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MODERNISASI, INDUSTRIALISASI, URBANISASI DAN PEMBANGUNAN 

Pengantar 

Modernisasi dapat diartikan sebagai proses perubahan dari corak kehidupan 
masyarakat yang “tradisional” menjadi “modern”, terutama berkaitan dengan teknologi 
dan organisasi sosial. Teori modernisasi dibangun di atas asumsi dan konsep-konsep 
evolusi bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah (linier), progresif dan 
berlangsung perlahan-lahan, yang membawa masyarakat dari tahapan yang primitif 
kepada keadaan yang lebih maju. 

Tradisionalitas 

Istilah tradisional berasal dari kata Latin “traditum” yang artinya sesuatu yang 
diteruskan atau diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sesuatu yang 
diwariskan dapat berupa: 

1. Sistem nilai, dapat berupa kepercayaan, keyakinan, agama, idea atau gagasan 
2. Cara hidup (oleh Emmile Durkheim disebut sebagai fakta sosial, yakni cara 

berfikir, berperasaan dan bertindak para warga masyarakat yang mengikat). 
3. Teknologi 
4. Lembaga atau pranata sosial 

Suatu masyarakat dapat disebut sebagai masyarakat tradisional apabila hidup dengan 
system nilai, cara berfikir, berperasaan dan bertindak, teknologi dan lembaga atau 
pranata sosial yang diwariskan dan secara turun temurun dipelihara. 

Contoh masyarakat tradisional: masyarakat atau komunitas desa. 

Ciri-ciri tradisional masyarakat perdesaan: 

Masyarakat desa adalah masyarakat yang tinggal pada suatu wilayah dengan batas-
batas tertentu dan di antara para warganya mempunyai hubungan yang lebih erat dan 
mendalam daripada hubungannya dengan orang-orang yang berada di luar batas 
wilayahnya.  William F. Oughburn dan Nimkoff Meyer memberikan definisi bahwa 
desa adalah sebuah organisasi kehidupan sosial yang menyeluruh di dalam suatu 
wilayah dengan batas-batas tertentu (a total organization of social life within a limited 
area). 

Terdapat banyak macam desa, tetapi berikut ini dikemukakan tiga macam desa 
menurut perkembangannya: 

1. Desa swadaya, yaitu desa yang masih bersifat tradisional. Adat istiadat mengikat 
kuat. Mata pencaharian penduduknya semacam dan diorientasikan untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri. Tingkat produktivitasnya rendah dan sarana 
kehidupannya kurang. 

2. Desa swakarya, yaitu desa yang adat istiadatnya sudah mulai mengalami 
perubahan karena pengaruh kebudayan dari luar desa yang telah mulai masuk. 
Lapangan pekerjaan dan mata pencaharian mulai terdiferensiasi dan berkembang 
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dari sektor primer ke sekunder. Produktivitas desa mulai meningkat seiring 
dengan mulai bertambahnya sarana dan prasarana desa. 

3. Desa swasembada, yaitu desa yang telah mengalami kemajuan, ikatan adat istiadat 
tidak kuat lagi, teknologi telah digunakan dalam proses produksi barang dan jasa, 
mata pencaharian masyarakatnya beraneka ragam. Sarana dan prasarana desa 
sudah memadai, bahkan di beberapa desa tidak dapat lagi dibedakan dari sarana 
dan prasarana kota, seperti: jaringan listrik dan telepon, air minum, jalan beraspal, 
angkutan umum, dan sebagainya. 

Meskipun demikian ada beberapa ciri umum masyarakat desa, yaitu: 

1. Isolasi, yakni hubungan yang terbatas dengan orang-orang di luar desa, sebuah 
komunitas desa bisa jadi terpisah hubungannya dengan komunitas desa lain. 
Karena keterbatasan ini menjadikan seorang warga desa sangat mengenal warga 
desa yang lainnya seluruh aspek kepribadiannya, bukan hanya peran dan 
fungsinya dalam masyarakat. 

2. Homogenitas, yakni keseragaman yang relatif mengenai latar belakang etnik, 
keluarga maupun cara hidup di antara para warga desa 

3. Pertanian. Kiranya dapat dikatakan bahwa masyarakat desa identik dengan 
masyarakat pertanian. Tentunya pertanian dalam arti luas, yang menyangkut 
aktivitas bercocok tanam, beternak, memelihara ikan maupun berkebun. Kalaupun 
ada warga desa yang berstatus  sebagai pegawai negara, guru, dokter, petugas 
keamanan, macam-macam tukang, dan sebagainya, tetapi mereka tetap terlibat 
baik langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas pertanian.  

4. Ekonomi subsisten, artinya aktivitas ekonomi masyarakat desa dioerientasikan 
kepada menghasilkan barang-barang dan jasa untuk mencukupi keperluan 
sendiri, tidak diorientasikan kepada ekonomi pasar. 

Sebagai pembanding mengenai ciri-ciri masyarakat desa, berikut ini dikemukakan 
rincian yang dikemukakan oleh Roucek dan Warren: 

1. Masyarakat desa memiliki sifat yang homogen dalam hal mata pencaharian, 
kebudayaan dan tingkah laku 

2. Kehidupan masyarakat desa menekankan anggota keluarga sebagai unit 
ekonomi dan berperan dalam pengambilan keputusan 

3. Faktor geografi sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada, misalnya 
keterkaitan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya 

4. Hubungan sesama warga desa lebih intim dan awet dari pada kota 

Sedangkan Rogers mengemukakan ciri masyarakat desa, sebagai berikut: 

1. Mutual distrust interpersonal relations (rasa ketidakpercayaan timbal balik di antara 
warga desa berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi desa seperti tanah) 

2. Perceived limited group (pandangan untuk maju yang sempit dan terbatas) 
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3. Dependence on hostility towards government authority (ketergantungan dan sekaligus 
curiga terhadap pemerintah atau kepada unsur-unsur pemerintah) 

4. Familiesm (adanya keakraban dan keintiman hubungan sosial di antara orang-
orang yang memiliki hubungan darah) 

5. Lack of innovationess (rasa enggan untuk menciptakan atau menerima ide baru) 

6. Fatalism (pandangan bahwa kegagalan atau keberhasilan lebih banyak ditentukan 
oleh factor eksternal dari pada faktor internal dalam diri warga masyarakat. 
Dalam hal ini Dr. Nasikun mengemukakan tiga macam bentuk fatalisme 
masyarakat perdesaan: 

a) supernaturalism, (keberhasilan atau kegagalan ditentukan oleh sesuatu yang 
bersifat supernatural/ghaib) 

b) situational fatalism (sikap apatis dan pasif terhadap kemungkinan perbaikan 
kehidupan karena kondisi atau situasi kehidupan tertentu, karena orang kecil, 
karena tanah pertaniannya sempit, dan sebagainya) 

c) project negativism (sikap apatis dan pasif terhadap inovasi atau pembaruan 
yang disebabkan oleh kegagalan-kegagalan yang telah dialami dan dihayati di 
masa silam 

7. Limited aspiration (adanya keterbatasan dan ketidakmampuan menyatakan dan 
menyalurkan keinginan-keinginan) 

8. Lack of deferred gratification (ketidakmampuan menunda kesenangan dan 
kenikmatan hidup sekarang, misalnya hasrat menabung atau berinvestasi) 

9. Limited view of this world (pandangan yang terbatas terhadap dunia luar) 

10. Low emphatic (yakni rendahnya ketrampilan “menangkap” peranan orang lain, 
misalnya ketidakmampuan memahami keadaan orang lain). 

Modernitas 

Istilah modern berasal dari kata “modo” yang artinya “yang kini” (just now). Dengan 
demikian masyarakat dinyatakan modern apabila para warganya hidup dengan 
sistem nilai, cara berfikir, berperasaan dan bertindak, teknologi serta organisasi sosial 
yang baru, yang sesuai dengan konstelasi zaman sekarang. Contoh masyarakat 
modern adalah masyarakat kota. 

Ciri-ciri Modern Masyarakat Kota 

Memberikan definisi atau batasan tentang kota tidaklah mudah. Banyak aspek yang 
harus menjadi perhatian dan dapat menjadi dasar penyusunan batasan. Suatu 
masyarakat dinyatakan sebagai kota dapat karena kehidupan sosialnya, dapat karena 
keadaan budayanya, dapat karena kehidupan ekonominya, pemerintahannya, 
ataupun jumlah dan kepadatan penduduknya. 

Prof. Bintarto memberikan batasan bahwa kota merupakan suatu jaringan kehidupan 
sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan 
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diwarnai oleh strata social dan ekonomi yang heterogen dan coraknya yang 
materialistik. 

Kota merupakan fenomena yang unik dan kontradiktif. Di satu sisi kota merupakan 
identifikasi kemajuan, kegembiraan dan daya tarik: sebagai pusat pendidikan, ilmu 
pengetahuan, teknologi,  seni dan hiburan, kesehatan dan pengobatan, dan 
sebagainya. Di sisi yang lain, kota ternyata identik pula dengan perilaku buruk, 
immoralitas dan bahkan kejahatan: hedonisme atau kemewahan hidup, pemuasan diri 
tanpa batas, kepura-puraan dan ketidakjujuran, 

Beberapa ciri umum masyarakat kota dikemukakan sebagai berikut: 

1. Anonimitas. Kebanyakan warga kota hidup dengan menghabiskan waktunya di 
tengah kumpulan manusia yang anonim. David Riesman menyebutnya sebagai 
“the lonely crowd”. Heterogenitas kehidupan kota dengan keanekaragaman 
manusianya dari segi ras, etnisitas, kepercayaan, pekerjaan maupun kelas sosial 
mempertajam anonimitas. Perbedaan kepentingan membuat orang-orang kota 
lebih banyak berhubungan, berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan orang-
orang yang memiliki kepentingan yang sama saja dengan membentuk special 
interested group (kelompok kepentingan khusus) dan tidak berkesempatan 
membentuk hubungan sosial yang bersifat akrab dan personal. 

2. Jarak sosial yang jauh. Secara fisik orang-orang kota berada dalam jarak yang 
dekat dan keramaian, tetapi secara sosial, atau juga psikologikal, mereka saling 
berjauhan, sebagai akibat anonimitas, impersonalitas dan heterogenitas. 

3. Regimentation (keteraturan hidup) kota. Irama dan keteraturan kehidupan kota 
berbeda dengan irama dan keteraturan hidup di perdesaan yang diwarnai oleh 
katidakformalan dan kesantaian, bersifat mekanik alamiah, sangat dipengarahui 
oleh keadaan alam dan cuaca serta jam biologis binatang atau ternak. Keteraturan 
hidup di perkotaan lebih bersifat organik, diatur oleh aturan-aturan legal rasional, 
seperti jam kerja, rambu-rambu dan lampu pengatur lalu-lintas, jadwal kereta api, 
jadwal penerbangan, dan sebagainya. 

4. Keramaian (crowding). Keramaian hidup di kota disebabkan oleh kepadatan, 
kecepatan dan tingginya aktivitas  kehidupan masyarakat kota. 

5. Kepribadian kota. Sorokin, Zimmerman dan Louis Wirth dalam esainya “Urbanism 
as a Way of Life” membuat kesimpulan bahwa kehidupan kota menciptakan 
kepribadian kota, yakni: anomies, materialistis, berorientasi kepentingan, berdikari 
(self sufficiency), impersonal, tergesa-gesa, interaksi sosial tingkat dangkal, 
manipulatif, rakayasa, insekuritas dan disorganisasi pribadi. 

Proses modernisasi 

Menurut Samuel Huntington proses modernisasi mengandung beberapa ciri pokok 
sebagai berikut: 

1. Merupakan proses bertahap, dari tatanan hidup yang primitif-sederhana menuju 
kepada tatanan yang lebih maju dan kompleks 
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2. Merupakan proses homogenisasi. Modernisasi membentuk struktur dan 
kecenderungan yang serupa pada banyak masyarakat. Penyebab utama proses 
homogenisasi ini adalah perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan 
transportasi. Contoh: fenomena coca colonization, Mc world serta californiazation. 

3. Terwujud dalam bentuk lahirnya sebagai: Amerikanisasi dan Eropanisasi 

4. Merupakan proses yang tidak bergerak mundur, tidak dapat dihindrkan dan tidak 
dapat dihentikan 

5. Merupakan proses progresif (ke arah kemajuan), meskipun tidak dapat dihindari 
adanya dampak (samping). 

6. Merupakan proses evolusioner, bukan revolusioner dan radikal; hanya waktu dan 
sejarah yang dapat mencatat seluruh proses, hasil maupun akibat-akibat serta 
dampaknya 

Alex Inkeles dan David Smith mengemukakan ciri-ciri individu modern, sebagai 
berikut: 

1. Memiliki alam pikiran (state of mind) yang terbuka terhadap pengalaman baru 
2. Memiliki kesanggupan membentuk dan menghargai opini 
3. Berorientasi ke depan 
4. Melakukan perencanaan 
5. Percaya terhadap ilmu pengetahuan 
6. Memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu dapat diperhitungkan 
7. Menghargai orang lain karena prestasinya 
8. Memiliki perhatian terhadap persoalan politik masyarakat 
9. Mengejar fakta dan informasi  

Modernisasi bukan westernisasi 

Bahwa modernisasi itu identik dengan westernisasi memang pandangan yang tidak 
mudah dihindarkan. Hal ini karena sejarah modernisasi memang sejarah masyarakat 
Barat, dalam hal ini Eropa Barat dan Amerika Utara. Tema-tema yang menunjukkan 
ciri-ciri orang modern seperti yang diungkapkan oleh Inkeles dan Smith memang 
lebih banyak dimiliki oleh orang Barat, sehingga menjadi modern memang identik 
dengan menjadi seperti orang Barat. Namun demikianmodernisasi dan westernisasi 
tetap dapat dibedakan karena memang berbeda. Seperti tersebut di depan bahwa 
tekanan proses modernisasi adalah pada teknologi dan organisasi sosial atau tata 
kerja. Dr. Nurcholish Madjid menyebutnya sebagai semacam proses rasionalisasi, 
yakni perubahan tata kerja lama yang tidak rasional diganti dengan tata kerja baru 
yang rasional. 

Sedangkan westernisasi adalah menjadi seperti orang Barat secara total, tanpa reserve, 
mulai dari pandangan hidup (ateisme, sekularisme, feminisme, humanisme, dan 
sebagainya) sampai dengan gaya hidupnya (seks bebas dan hidup bersama tanpa 
menikah (cohabitation), model pakaian yang tidak menutup atau bahkan menonjolkan 
aurat, NAPZA, gang, dan sebagainya). 
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Syarat berlangsungnya modernisasi 

Modernisasi dalam masyarakat dapat berlangsung apabila memenuhi beberapa syarat 
sebagai berikut: 

1. Terlembagakannya cara berfikir ilmiah di kalangan masyarakat, terutama di 
kalangan the rulling class 

2. Birokrasi pemerintahan yang rasional, efektif dan efiesien, bukan birokratisme 
3. Tersedianya sistem informasi yang baik: cepat dan akurat 
4. Iklim yang favorable terhadap modernisasi, hal ini terutama dengan hal-hal yang 

menyangkut nilai atau sistem keyakinan 
5. Tingkat organisasi sosial yang tinggi 
6. Pelaksanaan social planning yang terbebas dari pengaruh atau kepentingan (vested 

interested) suatu golongan. Untuk hal ini diperlukan sentralisasi wewenang 
berkaitan dengan social planning.  

Gejala Modernisasi Masyarakat Indonesia dalam Berbagai Bidang 

1. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Modernisasi di bidang kehidupan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terutama 
menyangkut dua hal, yakni penemuan baru dan pembaruan. Oleh karena itu, 
modernisasi di bidang IPTEK tidak dapat lepas dari perhatian yang besar terhadap 
dunia pendidikan, penelitian dan pengembangan. Kegiatan pendidikan, penelitian 
dan pengembangan akan mendorong ditemukannya ide-ide dan alat-alat baru yang 
dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat untuk melengkapi atau mengganti 
yang lama. 

2. Bidang Kehidupan politik dan ideologi 

Tema modernisasi di bidang politik dan ideologi adalah demokratisasi dan ideologi 
terbuka. Demokratisasi merupakan proses ke arah terbukanya kesempatan bagi 
seluruh warga masyarakat dari segala lapisan dan golongan untuk berperan serta 
dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 

Sedangkan ideologi terbuka merujuk kepada pandangan hidup yang tidak terbatasi 
atau terkotak-kotak oleh sektarianisme, primordialisme, aliran, ras, etnisitas atau 
kesukubangsaan, kedaerahan, agama ataupun aliran. 

Menurut Huntington, proses demokratisasi dan keterbukaan memerlukan beberapa 
prakondisi, yaitu: 

a. kemakmuran ekonomi dan pemerataan kekayaan; ada hubungan yang positif 
antara pembangunan dan pemerataan ekonomi dengan demokratisasi, artinya 
semakin maju tingkat ekonomi suatu masyarakat semakin besar peluangnya untuk 
menumbuhkan dan menegakkan tatanan kehidupan politik yang demokratis dan 
terbuka. Kemakmuran ekonomi akan memungkinkan tumbuhnya tingkat melek-
huruf, pendidikan dan media massa yang sangat mendorong tumbuhnya 
demokrasi. 
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b. Terdapatnya kelas menengah yang otonom dalam struktur sosial masyarakat. 
Mereka terdiri atas para kaum intelektual, pengusaha, profesional, tokoh agama 
atau etnis) yang berfungsi dalam pengendalian (kontrol) terhadap kekuasaan dan 
membangun prasarana dasar untuk tumbuhnya pranata politik yang demokratik. 
Apabila tidak terdapat kelas menengah tang otonomi masyarakat cenderung 
didominasi oleh suatu model kekuasaan  yang sentralistik, seperti monarkhi, 
absolutisme, korporatik ataupun birokratik otoritarian. 

c. Lingkungan internasional; secara ringkas Huntington menyatakan bahwa 
demokrasi lebih merupakan hasil dari difusi dari pada sebagai akibat 
pembangunan, sehingga suatu masyarakat menjadi lebih demokratis ketika 
memiliki lingkungan pergaulan internasional yang luas 

d. Konteks budaya masyarakat yang bersifat egaliter. Konteks budaya feodal dan 
patrimonial ternyata menghambat demokratisasi. 

3. Bidang Kehidupan Ekonomi 

Tema modernisasi di bidang kehidupan ekonomi adalah efisiensi dan produktivitas. 
Masalah yang banyak melanda di berbagai masyarakat berkembang adalah inefisiensi 
dan rendahnya produktivitas. Inefisiensi disebabkan oleh ekonomi biaya tinggi (high-
cost economy) di hampir semua bidang kehidupan. Sumber-sumber ekonomi biaya 
tinggi itu antara lain: 

a. birokratisme pemerintah 
b. pungutan-pungutan yang tidak berhubungan dengan produktivitas 
c. proteksi dan subsidi 
d. berbagai praktek bussiness atau economic criminality (white collar crime), 

seperti: nepotisme, kolusi dan korupsi (NKK). 

Sedangkan produktivitas yang rendah disebabkan oleh teknik dan organisasi 
produksi yang usang. Oleh karenanya peningkatan produktivitas dilakukan dengan 
memperbarui teknologi, baik teknologi mekanik (mesin-mesin produksi), teknologi 
kimia (penggunaan obat-obatan dan zat kimia) dan teknologi sosial (tata kerja yang 
lebih teratur dan organik). 

4. Bidang kehidupan agama dan kepercayaan  

Suatu proses yang tidak terhindarkan dan meresahkan para tokoh dan kalangan 
agamawan dalam proses modernisasi di bidang kehidupan beragama dan 
kepercayaan adalah sekularisasi. Kata sekularisasi berasal dari kata “saeculum” yang 
artinya “dunia dalam konteks waktu”, yaitu “sekarang”. (Dunia dalam konteks ruang 
dalam kata Latin adalah “mundus”).  Lawannya “saeculum” adalah “eternum” yang 
artinya “keabadian”. Dari kata “saeculum” tersebut terbentuklah istilah “sekularisasi” 
dan “sekularisme”. Di Indonesia idea tentang “sekularisasi” diperkenalkan oleh seorang 
tokoh pembaruan pemikirian Islam, yakni Nurcholish Madjid pada tahuan 1970-an. 
Bagi Nurcholish Madjid, sekularisasi tidak sama dengan sekularisme. Sekularisasi 
adalah proses dan sekularismeadalah faham. Sekularisasi merupakan proses menuju 
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kepada kehidupan beragama yang rasional, yakni proses pembebasan diri dari 
belenggu takhayul (superstition) atau memberikan wewenang kepada ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam membina dan menyelesaikan urusan-urusan 
duniawi. Di dalamnya tercakup sikap objektif dalam menelaah hukum-hukum yang 
menguasai dunia dan alam pada umumnya. Sedangkan sekularisme merupakan 
faham keduniawian, yakni suatu faham yang mengesampingkan agama. Ada dua 
macam sekularisme, yakni: (1) sekularisme moderat dan (2) sekularisme mutlak. 

Sekularisme moderat merupakan pandangan yang mengakui keberadaan Tuhan 
untuk urusan-urusan yang berhubungan dengan kehidupan abadi (eternum) saja, 
sedangkan untuk urusan dunia adalah mutlak urusan manusia. Sedangkan 
sekularisme mutlak merupakan faham yang tidak mengakui adanya Tuhan, 
puncaknya adalah atheisme. 

Namun demikian kenyataannya tidak dapat dihindarkan pengertian sekularisasi 
sebagai proses menuju atau penerapan faham sekularisme dalam kehidupan 
masyarakat. Di sinilah timbulnya perbedaan pendapat dan kontroversi tentang 
sekularisasi. Untuk menghindari kontrovesi demikian ini, Dr. Kuntowijoyo 
menggunakan istilah objektivikasi untuk fenomena kehidupan beragama yang lebih 
rasional. 

Modernisasi Masyarakat sebagai Proses Industrialisasi dan Urbanisasi 

1. Modernisasi sebagai proses industrialisasi 

Apabila melihat sejarah Eropa, maka modernisasi tidak lepas dari proses 
industrialisasi. Kesejahteraan ekonomi dan kestabilan politik di Eropa tercapai setelah 
terjadinya revolusi industri yang diawali oleh masa pencerahan (renaisance) dan 
penemuan-penemuan baru. 

Berdasarkan ini dapat dinyatakan bahwa awal modernisasi adalah industrialisasi, 
yakni berubahnya kehidupan dari “agraris-tradisional” menjadi “industri-modern”. 
Talcott Parson menjelaskan proses perubahan itu dalam teori variabel pola (pattern 
variables) sebagai berikut:  

a. Perubahan dari affectivity kepada affective neutrality 
b. Perubahan dari particulatism ke universalism 
c. Perubahan dari collective orientation kepada self-orientation 
d. Perubahan dari ascription kepada achievement 
e. Perubahan dari functionally difussed kepada functionaly specivied 

2. Modernisasi sebagai proses urbanisasi 

Masyarakat modern juga identik dengan masyarakat kota, maka modernisasi identik 
dengan urbanisasi.  Dalam proses urbanisasi dikenal adanya tiga macam proses, 
yakni: 

1. Centripetal process; the flow of people from country sides to the urban area 
accompanied with the change in behavior.  
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Dalam proses ini terjadi aliran penduduk dari wilayah desa atau kota satelit 
menuju ke wilayah pusat kota yang diikuti oleh perubahan pola perilaku desa-
tradisional dengan perilaku kota-modern. 

Sebab-sebab aliran penduduk dari desa ke kota ini dapat digolongkan menjadi 
dua macam, yakni: (1) push factors (faktor pendorong), dan (2) pull factors 
(faktor penarik). Faktor-faktor pendorong meliputi kondisi desa yang 
menjadikan orang tidak mau lagi tinggal di desa, seperti: minimnya lapangan 
kerja, kekakangan adat, kurangnya variasi hidup, sempitnya kesempatan 
menambah pengetahuan, kurangnya sarana rekreasi ataupun sempitnya 
kesempatan mengembangkan keahlian dan ketrampilan. Sedangkan faktor 
penarik meliputi kondisi kota yang menjadikan orang-orang tertarik untuk 
tinggal menetap di kota, seperti: kesempatan kerja yang lebih luas, luasnya 
kesempatan mengembangkan ketrampilan dan keahlian, kesempatan dan 
fasilitas pendidikan yang lebih memadai, kelebihan modal, variasi hidup, 
banyaknya tempat hiburan, kebebasan hidup di kota dan anggapan bahwa 
kota memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi daripada desa. 

2. Centrifugal process; urban extention in terms of physical, economic, technology and 
culture. Dalam proses ini yang terjadi adalah meluasnya pengaruh kehidupan 
kota ke wilayah-wilayah pinggiran kota, dapat berupa perluasan fisik kota 
yang diikuti oleh perubahan kehidupan ekonomi, penggunaan teknologi 
maupun perubahan kebudayaan. 

3. Vertical process: social, economic, culture, and behavior. Dalam proses ini yang 
terjadi adalah perubahan situasi atau iklim desa (rural sphere) menjadi kota 
(urban sphere), baik secara sosial, ekonomi, kebudayaan dan perilaku. Keadaan 
ini dapat terjadi antara lain oleh sebab-sebab: 

a. daerah itu menjadi pusat pemerintahan 
b. letaknya strategis untuk perdagangan 
c. tumbuhnya industri 

Masalah-masalah yang timbul akibat urbanisasi 

Bertambahnya tingkat persaingan hidup di kota akibat urbanisasi, misalnya untuk 
memperoleh sumber-sumber ekonomi dapat menimbulkan persoalan yang pelik, 
seperti berbagai macam konflik, tuna karya, kejahatan yang terorganisir (organized 
crime) maupun yang tidak terorganisir, perkampungan kumuh (slums), gelandangan, 
tuna susila, maupun rendahnya tingkat kesehatan, dan sebagainya. 

Sedangkan bagi desa, urbanisasi menyebabkan terbatasnya jumlah penduduk usia 
produktif yang berakibat terhambatnya perkembangan desa. Di samping itu para 
urbanit yang pulang ke desa sering membawa pengaruh kehidupan kota (urbanisme) 
yang tidak selalu sesuai dengan kebudayaan orang desa. 
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PEMBANGUNAN 

Pembangunan merupakan perubahan sosial dengan ciri-ciri sebagai berikut. 

1. Merupakan perubahan untuk mewujudkan suatu kondisi kehidupan yang 
lebih baik dari yang sekarang  

2. Meliputi seluruh aspek kehidupan: fisik, sosial, ekonomi, politik maupun 
kebudayaan  

3. Kuantitatif dan kualitatif  
4. Secara sadar dilakukan  
5. Menggunakan perencanaan (social planning) 
6. Menghasilkan perubahan sosial dan kebudayaan  
7. Dalam prosesnya memerlukan perubahan sosial dan kebudayaan  
8. Bermuara pada kondisi ideal (maka pembangunan merupakan proses yang 

tidak pernah selesai)  

KONSEP TENTANG NEGARA BERKEMBANG 

1. Dulu pernah disebut “backward nations” dengan ciri: 
� Kemelaratan kronis  
� Kemelaratan tersebut bukan karena tiadanya SDA, tetapi teknik produksi yg 

usang  
2. Istilah tersebut dinilai merendahkan dan tidak menghargai martabat bangsa-

bangsa yang dimaksud, kemudian disebut “underdeveloped” atau “lower 
developed countries” (LDC), yg  dihadapkan dng developed atau more developed 
countries (MDC) 

3. Istilah diperbarui menjadi ”developing countries”= negara-negara sedang 
berkembang  

4. Dalam Konferensi Asia Afrika (Bandung, 1955), sebutan tersebut diubah menjadi 
“Negara- negara Selatan”. Di lain pihak adalah Negara-negara Utara. Latar 
belakang istilah ini adalah bahwa kenyataan sebagian besar negara-negara yang 
dimaksud berada di belahan bumi selatan, walaupun tidak semuanya. Australia 
meskipun berada di belahan bumi selatan, tetapi tidak termasuk kelompok negara-
negara ini. 

5. Sebutan yang lain: DUNIA KETIGA. Sisi lain: DUNIA PERTAMA dan KEDUA. 
Dunia pertama adalah negara-negara maju, sedangkan dunia kedua adalah 
negara-negara sosialis di Eropa Timur. 

PERMASALAHAN DI NEGARA BERKEMBANG 

1. Tingkat kehidupan yang rendah 
2. Produktivitas yang rendah 
3. Pertumbuhan penduduk dan angka ketergantungan (Dependency Ratio) yang 

tinggi 
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Ketiga permasalahan ini melahirkan kemiskinan dan saudara kembarnya 
keterbelakangan, dan membentuk lingkaran setan yang tidak ada ujung pangkalnya. 
Sehingga, permasalahan utama pembangunan negara-negara berkembang adalah 
bagaimana mengeluarkan orang dari lingkaran ini.  

Garis Kemiskinan  

Tentang garis kemiskinan Prof. Sayogya, menggunakan ukuran tingkat konsumsi 
yang ekuivalen dengan 240 kg beras/kapita/tahun di desa, atau 360 kg 
beras/kapita/tahun di kota. Atau dapat juga menggunakan Kebutuhan Fisik 
Minimum (KFM) yang ukurannya adalah kemampuan suatu keluarga memenuhi 
sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako). Wujud real KFM adalah ditetapkannya 
Upah Minimum Propinsi (UMP) yang sebelumnya disebut sebagai UMR (Upah 
Minimum Regional).  

2. Kemiskinan Relatif 

Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan akibat adanya perbandingan kelas-kelas 
pendapatan. Pengertian kemiskinan relatif menurut BPS (2008) adalah “suatu kondisi 
miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh 
lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan”. 

3. Kemiskinan subjektif 

Dalam pengertian kemiskinan subyektif, setiap orang mendasarkan pemikirannya 
sendiri dengan menyatakan bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi secara cukup 
walaupun secara absolut atau relatif sebenarnya orang itu tidak tergolong miskin. 

4. Kemiskinan natural 

Kemiskinan natural merupakan kemiskinan yang bersumber atau disebabkan oleh 
karenanya minimnya sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. 

5. Kemiskinan cultural  

Kemiskinan yang disebabkan oleh sikap hidup masyarakat yang diwarnai oleh The 
culture of Poverty (kebudayaan kemiskinan). Pengertian budaya miskin (cultur of 
poverty) yang dikemukakan Oscar Lewis digunakanberbagai pihak sebagai rujukan 
untuk merumuskan pengertian kemiskinan cultural, termasuk oleh BPS. Menurut BPS 
(2008), ”kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor- faktor adat dan budaya suatu daerah 
tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan”, seperti: 

1) sikap malas dan rendahnya etos kerja serta sikap pasrah menerima nasib  
2) mengutamakan status dari pada fungsi dan prestasi  
3) mentalitas meremehkan mutu  
4) sikap tidak disiplin dan tidak menghargai waktu  
5) sikap tidak jujur  
6) hidup bermewah-mewah (hedonis) dan boros; ketidakmampuan menunda 

kesenangan (affectivity)  
7) tiadanya sikap percaya diri (mentalitas bangsa terjajah)  
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8) prasangka buruk terhadap perubahan dan pembangunan  

6. Kemiskinan struktural 

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai disebabkan oleh kondisi 
struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan, bukan oleh sebab-sebab 
atau  faktor-faktor yang alami atau faktor-faktor pribadi dari orang miskin itu sendiri, 
melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tidak adil. Tatanan yang tidak adil ini 
menyebabkan banyak masyarakat gagal untuk mengakses sumber-sumber yang 
dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya maupun untuk meningkatkan kualitas 
kehidupannya. 

Faktor-faktor tersebut utamanya ditengarai berasal dari pemerintah dan struktur-
struktur kekuasaan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Faktor-faktor 
penyebabdalam pengertian kemiskinan struktural antara lain kebijakan sosial yang 
tidak berpihak kepada masyarakat, penguasaan sumberdaya secara berlebihan oleh 
pemerintah, pembangunan yang tidak dialokasikan secara adil dan terbatasnya 
kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berperan sebagai subjek dalam 
pembangunan.  Misalnya persoalan, mengapa seseorang menjadi penganggur. Sama 
sekali tidak disebabkan oleh sebab-sebab atau faktor-faktor yang bersifat individual, 
melainkan: 

1) Perubahan teknologi (mesin-mesin baru) 
2) Perubahan cara kerja (efisiensi) 
3) Pekerjaan dilakukan di tempat/negara lain (globalisasi) 
4) Perubahan politik (kebijakan pemerintah) 
5) Perubahan budaya (dibutuhkan produk yang berbeda)  
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MANUSIA SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN 

PENDAHULUAN 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terencana terhadap kondisi 
sosial budaya dan lingkungan. Pembangunan diterapkan guna menjangkau 
keseimbangan pengetahuan yang ada pada seluruh anggota masyarakat yang hidup 
dalam satu lingkungan hidup yang sama, sehinggadengan demikian dapat tercipta 
suatu pengetahuan yang sama atau mirip terhadap masing-masingnya dan juga 
terhadap lingkungan hidupnya. 

Perbedaan kebudayaan dan peradaban yang ada di masyarakat manusia pada 
dasarnya menyebabkan perbedaan pemahaman terhadap lingkungan. Pada 
masyarakat yang mempunyai peradaban lebih tinggi, kemungkinan mendominasi 
terhadap masyarakat lainnya akan terjadi dan juga pendominasian terhadap 
pengelolaan lingkungan yang dapat berakibat pada termarjinalisasinya kelompok-
kelompok manusia lainnya dengan peradaban yang berbeda. 

Untuk itu, pembangunan diarahkan pada segi kemanusiaan itu sendiri sebagai salah 
satu model pembangunan yang berkelanjutan yaitu keberlanjutan pada kualitas 
manusia (human sustainability). Pembangunan terhadap pengetahuan pada diri 
manusia dikenal dengan peningkatan kualitas hidup, yang tidak hanya menyangkut 
segi-segi fisik dari manusia itu seperti kesehatan (termasuk berat dan tinggi badan), 
pendidikan, tetapi juga segi moral agama. 

Peningkatan kualitas hidup manusia merupakan suatu rangkaian proses 
pembangunan dalam rangka keseimbangan antar anggota masyarakat itu sendiri 
dalam memandang lingkungan hidupnya sebagai wadah dalam kehidupan 
bermasyarakat secara lebih luas. Dengan peningkatan kualitas manusia yang 
berwawasan lingkungan, maka pembangunan yang diterapkan pada kelompok 
masyarakat akan mempunyai atau bernuansa adaptif. 

Kualitas manusia dalam artian ini, menyangkut masalah etika yang mendasar yang 
terdapat pada kebudayaan manusia itusendiri. Kedudukan etika dalam kebudayaan 
menjadi modal penting dalam pengembangan wawasan pembangunan berkelanjutan. 
Bila kita mendengar kata etika berarti termasuk didalamnya suatu tatanan tentang 
cara-cara berbuat baik, atau sekelompok perbuatan-perbuatan baik yang terselimuti 
atau diselimuti oleh perasaan-perasaan keagamaan. Etika merupakan pemikiran 
manusia yang tercakup dalam sebuah perangkat penilaian manusia dalam 
menghadapi lingkungannya, dan etika di dalam kajian filsafat merupakan cabang dari 
aksiologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari hakekat nilai. Etika secara 
aksiologi adalah bagian atau salah satu sisi dari oposisi binari yang ada dalam 
pemikiran manusia. Merupakan penjelasan-penjelasan dalam filsafat yang 
membicarakan masalah predikat “betul” (right) dan “salah”(wrong) dalam arti 
“susila”(moral) dan “tidak susila” (immoral). Predikat-predikat tersebut tidak 
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mempunyai makna apapun bila tidak terwujud dalam tindakan manusia di alam 
empiris. Predikat-predikat tersebut pada bentuk kualitasnya akan mengacu pada satu 
sisi dari binari yang saling beroposisi, yaitu pada sisi “baik” atau susila. Bila seseorang 
mengantarkan simbol pada bentuk atribut yang sesuai dengan pendapat dan aturan 
umum maka dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut ber”susila” atau “baik” atau 
“etis”. Sehingga dengan demikian pada sisi binari “baik” atau “susila” adalah etika. 
Orang yang tidak sesuai dengan kebiasaan umum komunitinya maka dikatakan 
sebagai tidak baik, atau tidak susila atau tidak etis dan dianggap melanggar etika. 

Dalam satu sisi etika berarti perangkat aturan tentang caracara hidup yang baik dan 
bersusila sedangkan sisi lainnya mengacu pada satu bentuk tindakan dan satu aturan 
tentang susila. Sehingga bila berbicara etika maka tergambar suatu tata cara 
berpenghidupan yang sesuai dengan komuniti,tidak melanggar ketentuan dalam 
komuniti. Seperti misalnya, etika berbisnis, etika berpolitik dan bahkan etika 
beragama yang kesemuanya mengandung keseimbangan antara dua oposisi yang 
binari. Keterkaitan etika dengan keagamaan dan atau keyakinan sangatlah kuat 
sehingga agama juga menjadi acuan dalam pemilihan etika. 

Etika pada dasarnya tergantung pada ruang dan waktu. Pada masa pra industri cara-
cara protestan aliran Calvin merupakan aktivitas sekelompok orang yang menentang 
dominasi gereja Katholik dalam pemerintahan. Kemudian pada masa industri cara-
cara ini dianggap sebagai suatu etika (etika Protestan) sehingga memunculkan prinsip 
kapitalis (Weber). Hal ini bersumber pada etika protestan yang menyatakan bahwa 
orang yang bisa masuk surga adalah orang yang terpilih, dan untuk menjadi orang 
yang terpilih maka ia harus bekerja. Dari sini tampak bahwa ketika cara-cara protestan 
tersebut dibuat pada masa pemerintahan keuskupan maka itu merupakan cara-cara 
yang deviant yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dan bisa 
mengakibatkan ketidak seimbangan. 

Akan tetapi ketika cara tersebut berada pada masa industri dimana diharapkan 
individu melakukan kegiatan bekerja untuk menghasilkan maka cara ini menjadi 
suatu etika. Isi dari etika pada dasarnya akan berbeda antara satu komuniti dengan 
komuniti lainnya, dan ini sangat ditentukan bentuk dan nilainya oleh lingkungan 
yang berada di sekeliling manusia. 

Sehingga dengan demikian isi etika akan dipengaruhi oleh adanya persepsi manusia 
terhadap lingkungannya dan menjadi bagian dalam sistem persepsi yang ada yang 
merupakan simbol-simbol penyaringan dari pra tindakan untuk menjadi sebuah 
tindakan. Dengan demikian, etika ini akan terwujud pada tindakan yang 
termanifestasikan di suasana dan pranata tertentu dari komuniti sebagai suatu 
tindakan yang beretika. Dalam pranata sosial komuniti akan terdapat di dalamnya 
peran dan status dari masing-masing individunya yang terlibat interaksi di dalamnya 
dan pengaturan struktur sosial dalampranata ini mengandung juga sistem etika. 
Dengan kata lain, tindakan individu terwujud dan mempunyai arti bagi individu 
lainnya dalam sebuah rangkaian peran sesuai dengan status yang disandangnya pada 
pranata sosial tertentu. 
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Aspek Sosial Dalam Lingkungan Hidup 

Tiap-tiap kelompok manusia mempunyai cara dan pola hidup yang bervariasi, yang 
diciptakan oleh mereka masing-masing secara khas, sesuai dengan situasi dan kondisi 
masing-masing kelompok. Manusia tidak henti-hentinya menyederhanakan, 
mengorganisir dan menjeneralisir gambaran atau cara hidupnya terhadap alam 
sekitarnya. Terus menerus mereka mencoba memberikan arti dan makna pada 
lingkungannya, dimana makna tersebut akhirnya merupakan karakteristik dari suatu 
kebudayaan, yang membedakan dengan kebudayaan lainnya. 

Setiap masyarakat (yang merupakan wadah dari suatu kebudayaan), merupakan 
suatu sistem yang bersifat centripetal, yakni suatu sistem yang menarik perilaku dari 
semua orang atau anggotanya ke arah suatu ‘inti’ dan sistem yang bersangkutan,yakni 
basic norm setiap sikap yang melepaskan dari tarikan tersebut sebagai “out of control” 
atau menyimpang (ketidakpatuhan/non-conformity terhadap norma sosial). 

Idealnya norma adalah merupakan patokan perilaku darisemua anggota masyarakat, 
yang mengatur interaksi antar individu. Lebih lanjut, norma berisi dua (2) komponen 
penting. Yaitu (1) kesepakatan antara sekelompok anggota masyarakat tentang 
tingkah laku yang harus dijalankan atau tidak boleh dijalankan, dan (2) mekanisme 
pelaksanaan kesepakatan tersebut (Scotts, 1970). Untuk itu jelaslah bahwa 
melemahnya daya “centripetal” dan suatu system sosial terletak pada: apakah 
kesepakatan tersebut masih tetap dipertahankan atau telah terjadi suatu perubahan 
keadaan dan kondisi sehingga masyarakat menganggap diperlukan suatu 
kesepakatan baru. 

Mengapa terjadi suatu kesepakatan tentang aturan-aturan (norma) yang mengikat? 
Pada dasarnya yang memberi pengesahan (legitimasi) terhadap norma-norma tersebut 
adalahnilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai mempunyai standar kultural 
yang menunjukkan tujuan yang diinginkan oleh suatu pranata sosial. Disamping itu 
Smelter menekankan bahwa nilai (value) juga memberikan arti dan pengesahan 
terhadap tata sosial dan perilaku sosial (Smelter, 1967: 151). 

Apabila kita definisikan seluruh kehidupan manusia sebagai suatu sistem sosial, maka 
dapat juga diinterpretasikan bahwa pembangunan merupakan suatu proses 
perubahan system sosial yaitu suatu proses pembentukan ‘nilai baru’ ke dalam diri 
individu-individu atau kelompok-kelompok yang akan merubah sistem sosial lama, 
menjadi sistem sosial baru sesuai dengan tuntutan jaman. 

Menyinggung soal nilai berarti kita berhadapan dengan persoalan yang abstrak dan 
tidak bersifat mutlak, melainkan selalu bersifat relatif, sesuai dengan lingkungan 
setempat. Memperhatikan wacana diatas, kita bisa melihat bahwa kedudukan nilai 
(value) di dalam masyarakat lebih sentral dibandingkan dengan norma (norm). Semua 
norma dari berbagai tingkatan mencerminkan ‘nilai’ yang hidup di dalam suatu 
komuniti. Sistem nilai merupakan aspek kebudayaan yang sangat abstrak sifatnya bila 
kita ingin melihat suatu ‘nilai’ kita perlu melihat melalui norma-norma yang berlaku 
dalam system tersebut, karena norma merupakan pencerminan konkretisasi dari nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti tidak ada ukuran yang mutlak 
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mengenai nilai, tetapi hal ini dapat dilihat melalui suatu proses; bagaimana gejalanya 
dan mengapa berubah, kemudian dilihat dari faktor-faktor umum yang 
mempengaruhi proses tersebut. Proses pembentukan nilainilai inilah yang akan 
mengungkapkan daya gerak dinamika proses itu, dimana nilai-nilai lama luluh dan 
digantikan oleh nilai-nilai baru. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-
norma yang berlaku tidak akan sampai menceraiberaikan masyarakat tersebut jika 
masyarakat tersebut memiliki orientasi nilai yang seragam. 

Perubahan nilai biasanya akan terjadi bilamana terdapat desakan (internal dan 
eksternal) di dalam ruang sistem social yang menyebabkan terjadinya pergeseran 
dalam nilai yang dianut. Seperti yang telah diutarakan di atas, bahwa nilai merupakan 
standar budaya, maka dalam hal ini menurut Parsons, ‘nilai’ adalah suatu elemen dan 
sistem simbol bersama yang dibuat sebagai suatu standar untuk pemilihan-pemilihan 
alternatif dari suatu orientasi yang intrinsik merupakan pembuka suatu situasi 
(Parsons, 1951: 36). Hal ini menyangkut orientasi norma dan peranan serta nilai-nilai 
dalam membentuk atau menentukan tindakan, dimana semua nilai-nilai terlihat 
dalam apa yang disebut suatu peralihan sosial. 

Antara sistem budaya dan sistem sosial terdapat hubungan timbal balik dan saling 
mempengaruhi. Dapat diartikan bahwa antara kedua sistem tersebut mempunyai 
bobot yang sama. Sebab dalam hubungan semacam ini, kombinasi dari beberapa 
faktor itu akan saling mempengaruhi melalui proses umpan balik (Poloma, 1979: 115). 
Selanjutnya antara kedua sistem ini terdapat suatu hubungan sibernetika, artinya 
bahwa semuanya berada dalam suatu rangkaian atas-bawah yang urutannya seperti 
tersebut di atas, dimana satu dengan lainnya saling mempengaruhi secara timbal 
balik. Sistem ide-ide yang terwujud dalam simbol-simbol, dapat dikategorikan ke 
dalam sistem budaya, sementara itu, tindakan-tindakan sosial dan hubungan-
hubungan sosial dapat dimasukkan kedalam sistem Sosial.  

Sistem budaya mempunyai informasi tetapi tanpa energi, sedangkan sistem sosial 
mempunyai energi tanpa informasi (Skidmore, 1979: 256-169). Kedua sistem ini saling 
bekerjasama dan saling mempengaruhi satu sama lainnya, dalam hubungan kedua 
sistem ini menganut pola sibernetika. Sistem budaya ‘mempengaruhi dan mengatur 
sistem sosial dengan informasi, sebaliknya sistem sosial melaksanakan pola interaksi 
dengan energi yang dimilikinya tersebut. Biarpun begitu, sistem sosial dengan energi 
yang ia miliki dapat pula mengubah sistem budaya. Melalui sibernetika dapat lebih 
baik menjelaskan tentang pengawasan dalam masyarakat, melihat apa yang 
mempengaruhi apa melalui pengenalan atas kombinasi faktor-faktor yang 
bekerjasama melalui proses umpan balik dan dapat membantu membahas 
kemungkinan-kemungkinan baru yang berhubungan dengan stabilitas dan perubahan 
dalam sistem. 

Jika analisis mengenai sibernetika di atas diterapkan pada suatu kelompok 
masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi dan masyarakat tersebut 
memberikan energy yang mendukung berlangsungnya sistem budaya. Sebaliknya 
sistem budaya mengawasi sistem-sistem di bawahnya termasuk sistem ekonomi. Jika 
arus pengawasan dan energi ini berlangsung secara seimbang, maka keseimbangan 
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seluruhsistem akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika faktor energi tidak lagi 
mendukung sistem budaya, maka arus pengawasannya pun tidak akan berjalan 
sebagaimana seharusnya, terjadilah pergeseran atau perubahan dari sistem ini secara 
keseluruhan. 

Ungkapan di atas tidak dimaksudkan sebagai mereifikasikan sistem budaya, sebab 
dalam kenyataannya satu sistem budaya tidak berada dalam suatu kehampaan, 
melainkan hanya bisa hidup bila ada sekelompok orang yang mendukungnya. Hal ini 
berarti, bila kita menggunakan pemikiran dari Parsons, bahwa satu sistem budaya 
tidak mungkin bisa hidup tanpa system sosial yang mendukungnya dan sebaliknya. 
Sedangkan dalam hal ini, sistem sosial melihatnya dari pendekatan yang obyektif 
(dianggap) yang menekankan pada faktor-faktor nyata yang ada, seperti faktor 
pendapatan, penggunaan lahan berikut hasil yang diperolehnya dari lahan tersebut, 
kebutuhan pokok, variasi dalam mencari nafkah dimana semuanya ini adalah 
indikator yang mendukung suatu konsep kehidupan. Keadaan inilah yang akan dapat 
mempengaruhi terwujudnya perbedaan dan tingkah laku atau kelompok yang 
dilihatnya dan hubungan sistem budaya dengan sistem sosial. 

Kebudayaan merupakan suatu bentuk kata benda dari system budaya yang disini 
dimaksudkan adalah pengetahuan, nilai, norma dan aturan yang dipakai untuk 
memahami dan menginterpretasikan lingkungan hidup, dan dipakai untuk 
mendorong terwujudnya kelakuan. Perwujudan kelakuan manusia sebagai hasil 
pemahaman dan penginterpretasian manusia terhadap lingkungan hidupnya terdapat 
dalam sistem sosial yang mengatur tingkah laku masyarakatnya dalam bentuk-bentuk 
pranata sosial. Pranata sosial ini diartikansebagai suatu sistem antar hubungan norma-
norma dan peranan-peranan yang diadakan dan dibakukan guna pemenuhan 
kebutuhan yang dianggap penting masyarakat (Suparlan, 2001). 

Dalam pranata sosial komuniti, diatur status dan peran untuk melaksanakan aktivitas 
pranata yang bersangkutan. Perananperanan yang ada terkait pada konteks institusi 
sosial yang dilaksanakan oleh yang terlibat di dalamnya. Peranan-peranan tersebut 
merupakan perwujudan obyektif dari hak dan kewajiban individu para anggota 
komuniti dalam melaksanakan aktivitas pranata sosial yang bersangkutan (Rudito, 
2003). Perubahan dalam sistem budaya dapat dikatakan pasti akan terjadi perubahan 
pada sistem sosial, sedangkan apabila terjadi perubahan pada sistem sosial belum 
tentu terjadi perubahan pada sistembudaya. Keadaan ini terkait dengan sibernetika 
dari kedua system tersebut, dimana sistem budaya bersifat mengatur sistem social dan 
sistem sosial bersifat mendorong sistem budaya. 

Sistem sosial terwujud dalam peran-peran yang muncul di masyarakat, sehingga 
dengan demikian peran-peran yang tampak yang diwujudkan oleh individu sebagai 
anggota masyarakat merupakan juga perwujudan status yang disandang oleh 
individu-individu tersebut yang terikat dengan model-model kebudayaan yang ada. 
Sehingga apabila kita dapat mendefinisikan masyarakat berarti merupakan 
sekumpulanperan-peran yang ada di masyarakat yang bersangkutan (Rudito, 2003). 
Perubahan peran dalam masyarakat bisa menunjukkan suatu perubahan kebudayaan 
dan bisa juga menunjukkan suatu perubahan sistem sosial yang ada. Perubahan 
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sistem sosial berarti perubahan pada pranata-pranata sosial dan struktur sosial yang 
ada di masyarakat, sedangkan perubahan kebudayaan berarti perubahan system 
pengetahuan, nilai, aturan dan norma yang berlaku dalam kelompok masyarakat yang 
bersangkutan. 

Masyarakat sebagai wadah dalam perwujudan kebudayaan dapat dikatakan sebagai 
kumpulan dari peranan-peranan yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu 
dengan yang lainnya yang terwujud sebagai suatu keteraturan. Sehingga dengan 
keteraturan yang ada dalam masyarakat, warga masyarakat dapat berhubungan satu 
sama lain. Keteraturanyang ada dalam masyarakat dapat juga mengalami pergeseran 
menjadi ketidak-teraturan, hal ini terkait dengan adanya pengaruh lingkungan yang 
juga berubah. 

Berbedanya lingkungan sosial seperti adanya masyarakat lain dengan kebudayaan 
lain yang datang serta perubahan lingkungan alam, menyebabkan atau mendorong 
aturanaturan yang biasa dipakai, melakukan adaptasi kembali untuk mengatur 
kondisi yang berubah tersebut. Sehingga walaupun lingkungan hidup masyarakat 
mengalami pergeseran, kebudayaan  akan dapat mengaturnya dan tetap dapat 
dipakaisebagai referensi, karena kebudayaan bersifat adaptif. Artinya, model-model 
pengetahuan yang ada berkaitan dengan unsure yang dihadapi yang terdapat dalam 
lingkungannya, apabila lingkungan berubah maka model-model pengetahuan selalu 
dapat mengikutinya. 

Selama ini pembangunan yang dilaksanakan kelihatannya sudah banyak yang 
berhasil dalam mengubah masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup rakyat. Akan 
tetapi disisi lain timbul pertanyaan, apakah pembangunan telah dapat dinikmati 
secara merata sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata 
pula? 

Pembangunan dan perubahan dengan laju yang cepat akan berdampak pada 
lingkungan sosial, sehingga dapat berpengaruh pula kualitas hidup manusia. Dampak 
adanya pembangunan dapat mengakibatkan suatu perubahan dalam aspekaspek 
sosial (termasuk parameter ekonomi, kependudukan, dan budaya) baik secara 
regional maupun nasional. 

Dampak pembangunan apabila tidak dapat dikendalikan atau dikelola, dapat 
menimbulkan kegoncangan stabilitas sosial, persepsi mengenai kesejahteraan dan 
proses pembangunan yang menurun, serta tingkat partisipasi yang menurun. Untuk 
terjaminnya kualitas hidup manusia dan juga untuk menjaga ketertiban sosial, maka 
aspek sosial harus dikelola dalam kebijaksanaan pembangunan. 

Usaha pengendalian dampak sosial akibat pembangunan pada pninsipnya didasarkan 
pada kenyataan bahwa pertambahan penduduk merupakan hal yang tidak dapat 
dielakkan. Daerah-daerah tertentu yang mendapat penerapan pembangunan secara 
cepat dan pesat dapat menciptakan suatu daerah yang berdiri sendiri (enclave) di 
sekitar daerah yang dihuni oleh sebagian besar masyarakat. 
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Masuknya pendatang ke dalam suatu daerah membawa suasana budaya yang 
berbeda dengan masyarakat setempat. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya 
pembauran nilai budaya kedua masyarakat (pendatang dan asli), sehingga akan 
terjadi suatu proses perubahan sosial dan pergeseran nilai-nilai. Akibatnya dalam 
proses penyesuaian nilai tersebut akan terdapat dampak sosial, baik yang bersifat 
positif maupun yang bersifat negatif yang terwujud dalam tingkah laku dari anggota 
masyarakat. 

Dalam hal ini, yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana penduduk yang 
senantiasa bertambah itu tidak menjadi beban dalam pembangunan, tetapi dapat 
menjadi pendorong bagi pembangunan. Dengan demikian, pembangunan diharapkan 
dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dan 
kemakmuran akan mempercepat pula laju pembangunan. 

Mengingat hal tersebut, diupayakan agar dalam perencanaan pembangunan 
diperkirakan sedini mungkin berbagai dampak aspek sosial yang dapat muncul 
sebagai akibat dari kebijaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Adanya 
perkiraan dampak aspek social pada tingkat kebijaksanaan ini diharapkan bahwa 
perencanaan pembangunan selanjutnya dapat memadukan usaha-usaha pemantauan 
dan pengelolaan dampak-dampak aspek sosial. Pengkajian terhadap prakiraan 
dampak aspek social dan kebijaksanaan/pembangunan sangat diperlakukan untuk 
dapat mendeteksi perubahan sosial, ekonomi, kependudukan, dan budaya 
masyarakat yang terkena pembangunan; baik perubahan yang bersifat positif, 
maupun perubahan yang bersifat negatif. 

Etika 

Etika individu dalam berperan di masyarakatnya merupakan suatu pegangan bagi 
kualitas individu sebagai modal dalam pembangunan yang diterapkan. Etika dan 
moral ini pada dasarnya bersumber dari kebudayaan yang menjadi pegangan bagi 
kelompok individu yang bersangkutan. Sebagai pegangan dari kelompok individu 
dalam suatu lingkup masyarakat berarti etika dan moral tersebut ada dalam sistem 
budaya suatu masyarakat. 

Kedudukan etika yang terdapat di kebudayaan suatu masyarakat pada prinsipnya 
diselimuti oleh nilai budaya yang dianutnya, nilai-nilai budaya yang merupakan inti 
dari suatu kebudayaan. Nilai budaya didalamnya terdapat etos (pedoman etika 
berkenaan dengan baik dan tidak baik) yang menyelimuti pandangan hidup dan 
norma agama. Sehingga dengan demikian, pandangan hidup dan norma agama yang 
dipunyai oleh masyarakat akan terwujud dalam tindakan sehari-hari setelah melalui 
penyaringan sistem etika. Kesemuanya tersebut merupakan sebuah nilai budaya yang 
dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks pengetahuan tersebut 
maka kebudayaan akan berisi konsep-konsep yang digunakan oleh pemiliknya dalam 
menghadapi berbagai permasalahan yang ada dalam lingkungannya dan 
memanfaatkannya demi memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya dimana kemudian 
seseorang akan mencari pengetahuan mana yang dianggapnya sesuai dan 
mewujudkannya dalam tindakan-tindakan. Tindakan disini diartikan sebagai 
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dorongan-dorongan atau motivasi dari dalam diri pelaku untuk memenuhi kebutuhan 
atau tanggapan (respon) terhadap rangsangan-rangsangan dari luar yang berasal dari 
lingkungan (Suparlan,1999). 

Dengan demikian kebudayaan yang dipakai untuk memahami lingkungan pada 
masyarakat yang ada tidak hanya mewujudkan respons terhadap lingkungan, tetapi 
juga respons terhadap kebudayaan lain melalui interaksi sosial dengan kebudayaan 
lain. Artinya bahwa kebudayaan masyarakat yang bersangkutan berupa referensi 
untuk memahami dan mewujudkantingkah laku. Dengan kata lain, kebudayaan 
merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, resepresep, rencana-
rencana dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang 
dipunyai manusia dan yang digunakan secara selektif dalam menghadapi 
lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya 
(Suparlan, 1982:9). 

Seperti yang telah dikatakan di atas, model-model yang ada dalam kebudayaan ini 
dipakai sebagai sarana dalam mendorong mewujudkan tingkah laku yang nyata 
dalam kehidupan masyarakat, sehingga tingkah laku tersebut mempunyai maknadan 
terkategorisasi dalam peranan-peranan yang berlaku pada masyarakat yang 
bersangkutan. Jadi perwujudan kebudayaan ada pada kehidupan masyarakat. Jadi 
kebudayaan sebagai serangkaian model-model referensi yang berupa pengetahuan 
mengenai kedudukan kelompoknya secara struktural dalam masyarakat yang lebih 
luas, sehingga tingkah laku yang muncul sebagai respon terhadap pola-pola interaksi 
dan komunikasi di antara kelompok-kelompok. 

Rangkaian model-model referensi tersebut didasari pada nilai-nilai budaya yang 
merupakan inti dari suatu kebudayaan. Nilai budaya terdiri dari pandangan hidup 
(misalnya seorang anak harus hormat pada orang tuanya) dan ethos (pedoman etika 
berkenaan dengan baik dan tidak baik). Sehingga dengan demikian, etika ini akan 
terwujud pada tindakan yang termanifestasikan di suasana dan pranata tertentu dari 
komuniti sebagai suatu tindakan yang beretika. 

Dalam pranata sosial komuniti akan terdapat di dalamnya peran dan status dari 
masing-masing individunya yang terlibat interaksi di dalamnya dan pengaturan 
struktur sosial dalam pranata ini mengandung juga sistem etika. Dengan kata lain, 
tindakan individu terwujud dan mempunyai arti bagi individu lainnya dalam sebuah 
rangkaian peran sesuai dengan status yang disandangnya pada pranata sosial 
tertentu. 

Kebudayaan berisikan pedoman dalam memberikan makna atas gejala-gejala yang 
ada dalam kehidupan manusia dan manusia itu sendiri sebagai pedoman bagi 
kehidupan, sehingga dengan demikian kebudayaan merupakan system makna 
(Geertz, 1973). Agama dalam hal ini juga berisikan teks-teks suci sebagai suatu 
rangkaian makna, dan gejalagejala yang ada di lingkungan kehidupan manusia 
tersebutdiberi makna menurut kebudayaan yang bersangkutan sehingga menjadi 
simbol-simbol (Suparlan, 2000). Sistem makna yang ada dalam keyakinan agama 
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bersifat sakral atau suci, sehingga dalam perwujudannya dalam simbol-simbol juga 
akan bersifat suci. 

Ajaran agama (baik universal maupun lokal) yang dikatakan sebagai norma agama, 
berada pada dan tercampur dengan pandangan hidup dari komuniti manusia. Untuk 
mewujudkan simbol dalam rangka penginterpretasian terhadap lingkungan, 
perjalanan persepsi ini akan melalui penyaringan dalam ethos (sistem etika) dan 
kemudian mendapat imbuhan nilai budaya dan akhirnya terwujud dalam suatu 
tindakan kebudayaan. 

Pemahaman pemikiran manusia terhadap lingkungannya mau tidak mau mendorong 
manusia untuk berfikir secara sistematis dan terbatas pada ruang dan waktu. 
Kebudayaan manusia pada akhirnya dapat dikatakan sebagai suatu system simbol 
yang berisi penggolongan-penggolongan terhadap lingkungan. Bila ditelaah kembali 
dalam sistem budaya yang ada pada pemikiran manusia maka dapat dibagi beberapa 
simbol-simbol yang berkaitan dengan perwujudan atau dasar pendorong perwujudan 
tindakan yang ada. 

Simbol-simbol dalam sistem budaya terbagi dalam empat perangkat yang bekerja 
sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu: (1) simbol-simbol konstitutif yang 
berisi simbol-simbol keyakinan yang menyatakan kebenaran mutlak yang tidak dapat 
diubah dan digeser dan bersifat dogmatis; (2) symbol kognitif yang merupakan simbol 
pengetahuan tentang pengorganisasian (pengeksploitasian, pemanfaatan, 
pemeliharaan) lingkungan, dalam simbol ini manusia dapat mewujudkan penemuan-
penemuan baru untuk memenuhi kebutuhannya; (3) simbol penilaian yang berisi 
simbol-simbol baik-buruk, indah-jelek, dapat dimakan-tidak dapat dimakan, matang-
busuk dan sebagainya; (4) simbol pengungkapan perasaan yang berisi kreatifitas 
manusia terhadap estetika, bahasa, komunikasi dan sebagainya. Keempat sistem 
simbol tersebut berjalan secara bersamaan dengan kualitas masing-masingnya, artinya 
bahwa ada seseorang yang mempunyai interpretasi simbolkonstitutifnya lebih besar 
dari lainnya, atau simbol kognitifnya lebih besar dan sebagainya. Sehingga 
perwujudan dari tindakan yang nyata merupakan juga rangkaian simbol-simbol yang 
telah disepakati dalam masyarakat (Rudito, 2003). 

Dari segi wujud kebudayaan, (mengikuti Spradley) terdapat tiga wujud kebudayaan 
yang masing-masingnya saling berkaitan satu sama lain, yaitu pengetahuan budaya 
(cultural knowledge), tingkah laku budaya (cultural behavior) dan benda-benda budaya 
(culural artifact). 

Pengetahuan budaya berisi simbol-simbol pengetahuan yang dipakai untuk 
memahami dan mengiterpretasikan lingkungannya, dalam pengetahuan budaya ini 
terdapat etika yang mengarahkan pemahaman tersebut agar direstui oleh komuniti 
yang ada sehingga tidak akan menyimpang. 

Tingkah laku budaya berisi tentang tindakan-tindakan empiris yang berlaku dalam 
komuniti yang individu pelakunya sesuai dengan status dan peranan yang telah 
disediakan dalam komuniti sehingga mereka dapat berinteraksi satu sama lain. 
Tingkah laku ini bersumber atau dipolakan perwujudannya oleh pengetahuan 
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budaya. Wujud terakhir adalah benda-benda budaya sebagai hasil dari tingkah laku 
dan pengetahuan budaya yang ada dan berlaku sehingga benda-benda hasil olahan 
pelaku tersebut akan sesuai dengan kebutuhan yang ada atau fungsional. 

Berbedanya lingkungan sosial, seperti adanya kelompok masyarakat lain dengan 
kebudayaan lain yang berbeda dan berinteraksi, serta adanya perubahan lingkungan 
alam, menyebabkan atau mendorong aturan-aturan yang biasadipakai, melakukan 
adaptasi kembali untuk mengatur kondisi yang berubah tersebut. Sehingga walaupun 
lingkungan hidup masyarakat mengalami pergeseran, kebudayaan akan dapat 
mengaturnya dan tetap dapat dipakai sebagai referensi, karena kebudayaan bersifat 
adaptif. Artinya, model-model pengetahuan yang ada berkaitan dengan unsur yang 
dihadapi yang terdapat dalam lingkungannya, apabila lingkungan berubah maka 
model-model pengetahuan selalu dapat mengikutinya. 

Perwujudan tindakan manusia akan terikat dengan peranan dan status yang 
mengharuskan dia bertindak sesuai dengan aturan yang ada, dan ini termasuk juga 
tata cara bagaimana pelaku tersebut bertindak dalam bentuk interaksinya dengan 
pelaku lain dalam situasi dan suasana yang melingkupinya. 

Tata cara tersebut menjadi bersifat pribadi (pengetahuan budaya) dan mempunyai 
keterikatan dalam koridor kebudayaanyang dimilikinya. Perbedaan kualitas sistem 
symbol yang dipunyai oleh individu-individu menyebabkan munculnya persaingan 
dalam pola interaksi yang terwujud, dan ini bisa menyebabkan munculnya deviansi 
dalam interaksi yang ada, sehingga ukuran untuk menentukan deviant atau tidak 
deviant suatu tindakan berdasarkan peran yang ada adalah sistem etika yang 
mengatur dalam kebudayaan yang bersangkutan. 

Perbedaan interpretasi agama yang mempengaruhi individu dapat juga menyebabkan 
berbedanya tindakan yang diwujudkan dalam peranan yang disepakati. Hal ini 
disebabkan berbedanya etika dan moral masing-masing agama dalam mengatur 
pandangan hidup seseorang sebagai anggota komunitinya. 

Peran-peran yang ada pada individu adalah suatu tindakan yang harus dan 
semestinya dilakukan yang terkait langsung dengan status yang disandangnya. Dalam 
peran-peran  inilah setiap individu dapat mewujudkan tindakan yang selektifyang 
mesti diambil dalam menanggapi suatu interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. 
Dalam proses interaksi yang terjadi adalah “pertempuran” pilihan alternatif tindakan 
yang mesti dilakukan oleh individunya. 

Peran-peran ini pada dasarnya dipelajari oleh individu sebagai suatu proses 
sosialisasi, yaitu proses belajar berperan. Sosialisasi ini akan melalui beberapa media 
yang terkait pada usia dari individunya, antara lain: Orang tua dan keluarga, teman 
bermain, sekolah, media massa dan masyarakat (Rudito, 2003). Pengetahuan yang ada 
atau yang disampaikan dalam media akan dapat mempengaruhi individu yang 
terlibat dalam proses sosialisasi yang ada, misalnya individu yang akhirnya dapat 
mempengaruhi tindakan yang diwujudkan, begitu juga apabila aturan dalam 
masyarakat berubah, maka otomatis dapat langsung mempengaruhi tindakan 
individunya. 



 

MANUSIA & MODERNISASI | 380  
 

Pengaruh lingkungan baik fisik maupun sosial yang melingkupi masyarakat mau 
tidak mau dapat merubah simbol kognitif yang ada pada sistem budaya masyarakat 
untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Perubahan struktur 
penduduk misalnya, dapat merubah pola-pola penginterpretasian dan juga aturan 
yang ada, seperti munculnya peranperan baru sehingga bisa menggeser pola etika 
yang sudahada sebelumnya. Artinya bahwa etika yang bersumber dan menetap 
dalam sistem budaya masyarakat akan mengalami pergeseran dan atau paling tidak, 
bertambahnya pembenaran dari suatu tindakan yang diarahkan pada struktur etika 
yang sudah ada sebelumnya. 

Pergeseran struktur dan nilai etika bisa terjadi salah satunya karena pengaruh 
lingkungan, seperti semakin semaraknya para wanita remaja Islam dengan pakaian 
longgar dan mengenakan kerudung (jilbab) di perguruan tinggi dan dipihak lain juga 
semaraknya wanita remaja berpakaian ketat (baik celana maupun T-shirt) yang 
menggantung sampai pusatnya terlihat. 

Tampak disini adanya dualisme kenyataan yang mempolakan adanya oposisi binari 
dalam pemikiran manusia yang terwujud pada pola-pola tindakan yang nyata. 
Disamping itu etika merupakan bagian dalam ethos yang senantiasa terjadi 
‘pertempuran’ di dalamnya manakala manusia memahami gejala yang merupakan 
lingkungannya dan mewujudkan polapola tindakan sebagai dampak dari pemahaman 
tersebut. 

Kepasrahan atas tindakannya yang memberikan kepada Tuhan sebagai penyelesaian 
akhir adalah salah satu bentuk perjalanan di atas jembatan antara kehidupan yang 
kotor dan bersih. Dalam arti aktivitas tersebut adalah sebuah ritual, suatu kondisi 
yang mempunyai sifat kedua oposisi binari yang ada dalam pemikiran manusia, 
dengan memberikan wewenangnya kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya, dikotomi 
yang didasari pada oposisi binari dalam pemikiran manusia yang terwujud dalam 
kebudayaan manusia menempatkan struktur etika pada bagian penyelesaian 
kesusilaan sebagai bentuk keseimbangan dalam kehidupan manusia. 

Peranan-peranan yang ada dan berlaku di masyarakat pada prinsipnya bersumber 
pada seperangkat aturan yang berlaku. Aturan-aturan bagaimana penggolongan 
peran dalam masyarakat (pada masyarakat petani terdapat peran-peran petani, 
tengkulak, penjual bibit, pemilik sawah dan sebagainya, pada masyarakat nelayan 
terdapat peran-peran pencari ikan, saudagar pemilik kapal, juru lelang ikan dan 
sebagainya.).Peranperan ini pada dasarnya akan selalu mengalami perubahan, 
walaupun perubahan yang terjadi secara normal tidak secepat perubahan individu 
yang melaksanakannya. Artinya, Individu yang melaksanakan peran yang ada selalu 
berubah-ubah, seperti adanya aturan bagaimana peran seseorang yang menduduki 
status mahasiswa, dokter, tukang sayur dalam masyarakat. 

Peran-peran tersebut akan selalu ada sedangkan individunya selalu berganti-ganti 
paling tidak mengalami alih generasi. Seseorang yang berperan sebagai direktur pada 
saat ini, pada saat yang lalu (7 tahun yang lalu) mungkin berperan sebagai mahasiswa, 
atau sekarang sebagai siswa SMU, 4 tahun lalu sebagai siswa SLTP. Peran-peran 
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tersebut terangkai membentuk sebuah sistem yang disebut sebagai pranata sosial atau 
institusi sosial yakni sistem antar hubungan normanorma dan peranan-peranan yang 
diadakan dan dibakukan guna pemenuhan kebutuhan yang dianggap penting 
masyarakat (Suparlan, 2003). Norma-norma dalam institusi sosial datangnya dari 
nilai-nilai budaya. Seperti misalnya mata pencaharian, religi, kesehatan dan 
sebagainya. 

Peran-peran ini pada dasarnya dipelajari oleh individu sebagai suatu proses 
sosialisasi, yaitu proses belajar berperan. Sosialisasi ini akan melalui beberapa media 
yang terkait pada usiadari individunya, antara lain: Orang tua dan keluarga, teman 
bermain, sekolah, media massa dan masyarakat. Pengetahuan yang ada atau yang 
disampaikan dalam media akan dapat mempengaruhi individu yang terlibat dalam 
proses sosialisasi yang ada. Misalnya individu yang akhirnya dapat mempengaruhi 
tindakan yang diwujudkan. Begitu juga apabila aturan dalam masyarakat berubah, 
maka otomatis dapat langsung mempengaruhi tindakan individunya. 

Peran Serta/Kemitraan 

Pembangunan berkelanjutan mempunyai tujuan untuk memperbaiki mutu hidup 
manusia dalam segala aspek kehidupan nya termasuk fisik, rohani, sosial dan budaya. 
Perwujudan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hanya dapat 
dicapai oleh masyarakat yang hidup dalam prinsip-prinsip yang mengandung arti 
bahwa orang atau sekelompok masyarakat harus perduli kepada orang atau 
kelompok masyarakat lainnya dimanapun, serta perduli kepada bentuk-bentuk 
kehidupan lain baik sekarang maupun masa depan. 

Seluruh kehidupan di bumi adalah bagian dari sebuah system yang besar, yang 
komponen-komponennya saling bergantung satu dengan yang lain; baik mahluk 
hidup maupun bukan mahluk hidup, seperti; batuan, air, tanah dan udara. Prinsip 
tersebut menekankan bahwa seseorang tidak dapat berjalan sendiri, berbuat sendiri 
tanpa terkait, dipengaruhi, atau mempengaruhi kegiatan orang lain. 

Untuk mencapai hal tersebut perlu diciptakan dan dikembangkan suatu kemitraan 
yang saling menguntungkan dan dinamis diantara semua unsur pelaku 
pembangunan; baik itu pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. 

Menggalang kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, kalangan akademisi, 
Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan komunikator dan masyarakat dalam 
perencanaan dan pelaksaan pengelolaan lingkungan hidup dapat diibaratkan dengan 
membentuk suatu kelompok kerjasama yang besar. Kelompok tersebut ibaratnya 
merupakan suatu kelompok sosial yang kompleks yang terdiri dari sub-sub sistem 
yang masing-masing memiliki ruang bidang kerja, orientasi yang khas berupa 
perspektif, tujuan, nilai, pengalaman, gaya hidup dan motivasi. Namun secara 
keseluruhan sub-sub sistem dan komponen ini memiliki tujuan, misi dan visi yang 
sama terutama dalam hal ini adalah pembangunan lingkungan. 

Kemitraan diciptakan dan dipertahankan oleh anggotaanggotanya melalui proses 
komunikasi. Kemitraan ini dibentuk untuk melayani berbagai maksud dan tujuan. 
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Oleh sebab itu kemitraan akan terwujud apabila berbagai orientasi darisemua sub-sub 
sistem tadi dapat dikoordinasikan, disalurkan, dan difokuskan. Kondisi ini akan 
mempertajam identifikasi permasalahan yang dihadapi, serta mendukung pilihan 
terhadap jawaban permasalahan diikuti dengan strategi yang akan ditempuh. 

Keberhasilan dalam menggalang kemitraan dapat dilihat dari dua dimensi yaitu 
produktivitas dan moral/etika. Dari segi produktivitas, kemitraan ini akan berhasil 
bila tujuan kemitraan tersebut secara umum tercapai. Dari segi moral, kemitraan 
tersebut berhasil bila tumbuh sikap positif dalam sistem, serta setiap anggota 
terdorong untuk berpartisipasi penuh dalam mencapai sasaran bersama yaitu 
kepentingan umum dan pelestarian lingkungan hidup. 

Secara ekologis, manusia adalah bagian dari lingkungan hidup. Komponen yang ada 
di sekitar manusia dan menjadi sumber mutlak kehidupannya merupakan lingkungan 
hidup manusia. Lingkungan hidup inilah yang menyediakan berbagai sumberdaya 
alam yang menjadi daya dukung bagi kehidupan manusia dan komponen lainnya. 

Kelangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan manusia dan komponen 
lainnya. Sebaliknya keutuhan lingkungan tergantung bagaimana kearifan manusia 
dalam mengelolanya. Oleh karena itu, lingkungan hidup tidak semata-mata 
dipandang sebagai penyedia sumber daya alam serta sebagai daya dukung kehidupan 
yang harus dieksploitasi, tetapi juga sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya 
keseimbangan dan keserasian antara manusia dan lingkungan hidup. 

Manusia harus berusaha agar lingkungan hidup yang mengelilinginya tidak rusak 
dan tercemar sehingga dapat menyulitkan serta menghambat peningkatan mutu 
hidup, baik bagi dirinya maupun generasi di masa depan. Selain itu kehidupan 
manusia beserta segenap kiprah aktivitas pembangunan memerlukan sumberdaya 
alam dan jasa-jasa lingkungan, sementara kemampuan lingkungan alam dalam 
penyediaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan bersifat terbatas. Untuk itu 
sebagai individu, kelompok masyarakat, pengusaha maupun pemerintah perlu dan 
wajib untuk perduli memperhatikan kelestarian daya dukung dan fungsi lingkungan 
hidup. Jika tidak, kelangkaan sumberdaya alam akan terjadi bahkan mungkin akan 
dapat menimbulkan sengketa perebutan sumberdaya alam. 

Kelompok komunikator merupakan elemen penting dalam kerja sama pengelolaan 
lingkungan hidup, sehingga perannya perlu diperkuat sebagai mitra dalam 
pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya komunikator maka kesepahaman 
informasi antara berbagai pihak dapat terjalin sehingga kesamaan persepsi dapat 
terbentuk. Oleh karena itu peranan dari komunikator sangat diperlukan dalam 
keterjalinan ini. 

Tidak dapat kita pungkiri bahwa pembangunan telah dapat mewujudkan suatu 
perubahan, kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik tetapi proses dari aktivitas 
kegiatan tersebut juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungannya, 
yang apabila tidak ditangani sejak dini akan dapat menghancurkan pembangunan itu 
sendiri. Walaupun dalam segala bentuk perubahan yang terjadi dalam lingkungan 
hidup akan selalu menciptakan dampak-dampak, baik positif yang berarti sesuai 
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dengan arah dari pembangunan itu sendiri dan negatif, yang dianggap merusak 
tujuan dari arah pembangunan. Usaha yang harus dilakukan adalah meminimalisasi 
dampak negatif yang timbul. 

Disamping secara natural masyarakat mengalami perubahan (perubahan dari dalam) 
seperti bertambahnya jumlah penduduk, berubahnya pengetahuan yang ada di 
masing-masing individu yang dapat menyebar dalam masyarakat secarakeseluruhan 
(seperti adanya inovasi); pembangunan adalah juga suatu proses perubahan yang 
mempunyai sasaran, atau dalam arti suatu perubahan yang direncanakan. 
Pembangunan dengan demikian merupakan suatu bentuk perubahan terencana 
dengan alternatif penanggulangan dampak negative serta peningkatan dampak positif 
dari berjalannya proses tersebut yang telah dipikirkan dan telah diantisipasi. 

Merebaknya isu global yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan merupakan 
peringatan dini kepada semua pelaku pembangunan untuk mulai perduli dan 
berpartisipasi aktif meningkatkan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup melalui 
aktivitasnya masing-masing. Ini berarti permasalahan lingkungan tidak lagi dilihat 
secara sektoral kedaerahan maupun negara tertentu, akan tetapi terkait dengan 
wilayah lain, negara-negara lain yang bermuara pada penilaian internasional. 

Dewasa ini menunjukkan, pada umumnya masyarakat sebagai salah satu pelaku 
pembangunan kadangkala tidak mengerti apa yang harus diperbuat untuk menopang 
program pemerintah, khususnya lingkungan hidup. Berbagai kasus “ketidaktahuan” 
mereka seringkali menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup dimana hal itu 
disebabkan oleh minimnya informasi yang mereka terima dari dua arus komunikasi 
yang tidak berjalan. Selain itu juga perbedaan pengetahuan yang ada dalam 
masyarakat menyebabkan perbedaan persepsi terhadap gejala yang sama, yang 
berakibat pada tindakan yang diwujudkan terhadap lingkungan sehingga mengalami 
perbedaan antara masing-masingnya. 

Bahkan ketidaktahuan kadangkala menjadikan kecerobohan dalam pengelolaan yang 
berakibat menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Akhirnya 
kesadaran mereka untuk menjaga kelestarian dan daya dukung lingkungan tidak 
terwujud. 

Kelompok komunikator dipandang sebagai salah satu lembaga yang mempunyai 
potensi dimana fungsinya selain sebagai media komunikasi bagi desiminasi informasi 
materi lingkungan hidup juga dianggap sangat efektif dalam upaya penyamaan 
persepsi dan visi semua pelaku pembangunan untuk perwujudan kemitraan 
masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Karena, 
kelompok komunikator ini merupakan kelompok yang berdiri dalam dua sisi yang 
berfungsi sebagai katalisator dan merupakan jembatan antara industri dan 
masyarakat. Kelompok komunikator di dalam industri berada dalam lingkup 
Community Development. 

Fungsi strategis kelompok komunikator umumnya memiliki pengalaman lapangan 
dan jaringan kemasyarakatan yang luas, terutama jaringan pada masyarakat atau 
komuniti setempat yang langsung bergelut dengan permasalahan lingkungan hidup. 
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Kelompok komunikator ini juga dapat bergerak dan bertindak cepat dan lentur tanpa 
ikatan-ikatan birokrasi formal, sehingga mampu memperoleh simpati dan 
menggerakkan masyarakat dalam suatu tindakan. 

Fungsi strategis tersebut dapat menjadikan kelompok komunikator sebagai pelopor 
dalam berbagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan berperan sebagai 
kelompok penekan yang dapat mendesak pemerintah untuk melakukan suatu 
tindakan. Kelompok ini mampu memberikan alternative yang efektif dan efisien bagi 
pemerintah dalam menjalankan suatu program atau proyek, terlebih kelompok 
komunikator mampu menjangkau sasaran yang mungkin sulit dijangkau pemerintah. 
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Urbanisasi dan Pembangunan 
Arus balik yang terjadi setelah hari raya Idul Fitri setiap tahun selalu dikaitkan 
dengan fenomena urbanisasi. Urbanisasi secara sederhana dimaksudkan sebagai 
mobilitas atau pergerakan penduduk dari desa ke kota, kemungkinan besar karena 
mereka ikut bersama anggota keluarga, kenalan atau kerabat yang kembali ke kota-
kota besar pascamudik, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota besar lainnya. 

Sesungguhnya pengertian urbanisasi dalam arti sosiologis adalah perubahan cara 
hidup (way of life) dari cara hidup perdesaan ke perkotaan, yang sebenarnya tidak 
selalu berupa mobilitas penduduk. Banyaknya wilayah perdesaan yang secara sosial 
ekonomi berkembang menjadi perkotaan (in-situ urbanization) seperti yang banyak 
terjadi pada perdesaan di sekitar kota besar, juga dapat dikatakan sebagai urbanisasi. 

Urbanisasi akan terjadi secara wajar seiring dengan kemajuan serta perkembangan 
ekonomi, tetapi yang terjadi di negara yang sedang berkembang pada umumnya, 
termasuk Indonesia, urbanisasi ini sangat terkonsentrasi hanya pada beberapa lokasi 
tertentu, khususnya kota-kota utama, lebih khusus lagi di Ibu Kota. Urbanisasi sebagai 
mobilitas penduduk dari desa ke kota, khususnya yang terjadi pada saat arus balik 
penduduk, memang memusingkan para pengelola kota besar, seperti DKI Jakarta. 

Distribusi Kesejahteraan 

Pada arus balik tahun ini saja diperkirakan ada tambahan aliran penduduk lebih dari 
50.000 orang yang akan masuk ke DKI Jakarta meski angka ini lebih sedikit 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menghadapi kondisi ini, seperti biasa secara 
konvensional tiap tahun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga kota-kota besar 
lainnya melaksanakan operasi yustisi. Lewat operasi ini, mereka mencoba menahan 
para pendatang baru dan memulangkan ke tempat asalnya bila kehadirannya di 
Jakarta tidak ada yang menjamin lapangan kerja dan tempat tinggalnya. 

Sungguh suatu upaya yang tidak efektif bahkan cenderung sia-sia yang dilakukan 
setiap tahun dan tentu saja pembiayaannya harus dianggarkan dalam APBD kota-kota 
tersebut. Perlu dicatat bahwa sesungguhnya ”urbanisasi” seperti ini tidak hanya terjadi 
pasca-Lebaran seiring dengan arus balik, tetapi kemungkinan tiap hari dengan 
intensitas yang lebih kecil. Yang terjadi pada hari-hari arus balik hanyalah ”puncak 
gunung es” saja. 

Urbanisasi seperti ini atau yang dalam istilah mobilitas penduduk sering disebut 
migrasi sirkuler merupakan kejadian sehari-hari dan sesungguhnya mencerminkan 
ketimpangan antar-daerah dan ketimpangan kota-desa. Seperti telah banyak diketahui 
para pendatang tersebut datang ke kota besar melalui jaringan kekerabatan, keluarga, 
dan kenalan untuk mencari tambahan pendapatan (off-farm employment) karena 
pendapatan di desa yang umumnya dari sektor pertanian tradisional dan terbatas jelas 
sangat tidak mencukupi untuk kehidupan. 



 

MANUSIA & MODERNISASI | 386  
 

Harus dimengerti bahwa berurbanisasi adalah suatu pilihan yang sangat rasional bagi 
para pendatang tersebut, yang umumnya berasal dari kelompok penduduk muda 
yang mempunyai ”keberanian” dan relatif memiliki keahlian (skill), berpendidikan 
lebih tinggi dari mereka yang tidak bergerak ke kota (stayers). Urbanisasi yang seperti 
ini harus dipandang sebagai mekanisme ”penjalaran” atau ”pemerataan” kesejahteraan 
(wealth) dari kota ke desa. 

Bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi pada penduduk di wilayah perdesaan bila 
tidak ada mekanisme ini. Lagi pula ada aspek positif kehadiran para pendatang 
tersebut di kota besar. Bisa dibayangkan kalau tidak ada mereka, siapa yang akan 
mengisi bidang-bidang pekerjaan tertentu yang ditinggalkan oleh penduduk kota, 
seperti warung tegal, warung mi rebus, sektor konstruksi, dan berbagai kegiatan 
sektor informal lainnya. 

Bukankah sektor-sektor tersebut juga dibutuhkan kehadirannya di kota besar? 
Memang masalahnya migrasi sirkuler ini sangat besar jumlahnya dan mereka pulang 
pergi antara kota dan desa, umumnya tidak menetap di kota besar tersebut, serta 
memunculkan berbagai ekses negatif, seperti munculnya permukiman kumuh dan 
miskin, masalah estetika kota, kriminalitas, dan sebagainya. 

Masalah ini sebenarnya masalah nasional, tidak mungkin dipecahkan oleh aparat di 
kota-kota tujuan para kaum urban tersebut secara sendiri-sendiri dengan cara-cara 
operasi yustisi, pengusiran dan sebagainya karena bagi kaum urban ini seperti 
masalah hidup-mati. Kalaupun ada yang berhasil dipulangkan kemungkinan 
jumlahnya tidak signifikan. Hari ini tertangkap, mungkin besoknya sudah siap-siap 
untuk kembali ke Jakarta atau kota lainnya. 

Apakah operasi yustisi akan dilakukan tiap hari sepanjang tahun? Kapasitas dan 
kemampuan aparat ketertiban umum atau satuan polisi pamong praja (satpol PP) juga 
ada batasnya tampaknya tidak akan sanggup menahan urbanisasi yang deras bak 
banjir dan terjadi tiap hari. 

Kebijakan Pembangunan 

Selama kebijakan pembangunan sosial-ekonomi dan infrastruktur yang dijalankan 
pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah serta insentif dorongan investasi pada 
sektor-sektor privat masih sangat bias kota—yaitu berorientasi pada perekonomian 
kota-kota besar—selama itu pula jangan berharap masalah urbanisasi itu akan dapat 
diselesaikan. 

Ada istilah, ”ada gula ada semut”. Dari segi pengembangan wilayah ini juga merupakan 
problem tersendiri, yaitu terlampau menumpuknya investasi dan berbagai kegiatan 
ekonomi perkotaan beserta infrastrukturnya hanya pada berbagai pusat, notabene 
kota-kota besar di Jawa, seperti Jakarta. Pola pikir (mindset) pengambil keputusan 
harus mengintegrasikan dimensi tata ruang wilayah dalam keputusan-keputusan 
investasi. Contoh kemajuan atau dampak positif dari kebijakan desentralisasi dan 
otonomi daerah dalam hal perkembangan pusat-pusat perkotaan baru, sekalipun di 
luar Jawa, dapat dideteksi dari perkembangan penduduk perkotaan dan proporsi 



 

MANUSIA & MODERNISASI | 387  
 

penduduk perkotaan hasil Sensus 2010, walaupun masih relatif kecil. Kondisi ini 
khususnya terjadi di wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam, seperti 
Kalimantan Timur, Riau, Riau Kepulauan, Sumatera Utara, dan Bali, yang spesifik 
karena kegiatan kepariwisataannya. 

Hal seperti ini sebenarnya dimungkinkan dan harus dikembangkan. Kebijaksanaan 
pengembangan wilayah untuk ini sudah ada, seperti yang dituangkan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional (RTRWN) dengan perangkat pelaksanaannya (PP No 15/2010), termasuk 
keberadaan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional ataupun daerah. 

Namun, sayangnya, kebijakan ini tampaknya tak diimplementasikan secara konsisten, 
terpisah dari kebijakan investasi yang bersifat lebih jangka pendek. Sekarang ada lagi 
Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang bila 
dilaksanakan secara konsisten akan berdampak positif pada pola urbanisasi di 
Indonesia dalam makna yang lebih luas dari sekadar mobilitas penduduk. 
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Urbanisasi dan Transformasi Struktur Ekonomi 

Pada 2006 ada 124.000 penduduk datang setelah Lebaran yang masuk Jakarta, tahun 
2011 jumlahnya tinggal 50.000 pendatang. Apakah data itu menandai menyurutnya 
Jakarta sebagai magnet tujuan urbanisasi? Dari sisi teknis angka-angka itu benar 
adanya.Namun, apabila dilihat dalam kerangka kewilayahan Jabodetabek (Jakarta- 
Bogor-Depok-Tangerang- Bekasi), Jakarta tetaplah tujuan utama urbanisasi. Tahun 
2000, migrasi ke Bodetabek masih sekitar 37% dari total migrasi Jawa Barat dan 
Banten. Lima tahun berikutnya, arus migrasi ke wilayah ini naik jadi 49%. 
Peningkatan arus migrasi ini tecermin pada pesatnya laju pertambahan jumlah 
penduduk di delapan wilayah administrasi di sekeliling (hinterland) Jakarta. 

Periode 2005–2010, laju pertumbuhan penduduk wilayah pinggiran Jakarta antara 2% 
hingga 5%.Sebaliknya, pertumbuhan penduduk Jakarta hanya berkisar 1%. Meskipun 
para pendatang itu bermukim di pinggiran Jakarta, mereka tetap mengais rezeki di 
Jakarta. Kemudahan akses transportasi, meskipun macet, memungkinkan hal itu 
terjadi. Data Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration tahun 2010 
menunjukkan, komuter melakukan mobilitas 1,1 juta perjalanan setiap hari dari 
tempat bermukim di Bodetabek ke tempat bekerja di Jakarta. 

Mengapa Jakarta tetap jadi magnet para pendatang? Letak kesalahan ada pada 
kegagalan kita yang amat persisten mengatasi kesenjangan kota-desa menyebarkan 
penduduk ke wilayah lain di luar Jawa dan Jabodetabek serta meratakan 
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Mengapa kita tak berdaya mengatasi 
urbanisasi masif selama puluhan tahun? Tampaknya akar permasalahan terletak pada 
ketidakmampuan kita membangun ekonomi perdesaan yang telah menciptakan 
kesenjangan kota-desa, keterbelakangan desa, dan marginalisasi ekonomi perdesaan. 

Konsep yang kita kenal selama ini tentang urban-rural linkages tidak berjalan karena 
kenyataannya kota makin perkasa, sedangkan desa justru kian merana dan tertinggal. 
Ada alasan logis untuk menjelaskan gerak urbanisasi masif ke Jakarta selama ini. 
Pertama,ketidakseimbangan pembangunan antara Indonesia bagian barat dan timur, 
khususnya antara Jawa dan non-Jawa. Disparitas antardaerah ini sebetulnya sudah 
terjadi sejak awal pembangunan. Ironisnya, hingga kini belum ada perbaikan berarti, 
bahkan kian senjang. 

Pada 2011 kawasan barat Indonesia (KBI), yaitu Jawa dan Sumatera, menguasai 82% 
PDB nasional dengan tiga provinsinya (DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat) 
menguasai 46% PDB nasional. Kedua, kesenjangan yang lebar antara perkotaan dan 
perdesaan. Pada 201, pertumbuhan sektor pertanian hanya 3,0% dan kontribusi sektor 
pertanian tergadap PDB nasional pada 2011 hanya 14,4%. Padahal, sektor ini 
menampung 43% dari total tenaga kerja. Akibatnya, pertanian kian involutif yang 
ditandai masifnya tingkat kemiskinan di perdesaan. 
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Kemiskinan sejak dulu terkonsentrasi di perdesaan. Per Maret 2012 jumlah orang 
miskin di perdesaan mencapai 63,4% (18,48 juta) dari jumlah warga miskin 29,13 juta 
jiwa. Ini merupakan fakta getir karena pembangunan justru kian meminggirkan 
warga perdesaan. Data ini menunjukkan, puluhan tahun pembangunan ekonomi 
ternyata kemiskinan tidak beranjak jauh dari desa. Kemajuan Jawa dan daerah 
perkotaan menjadi faktor penarik (pull factor) urbanisasi. Sebaliknya, ketertinggalan 
luar Jawa dan daerah perdesaan menjadi faktor pendorongnya (push factor). Jutaan 
manusia mengadu nasib ke kota dan daerah hinterland karena impitan kemiskinan di 
desa. Daerah-daerah maju menarik jutaan tenaga kerja terdidik dan terlatih 
meninggalkan daerah miskin sehingga semakin tertinggal. 

Derap pembangunan di daerah maju tidak menyebarkan manfaat (spread effect), 
termasuk sekadar menetes dalam bentuk trickle down effect, sebaliknya justru 
mengisap sumber daya perekonomian sehingga terkonsentrasi di daerah-daerah kaya 
(backwash effect). Akibatnya, perdesaan makin marginal dan tak mampu mengatasi 
ketertinggalan. Inilah akar dan wajah urbanisasi selama ini. Uraian di atas 
menunjukkan pembangunan ekonomi Indonesia gagal menghasilkan transformasi 
struktural. 

Secara struktural, ekonomi di Indonesia bermasalah. Sektor pertanian masih 
menyerap sekitar 43% dari total tenaga kerja, sementara sumbangan PDB hanya 15%. 
Sebaliknya, sektor industri menyerap 12% tenaga kerja, tapi kontribusi terhadap PDB 
sebesar 25%. Sektor industri yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja baru 
ternyata jauh panggang dari api. Ini terjadi karena dua hal. Pertama, sektor industri 
yang dikembangkan jauh dari sektor pertanian (non-resources based) sehingga 
kurang––atau tidak––menyerap tenaga kerja. Kedua, tenaga kerja di Indonesia sekitar 
70% hanya lulusan SLTP ke bawah. 

Kalaupun lapangan kerja tersedia, mereka akan kesulitan masuk ke sektor 
industri/jasa. Transformasi struktural pembangunan ekonomi Indonesia hanya akan 
terjadi apabila ada kemauan membalik arah pembangunan: dari sektor non-tradable 
(sektor keuangan, jasa, realestat, transportasi dan komunikasi, serta perdagangan / 
hotel / restoran) yang bersifat padat modal, teknologi, dan pengetahuan ke sektor 
tradable (pertanian, pertambangan, dan manufaktur) yang padat tenaga kerja dan 
berbasis lokal. Model pembangunan Indonesia saat ini telah menciptakan kesenjangan 
kota-desa, keterbelakangan desa,dan marginalisasi ekonomi perdesaan dan pertanian. 
Ujung dari semua itu adalah kian masifnya konflik lahan. 
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Ketimpangan dan Globalisasi 
Eric Maskin, pemenang Nobel Ekonomi 2007, beberapa waktu lalu berada di Jakarta 
dalam acara Human Development and Capability Association. Presentasinya mengenai 
mengapa pasar global belum mampu mengurangi ketimpangan di negara miskin. 
Pertumbuhan ekonomi di dunia telah mengangkat banyak penduduk bumi dari 
kemiskinan, tetapi ketimpangan ternyata justru bertambah. 

Hal ini tampak bertentangan dengan prediksi ekonom Inggris klasik, David Ricardo, 
dua abad lalu. Teori keunggulan komparatif mengatakan, jika ada dua negara dengan 
tingkat keterampilan pekerja yang berbeda saling berdagang, pola perdagangannya 
akan mencerminkan perbedaan tersebut. 

Jika negara pertama memiliki banyak pekerja dengan tingkat keterampilan tinggi 
(sebutlah tingkat A) dan negara kedua didominasi pekerja berketerampilan rendah 
(D), secara alamiah perdagangan terjadi di mana negara pertama akan berspesialisasi 
pada produk yang menggunakan pekerja terampil dan negara kedua pada produk 
yang relatif tak membutuhkan tenaga kerja terampil. Tiap negara mendapatkan kedua 
barang dengan lebih murah. Total kesejahteraan sosial akan lebih tinggi dibandingkan 
jika masing-masing memproduksi kedua barang tanpa perdagangan. 

Salah satu implikasinya, seperti yang dijelaskan dalam model Heckscher-Ohlin, 
ketimpangan di negara miskin (baca: negara kedua) berkurang karena permintaan 
akan pekerja kurang terampil di negara tersebut meningkat. Upahnya pun meningkat. 
Hal sebaliknya terjadi pada pekerja terampil di negara tersebut. Teori ini sukses 
menjelaskan fenomena perdagangan dunia paling tidak sampai paruh kedua abad ke-
19. 

Namun, mengapa saat ini ketimpangan global tidak kunjung berkurang, bahkan di 
beberapa tempat justru meningkat? Dalam studinya bersama Michael Kremer, Maskin 
memodifikasi model Ricardo-Heckscher-Ohlin agar dapat mengakomodasi 
perkembangan perdagangan dewasa ini: maraknya jejaring produksi lintas negara, 
semakin beragamnya tingkat keterampilan, serta semakin kompleksnya pembagian 
tugas dalam rantai nilai. Modifikasi mereka sederhana, tetapi implikasinya cukup 
signifikan. Alih-alih dua tipe, mereka membagi pekerja menjadi empat tipe 
keterampilan: A, B, C, dan D; dengan A paling terampil. Pekerja tipe A dan B tinggal 
di negara maju, tipe C dan D di negara berkembang. Didorong oleh ketiga fenomena 
perdagangan mutakhir di atas, pekerja tipe B dan C bergabung dan bekerja sama. 
Mereka menjadi penghubung antarnegara. 

Implisit dalam model mereka, tipe A tidak ”bersedia” bergabung dengan B karena 
kualifikasi mereka terlalu tinggi untuk upah tipe B. Tipe B butuh tipe C untuk 
menjalankan jejaring mereka. Tipe C senang bergabung dengan tipe B karena upahnya 
tertarik ke atas. Namun, tipe D tidak mampu bergabung dengan tipe C karena 
keterampilan yang terbatas. Maka, globalisasi bisa membuat tipe D ketinggalan. 
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Celakanya, di negara berkembang dan terutama negara miskin, tipe D-lah yang 
dominan. Ini menjelaskan kenapa ketimpangan belum berkurang pada era globalisasi. 

Perbaiki Kualitas Pekerja 

Bagaimana solusinya? Sebagian orang mungkin menyarankan menahan globalisasi 
demi melindungi tipe D di negara miskin. Argumennya: jika globalisasi ditutup, tipe 
C mau tak mau akan bekerja sama dengan tipe D. Maka kesejahteraan tipe D (yang 
mayoritas) akan terangkat. 

Ini muskil. Pertama, menutup globalisasi berarti menghalangi kesempatan bagi tipe C 
(dan tipe B dari negara maju) mencapai skala yang menguntungkan kedua negara. 
Kedua, menahan globalisasi berarti menerima saja bahwa tipe D tidak akan pernah 
maju seperti tipe C. Ketiga, globalisasi sendiri niscaya tak akan bisa ditahan, kecuali 
dengan biaya yang sangat besar (misalnya hilangnya akses transportasi dan 
komunikasi yang mudah). Sebaliknya, Maskin menegaskan, jika teorinya benar, 
langkah yang tepat bukan menghentikan globalisasi, melainkan memperbaiki kualitas 
pekerja tipe D agar mereka juga bisa menikmati globalisasi: bergabung dengan B dan 
C serta menikmati manfaat perdagangan.  

Maskin menganjurkan investasi dalam SDM berupa pendidikan dan pelatihan. Oleh 
siapa? Mungkin bukan oleh pengusaha/pemberi kerja (karena pelatihan butuh biaya, 
dan ketika keterampilan pekerja meningkat, upah pun meningkat, yang berarti beban 
tambahan bagi pengusaha). Juga bukan oleh pekerja sendiri (terlalu miskin untuk 
meningkatkan kualitas dengan cara swadaya). Karena itu, ada ruang bagi pemerintah, 
LSM, serta pihak swasta. Swasta juga dapat terlibat melalui mekanisme insentif yang 
pas (misalnya pengurangan pajak untuk jumlah tertentu pelatihan tenaga kerja). 

Ada dua isu yang relevan untuk kita. Pertama, kita pun masih menyaksikan naiknya 
ketimpangan di Indonesia belakangan ini. Betul bahwa pertumbuhan ekonomi 
Indonesia masih kuat, angka kemiskinan dan pengangguran terus menurun. Namun, 
ketimpangan meningkat bukan hanya dalam hal pendapatan, juga dalam dimensi 
non-pendapatan (ketimpangan horizontal). Sebutlah seperti akses pada pendidikan 
dasar, kesehatan dasar, sanitasi layak, dan air bersih. 

Kedua, selain investasi dalam SDM, pasar kerja juga berperan. Tipe D didominasi oleh 
pekerja informal yang mungkin sulit menembus pasar formal, seperti halnya tipe C. 
Dengan pasar kerja yang terlalu kaku, pemberi kerja tak punya insentif 
mempekerjakan lebih banyak buruh lewat sistem formal. Mereka lebih memilih 
subkontrak atau tenaga alih daya. Akibatnya, kepastian kerja bagi tipe D makin 
rendah. Lebih parah lagi jika tipe C justru menghalangi akses tipe D untuk naik. Ini 
bisa terjadi secara tak sengaja ketika pekerja tipe C memperjuangkan nasib mereka 
sendiri, tetapi justru membuat tipe D makin terpinggirkan. 
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Kemana Arah Pembangunan Kita?  

Arus globalisasi, yang telah membuat batas wilayah antar negara seakan tidak ada 
(borderless), bagaimanapun harus kita akui dapat memberikan manfaat berupa sistem 
produksi dan perdagangan yang lebih efisien yang memungkinkan masyarakat  
menikmati barang dan jasa dengan kualitas yang lebih baik dan sekaligus juga dengan 
harga yang lebih murah. Demikian pula, persaingan yang sehat antar produsen lintas 
negara dapat mendorong mereka untuk melakukan sejumlah inovasi kreatif dan 
menghasilkan produk dan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan dan 
kesejahteraan umat manusia.  Dengan kata lain, kekayaan bangsa-bangsa (the wealth 
of nations) dan kepuasan konsumen warga dunia hanya dapat dimaksimalkan melalui 
kegiatan-kegiatan ekonomi  yang terintegrasi secara global.  

Namun, globalisasi ternyata bermuka dua.  Globalisasi melahirkan the winners dan 
juga the losers.  Celakanya, the winners pada umumnya adalah para pengusaha asing 
yang bermodal kuat atau mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan 
penguasa. Sedangkan hampir semua yang termasuk the losers adalah para pengusaha 
kecil dan menengah pribumi serta para petani kita yang menurut Profesor Mubyarto 
termasuk kelompok ekonomi rakyat yang harus dilindungi dan diberdayakan. 
Globalisasi juga mendorong masyarakat ke arah gaya hidup konsumtif yang semakin 
menjauh dari harapan kita untuk menjadi bangsa yang unggul.  Selain itu, 
sebagaimana yang beberapa waktu lalu ramai dibicarakan oleh para tokoh nasionalis, 
globalisasi juga dijadikan pintu masuk bagi para pelaku bisnis negara adidaya 
Amerika untuk menekan negara-negara lemah dengan kekayaan alam melimpah 
seperti Indonesia agar mereka secara terpaksa atau sukarela bersedia (menurut istilah 
Wiranto, Kompas 23 Maret 2006) “menggadaikan masa depan bangsa”nya. 

Setelah melihat peluang dan tantangan globalisasi sebagaimana telah disebutkan di 
atas, lalu apa yang sekarang harus kita lakukan sebagai bangsa yang berdaulat dan 
bermartabat? Kemana arah strategi pembangunan kita? 

Tujuan Pembangunan Kita 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut pertama-tama kita perlu melihat ke depan, 
kemana sebenarnya tujuan kita bersama sebagai bangsa yang merdeka.  Apabila kita 
mengacu pada UUD45, maka secara jelas terbaca di sana bahwa para pendiri negara 
kita ingin membangun Indonesia menjadi negara kesejahteraan (welfare state). Negara 
kesejahteraan adalah negara yang menjamin standar hidup minimum bagi setiap 
warga negaranya.  Negara dimana setiap warganya berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  Negara di mana kekayaan alamnya 
harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan dimana fakir 
miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. 

Agar supaya cita-cita bangsa tersebut tidak menjadi ayat-ayat suci  peninggalan 
sejarah yang tidak boleh dijamah dan hanya menghiasi berbagai dokumen politik 
negara, pengertian standar hidup minimum atau penghidupan yang layak bagi 
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kemanusiaan tersebut perlu dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran yang kongkrit, 
terukur dan dapat dicapai.  Sebagai contoh, sejauhmana layanan gratis di bidang 
kesehatan dan pendidikan akan diberikan kepada setiap warga negara, atau 
sejauhmana anggaran akan dialokasikan pada sektor-sektor tersebut.  Demikian pula, 
sejauhmana santunan kesejahteraan akan diberikan kepada fakir miskin dan para 
pengangguran.  

Dalam konteks tersebut di atas, semestinya kinerja pemerintah tidak hanya diukur 
dengan angka pertumbuhan ekonomi tetapi juga, ini yang lebih penting karena 
merupakan indikator sejauhmana tujuan bangsa telah tercapai, diukur dengan angka 
kesejahteraan sosial yang dinikmati oleh setiap warganya. Perlu digarisbawahi di sini 
bahwa strategi pertumbuhan ekonomi dan strategi pembangunan lainnya harus 
dilihat sebagai cara untuk mencapai dan melampaui tingkat kesejahteraan sosial 
minimum tersebut.  Oleh karena itu, nilai tambah suatu strategi pembangunan 
ditentukan oleh sejauhmana ia berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
apakah semakin dekat atau semakin jauh dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan.     

Permasalahan dan Tantangan Kita Saat Ini 

Langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah melihat kondisi riil sekarang, apa 
permasalahan pokok dan tantangan yang sedang kita hadapi saat ini dalam upaya 
mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial. Tidak diragukan lagi, masalah jangka 
pendek yang saat ini perlu segera diupayakan solusinya adalah masalah 
pengangguran dan kemiskinan. Kita melihat bahwa meskipun tahun 2005 ekonomi 
mengalami pertumbuhan sekitar 5,6 persen namun jumlah pengangguran meningkat 
dari 9,8 juta jiwa menjadi 10,5 juta jiwa.  Bahkan jumlah penduduk miskin meningkat 
dua kali lipat dari 36,56 juta jiwa menjadi 72 juta jiwa.   

Masalah pengangguran dan kemiskinan, yang sebenarnya merupakan sasaran utama 
pembangunan ekonomi, sangat penting untuk diperhatikan karena ia berpotensi 
untuk mengundang berbagai masalah sosial lainnya seperti kriminalitas, konflik 
sosial, instabilitas politik dan terorisme.  Oleh karena itu, Menko Kesra dan para 
menteri yang ada di bawah koordinasinya perlu terus mencari dan melakukan 
langkah-langkah terobosan untuk mengatasi masalah tersebut.  Sementara itu, 
berbagai kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah perlu 
mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap pengangguran dan 
kemiskinan.   

Permasalahan pokok berikutnya adalah terkait dengan utang negara yang telah 
masuk ke dalam perangkap utang (the debt trap) yang membuat kita tergantung pada 
dan didikte oleh lembaga keuangan internasional dan negara pemberi utang.  
Sebagaimana kita ketahui, alokasi APBN 2006 untuk pembayaran utang negara 
(angsuran pokok dan bunga) adalah sebesar 166,64 triliun atau sekitar 42 persen dari 
total APBN.  Jumlah tersebut tentu sangat membebani keuangan negara sehingga 
menyulitkan pemerintah untuk memberikan layanan dasar di bidang kesehatan dan 
pendidikan yang dibutuhkan oleh rakyat.  Selain itu, ketergantungan utang kita pada 
lembaga/negara kreditor juga seringkali membuat kita tidak mampu menolak ketika 



 

MANUSIA & MODERNISASI | 394  
 

kreditor melakukan intervensi kebijakan.  Oleh karena itu, komitmen pemerintah 
untuk mempercepat pengurangan utang luar negeri, termasuk rencana pemerintah 
melunasi utang kepada IMF dalam waktu dekat ini, perlu mendapatkan dukungan 
penuh dari kita semua agar secepatnya terpenuhi keinginan kita untuk membangun 
kemandirian bangsa. 

Selain masalah kemiskinan dan utang, saat ini kita juga dihadapkan pada masalah 
korupsi yang upaya penyelesaiannya perlu dilakukan secara sistematis dan terus-
menerus.  Korupsi di Indonesia sudah demikian membudaya, dilakukan oleh semua 
lapisan masyarakat dari mulai pejabat hingga rakyat. Kenyataan tersebut telah 
menempatkan Indonesia dalam daftar 10 negara terkorup di dunia dan nomor 1 
terkorup di Asia.  Upaya pemberantasan korupsi yang dimotori oleh KPK dan 
disambut baik oleh institusi polisi tersebut diharapkan tidak hanya akan menurunkan 
posisi peringkat korupsi Indonesia di dunia dan juga di Asia, tetapi juga akan diikuti 
dan ditindaklanjuti oleh institusi-institusi pemerintah lainnya. Keberhasilan upaya 
pemberantasan korupsi tersebut tentu akan dapat memperbaiki kondisi keuangan 
negara saat ini yang sangat memprihatinkan, dan pada gilirannya dapat dimanfaatkan 
untuk meningkatkan kesejahteraan anggota PNS dan TNI serta warga negara 
Indonesia lainnya yang penghasilannya belum mencukupi untuk memenuhi 
kebutuhan standar hidup minimum. 

Masalah yang dalam dua tahun terakhir ini paling banyak digunjingkan dan 
diperdebatkan oleh masyarakat adalah masalah BBM.  Kenaikan harga BBM dua kali 
dalam tahun 2005 dan dampaknya terhadap peningkatan harga barang kebutuhan 
pokok lainnya telah membuat jumlah penduduk miskin meningkat secara pesat dan 
banyak pengusaha industri kecil yang terpaksa harus melakukan gulung tikar. 
Kenyataan tersebut telah mengundang kecaman dari berbagai kelompok masyarakat 
karena pemerintah telah mengambil suatu kebijakan yang membuat kondisi 
kehidupan masyarakat justru menjadi semakin jauh dari tujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.  Sementara itu, pemerintah berdalih bahwa kebijakan 
tersebut diambil selain untuk mengurangi beban defisit keuangan negara dan 
menyesuaikan dengan kondisi harga pasar minyak dunia, juga untuk mengalihkan 
sebagian subsidi BBM kepada kelompok masyarakat miskin yang lebih berhak 
menerimanya.  

Terlepas dari silang pendapat tersebut, kebijakan pengelolaan energi memang perlu 
diperbarui supaya kita tidak menjadi korban dari arus globalisasi. Awal tahun 2006 ini 
Presiden SBY telah mengambil kebijakan baru tentang pengelolaan energi nasional 
yang tertuang dalam Perpres No 5/2006, Perpres No 1/2006 dan Inpres No 2/2006. 
Yang perlu kita lihat dan nantikan adalah bagaimana program aksi dan 
implementasinya selanjutnya.   

Belajar Dari Masa Lalu 

Belajar dari masa lalu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita lewatkan 
begitu saja.  Pengalaman kita ketika menghadapi badai krisis ekonomi Asia tahun 
1997/1998 lalu memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya strategi 
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menjaga nilai tukar rupiah untuk mendukung stabilitas ekonomi. Bahwa kondisi 
psikologi massa dapat dimanfaatkan oleh para spekulan mata uang untuk 
mendapatkan banyak keuntungan dengan cepat dan mudah, yang dampaknya dapat 
membuat nilai tukar rupiah jatuh terpuruk. Selain itu, skim BLBI ternyata bukan saja 
tidak efektif untuk menyelamatkan kondisi perbankan nasional saat itu, tetapi juga 
hingga kini membebani keuangan negara berupa pembayaran bunga utang dalam 
negeri, yang tahun 2006 ini dialokasikan sebesar 48,61 triliun.  Mengingat dampak 
krisis yang demikian mendalam terhadap kemiskinan massal dan bukan tidak 
mungkin kejadian serupa terjadi lagi di masa mendatang, kita berharap saat ini 
pemerintah telah menyiapkan sarana, strategi dan langkah-langkah yang efektif untuk 
menghadapinya. 

Di masa lalu, di era Orde Baru, sebenarnya kita mempunyai pengalaman sukses 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Sebagai contoh, program PKK di 
masa lalu yang populer dengan kegiatan posyandunya telah berhasil meningkatkan 
kesehatan anak balita dan memasyarakatkan KB.  Demikian pula, program pertanian 
di era yang sama juga berhasil mewujudkan impian kita dalam bidang pangan, yakni 
swa sembada beras, yang kemudian mengantar presiden Suharto untuk menerima 
penghargaan dari organisasi pangan PBB (FAO).  Sayang sekali, kebijakan sosial dan 
program-program kegiatan yang telah berhasil memberdayakan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat tersebut kini, di era reformasi, sepertinya tidak lagi laku 
semata-mata karena ia merupakan produk Orde Baru. 

Kita bisa juga belajar dari pengalaman bangsa lain seperti Jepang, Korea Selatan dan 
kini China yang telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai model negara-
negara yang telah berhasil meningkatkan pendapatan per kapita secara signifikan 
dalam waktu yang relatif singkat. Kalau sebelumnya ketika negara-negara kecil 
seperti Singapura, Taiwan dan Korsel dalam waktu yang relatif singkat berhasil maju, 
kita masih bisa berkilah karena mereka adalah negara kecil dan tidak seluas Indonesia. 
Kini dengan kehadiran China yang dalam waktu sangat singkat mampu menjadi 
pesaing Amerika, kita tidak bisa lagi mengelak bahwa selama ini kita memang telah 
gagal memanfaatkan peluang dan menaklukkan tantangan untuk memberdayakan 
sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang kita miliki.  Lalu, bagaimana cara 
agar supaya Indonesia yang oleh majalah Newsweek edisi 6 Maret 2006 dijuluki 
sebagai “The Biggest Sleeper” ini bangkit dari tidurnya? 

Strategi Pembangunan Kita 

Menarik sekali memperhatikan kenyataan bahwa selama ini kita sepakat tentang 
tujuan negara, tetapi seringkali kita berdebat tentang cara atau strategi untuk 
mewujudkannya.  Dalam era perang dingin lalu, ketika Uni Soviet masih menjadi 
pesaing utama Amerika, negara-negara yang sedang berkembang dihadapkan pada 
dua model pilihan sistem ekonomi, kapitalis atau sosialis, untuk membangun suatu 
masyarakat yang sejahtera. Strategi pembangunan politik yang banyak diadopsi oleh 
negara berkembang waktu itu adalah berusaha menghindari keberpihakan pada salah 
satu kubu, sebagaimana kita lihat dari lahirnya gerakan aliansi negara-negara non 
blok. Tujuannya adalah antara lain untuk mencegah kemungkinan mereka dijadikan 
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ajang perebutan oleh kedua negara adidaya sebagaimana yang kemudian dialami oleh 
Vietnam dan juga Afghanistan. 

Namun, belajar dari bantuan Amerika untuk membendung komunisme di negara-
negara Eropa Barat setelah perang dunia kedua (Marshall Plan), ada juga sebagian 
negara berkembang yang justru memanfaatkan peluang kondisi perang dingin 
tersebut untuk mengais keuntungan berupa bantuan modal dan finansial dari kedua 
negara adidaya.            

Sebagaimana kita lihat dalam sejarah, pada masa perang dingin Indonesia pernah 
mengalami kegagalan dan keberhasilan dalam memainkan strategi pembangunannya. 
Menyusul pernyataan sikap Go to Hell with Your Aid nya Sukarno, pada tahun 1965 
akhirnya Indonesia harus menelan pil pahit sebagai korban dari pertarungan politik 
antara kedua negara adidaya. Sementara itu, peran Good Boy yang dimainkan oleh 
Suharto telah berhasil mendapatkan dukungan politik dan ekonomi dari Amerika, 
yang diperlukan untuk membantu memperlancar proses pembangunan ekonomi 
Indonesia di bawah pemerintahan Suharto. 

Namun setelah perang dingin berakhir, strategi bantuan ala Marshall Plan tidak lagi 
dibutuhkan oleh Amerika. Selain itu, memainkan peran Good Boy pun belum tentu 
akan mendapatkan hadiah dari Paman Sam. Strategi pembangunan yang kini 
diperlukan dan menjadi isu sentral bagi banyak negara berkembang, termasuk 
Indonesia, adalah bagaimana memanfaatkan peluang arus globalisasi untuk 
kepentingan nasional dan mencegah dampak negatipnya terhadap kesejahteraan 
masyarakat dan kemandirian bangsa sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal 
tulisan ini.   

Isu strategi pembangunan tersebut sejalan dengan keyakinan para ekonom dunia 
seperti Joseph Stiglitz, mantan Ketua Dewan Penasihat Ekonomi mantan Presiden Bill 
Clinton, dan Jeffrey Sachs, penasehat khusus Sekjen PBB Kofi Annan dalam program 
Millennium Development Goals dan yang terkenal dengan bukunya The End of Poverty 
(2005).  Kedua ekonom tersebut pada prinsipnya sependapat bahwa globalisasi, dalam 
pengertian proses penghapusan segala penghalang perdagangan dan integrasi semua 
perekonomian nasional, dapat menjadi kekuatan yang berpotensi memberikan 
manfaat kepada semua manusia di dunia, khususnya kaum miskin.  Bahwa dalam 
kenyataan globalisasi kini hanya memberi kemakmuran kepada sepertiga penduduk 
dunia dengan biaya sosial berupa kemiskinan yang dialami oleh 49,5 persen 
penduduk dunia lainnya, menurut mereka, hal tersebut terjadi karena kekeliruan 
sejumlah kebijakan internasional dalam penerapan globalisasi dan ketidakmampuan 
negara-negara berkembang untuk keluar dari perangkap kemiskinan.         

Kita tentu boleh setuju atau tidak setuju pada pendapat kedua ekonom tersebut. 
Namun, strategi menjalin kerjasama ekonomi dengan sesama negara ASEAN, 
termasuk mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan seperti pelaksanaan 
pembangunan Free Trade Zones, bagaimanapun harus kita lakukan apabila kita tidak 
menginginkan resiko dikucilkan oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya.  
Pelaksanaan kerjasama multilateral tersebut dapat kita manfaatkan sebagai proses 
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pembelajaran globalisasi dalam tingkat ASEAN. Hal lain yang perlu terus kita 
kembangkan adalah menggalang kemitraan strategis di sektor perdagangan dan 
investasi dengan berbagai negara di dunia. Kegiatan tersebut bermanfaat terutama 
untuk mengurangi dampak negatip dari ketergantungan ekonomi kita pada negara 
tertentu, misalnya Amerika.   

Tentu saja sejauhmana manfaat kerjasama ekonomi dengan berbagai bangsa tersebut 
juga ditentukan oleh sejumlah kebijakan ekonomi dalam negeri, terutama dalam hal 
pengelolaan sumberdaya alam. Kerjasama dengan pihak luar dalam pengelolaan 
sumberdaya alam tentu bukan merupakan hal tabu untuk kita lakukan. Namun, 
kemampuan mengelola sumberdaya alam oleh bangsa kita sendiri perlu terus 
ditingkatkan agar terwujud keinginan kita untuk membangun kemandirian bangsa.    

Kalaupun kita berhasil memanfaatkan peluang globalisasi sehingga mampu 
meningkatkan pendapatan per kapita secara spektakuler, dilihat dari sudut pandang 
tujuan negara kesejahteraan, hal tersebut sebenarnya belum tentu pantas kita nilai 
sebagai suatu keberhasilan.  Karena dibalik angka spektakuler tersebut bukan tidak 
mungkin disertai jumlah warga miskin yang semakin bertambah. 

Berdasarkan pengalaman negara-negara Amerika Utara dan Eropa Barat, yang oleh 
Siswono Yudho Husodo dijadikan sebagai contoh negara-negara yang makmur dan 
rakyatnya hidup sejahtera (Kompas, 25 April 2006), upaya mengatasi masalah 
kemiskinan tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada trickle-down effect yang 
dihasilkan melalui kebijakan ekonomi makro yang berorientasi pada pertumbuhan 
ekonomi. Kebijakan sektor publik berupa intervensi langsung (direct attack) seperti 
bantuan layanan kesehatan dan pendidikan serta penyediaan infrastruktur dan 
lembaga riset ilmiah terapan sangat diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan 
yang telah akut di sejumlah negara berkembang.  Dengan kata lain, peran negara 
untuk menjamin standar hidup minimum bagi setiap warga negaranya merupakan 
suatu keharusan.  

Lalu pertanyaan kita sekarang, kemana sebenarnya arah pembangunan kita? 

 


