarakan pendapat mereka tentang pemimpin 

terpilih dan kebijakan secara keseluruhan.
76

 

Indikator-indikator ini mencoba untuk menilai persepsi orang tentang 

fungsi hak asasi manusia di negara tersebut. Hak dasar yang mendasar diabadikan 

dalam Konstitusi Bhutan yang memiliki seluruh artikel yang didedikasikan untuk 

itu. Mereka terdiri dari kebebasan dasar dan kondisi penting untuk pengembangan 

setiap warga negara dan juga membangun kerangka kerja untuk pemerintahan 

demokratis. Tujuh pertanyaan yang berkaitan dengan kebebasan politik bertanya 

kepada orang-orang apakah mereka merasa memiliki kebebasan berbicara dan 

berpendapat, hak untuk memilih, hak untuk bergabung dengan partai politik 

pilihan mereka, hak untuk membentuk tshogpa (asosiasi) atau menjadi anggota 

dari tshogpa, hak untuk akses yang sama dan kesempatan untuk bergabung 

dengan layanan publik, hak untuk menerima upah yang sama untuk pekerjaan 

dengan nilai yang setara, dan kebebasan dari diskriminasi berdasarkan ras, jenis 

kelamin, atau lainnya. Semua memiliki tiga kemungkinan tanggapan: „ya‟, „tidak‟ 

dan „tidak tahu‟.
77

 

Fungsi sentral pemerintah adalah memberikan layanan kepada rakyat. 

Beberapa layanan dasar yang ada di Bhutan biasanya disediakan oleh pemerintah, 

dan telah dimasukkan dalam indikator untuk mengevaluasi akses objektif. 

Indikator terdiri dari empat indikator: jarak dari pusat perawatan kesehatan 

terdekat, metode pembuangan limbah, akses ke listrik dan pasokan air dan 
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kualitas. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi akses ke layanan dasar semacam 

itu, di Bhutan biasanya disediakan oleh negara. Layanan kesehatan memainkan 

peran penting sepanjang siklus kehidupan. Responden diminta berjalan kaki ke 

pusat perawatan kesehatan terdekat. Orang yang kurang dari satu jam berjalan 

dianggap memiliki akses yang memadai. Pengelolaan limbah dapat memiliki 

dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia di Bhutan. 

Responden ditanya tentang metode pembuangan limbah mereka untuk menilai 

situasi dan mengidentifikasi kemungkinan area perbaikan. Dengan pelestarian 

lingkungan yang ditempatkan di pusat strategi pembangunan Bhutan, sangat 

penting untuk menciptakan sistem pengelolaan limbah yang efektif.
78

 

Indikator ini berkaitan dengan penilaian subyektif masyarakat terhadap 

efisiensi pemerintah di berbagai bidang. Meskipun dipahami bahwa indikator 

obyektif merupakan ukuran kinerja yang valid, penilaian subyektif seperti kualitas 

kinerja yang dirasakan dapat melengkapi indikator obyektif. Keadilan harus tidak 

hanya dilakukan namun harus ditegakkan. Demikian pula, agar orang-orang 

berpartisipasi dalam pemerintahan, mereka harus memiliki beberapa persepsi 

positif terhadap tata kelola secara keseluruhan.  

Lebih jauh lagi, orang mungkin merasa dan menjadi lebih aman jika 

mereka percaya bahwa institusi publik bekerja dengan baik. Guna menguji 

persepsi orang-orang terhadap penyediaan layanan secara keseluruhan di negara 

tersebut, responden diminta untuk menilai kinerja pemerintah dalam 12 bulan 

terakhir pada tujuh tujuan utama pemerintahan yang baik: pekerjaan, persamaan, 
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pendidikan, kesehatan, anti korupsi, lingkungan dan budaya. Pertanyaan berbasis 

hasil ini memungkinkan responden untuk memberi peringkat layanan pada skala 

lima poin dari „sangat bagus‟ hingga „sangat kurang‟.
79

 

Indikator Pengukuran: Partisipasi politik, kebebasan berpolitik, pelayanan 

publik, dan kinerja pemerintah. 

g. Vitalitas Masyarakat 

 Definisi masyarakat sangat bervariasi, tetapi menunjukkan tiga 

karakteristik umum, yaitu adalah sebuah kelompok sosial, orang-orang yang di 

dalamnya memiliki kegiatan dan pengalaman yang umum, dan menempati area 

teritorial pasti. Fokus utama berkaitan dengan geografis komunitas orang-orang 

yang tinggal di desa-desa dan kota. Studi ini berkaitan dengan faktor penentu dan 

metode yang dapat memaksimalkan kesejahteraan dan vitalitas masyarakat, serta 

merevitalisasi masyarakat. Mengkaji interaksi dan hubungan dalam jarak dan, 

sampai batas tertentu, di dalam komunitas. Dengan melihat dimensi tertentu dari 

vitalitas masyarakat, memberi dan sukarelawan, kohesi sosial, keselamatan, 

keluarga, dan durasi tinggal di masyarakat.
80

 

Guna memudahkan pengukuran tingkat vitalitas masyarakat di Bhutan 

maka dibuatlah beberapa indikator yang terdiri dari dukungan sosial, hubungan 

antarkomunitas, keluarga, dan korban kejahatan. Dari sudut pandang GNH, 

sebuah komunitas harus memiliki hubungan yang kuat antara anggota masyarakat 
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dan dalam keluarga harus memiliki nilai-nilai konstruktif sosial, harus sukarela 

dan menyumbangkan waktu atau uang, dan terakhir harus aman dari kekerasan 

dan kejahatan. Sangat penting bahwa menjadi sukarelawan, donasi waktu dan 

uang diakui sebagai bagian mendasar dari setiap pengembangan masyarakat.  

Nilai-nilai konstruktif sosial dapat bertindak sebagai alat di mana kegiatan 

dapat dilaksanakan untuk perubahan positif di masyarakat. Oleh karena itu wajar 

bahwa masyarakat GNH memasukkan vitalitas masyarakat sebagai salah satu dari 

sembilan domain yang berbobot sama. Indikator dalam domain ini mencakup 

empat aspek utama komunitas yaitu dukungan sosial yang menggambarkan 

kontribusi masyarakat dibuat, hubungan masyarakat yang mengacu pada ikatan 

sosial dan rasa komunitas, hubungan keluarga, dan keamanan yang dirasakan.
81

 

Masyarakat yang langgeng memerlukan ikatan sosial kuat yang mengikat 

orang-orang di dalam komunitas. Di daerah pedesaan, orang mempunyai rasa 

memiliki yang baik, tetapi masyarakat di daerah perkotaan sering digambarkan 

memiliki hubungan sosial yang lebih lemah karena orang memiliki kemampuan 

untuk merelokasi diri mereka dan keluarga mereka tergantung pada pilihan 

pekerjaan, pendidikan, dan acara pribadi lainnya. Selain itu, modernisasi telah 

menciptakan masyarakat sekuler dan sudah banyak yang memiliki kehidupan 

yang cepat dan sibuk, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk isolasi dan 

pelepasan dari komunitas mereka. Hal ini menyulitkan kita untuk merasa memiliki 

lingkungan dan sering mengarah pada kesepian dan depresi. Dua variabel telah 

dipertimbangkan yaitu rasa memiliki dan kepercayaan pada tetangga. Peningkatan 
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kepercayaan pada tetangga seseorang terkait dengan status kesehatan yang 

dilaporkan sendiri yang lebih baik.
82

 

Masyarakat GNH menganggap keluarga sebagai salah satu faktor penentu 

penting dari kesejahteraan seseorang karena hubungan yang terbentuk dalam 

keluarga bertindak sebagai kekuatan positif terutama dalam kehidupan orang 

muda. Jadi, tentu saja skor tertinggi yang mungkin akan ideal untuk 

mengembangkan masyarakat di mana keluarga adalah sumber kenyamanan, 

keamanan dan perlindungan. Namun alih-alih menggunakan 18, ambang 16 

diterapkan untuk memungkinkan tanggapan „netral‟ dalam dua pernyataan. 

Sembilan puluh dua persen puas dalam indikator keluarga.
83

 

Guna menilai keamanan di masyarakat, responden ditanya apakah mereka 

telah menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir. Indikator kejahatan 

memiliki skala dua poin sederhana „ya‟ dan „tidak‟. Ambang batas ditetapkan 

pada „tidak‟. Statistik kejahatan rendah dengan hanya sekitar 4% yang 

digambarkan sebagai korban. Namun, vaksinasi yang dilaporkan sendiri sedikit 

meremehkan viktimisasi yang menyangkut pelanggaran seksual. Dalam survei 

berikutnya, indikator keselamatan lain mungkin dimasukkan untuk meningkatkan 

evaluasi.
84

 

Indikator Pengukuran: Dukungan sosial, hubungan antarkomunitas, keluarga, 

dan korban kejahatan. 

h. Keragaman Ekologi 
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Konservasi lingkungan juga diterapkan secara luas oleh masyarakat 

Bhutan sebagai sumber mata pencaharian mayoritas masyarakat yang bergantung 

pada lingkungan alam mereka, terutama masyarakat yang bekerja pada bidang 

pertanian. Hal ini umumnya diyakini bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak 

bertanggung jawab pada alam akan mengarah pada hal negatif dan oleh karena 

itulah terjadi hasil yang kurang membahagiakan. Kebanyakan masyarakat Bhutan 

menerima kenyataan bahwa lingkungan harus dipertahankan untuk orang lain dan 

generasi masa depan, meminimalisir degradasi lingkungan.  

Melakukan pelayanan publik berarti memandang hal-hal secara 

menyeluruh, yang berpikir di luar diri kita dan waktu kita. Hal ini adalah untuk 

generasi masa depan, tentang binatang, tanaman dan lingkungan tempat mereka 

tinggal, atau dengan kata lain alam. Pola-pikir melalui pelayanan publik ini 

dimunculkan oleh para pemerhati lingkungan. Bhutan selalu mengakui faktor 

peran lingkungan yang memegang peranan penting dalam human development.
85

 

Guna memudahkan pengukuran tingkat pengaruh keragaman ekologi 

terhadap GNH maka dibuatlah beberapa indikator yang terdiri dari polusi, 

tanggung jawab terhadap lingkungan, cagar alam, dan isu-isu perkotaan. 

Kesadaran dan pengetahuan warga tentang lingkungan mereka sangatlah penting 

untuk tindakan pro-lingkungan dan untuk membuat kebijakan lingkungan 

berhasil. Pada saat yang sama, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa 

masalah lingkungan yang serius dapat diperbaiki. Jadi, untuk menguji kesadaran 
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lingkungan sekitar, serangkaian pertanyaan dikembangkan untuk menguji 

intensitas yang dirasakan dari masalah lingkungan. Ekspresi kepedulian 

lingkungan ditujukan untuk memahami kekhawatiran, pengetahuan, dan 

kesadaran masyarakat tentang kondisi lingkungan di komunitas mereka masing-

masing.
86

 

Memiliki sikap yang benar terhadap lingkungan secara fundamental 

penting dan juga topik yang banyak dibicarakan. Indikator ini mencoba mengukur 

tanggung jawab pribadi terhadap lingkungan. Sangat penting untuk memperkuat 

sikap yang akan mendorong orang untuk mengadopsi pendekatan ecofriendly dan 

juga untuk mengidentifikasi setiap kerusakan dalam pandangan masyarakat yang 

sangat sadar kondisi lingkungan saat ini.
87

 

Sementara satwa liar adalah sumber daya alam yang berharga dengan 

beberapa nilai bermanfaat bagi manusia dan ekosistem, ia dapat menyebabkan 

kerusakan pada masyarakat dalam hal ternak dan kehilangan panen, serangan 

terhadap manusia dan infrastruktur. Indikator satwa liar di sini menggabungkan 

informasi tentang kerusakan tanaman. Telah ada kekhawatiran yang berkembang 

tentang kerusakan satwa liar pada tanaman di Bhutan.
88

 

 Bhutan sedang mengalami urbanisasi cepat yang menghasilkan 

pertumbuhan populasi kota-kotanya. Pertumbuhan perkotaan memiliki sejumlah 

dampak positif pada kesejahteraan manusia seperti peningkatan energi, perawatan 

kesehatan, infrastruktur dan layanan. Meskipun terdapat dampak positif ini, 
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semakin bertumbuh pula masalah lingkungan yang dihadapi oleh hampir semua 

kota besar. Beberapa masalah utama di negara berkembang adalah kemacetan lalu 

lintas, ruang hijau yang tidak memadai, urban sprawl, dan masih banyak yang 

lain. Dikarenakan masalah ini memiliki dampak buruk pada kesejahteraan, sangat 

penting untuk memasukkannya ke dalam indeks GNH. Responden diminta untuk 

melaporkan kekhawatiran mereka tentang empat masalah perkotaan: kemacetan 

lalu lintas, ruang hijau yang tidak memadai, kurangnya jalan pejalan kaki serta 

gelandangan dan pengemis perkotaan.
89

 

Indikator Pengukuran: Polusi, tanggung jawab terhadap lingkungan, cagar alam, 

dan isu-isu perkotaan. 

i. Standar Hidup 

Standar hidup mengacu pada kesejahteraan yang tercermin dalam 

bagaimana seseorang menjelaskan dasar material pada tingkat konsumsi. Oleh 

karena itu, akademisi dan analis kebijakan sering menggunakan pendapatan riil 

sebagai patokan untuk mengukur standar hidup. Namun, hal ini berfokus pada 

pendapatan tunai saja pada kesejahteraan individu. Pendapatan non-tunai seperti 

penggunaan persediaan konsumen jangka panjang, barang dan jasa yang diterima 

sebagai hadiah, bantuan, kesehatan, rekreasi, serta lainnya, turut mempengaruhi 

standar hidup rakyat. Dengan demikian, standar hidup dari individu atau 

kelompok individu adalah ditentukan oleh akses mereka terhadap sumber daya, 

yang terdiri dari pendapatan tunai dan pendapatan non-tunai. Standar hidup, pada 
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dasarnya, adalah salah satu faktor penentu pentingnya kesejahteraan atau 

kebahagiaan.  

Peningkatan standar hidup merupakan tujuan terpenting dari rencana dan 

program bagi negara-negara berkembang. Mengingat pentingnya peran ini dalam 

aktualisasi kesejahteraan warga negara mereka, hal tersebut sudah menjadi suatu 

subjek yang luas dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu dan lembaga-pemerintah, 

swasta, multilateral, akademik, serta lainnya. Studi ini juga memiliki berbagai 

tema, dengan menjadikan kemiskinan sebagai tema yang paling umum.  

Pada studi kemiskinan telah terlihat penyebab, efek, dan prevalensi, serta 

sejauh mana hal itu meningkat atau memburuk setelah melalui perubahan dalam 

kebijakan dan program pemerintah. Ketidaksetaraan menjadi tema yang populer. 

Studi ini melihat perbedaan dalam standar hidup antara kaya dan miskin, sub-

populasi, kelompok etnis, serta lainnya. Studi ini juga telah berfokus pada 

bagaimana standar hidup telah berubah dari waktu ke waktu.
90

 

Guna memudahkan pengukuran pada pengaruh tingkat standar hidup 

terhadap GNH maka dibuatlah beberapa indikator yang terdiri dari pendapatan 

rumah tangga, aset, dan kualitas perumahan. Pendapatan rumah tangga termasuk 

pendapatan yang diperoleh oleh semua individu dalam rumah tangga dari berbagai 

sumber di dalam atau di luar negeri. Pendapatan rumah tangga di sini telah 

disesuaikan untuk menerima pembayaran dalam bentuk barang. Untuk Indeks 
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GNH, tidak masuk akal untuk menggunakan garis kemiskinan sebagai ambang 

karena ambang batas harus mencerminkan pendapatan yang cukup.  

Domain standar hidup GNH mengacu pada kondisi yang lebih tinggi untuk 

kesejahteraan daripada garis kemiskinan. Salah satu pilihan adalah menggunakan 

ambang pendapatan relatif untuk ambang kecukupan seperti yang biasa dilakukan 

di negara-negara Eropa. Ambang batas seperti 60% dari median atau 50% dari 

pendapatan rata-rata sering digunakan untuk mengidentifikasi kemiskinan.
91

 

Umumnya, indikator aset ditentukan oleh peralatan seperti telepon seluler, 

radio, TV atau sepeda. Namun, karena konteks sosial-budaya, ternak dan 

kepemilikan tanah juga dianggap aset. Indikator aset dibuat dari tiga komponen 

utama yaitu peralatan seperti telepon seluler, telepon tetap, komputer pribadi, 

kulkas, televisi berwarna dan mesin cuci, kepemilikan ternak dan kepemilikan 

tanah.
92

 

Domain tidak lengkap adalah domain tanpa menyertakan indikator kondisi 

perumahan. Manfaat perumahan yang baik dapat diamati baik dari individu 

maupun dari perspektif masyarakat. Kualitas perumahan terdiri dari tiga indikator 

yaitu jenis atap, jenis toilet dan rasio kamar. Ambang batas telah ditetapkan 

berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium seperti besi galvanis bergelombang 

atau batu bata atau batu beton untuk atap, pit jamban dengan tangki septik untuk 

toilet dan dua orang per ruang untuk kepadatan berlebih, dan ketiga syarat harus 

dipenuhi. Jadi, secara keseluruhan seorang individu sudah cukup dalam 
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perumahan jika ia tinggal di rumah yang memiliki struktur atap yang baik (besi 

galvanis bergelombang atau batu bata atau batu beton), tempat pembuangan akhir 

dengan tangki septik dan kamar yang tidak berpenghuni. Pada kenyataannya, 

memiliki kualitas atap yang lebih baik mungkin jauh lebih besar daripada kondisi 

toilet sejauh kualitas perumahan dipertimbangkan. Dengan ambang batas yang 

ditetapkan, sekitar 46,2% cukup untuk kualitas perumahan.
93

 

Indikator Pengukuran: Pendapatan rumah tangga, aset, dan kualitas perumahan 

Guna memudahkan memahami indeks dan indikator GNH, maka dibuatlah 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Domain dan Indikator GNH
94

 
NO Domain Jumlah Indikator 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Psycologycal Wellbeing 

Health 

Time Use 

Education 

Cultural Diversities and Resilience 

Good Governance 

Community Vitality 

Ecological Diversities and Resilience 

Living Standarts 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

 Total 33 

 

Terdapat sembilan aspek atau dimensi tersebut, sehingga dapat dilihat 

bahwa GNH bukanlah suatu konsep pengukuran yang bisa sembarang dibuat dan 

diaplikasikan di Negara Naga Guntur ini. Pada Gambar 2.1 dicantumkan sebuah 

diagram tentang domain GNH untuk memudahkan pemahaman tentang indeks 

dan indikator dari GNH. 
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Gambar 2.1 Gambar Domain of GNH

95
 

 

Konsep GNH benar-benar memerlukan identifikasi, penelitian, dan 

pengukuran yang mendalam terhadap setiap dimensi kehidupan masyarakat. 

Dengan begitu, setiap individu di Bhutan dapat benar-benar menilai 

kehidupannya, sejauh mana kebahagiaan yang mereka rasakan. 

 

2.4 Penerapan Gross National Happiness (GNH) dalam Pengambilan 

Kebijakan Pembangunan di Bhutan 

 Persepsi utama pembangunan di Bhutan berakar pada pemikiran filosofis 

tentang keseimbangan antara materialisme dan spiritualisme yang dimulai dari 

beberapa dekade terakhir. Masyarakat Bhutan beranggapan bahwa kemiskinan 
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yang sesungguhnya adalah apabila tidak mampu beramal kepada orang lain, 

mereka sudah sangat puas dengan  memiliki sawah dan rumah. Keseimbangan ini 

mendorong bahwa materialisme akan terpenuhi bila kepuasan spritual dalam 

setiap individu terpenuhi begitupun sebaliknya
96

. 

 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. Guna merealisasikan langkah tersebut 

Raja Bhutan, Jigme Wangchuck tidak mendahulukan perkembangan ekonomi 

melainkan mendirikan sebuah negara yang berbahagia sebagai amanah 

jabatannya, dengan kesetaraan, kepedulian dan konsep ekologi menjadikan 

Bhutan sebagai negara besar dalam hal kebahagiaan
97

. 

 Sejak GNH diterapkan sebagai tujuan utama pembangunan di Bhutan 

penerapan GNH sangat diperhatikan oleh pemerintah untuk diterapkan maupun 

diuji ke semua elemen masyarakat Bhutan sehingga memperoleh timbal balik 

yang seimbang tentang pembangunan berkelanjutan yang berkesinambungan 

sesuai tujuan utama negara Bhutan. Dalam hal ini upaya pemerintah Bhutan 

dalam mendukung tujuan pembangunan yaitu melalui pembentukan lembaga yang 

mampu melaksanakan mandat tersebut dalam hal: 
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1. Kebijakan dan perencanaan: Gross National Happiness Commision 

(GNHC) 

 Lembaga pemerintah ini bertanggung jawab atas perumusan keseluruhan 

strategi pembangunan Bhutan dan koordinasi kegiatan, kebijakan dan program, 

serta manajemen bantuan. Salah satu tanggung jawab utamanya, antara lain 

memastikan bahwa GNH tertanam kuat dalam kebijakan Bhutan, dengan 

koordinasi yang tepat dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan 

rencana dan program. Dalam tahun terakhir, GNHC mulai menilai kebijakan 

dengan alat penyaringan kebijakan GNH yang diambil dari indikator GNH, untuk 

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

dan kriteria pemerintahan. 

2. Penelitian: The Centre for Bhutan Studies (CBS) 

CBS berada di garis depan yang berhubungan dengan studi GNH. Selain 

memfasilitasi konferensi internasional GNH yang telah menghasilkan subjek yang 

luas dalam pemberian beasiswa, CBS juga merupakan salah satu pilot dalam 

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

2008 dan 2010. Indeks GNH kemudian dikembangkan dalam penggenapannya 

sesuai dari mandat pemerintah untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan 

indeks pembangunan Bhutan. 

3. Kegiatan sipil: organisasi masyarakat sipil, inisiatif pribadi dan lainnya 

Bhutan telah melihat pembentukan lebih dari 30 organisasi masyarakat 

sipil dalam beberapa tahun terakhir. Dalam penerapannya, termasuk 

meningkatkan standar hidup masyarakat pedesaan, mempromosikan pertanian 
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organik dan kemandirian lokal, memelihara budaya demokrasi dengan 

memperluas wacana publik, menarik pemuda, mendukung pendidikan, 

mempromosikan kewirausahaan, serta memberikan kesejahteraan satwa di 

Bhutan. Organisasi-organisasi ini merujuk kepada GNH dengan menyatakan misi 

dan tujuannya secara eksplisit. Selain itu, beberapa sekolah di Bhutan telah 

melakukan program-program seperti green school for green Bhutan, di mana 

siswa membuat lingkungan hijau dan lebih kondusif untuk pembelajaran; Sekolah 

dengan program pertanian di mana mereka menghasilkan sayuran sendiri dan 

desain untuk inisiatif perubahan, program pertukaran pemuda perkotaan-pedesaan 

yang bertujuan untuk berbagi ide-ide daur ulang dan kebiasaan berkelanjutan lain.  

Di beberapa sekolah pedesaan, siswa yang lebih tua menemani yang lebih 

muda selama musim hujan ketika kondisi jalan dan Sungai tergenang. Inisiatif 

yang sederhana oleh individu dan kelompok-kelompok kecil adalah contoh yang 

baik bagaimana pergeseran paradigma dapat terjadi pada tingkat yang sangat 

mendasar.
98

  

Empat pilar dan sembilan domain dari GNH merupakan suatu kerangka 

bahwa Bhutan telah menemukan konsep pengaturan rencana-rencana 

pembangunan dalam lima tahun, dan bermaksud untuk memperluas fungsi 

pengaturan target dari waktu ke waktu untuk terus menjelaskan dan mengasah 

prioritas pembangunan sendiri. Oleh karena itu, survei GNH harus berdasarkan 

spektrum yang luas dari kondisi kesejahteraan agar memberikan bukti-bukti yang 
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lebih komprehensif bagi pembuat kebijakan dalam menentukan informasi 

pengambilan keputusan, mengintegrasikan tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan. 

Dalam perekonomian Bhutan, GNH membuat nilai non-pasar barang dan 

layanan seperti yang disediakan oleh ekosistem secara eksplisit, pekerjaan 

sukarela dan aset produktif lainnya dianggap sebagai kerangka untuk sistem 

akuntansi nasional. Kesuksesan transisi dari monarki mutlak untuk demokrasi 

konstitusional, dengan Raja keempat yang telah memberi hak khusus untuk hal ini 

sejak awal 1980-an. Secara bertahap desentralisasi pengambilan keputusan mulai 

di tingkat kabupaten pada tahun 1981, kemudian di tingkat desa pada tahun 1991.  

Kekuasaan eksekutif yang diserahkan kepada Dewan Menteri pada tahun 

1998. Segera setelah itu, penyusunan konstitusi negara dimulai dan seluruh 

konsultasi ditahan sebelum adopsi pada tahun 2008. Transisi menuju demokrasi 

parlementer pemilu pertama pada tahun 2008 telah menyediakan wadah yang 

lebih luas untuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
99

 

Tradisi penyediaan kidu atau kesejahteraan bagi orang-orang adalah hak 

prerogatif kerajaan dan diabadikan dalam konstitusi sebagai tanggung jawab 

mendasar raja. Raja telah menyediakan tanah dan bentuk kesejahteraan lain untuk 

bagian paling rentan dalam masyarakat seperti anak-anak, orang tua, orang cacat 

dan orang sakit. 

Mandat konstitusi Bhutan menyatakan bahwa setidaknya 60% dari 

wilayahnya merupakan daerah tutupan hutan dan 72% nya adalah hutan lindung. 

Saat ini, 50% dari luas lahan berada di bawah perlindungan lingkungan lengkap 
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dengan ketentuan untuk satwa liar. Pertanian organik dan bentuk lain dari sumber 

daya banyak dipromosikan. Bhutan juga berkomitmen untuk tetap aktif dalam 

kegiatan penyerapan karbon bersih selama-lamanya. 

Layanan sipil menyediakan 21 hari yang dapat digunakan sebagai waktu 

berkabung untuk kematian anggota keluarga dekat. Hal ini memungkinkan 

pegawai instansi pemerintah berkesempatan untuk berduka, dan menyiapkan 

waktu untuk melaksanakan upacara-upacara yang diperlukan termasuk 

pemakaman dan upacara penghormatan terakhir. Hal ini bertujuan dalam 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dalam ketentuan 

syarat tentang penggunaan vitalitas dan waktu di masyarakat
100

. 

 

2.5 Metode Survei Indeks Kebahagiaan GNH di Bhutan 

Pemerintah kerajaan Bhutan pada tahun 2005 membuat keputusan untuk 

mengembangkan indikator GNH dalam mengoperasionalkan konsep GNH. 

Indikator ada untuk melayani dan memastikan apakah program dan kebijakan 

konsisten dengan nilai-nilai GNH. Pemerintah bermaksud untuk membuat kondisi 

kebijakan berdasarkan bukti dan untuk menghasilkan kebijakan yang inovatif dan 

program untuk menerapkan GNH. Dari 2005, CBS melibatkan sembilan peneliti 

dalam mengembangkan indikator GNH. Dalam melaksanakan tanggung jawab 

mereka untuk mengembangkan indikator, pihak CBS berkonsultasi secara meluas 

ke berbagai tingkatan, mulai dari pertemuan pribadi dengan pejabat pemerintah 
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dan pegawai negeri sipil untuk fokus membuat kelompok diskusi dengan warga 

negara Bhutan. 

Guna menghasilkan sebuah survei, CBS mengembangkan persiapan pra 

survei yaitu rincian kuesioner yang meliputi sembilan bidang utama yang 

dianggap penting untuk mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip GNH. 

Bidang utama dari GNH termasuk dalam domain kesejahteraan psikologis, 

kesehatan, waktu, pendidikan, budaya, tata pemerintahan yang baik, ekologi, 

vitalitas masyarakat dan standar hidup. 

Setelah berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan seperti sektor 

kepala berbagai lembaga dan masyarakat umum, CBS melakukan survei secara 

besar-besaran pada tahun 2006 dengan 350 responden. Program uji coba 

digunakan untuk desain survei kuesioner dan juga proses survei pemerintahan. 

Seperti yang diharapkan, survei memberikan wawasan penting pada relevansi 

pertanyaan, masalah terjemahan, masalah pemahaman, akurasi dan non-sampling 

error, dan keterbandingan berbeda para responden. Informasi tentang berbagai 

pilihan respon yang digunakan, waktu penyelesaian juga tereksplorasi. 

Dibutuhkan empat sampai tujuh jam untuk menyelesaikan kuisioner tersebut. 

Temuan-temuan survei dianalisis bersama dengan pemimpin Nasional dan 

akademisi, menghasilkan konsultasi dan diskusi lebih lanjut dengan direktur 

kesekretariatan dan pemerintah untuk merevisi indikator lebih lanjut.
101

 

CBS melakukan survei GNH pertama pada bulan Desember 2007. Survei 

kuesioner termasuk lebih dari 640 indikator, termasuk tujuan, laporan diri, 
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subjektif, dan pertanyaan terbuka. Karena pembatasan anggaran, survei ini 

meliputi 950 responden di 12 Kabupaten: Dagana, Tsirang, Wangdue Phodrang, 

Samtse, Zhemgang, Pemagatshel, Samdrup Jongkhar, Tashigang, Tashiyangtse, 

Gasa, Haa dan Thimphu. Masing-masing adalah perwakilan di tingkat nasional. 

Petugas lapangan biasanya memerlukan tiga sampai empat jam untuk 

menyelesaikan kuesioner. 

Mengacu pada survei, masing-masing dari sembilan domain yang telah 

dianalisis. Bersama itu, untuk memberikan gambaran luas dan detail, indeks GNH 

pertama dikembangkan. Pada tahun 2008 indeks GNH disesuaikan dengan 

metodologi pengukuran kemiskinan multidimensi oleh Alkire dan Foster. 

dibangunlah kesembilan domain berbobot sama, menggunakan 72 indikator. 

Orang yang dianggap sebagai orang bahagia jika mereka telah tercapai kecukupan 

di masing-masing 72 indikator. Bhutan telah mencapai kecukupan, dan analisis 

yang begitu terfokus pada prestasi yang dinikmati. Sebuah hasil praktis indeks 

yang signifikan adalah untuk memberitahukan kepada kebijakan, proyek alat 

skrining, juga untuk kepekaan peneliti serta pengguna penelitian, untuk 

kemungkinan indeks, permintaan untuk bahan komunikasi dan analisis kebijakan 

yang relevan.
102

 

Survei GNH 2010 dilaksanakan dengan merevisi kuesioner yang 

mengandung lebih dari 750 variabel. survei tersebut dibuat pada tahun 2007 dan 

mengulangi banyak pertanyaan sebenarnya. Selain itu CBS menambahkan kajian 

pustaka sebagai intensif pelaksanaan pada sembilan domain dari GNH. 
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Berdasarkan survei literatur yang luas ini, peneliti mengidentifikasi tambahan 

survei tentang pertanyaan relevan yang mungkin sesuai dalam konteks Bhutan. 

Bersama pekerja akademis, proses partisipatif konsultasi itu digunakan 

untuk mengakses informasi dari badan pengambilan keputusan di Bhutan untuk 

mengembangkan indikator GNH agar menjadi lebih efektif. Pada tahap tingkat 

kedua, Focus Group Discussion (FGD) diselenggarakan oleh CBSS, melibatkan 

tingkat direktur dan yang lain di tingkat sekretaris. Para pengambil keputusan 

dengan perspektif mereka dan prioritas mengenai masalah yang sedang 

berlangsung dan masalah yang perlu diperhatikan dalam program-program dan 

kebijakan. Pertemuan ini juga termasuk diskusi mengenai penilaian nilai kunci 

indeks pembangunan. Diskusi ini aktif membahas indikator tertentu untuk 

diidentifikasi sebagai prioritas dalam kuesioner. 

Setelah penyelesaian kuesioner, CBS melatih 55 petugas lapangan selama 

tiga minggu agar survei GNH 2011 dapat diselesaikan secara efisien dan dengan 

standar yang tinggi. Petugas lapangan dibagi menjadi lima tim, dan masing-

masing tim ini dipimpin oleh seorang supervisor bidang dari CBS. Survei 

berlangsung di bulan April sampai Desember 2010. Waktu yang dijadwalkan 

untuk pendanaan dan sifat yang tersebar dalam pemukiman, yang menjadikannya 

sulit bagi petugas lapangan untuk mewawancara lebih dari satu orang dalam 

sehari. 

Perjalanan untuk survei lokasi ini memakan waktu karena lokasi desa yang 

sulit dijangkau dan daerah geografis yang tersedia terbatas. Kerja lapangan 

dipantau oleh lima koordinator dan keseluruhan pengawas. Masing-masing tim 
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ditugaskan untuk menata Primary Sampling Unit (PSU) di seluruh negara dan 

melakukan wawancara pada keluarga PSU yang terpilih dengan bantuan dari para 

pemimpin pemerintah lokal. Rata-rata wawancara mengambil tiga jam.  

Kuesioner yang telah terpenuhi dipantau dan dinilai oleh koordinator tim 

lima, diikuti oleh pengawas secara keseluruhan dan kemudian akhirnya dievaluasi 

oleh evaluator dalam divisi entri data. Operator entri data enam, yang sebelumnya 

telah dilatih pada kuesioner entri data dan bagian pengeditan, melakukan entri 

data dan pembersihan menggunakan perangkat lunak Epi Info.
103

 

Survei GNH nasional 2010 dilaksanakan dengan sampel perwakilan dari 

lapisan pedesaan dan perkotaan serta kabupaten. Sampling unit rumah tangga dan 

responden remaja dari 14 tahun. Sampel awal yang ditargetkan adalah 8700 dan 

menutupi semua 20 Dzongkhag dan 202 Gewogs
104

 di Bhutan. Sampel tersebut 

diambil oleh Nasional Statistics Bureau (NSB) sebagai sub sampel untuk Bhutan 

Mutiple Indicator Survey (BMIS) pada survei di tahun 2010. Desain dari sampel-

sampel yang diambil dapat ditemukan dalam Lampiran A dari laporan BMIS 

tahun 2010. Survei terakhir dari GNH berisi 7142 responden dan perwakilan 

nasional, perwakilan  wilayah pedesaan dan perkotaan, dari masing-masing 20 

distrik atau Dzongkhag. Responden mencakup responden usia 15 sampai 98 

dengan rata-rata usia 41 tahun. 48% dari responden laki-laki dan 52% 

perempuan.
105
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Unit analisis indeks GNH adalah individu responden. Oleh karena itu, 

semua indikator harus dihadirkan untuk masing-masing responden. Setiap variabel 

tingkat rumah tangga seperti pendapatan, perumahan, aset, dan kecukupan atau 

kekurangan dinisbahkan kepada responden; karena itu tidak mungkin untuk 

merefleksikan ketidaksetaraan intra rumah tangga atau kediaman ke dalam 

variabel tingkat rumah tangga. Dalam prakteknya indikator-indikator yang ada 

mungkin bersumber secara terpisah dan digabung, dalam konteks ini semua 

indikator diambil dari survei indeks GNH. Dalam proses analisis data, sejumlah 

pengamatan yang muncul akan digunakan untuk meningkatkan Survei GNH di 

periode berikutnya.
106

 

GNH bertujuan untuk menciptakan sebuah masyarakat yang menjadikan 

kebahagiaan individu-individu di dalamnya adalah hasil akhir yang diinginkan. 

Indikator-indikator yang ada akan membantu menentukan kebijakan GNH dan 

melacak kemajuan GNH dari waktu ke waktu. Jadi indikator harus mencerminkan 

semua aspek yang relevan dengan kehidupan yang penting untuk konsep dan 

praktek GNH. Jumlah indikator dan cara indikator-indikator tersebut dipilih 

merupakan bagian dari memberikan tinjauan yang luas terhadap berbagai 

langkah yang diperlukan untuk memilih indikator yang lebih empiris dan sesuai 

dengan kriteria statistik. Konsultasi dengan para pembuat kebijakan dan 

masyarakat, serta diskusi normatif, melengkapi metode ini.
107
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Guna menghitung indeks GNH, data penduduk dikumpulkan ke dalam 

sebuah data yang dapat diuraikan. Diawali dengan mengalikan H dan A, H 

merupakan Headcount dan mencerminkan persentase orang-orang yang belum 

mencapai kecukupan di 6 domain sehingga diidentifikasi sebagai orang-orang 

yang tidak atau belum bahagia, dan A adalah rata-rata proporsi dimensi dari 

orang-orang yang tidak atau belum bahagia karena kekurangan. 

Headcount memiliki rentang nilai dari 0 sampai 1, dengan angka yang 

lebih besar menandakan kekurangan yang lebih besar dan lebih sedikit 

kebahagiaan. Untuk menciptakan indeks GNH yang mencerminkan kebahagiaan 

yang lebih besar, Headcount disesuaikan dengan cara mengurangi dari nilai 1 

untuk mendapatkan GNH.  

GNH = 1 - HA 

Rumus indeks GNH dapat juga biasanya ditulis.  

GNH = HH + (H x A
Suf

) 

HH adalah persentase orang-orang bahagia.  

[HH = (1-H)] 

A
Suf

 adalah persentase dimensi dengan rata-rata orang yang tidak atau 

belum bahagia namun tetap menikmati kecukupan  

[A
Suf

 = 1-A].17 

Cara ini menyajikan hasil yang sama-sama berfokus pada kebahagiaan dan 

kecukupan; fokus lain ada pada presentase dari orang yang tidak atau belum 

bahagia dan kekurangan mereka; keduanya berguna dan akan ditarik menjadi 
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bagian dari analisis. Nilai Indeks GNH adalah sama, tidak peduli dengan 

presentasi yang digunakan.
108

 

Guna memahami dan melihat bagaimana indeks GNH bisa meningkat dari 

waktu ke waktu, dapat diperhatikan persentase orang-orang yang kebahagiannya 

meningkat, sebanding dengan indeks GNH yang meningkat. Sebagai contoh, jika 

persentase orang-orang bahagia meningkat 42% dan kecukupan rata-rata orang 

yang tidak atau belum bahagia sama, artinya tingkat kebahagiaan akan naik. Jika 

persentase orang-orang bahagia meningkat sampai 42%, artinya persentase orang-

orang yang tidak atau belum bahagia menurun sampai 58%, karena beberapa 

orang bahagia dan yang tidak atau belum bahagia bersama-sama ditambahkan 

hingga 100%.
109

 

GNH terbuat dari 33 indikator yang mencakup sembilan unsur. Agar 

sepenuhnya bahagia, enam domain atau lebih harus terpenuhi untuk setiap orang. 

Dari sudut kebijakan dapat dilihat bahwa semua proyek pemerintah dan 

kebijakan-kebijakan yang ada harus bekerja sama untuk memaksimalkan GNH di 

Bhutan. 

a. Sebuah kemajuan pendidikan sekolah, diharapkan dapat membantu anak-anak 

memenuhi wadah kesempatan lain. Wadah tersebut dapat mengajarkan nilai-

nilai dan organisasi dalam lingkup wadah, serta mengajarkan keterampilan-

ketrampilan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan tiap-tiap komponen 

sebagai standar hidup masyarakat di masa depan. 
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b. Kemajuan kesehatan rumah sakit, diharapkan dapat membantu pasien untuk 

belajar bermeditasi, dengan demikian membantu orang menyatu dengan 

budaya dan meningkatkan kesejahteraan secara psikologis. Hal ini dapat 

dilakukan dengan menanam pohon-pohon hijau untuk mengisi ekologi. 

c. Kontribusi jalan untuk standar hidup. Dalam hal ini, masyarakat masih harus 

berbincang tentang bagaimana mereka akan bereaksi dengan kebijaksanaan 

yang akan mempengaruhi jalan yang ada, sehingga mereka dapat menjaga 

vitalitas masyarakat dan budaya secara keseluruhan. 

d. Manajer bisnis dapat mempertimbangkan bagaimana mereka tidak hanya 

memajukan standar kehidupan tetapi juga dapat menawarkan kehidupan bagi  

keluarga karyawan mereka, kesejahteraan psikologis, perawatan ekologi, dan 

mewujudkan pemerintahan yang baik. 

Jadi yang menjadi prioritas utama adalah: 

a. Secara sadar mendukung pencapaian GNH yang sudah ada dan dinilai dari 

erosi perubahan budaya. 

b. Menggabungkan pertanyaan-pertanyaan indeks GNH ke dalam survei yang 

dilakukan lebih teratur untuk memastikan deteksi dini terhadap erosi. 

c. Mempersiapkan materi untuk berbagai usia, wilayah, dan masyarakat Bhutan 

untuk meningkatkan GNH bagi masing-masing individu, lengkap beserta 

dengan contoh-contohnya.
110
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