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ABSTRAK 

Pembangunan masyarakat merupakan suatu konsep yang populer dan signifikan di negara-

negara berkembang, termasuk di Indonesia. Pendekatan-pendekatan dalam pembangunan 

masyarakat mengalami beberapa perubahan dan pergeseran paradigma dari masa ke masa 

sejak awal konsep pembangunan untuk negara berkembang atau Dunia Ketiga diperkenalkan 

pasca Perang Dunia Kedua. Tulisan ini merupakan telaah terhadap konsep pembangunan dan 

perkembangannya dengan mengkaji sejarah dan teori pembangunan. Pembahasan berfokus 

kepada makna pembangunan yang berubah seiring perkembangan zaman serta perkembangan 

teori yang muncul dari mulai teori klasik dan modernisasi yang menjadi paradigma dominan, 

ketergantungan dan sistem dunia yang menjadi antitesis paradigma dominan tersebut, sampai 

pada teori pembangunan yang tepat. Untuk mendukung argumen tulisan, dikedepankan studi 

kasus yang menggambarkan penerapan pendekatan pembangunan di Indonesia. 

Kata kunci: development, development theory, development history, social change 

 

PENDAHULUAN 

Konsep pembangunan masyarakat merupakan sesuatu yang tidak asing lagi di Indonesia. 

Akan tetapi ironisnya, meskipun gaungnya begitu hebat, dampak yang dirasakan tidak begitu 

signifikan dalam menciptakan perubahan yang diinginkan.  

Sebelum memasuki diskusi tentang pembangunan, perlu dipahami definisi dari pembangunan 

itu sendiri. Sederhananya, pembangunan berarti ―improved living conditions‖ atau 

peningkatan  kesejahteraan (Forsyth, 2005:xvii). Peningkatan kesejahteraan berarti 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar 

sandang-pangan-papan dan dapat menikmati berbagai layanan yang terjangkau serta 

senantiasa dihormati dan dihargai (Peet dan Hartwick, 2009). Dapat pula dikatakan bahwa 

pembangunan berkaitan dengan perubahan yang direncanakan atau disengaja. Dalam hal ini, 

perubahan yang dimaksud adalah yang mengarah kepada perbaikan, karena tidak semua 

perubahan diidentifikasi sebagai perubahan yang positif. Sehingga, dalam konteks 

pembangunan masyarakat atau societal development, pembangunan berkaitan dengan 

perubahan sosial – serta perubahan ekonomi maupun perubahan politik – yang 

direncanakan untuk kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka 

sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan (Pieterse, 1996; Rusadi, 2014).  

Jadi, pada esensinya pembangunan masyarakat artinya adalah suatu perubahan yang 

direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, pada kenyataannya, aspek 

pembangunan amatlah luas, sehingga mencari definisi pembangunan yang holistik atau 

mencakup semua aspek adalah sulit. Malah dapat dikatakan bahwa tidak ada definisi 

pembangunan yang dapat diterima secara universal. Hal ini disebabkan oleh lanskap 

masyarakat itu sendiri yang terus berubah, dimana pembangunan menjadi 

dikonseptualisasikan terhadap tujuan masyarakat dan bagaimana masyarakat 

mempersepsikan persoalan di masyarakat dan cara mengatasinya (Knutsson, 2009). Hal ini 

berpengaruh pada perkembangan konsep pembangunan dan juga teori pembangunan yang 

mengalami pergeseran paradigma dari masa ke masa. 
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Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep pembangunan masyarakat dengan menganalisis 

sejarah konsep pembangunan dan teori-teori pembangunan dari masa ke masa. Untuk 

mendukung kajian tersebut, akan dibahas pula penerapan teori pembangunan pada 

pendekatan pembangunan masyarakat di Indonesia. 

PEMBAHASAN 

Perubahan Sosial dan Politik Ekonomi Klasik 

Sejarah konsep pembangunan berawal dari analisis perubahan sosial yang banyak dikaji oleh 

para ilmuwan dan pemikir sosial sejak abad ke-18. Sebelum abad ke-18, ―perubahan sosial‖ 

tidak umum dikaji karena masyarakat hidup dengan cara yang kurang lebih ―sama‖ selama 

berabad-abad karena pengertian mereka tentang waktu dan ruang terikat dengan komunitas 

mereka dan tanah air mereka (Thomas, 2009). Cara hidup dan berpikir tradisional ini mulai 

berubah ditandai oleh dua kejadian; yaitu Revolusi Perancis yang menyuarakan kebebasan 

individu dan Revolusi Industri yang mengedepankan modernitas (Thomas, 2009).  Perubahan 

ini menghasilkan gejolak politik, ekonomi, keilmuan dan sosial yang kemudian dianalisis 

oleh para pemikir seperti Karl Marx, Friedrich Engels, Max Weber, Emile Durkheim, 

Auguste Comte, Robert Spencer dan lain-lain (Roberts dan Hite, 2000; Thomas, 2009).  

Walaupun analisis mereka berbeda, namun para pemikir ini dapat melihat suatu fenomena 

yang sama, yaitu terjadi pergeseran tajam dalam masyarakat dari yang tadinya agraris 

menjadi industrialis – atau dengan kata lain, dari tradisional berubah menjadi modern. Bagi 

Marx dan juga Engels, perubahan berarti revolusi yang mengakhiri konflik kelas antara 

borjuis dan proletar dan mentransformasi kapitalisme menjadi tatanan sosial baru 

berlandaskan sosialisme (Marx dan Engels, 2000). Bagi Weber—yang melihat perubahan 

dari yang menghargai tradisi menjadi lebih menghargai praktek obyektif seperti kontrak 

tertulis, prosedur yang disepakati, keahlian, dan sebagainya—mengedepankan rasionalitas 

sebagai cara mencapai modernitas, misalnya dengan investasi kekayaan, kerja keras, 

efisiensi, dan struktur birokrasi yang ketat (Weber, 2000). Sedangkan bagi Durkheim, 

perubahan terjadi pada proses pembagian kerja (division of labour) dari masyarakat 

tradisional dimana pembagian kerja tidak spesifik, menjadi masyarakat modern dimana 

pembagian kerja menjadi lebih spesifik dan terdiferensiasi (Durkheim, 2000). Teori 

pembangunan era pembangunan masa kini pada dasarnya merupakan pengembangan dari 

atau berbasis pada ketiga teoris yang dibahas sebelumnya: Marx, Weber dan Durkheim.  

Modernisasi sebagai Paradigma Dominan 

Era pembangunan masa kini digambarkan sebagai pembangunan pada abad ke-20 yang 

dimulai pasca Perang Dunia Kedua. Gejolak sosial dan politik dunia terjadi pada masa 

tersebut setelah era kolonialisme berakhir dan negara-negara baru bermunculan dari wilayah 

Asia, Afrika dan Amerika Latin yang sebelumnya terjajah tersebut. Negara-negara baru ini 

kemudian tergabung dalam Gerakan Non Blok yang diinisiasi dalam KTT Non Blok tahun 

1955 di Indonesia. Selanjutnya, negara-negara yang tidak berpihak pada Amerika Serikat 

yang kapitalis (Dunia Pertama) maupun Uni Soviet yang komunis (Dunia Kedua) ini 

diklasifikasikan sebagai Dunia Ketiga (Sumner dan Tribe, 2008).  Negara-negara Dunia 

Ketiga ini umumnya penduduk miskin yang tinggal di wilayah pedesaan (McMichael, 2008). 

Pemerintah negara baru ini mulai merancang skema strategi pembangunan dengan bantuan 

dari negara penjajah mereka sebelumnya bekerjasama dengan negara maju lainnya, dimana 

negara maju ini selain ingin membantu juga memiliki agenda menyusupkan ideologi mereka 

(kapitalisme vs komunisme) pada negara Dunia Ketiga ini (Dodds, 2013). Pada banyak 

kasus, skema pembangunan yang digunakan para pemimpin Dunia Ketiga ini mengambil 
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jalan modernitas yang diambil penjajah mereka dahulu: evolusi dari masyarakat tradisional 

yang agraris menjadi masyarakat urban yang modern.  

Jalan modernitas yang digunakan sebagai strategi pembangunan dunia ketiga pada era 

pembangunan di abad ke-20 ini berangkat dari pengaruh industrialisme di Eropa pada abad 

sebelumnya. Pembangunan, dalam hal ini, berarti pertumbuhan ekonomi, sehingga banyak 

dipengaruhi oleh bidang ekonomi politik dan teori ekonomi klasik hingga ke teori ekonomi 

neoklasik, Keynesian dan neoliberalisme (Peet dan Hartwick, 2009; Pieterse, 2010). Teori 

ekonomi klasik dipengaruhi oleh Adam Smith, David Ricardo dan Stuart Mills, yang pada 

dasarnya mengedepankan konsep akumulasi kapital dan pasar bebas sebagai aspek yang 

sangat penting dalam proses perubahan menuju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

(Peet dan Hartwick, 2009). Dalam kaitannya dengan pembangunan, pendekatan ini 

mengindikasikan bahwa kekayaan yang lebih banyak akan menghasilkan kesejahteraan dan 

kehidupan yang lebih baik (Willis, 2005). Para teoris modernisasi ini memperkenalkan 

―Darwinisme sosial‖ dimana masyarakat berkembang atau berevolusi melalui beberapa 

tahapan ―tangga pembangunan‖ (Verhelst, 1990:11; Webster, 1990; McMichael, 2008:43). 

―Tangga pembangunan‖ ini dipostulasikan oleh Walt Rostow melalui tulisan yang 

dipublikasikan tahun 1960 dimana menurutnya pembangunan terbagi dalam lima tahapan:  1) 

tahap perekonomian tradisional, 2) tahap prakondisi tinggal landas, 3) tahap tinggal landas, 4) 

tahap menuju kedewasaan, 5) tahap konsumsi massa tinggi (Restiyanto dan Yusroni, 2006). 

Bagi Rostow, hanya ada satu jalan menuju pembangunan, yaitu melalui lima tahapan tersebut 

yang pada tahap akhir dikarakterisasikan dengan kemampuan masyarakat untuk mampu 

menjadi konsumen berbagai produk industri dibandingkan dengan mempraktekkan ekonomi 

tradisional, sehingga bergeser dari masyarakat agraris menjadi masyarakat urban 

(McMichael, 2008). Dengan kata lain, teori modernisasi beresensikan mengubah yang 

―tradisional‖ menjadi ―modern‖. 

Oleh para ahli strategi pembangunan pada dekade 1950an sampai dengan 1960an, 

modernisasi menjadi paradigma dominan dalam pembangunan. Pada perkembangannya, 

diturunkan menjadi paham neoliberalisme yang mulai dominan pada tahun 1980an, dimana 

neoliberalisme tersebut memperkenalkan reformasi struktural, liberalisasi dan privatisasi 

sebagai jalan menuju modernitas (Pieterse, 2010). Walaupun menjadi paradigma dominan, 

jalan modernitas atau modernisasi ini banyak dikritik karena dianggap tidak sensitif terhadap 

berbagai perbedaan yang ada pada masyarakat yang menjadi target pembangunan tersebut. 

Dalam teori modernisasi, kondisi yang menghambat pembangunan datang dari dalam 

masyarakat itu sendiri, sehingga oleh para kritik dianggap menyalahkan para target 

pembangunan dibandingkan memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya yang 

kemungkinan dapat berkontribusi dalam menghambat proses pembangunan masyarakat 

tersebut. 

Pendekatan Keterbelakangan: Teori Ketergantungan dan Sistem Dunia 

Kritik yang paling keras terhadap modernisasi datang dari Dunia Ketiga, yang disebut 

pendekatan underdevelopment atau keterbelakangan. Pendekatan keterbelakangan ini datang 

dari beberapa akademisi dan praktisi pembangunan di Amerika Latin yang berpendapat 

bahwa pembangunan di negara maju menghasilkan keterbelakangan di negara miskin dan 

berkembang dengan efek sebab-akibat. Dengan kata lain, penghambat pembangunan 

bukanlah disebabkan oleh faktor internal masyarakat, tetapi faktor eksternal yaitu lingkungan 

yang menjadikan kondisi mereka terbelakang. Dalam pendekatan keterbelakangan, terdapat 

dua aliran teoritis yaitu ketergantungan dan sistem dunia.  
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Teori ketergantungan merupakan bagian dari pendekatan keterbelakangan. Teori ini 

dipengaruhi oleh pemikiran Marx tentang pergumulan kelas antara kaum borjuis dan proletar, 

dengan menggambarkan bahwa keterbelakangan muncul karena eksploitasi dari yang maju 

(Willis, 2005). Bagi para teoris ketergantungan seperti Andre Gunder Frank, Raul Prebisch, 

Theotonio Dos Santos, Fernando Henrique Cardoso, Paul Baran, dan Samir Amin, 

pembangunan berarti pembebasan secara global dari mekanisme kekuasaan yang dipaksakan 

oleh daerah inti kepada daerah pinggiran (Verhelst, 1990; Willis, 2005; Roberts dan Hite, 

2000).  

Pembangunan dunia, atau lebih tepatnya ketidakmerataan pembangunan di dunia, menjadi 

fokus dalam teori sistem dunia yang berawal dari ide keterbelakangan juga. Mirip seperti 

teori ketergantungan, teori sistem dunia juga menyalahkan sistem dunia (yaitu kapitalisme) 

yang menghasilkan dan terus memelihara ketidakmerataan secara global (Forsyth, 2005). 

Menurut teori sistem dunia, prospek dan kondisi pembangunan suatu negara dibentuk 

utamanya oleh proses ekonomi, rantai komoditas, pembagian kerja dan hubungan geopolitik 

pada level dunia (Klak, 2013). Terdapat empat postulat dalam teori sistem dunia yang 

dikembangkan antara lain oleh Immanuel Wallerstein dan Christopher Chase-Dunn yang 

dijabarkan oleh Roberts dan Hite (2000). Pertama, penentu arah pembangunan dan 

perubahan dipengaruhi oleh serangkaian proses yang berlaku global, sehingga dalam 

menganalisis pembangunan suatu negara, harus dilihat pula kondisi di dunia. Kedua, sistem 

dunia terdiri dari tiga zona: inti, semi-pinggiran (daerah yang memiliki ciri negara maju 

maupun miskin), dan pinggiran. Berbeda dengan teori ketergantungan dimana daerah inti dan 

pinggiran adalah tetap, dalam teori sistem dunia sebuah negara dapat berubah ke atas maupun 

ke bawah dalam tiga zona ini. Klak (2013) mencontohkan Indonesia yang tadinya merupakan 

negara pinggiran kemudian berubah menjadi negara semi-pinggiran. Ketiga, proses dimana 

kekayaan diambil dari pinggiran mirip dengan teori ketergantungan: pertukaran yang tidak 

setara, penekanan terbuka maupun terselubung, dan kontrol terhadap pemasaran dan ujung 

dari rantai komoditas bernilai tinggi. Keempat, kapitalisme menghasilkan beberapa trend 

sekuler antara lain lebih meluasnya daerah di dunia yang terlibat pertukaran kapitalis, 

komodifikasi, proletarianisasi, mekanisasi, dan polarisasi kelas sosial. 

Pendekatan keterbelakangan yaitu teori ketergantungan dan teori sistem dunia 

mengindikasikan bahwa untuk mencapai pemerataan pembangunan di seluruh dunia, maka 

dunia harus lepas total dari praktek kapitalisme. Beberapa negara mengadopsi pemikiran ini 

dengan mempraktekkan sosialisme atau komunisme demi terlepas dari kapitalisme dengan 

maksud menghilangkan ketidakmerataan yang terjadi. Akan tetapi, ternyata sosialisme juga 

tidak sukses di negara terbelakang ini, contohnya adalah sosialisme yang dianut beberapa 

negara Afrika tidak memberikan dampak positif bagi pembangunan mereka (Willis, 2005). 

Pendekatan keterbelakangan ini dikritik karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi yang 

ada. Dalam teori ketergantungan misalnya, tidak bisa menjelaskan negara pinggiran yang 

berubah menjadi negara maju, contohnya Singapura. Dalam teori sistem dunia, dianggap 

terlalu ekonomistik, dalam arti ekonomilah yang menggerakkan dunia dan tidak melihat 

aspek lain sama sekali (Roberts dan Hite, 2005). 

Pembangunan yang Tepat 

Teori pembangunan yang dibahas sebelumnya mengalami beberapa kritikan karena pada 

prakteknya belum dapat memperbaiki kondisi negara berkembang dan miskin menjadi lebih 

baik. Untuk menganalisis hal ini, kita kembali pada definisi pembangunan, dimana 

pembangunan kurang lebih merupakan ―sinonim untuk perubahan sosial dan ekonomi yang 
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direncanakan‖ (Hobart, 1993:1). Dalam pembahasan ini, definisi ini dipecah menjadi tiga 

bagian: ―perubahan yang direncanakan‖, ―perubahan sosial‖ dan ―perubahan ekonomi‖. 

Yang mencirikan pembangunan dari hana sekedar perubahan sosial atau ekonomi adalah 

bahwa pembangunan itu ―direncanakan‖. Perencanaan pembangunan menjadi area penelitian 

yang populer setelah Perang Dunia Kedua (Waterston, 2006). Bidang ini muncul karena ilmu 

kebijakan publik dan administrasi yang konvensional – dalam hal ini yang dipraktekkan 

negara maju – tidak tepat untuk diaplikasikan pada negara berkembang yang baru terbentuk 

(Forsyth, 2005). Pemerintah sebagai perwakilan dan otoritas dari negara dan juga badan 

pembangunan internasional menjadi aktor utama dalam perencanaan pembangunan. 

Ironisnya, meskipun teori membahas bagaimana pembangunan harus dilakukan di negara 

berembang, teori ini dirancang oleh teoris dan praktisi dari negara maju; sehingga kebijakan 

perdagangan dan bantuan internasional terkait pembangunan masih diformulasikan untuk 

memenuhi kebutuhan pasar kapitalis. 

Berkaitan dengan itu, dapat kita katakan bahwa pemikiran negara maju atau Barat ini 

berkontribusi pada aspek ―perubahan ekonomi‖ dari pembangunan. Sejalan dengan teori 

modernisasi, negara berkembang dianggap hanya dapat memperoleh kemajuan jika sampai 

pada keadaan yang sedang dialami negara maju. Cara mencapainya adalah dengan perubahan 

ekonomi. Seperti yang dikemukakan McMichael (2008:46) bahwa pembangunan 

mengindikasikan pengertian ekonomi dari perubahan sosial, menjadi uum sebagai budaya 

pasar yang sama untuk seua dan digerakkan oleh pertumbuhan ekonomi. Implikasinya adalah 

indikator yang dihitung pada skala nasional seperti produk domestik bruto digunakan untuk 

menghitung level pembangunan suatu bangsa (Forsyth, 2005; McMichael, 2008). Pengertian 

pembangunan yang seperti ini memberi jalan yang lebar bagi para kapitalis untuk turut dalam 

upaya pembangunan, dan menjadikan pembangunan lebih dipengaruhi politik karena pada 

akhirnya diukur dengan skala nasional. Seringnya, aspek ekonomi ini begitu dihargai 

sehingga aspek sosial dikesampingkan. 

Pengabaian terhadap aspek sosial dalam pembangunan merupakan sebuah paradoks karena 

pembangunan pada dasarnya adalah ―perubahan sosial‖. Meskipun pertumbuhan ekonomi 

dan pembangunan sosial jelas berkaitan, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak harus menjadi 

prekursor untuk pembangunan sosial. Hal ini diindikasikan dalam studi yang meneliti 

hubungan antara pertumbuhan eknonomi dan pembangunan sosial di 46 negara berkembang 

selama empat dekade: hasil menunjukkan bahwa pembangunan sosial memberikan dampak 

signifikan terhadap baik perkembangan sosial maupun pertumbuhan ekonomi, sedangkan 

pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap perbaikan sosial 

(Newman dan Thomson, 1989). Seringnya aspek sosial ini diabaikan atas dasar kemudahan, 

dalam arti mengukur indikator sosial dan budaya merupakan tugas yang lebih sulit daripada 

mengukur indikator ekonomi yang numerik (Willis, 2005). Sehingga pendekatan yang 

digunakan adalah lebih teknis dan mengabaikan aspek manusia. 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa masalah dalam pendekatan pembangunan 

dominan yang membuatnya menjadi kurang efektif. Pertama, teori, pemikiran dan metode 

yang berasal dari Barat terkait dengan perencanaan pembangunan pada negara non-Barat 

ternyata tidak berhasil. Kedua, masalah ini berkatian dengan pemikiran perubahan ekonomi 

berada di atas perubahan sosial. Kepentingan tersembunyi yang ada di balik berbagai upaya 

pembangunan, misal dari donor ataupun pemerintah, seringnya membuat masyarakat akar 

rumput yang harusnya menjadi jantung upaya tersebut menjadi tersingkirkan (Adams dan 

Solomon, 1991). 
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Dengan demikian, pada praktek pembangunan, masyarakat harus ditempatkan sebagai 

jantung setiap upaya pembangunan. Masyarakat, dalam hal ini, setiap manusia yang terlibat 

upaya pembangunan tersebut, tetapi umumnya mengacu pada masyarakat akar rumput yang 

menjadi target pembangunan. Pendekatan ini seringkali disebut sebagai pembangunan 

partisipatif, yang merupakan pendekatan bottom-up dan berpusat pada manusia yang 

bertujuan untuk mengembangkan potensi penuh dari masyarakat pada level akar rumput 

(Forsyth, 2005:506).  Prinsip pembangunan partisipatif dipengaruhi oleh Paulo Freire yang 

yang mulai berkembang pada tahun 1970an (Huesca, 2003). Freire berpendapat bahwa 

pembangunan pada dasarnya adalah mencapai pembebasan dari ketertindasan, dan 

menekankan pada pentingnya komunikasi dialogis yang horizontal untuk mencapai 

kemandirian atau self-reliance (Servaes, 1999; Melkote dan Steeves, 2001). Teori ―catching-

up‖ dan ―trickle-down‖ menjadi tidak relevan karena dianggap sebagai penyebab dari 

kegagalan pembangunan. Dalam proses perencanaan menggunakan pendekatan partisipatif 

ini, penyusunan kebijakan harus ditujukan untuk masyarakat target (Hobart, 1993). Praktisi 

pembangunan harus melihat masyarakat target sebagai individu yang bertindak sebagai ―agen 

kompleks‖ – kompleks, dalam arti mereka adalah ―sebagian agen, sebagian pasien dan 

sebagian instrumen‖ dan dapat dengan sukarela dan secara aktif berubah peran diantara 

ketiga peran tersebut (Phillips dan Edwards, 2000:48). Maka, masyarakat target perlu 

dijadikan inti setiap upaya pembangunan. 

Menjadikan masyarakat target inti dari upaya pembangunan berarti mengakui mereka dalam 

hal siapa mereka dan dari mana mereka. Manusia di seluruh dunia dapat bertahan hidup 

dengan berbagai cara hidup yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Mereka kaya akan 

pengetahuan tentang bagaimana bertahan hidup, tidak memandang asal-usul mereka – Barat 

atau tidak. Tetapi seringnya, pengetahuan atau kearifan lokal ini dilihat sebagai bentuk 

keterbelakangan atau penghambat bagi pembangunan yang lebih baik diabaikan (Hobart, 

1993; Verhelst, 1990). Ingram (1994) berpendapat bahwa terdapat konsensus menyatakan 

pembangunan bersifat endogen, dan perubahan dapat terjadi dan terus berlanjut (sustainable) 

hanya jika proses tersebut konsisten dan dicocokkan terhadap sejarah dan daerah masyarakat 

target.  Sedangkan menurut Verhelst (1990), pembangunan adalah proses yang berbasis pada 

budaya. Kegagalan menempatkan budaya sebagai sesuatu yang penting dalam pembangunan 

menghasilkan bencana dan mendukung kepunahan suatu masyarakat alih-alih 

memperbaikinya. 

Berdasarkan analisis ini, maka diperkenalkanlah konsep pembangunan yang tepat. Konsep ini 

berkembang dari pemikiran bahwa masalah pembangunan disebabkan oleh pengenalan 

teknologi yang tidak tepat guna dari negara Barat (Webster, 1990). Jenis teknologi sebagai 

sarana pembangunan dalam komunitas lokal harus merupakan teknologi tepat guna yang 

cocok bagi kondisi sosial, lingkungan dan budaya mereka, sehingga menciptakan self-

reliance atau kemandirian dan keberlanjutan dalam penghidupan mereka. Self-reliance berarti 

terbebas dari segala bentuk ekstraversi dan ketergantungan, sehingga mempertahankan 

identitas dari setiap orang atau komunitas lokal (Verhelst, 1990). 

Konsep pembangunan yang tepat berarti tidak ada jalan yang sama dalam pembangunan. 

Dengan kata lain, pembangunan bersifat pluralistik dan harus dilihat sebagai multiplisitas 

atau keserbaragaman pendekatan berdasarkan konteks dan kebutuhan mendasar (basic felt 

needs) serta keberdayaan dari sektor paling tertindas dalam beragam masyarakat di level yang 

berbeda-beda (Servaes, 2008; Melkote dan Steeves, 2001). Pusat dari teori multiplisitas ini 

adalah komunikasi partisipatif. Pembangunan partisipatif mengacu pada proses pembangunan 

yang melibatkan semua orang, dengan memfokuskan pada partisipasi warga pada level akar 

rumput.  Dalam hal ini, pembangunan partisipatif lebih mengarah pada banyak pendekatan (a 
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multiplicity of approaches) yang non-linear, horizontal dan bersifat plural, berdasarkan 

konteks, keinginan, keperluan dan pemberdayaan masyarakat yang tertindas dalam level 

berbeda-beda (Melkote, 2003; Servaes, 2008). Tujuan dari pembangunan partisipatif ini 

adalah memfasilitasi penyadaran kolektif dimana komunitas menjadi berdaya untuk dapat 

mengidentifikasi kebutuhan, kekurangan dan rencana untuk kesejahteraan mereka sendiri 

(Melkote, 2003). Ciri-ciri pembangunan berdasarkan konsep baru ini antara lain: tindakan 

berdasarkan kebutuhan termasuk kebutuhan nonmateriil seperti kesetaraan sosial, demokrasi, 

dan sebagainya; pembangunan bersifat endogen dan otonom (perubahan berdasarkan definisi 

masyarakat tentang sumber daya yang ada dalam masyarakat itu sendiri); perlindungan 

terhadap lingkungan (penggunaan potensi yang rasional dalam batasan ekosistem lokal);  

merupakan upaya untuk menciptakan transformasi struktural dari hubungan sosial, kegiatan 

ekonomi dan struktur kekuasaan; dan pembangunan sebagai pelaksanaan dan dukungan 

demokrasi partisipatif dalam segala level masyarakat (Bessette, 1996). 

Apapun istilahnya, pembangunan yang tepat, bottom-up, trickle-up, akar rumput, partisipatif 

serbaragam, pluralistik maupun alternatif, pendekatan pembangunan yang seperti ini lebih 

dianggap efektif dibandingkan pengertian pembangunan sebagai ―catching-up‖. Keterlibatan 

semua orang dianggap menghasilkan pemberdayaan dan kemandirian dan pada akhirnya 

keberlanjutan. Walaupun perlu diperhatikan bahwa pemikiran pembangunan seperti ini juga 

memiliki beberapa syarat agar efektif. 

Sebenarnya pemikiran pembangunan partisipatif tidak terlalu asing maupun baru. Sejarahnya 

berawal dari tahun 1950an dengan adanya gerakan advokasi pembangunan masyarakat desa, 

dan baru divicarakan di bidang studi pembangunan pada tahun 1970an (Forsyth, 2005). Jadi 

pembangunan partisipatif bukan hal yang baru dan diakui sebagai jawaban dari masalah 

pembangunan, tetapi pertanyaan yang muncul adalah: seberapa ―partisipatif‖nya 

pembangunan partisipatif? 

Pembangunan partisipatif, walaupun terdengan sangat optimis dan memberdayakan, pada 

kenyataan tidak begitu banyak diberitakan kesuksesannya pada praktek pembangunan. 

Dengan kata lain, pendekatan partisipatif pada pembangunan lebih banyak di atas kertas dan 

tidak dipraktekkan di lapangan (van Ufford, 1993). Pembangunan partisipatif hanya menjadi 

prosedur atau syarat yang dipenuhi dan praktisi pembangunan tetap mengutamakan 

keahliannya dibandingkan pengetahuan masyarakat lokal. Sebagai contoh, Riyandari (2014) 

meneliti pengembangan media partisipatoris dalam pembangunan pertanian dan mendapati 

bahwa keterlibatan petani pada pengembangan media partisipatoris ini justru malah bertujuan 

untuk mendisiplinkan dan mengatur para petani tersebut. Sehingga, dalam hal ini, partisipasi 

menjadi manipulatif dan instrumental dan kehilangan kapasitas transformatifnya untuk 

menginisiasi perubahan (Riyandari, 2014). Willis (2005) berpendapat bahwa agar menjadi 

benar-benar partisipatif, masyarakat harus dilibatkan dalam menyusun agenda suatu upaya 

pembangunan, dibandingkan orang luar memaksakan prioritas mereka ke masyarakat lalu 

bekerjasama dengan masyarakat lokal untuk mencapainya. Dengan demikian, masyarakat 

lokal memiliki rasa berkuasa dan pengaruh, sehingga dapat menuju pemberdayaan. Hal ini 

berarti suatu upaya pembangunan wajib memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk 

didengar. 

Memberikan suara kepada masyarakat lokal tidak semudah kedengarannya. Selain 

disebabkan beberapa alasan yang dideskripsikan sebelumnya, terdapat satu hal lagi yang 

patut dibahas. Relasi kekuasaan para stakeholder pembangunan: donor, LSM, pemerintah 

baik nasional maupun daerah. Konflik kepentingan dan relasi sosial yang kompleks dapat 

menghambat terlaksananya pembangunan partisipatif. Tanpa pemahaman tentang hubungan 
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sosial dan budaya lokal, penerapan partisipasi untuk segala populasi dalam implementasi 

upaya pembangunan justru menjadi kontraproduktif (Webster, 1990; Willis, 2005). Dengan 

demikian, pembangunan partisipatif tidak hanya diartikan sebagai melibatkan semua orang 

secara setara, tetapi juga melibatkan pemahaman hubungan sosial dalam masyarakat oleh 

para praktisi pembangunan dan stakeholder pembangunan lainnya. Dengan kata lain, kondisi 

sosial dan hubungan sosial dari daerah yang menjadi wilayah pembangunan harus dapat 

dipahami terlebih dahulu. Maka dari itu, harus dipastikan bahwa pembangunan yang tepat 

tidak hanya berarti teknologi tepat guna, tetapi juga kebijakan, pendekatan dan bahkan iklim 

yang tepat pula. Kegagalan memperhatikan hal-hal tersebut dapat menghasilkan hasil yang 

buruk dalam jangka panjang, namun jika hal-hal tersebut diterapkan maka dapat menuju 

kemajuan, seperti yang akan diilustrasikan dalam studi kasus selanjutnya. 

Penerapan Konsep dan Teori Pembangunan di Indonesia 

Kata “development” diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi ―pembangunan‖. 

Istilah pembangunan ini digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam rencana pembangunan 

nasional (Hobart, 1993; King, 1999). Kebijakan pembangunan di Indonesia dalam sejarahnya 

berkaitan dengan prinsip Barat (King, 1999). Kebijakan pembangunan Indonesia dirancang 

pada tahun 1960an oleh ekonom lulusan Barat yang dinamakan ‗Mafia Berkeley‘ dengan 

bantuan penasehat asing, dan membentuk ekonomi nasional menjadi neoliberal (King, 1999; 

Yasui, 2003). Beberapa figur utama dalam Mafia Berkeley beserta jabatannya saat itu antara 

lain Widjojo Nitisastro (lulusan University of California, Berkeley) sebagai Kepala 

BAPPENAS, Ali Wardhana (UC Berkeley) sebagai Menteri Keuangan, Mohammad Sadli 

(lulusan MIT dan UC Berkeley) sebagai Menteri Tenaga Kerja, Emil Salim (lulusan UC 

Berkeley) sebagai Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara 

merangkap Wakil Kepala Bappenas, dan Subroto (lulusan McGill University) sebagai Dirjen 

Pemasaran Departemen Perdagangan dan kemudian Menteri Transmigrasi dan Koperasi 

(Yasui, 2003). Sehingga dapat dikatakan bahwa di Indonesia kala itu, pembangunan berarti 

modernisasi. Pembangunan jalan, sekolah, bendungan dan lain-lain menjadi prioritas 

kebijakan pembangunan utama. 

Pembangunan bendungan raksasa di Jawa Tengah adalah salah satu proyek pembangunan 

yang memenuhi rencana pembangunan nasional, walaupun kasusnya sudah lama terjadi, 

tetapi tetap menjadi salah satu kasus paling kontroversial dalam proyek pembangunan 

bendungan di dunia. Waduk Kedung Ombo yang areanya mencakup 3 wilayah kabupaten 

yaitu Sragen, Boyolali dan Grobogan, dibangun untuk mengirigasi 60.000 hektar lahan 

pertanian, menghasilkan 225 megawatt listrik, mengendalikan banjir, menyediakan air bagi 

300 desa dan kota, dan juga untuk pariwisata (Budiman, 1995; Lucas, 1992, McCully, 1994). 

Proyek yang pembangunannya sebagian besar didanai oleh Bank Dunia ini membutuhkan 

pembebasan tanah sebanyak 5989 hektar yang mengakibatkan pemindahan dan transmigrasi 

hampir 6000 Kepala Keluarga (KK) dari 22 desa (Budiman, 1995).  

Atas nama pembangunan, kepentingan dan kehidupan para masyarakat ini dikorbankan. 

Mereka dipaksa pindah keluar daerah dan bertransmigrasi ke Sumatra atau pindah ke desa 

tetangga (Budiman, 1995). Ganti rugi yang diperoleh amat rendah, hanya sepersepuluh dari 

harga jual semestinya (Budiman, 1995; Rumansara, 1998). Pada tahun 1981 konstruksi 

dimulai dan masyarakat mulai dipindahkan pada periode 1985-1986. Mereka enggan pindah 

karena ketidakpastian akan kehidupan yang lebih baik di daerah baru karena transmigrasi 

kurang populer dan desa tetangga yang menjadi tujuan kering dan tidak subur, ditambah pula 

nilai ganti rugi yang tidak layak (Budiman, 1995; McCully, 1994). Karena tidak berhasil 

dibujuk untuk pindah, pemerintah menggunakan pemaksaan dan kekerasan dengan memaksa 
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penduduk menandatangani dokumen menggunakan cap jempol dan yang menolak akan 

dianiaya oleh militer (Henschke, 2007). Waduk Kedung Ombo diresmikan oleh Presiden 

Republik Indonesia pada tahun 1991 dengan 600 KK masih tinggal di wilayah sabuk hijau 

diatas garis batas air bendungan, dimana Presiden RI mengakui kesulitan yang dialami 

penduduk dalam meninggalkan kampung halaman tetapi harus berkorban demi kebaikan 

yang lebih besar (Lucas, 1992). 

Tragedi yang terjadi pada kasus Kedung Ombo ini disebabkan oleh kegagalan 

memperhatikan isu sosial pada proyek tersebut. AMDAL (yang termasuk analisis dampak 

sosial) untuk proyek ini baru dilakukan tahun 1984, meskipun konstruksi sudah dimulai tiga 

tahun sebelumnya dan rencana pembangunan telah dirancang jauh lebih dulu (Budiman, 

1995; Rumansara, 1998). Para penduduk tidak dikonsultasikan tentang proyek ini sehingga 

mereka tidak sadar bagaimana proyek tersebut dapat berdampak bagi mereka (McCully, 

1994). Hasilnya, mereka yang dipindahkan bermasalah dengan lahan yang tidak subur, yang 

bertransmigrasi mengalami konflik dengan penduduk lokal, dan isu sosial lain juga muncul 

(Stanley, 1993). Sampai hari ini, terdapat sekitar 97 KK yang tinggal di sabuk hijau 

bendungan yang diakui pemerintah sebagai penduduk ilegal karena tinggal diatas aset negara 

yang dianggap berbahaya jika digunakan untuk pertanian (Henschke, 2007). Setelah 

runtuhnya rezim Soeharto, aktivis Kedung Ombo berupaya melobi pemerintah untuk 

memperoleh kompensasi yang layak, tetapi tidak berhasil (Henschke, 2007). Sekarang 

mereka dan penduduk yang terdampak kasus ini menolak berdialog dengan pemerintah, 

karena takut kehidupan mereka akan lebih buruk lagi – saking hampir kehilangan segalanya, 

mereka tidak punya pilihan lain (Budiman, 1995). Waduk Kedung Ombo sekarang 

merupakan simbol dari pencapaian besar pembangunan dalam mensejahterakan daerah dan 

masyarakatnya, tetapi bagi mereka yang 30 tahun yang lalu berjuang hidup-mati demi 

pembangunan danau raksasa ini, Waduk Kedung Ombo merupakan pengingat akan 

konsekuensi keras dari pembangunan dimana kehidupan ribuan penduduk terancam dan 

tercerabut dari akarnya demi ―kebaikan yang lebih besar‖. 

Sekitar 60 km dari Waduk Kedung Ombo berdiri Desa Kalibening yang sebagian besar 

penduduknya mencari penghidupan dari pertanian. Masyarakat bertani ini telah mengambil 

langkah menuju pemberdayaan. Mereka mau berkembang dan merangkul pembangunan dan 

kaya akan pengetahuan dan jauh dari keterbelakangan – dengan menjadi sadar akan peran 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan pendidikan dalam memperbaiki kondisi 

kehidupan mereka. Mereka pun menyesuaikan TIK ini sehingga menjadi tepat guna dalam 

konteks lokal mereka. Sehingga, setelah pertemuan warga desa yang diinisasi oleh aktivis 

dari serikat paguyuban petani, mereka mendirikan SMP Alternatif Qaryah Thayyibah yang 

kemudian berubah menjadi Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah (Yasya, 2009).  

Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah (KBQT) sederhananya adalah sekolah yang 

menyediakan pendidikan menengah untuk anak-anak (SMP dan SMA) dan berkembang 

menjadi ―universitas‖. Namun para penggagas dan mereka yang terlibat dalam KBQT lebih 

suka menggunakan istilah ―komunitas belajar‖ daripada sekolah karena prinsip dan 

pengoperasian mereka berbeda dengan sekolah pada umumnya: yaitu prinsip pendidikan 

berbasis komunitas. 

Definisi ―komunitas belajar‖ yang diidentifikasikan dalam KBQT ini berarti: 

―sekelompok orang yang anggota-anggotanya saling belajar dan mengajar 

secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan 

sehari-hari dan memajukan kehidupan mereka… Jika seluruh anggota 
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masyarakat terus belajar, dapat menyelesaikan kehidupan mereka secara 

swadaya, dan berhasil mencapai kehidupan yang maju dan sejahtera, mereka 

bisa dinamakan sebagai masyarakat maju (advanced society).‖ (Prihantoro,  

2012:5) 

Sedangkan pendidikan berbasis komunitas yang diadopsi KBQT mengandung pengertian 

bahwa pendidikan harus berasal dari komunitas dan hasilnya dikembalikan kepada komunitas 

untuk digunakan dalam mengembangkan komunitas itu sendiri. Prinsip pendidikan KBQT 

adalah: (1) pendidikan yang membebaskan, (2) keberpihakan pada seluruh warga belajar, (3) 

partisipatif, (4) kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat sekitar, (5) kerja sama, (6) evaluasi 

yang berpusat pada subyek didik, dan (7) percaya diri (Prihantoro, 2012). Dapat dikatakan 

KBQT ini menganut prinsip Freire, dan diakui sendiri oleh baik pendiri maupun nara didik 

KBQT yang sangat familier dengan teori Freire (Yasya, 2009). 

Dalam prakteknya, ini berarti nara didik diberikan kebebasan untuk belajar apa yang mereka 

inginkan dengan cara mereka sendiri. Tidak ada jadwal pelajaran, semua ditentukan oleh nara 

didik. Tidak ada kelas tempat belajar, semua wilayah dapat menjadi kelas bagi mereka; di 

gedung sekolah (Resource Center), masjid, sawah, dan lain-lain. Pendidikan dikelola bersama 

oleh komunitas yang terdiri dari warga desa, perangkat desa, orangtua, guru, dan nara didik 

Pembelajaran dimediasi dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dan alam 

sekitar sebagai laboratorium alami, dengan komponen desa seperti perangkat desa dan warga 

desa lainnya sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran (Bahruddin, 2007). Hasil 

pembelajaran tidak dievaluasi dengan ujian tertulis tetapi dalam bentuk karya kreatif seperti 

karya tulis ilmiah maupun populer, film, musik dan karya seni.  

Apa dampak sekolah kecil ini bagi pembangunan pedesaan di wilayah mereka? Para nara 

didik menjadi kreatif, kritis dan produktif: mereka menjadi penulis, penyanyi, pembuat film 

dan pengusaha; dengan karya kreatif mereka yang dikomersialkan sehingga menghasilkan 

royalti (Harsono, 2008). Pendiri KBQT, Bahruddin (2009) mengatakan bahwa ―kepercayaan 

yang diberikan (kepada anak-anak) ternyata berhasil mengembangkan kreativitas anak-anak 

dan kemampuan mereka berinovasi.‖ Hasil pembelajaran di KBQT telah membangkitkan 

kesadaran nara didik akan keadaan mereka, sehingga menimbulkan keinginan untuk 

melakukan tindakan perubahan baik bagi diri maupun komunitas. Walaupun tidak terlihat 

sebagai aksi kolektif yang terorganisasi, para ‗alumni‘ (walaupun di KBQT tidak mengenal 

istilah alumni, karena semua warga KBQT menjadi pembelajar di KBQT sepanjang hayat) 

telah melakukan berbagai kontribusi di masyarakat sesuai kemampuan masing-masing. 

Meminjam istilah Bahruddin, mereka sekarang telah ―berproduksi‖ dengan mengeluarkan 

berbagai karya maupun inovasi. Para warga KBQT ini antara lain berproduksi sebagai 

wiraswasta, petani, penulis buku, dan kembali ke KBQT sebagai pendamping adik kelasnya. 

Para warga KBQT ini tumbuh menjadi individu yang cerdas dan sadar akan potensi diri 

mereka tetapi tetap menghargai pentingnya asal-usul dan identitas kultural mereka, dan 

menyadari signifikansi dari hubungan mereka dengan lingkungan dan masyarakat sekitar 

mereka. 

Kasus KBQT ini murni merupakan gerakan akar rumput yang terbebas dari pengaruh 

penguasa, dalam hal ini pemerintah maupun donor asing. Kalaupun ada, mereka hanya 

sebagai mitra yang diseleksi secara hati-hati oleh pengelola KBQT agar tidak ada 

kepentingan tersembunyi yang dapat merugikan KBQT (Prihantoro, 2012). Akan tetapi, di 

lain pihak, di Indonesia pembangunan desa merupakan salah satu program utama pemerintah. 

Political will dari pemerintah dalam membangun desa ditunjukkan antara lain dengan 

terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau lebih dikenal dengan UU Desa (Taryoto, 



11 
 

2014). Dalam UU Desa, kurang lebih menyiratkan konsep pembangunan yang tepat dan 

berbasis akar rumput serta mengedepankan sistem informasi desa berbasis TIK dan teknologi 

tepat guna dalam mewujudkan kesejahteraan desa yang pada akhirnya berkontribusi pada 

kesejahteraan nasional. 

 

PENUTUP 

Konsep pembangunan merupakan bidang yang terus berubah dipengaruhi oleh banyak faktor 

antara lain perubahan zaman, perbedaan wilayah, pandangan atau worldview manusia, dan 

lain-lain. Dengan kata lain, konsep pembangunan dan teori yang menyertainya dapat menjadi 

pembahasan yang panjang. Oleh karena itu, kajian mengenai konsep pembangunan harus 

disituasikan terhadap konteksnya, oleh karena definisi pembangunan itu sendiri merupakan 

sesuatu yang tidak pasti. Sehingga, dipaparkan beberapa teori utama pembangunan 

berdasarkan sejarah dari masa ke masa, seperti teori klasik, teori modernisasi, teori 

keterbelakangan, dan teori pembangunan yang tepat. Teori-teori ini patut dikedepankan 

karena menjelaskan kondisi pembangunan dunia saat ini. 

Dalam analisis kegagalan pembangunan, agaknya disebabkan oleh karena tidak 

memperhatikan target manusianya, dan pada teori dan prakteknya kurang lebih bersifat 

monokultur. Ironi pembangunan masyarakat adalah mengesampingkan masyarakat untuk 

mengedepankan pertimbangan ekonomi dan kepentingan kapitalis lainnya. Masyarakat 

dianggap sebagai terbelakang yang perlu maju menjadi berada dalam keadaan seperti di 

Barat. Sehingga, diambillah pendekatan baru yang memerlukan partisipasi semua manusia 

yang terlibat dalam agenda pembangunan. Dengan cara ini, masyarakat dibawa menuju 

keadaan berdaya dan mandiri melalui metode pembangunan yang disesuaikan untuk 

kebutuhan lokal mereka sehingga tepat bagi mereka. Akan tetapi partisipasi sendiri tidak 

cukup. Terdapat aspek mendasar dari partisipasi antara lain sensitivitas dan pemahaman 

terhadap daerah dan masyarakat lokal merupakan hal penting dalam pencapaian 

pembangunan partisipatif penuh. 

Dua studi kasus penerapan pendekatan pembangunan di Indonesia dipresentasikan, sebuah 

proyek pembangunan bendungan yang menerapkan pendekatan teori modernisasi dan 

menghasilkan konsekuensi tragis; serta proyek pengembangan masyarakat yang sukses dan 

melibatkan komunitas akar rumput di pedesaan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa 

kegagalan mengedepankan partisipasi dalam proyek pembangunan menyebabkan bencana, di 

lain pihak, komunitas pedesaan yang sering dianggap ‗terbelakang‘ justru dapat mencapai 

keadaan berdaya dan mandiri dengan cara menghargai lingkungan lokal dan kebutuhan 

komunitas itu sendiri. 
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