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Latar  Belakang 
 

        Dalam hal mencapai kesejahteraan hidup, hingga saat ini, pembangunan masih 

menjadi ‘primadona’ negara-negara berkembang, termasuk negara miskin. Dengan biaya 

yang besar, pembangunan terus menerus dilakukan pemerintah dari waktu ke waktu, 

dengan tujuan mencapai perbaikan dan peningkatan kesejahteraan hidup rakyatnya. 

Sehingga, hampir tidak ada satupun pemerintah negara berkembang bahkan negara 

miskin yang tidak melakukan kegiatan nasional yang disebut dengan pembangunan, 

termasuk Indonesia.  

        Pada dasarnya, pembangunan suatu negara harus mempertimbangkan apa yang 

dibutuhkan masyarakat, bukan pada apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah negara 

tersebut untuk masyarakatnya, kedua pengertian ini sangat berbeda, apa yang dapat 

dilakukan pemerintah untuk masyarakat berbeda dengan apa yang seharusnya dilakukan 

pemerintah kepada masyarakat dalam tugasnya sebagai fasilitator pembangunan. 

        Pembangunan merupakan suatu proses yang diharapkan mampu mengantarkan 

bangsa Indonesia mencapai kehidupan yang sejahtera, aman dan berkelanjutan. Merujuk 
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ke Undang-undang Dasar 1945 (hasil amandemen, tahun 2002), secara tegas pada Bab 

XIV mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dengan nyata ditegaskan : 

(1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, (2) 

cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh negara, (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat, (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 

ekonomi nasional, dan selanjutnya disampaikan pula bahwa (5) negara mengembangkan 

sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah 

dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.  

        Sangat nyata bahwa negara bertanggung jawab memberdayakan masyarakat, karena 

itu pembangunan haruslah merupakan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah 

serta semua domain pembangunan. Sejarah perjalanan pembangunan bangsa Indonesia, 

mencatat, telah terjadi kondisi: (1) kesenjangan sosial karena tidak berpihaknya 

pembangunan pada peningkatan mutu sumberdaya manusia, pembangunan selama ini 

cenderung ke arah fisik, ekonomi, bahkan upaya alih teknologi yang dilakukan tidak 

disertai kesiapan masyarakat mengadopsi dan melanjutkannya ke arah inovasi yang lebih 

spesifik dan lebih unggul, sehingga teknologi nasional memiliki kemampuan kompetitif, 

(2) pola pembangunan yang seragam, dan top down dari sabang sampai merauke 

menyebabkan pembangunan tidak berkelanjutan, setelah program-program pembangunan 

dilaksanakan, pembangunan dianggap selesai, (3) pembangunan dengan sistem proyek, 

telah menyebabkan ketergantungan masyarakat, bahkan pemerintah dan swasta pada dana 

pembangunan (‘hidup’ dari anggaran pembangunan), (4) terjadinya penyimpangan dalam 

bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme, dan (5) situasi  politik  yang belum stabil, serta 

euphoria dalam berdemokrasi. 

        Melihat kondisi bangsa yang semakin kritis, dan makin banyaknya orang miskin, 

seperti rangkaian data kondisi sosial masyarakat yang dihimpun dari beberapa sumber 

dan disajikan kembali oleh Urban Poor Consortium, pasca kenaikan Bahan Bakar 
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Minyak (BBM) tahun 2004, sebagai berikut: alih-alih terjadi penurunan angka 

kemiskinan hingga 50%, seperti yang dikemukakan oleh Menko Kesra Alwi Shihab 

(Radar Semarang, 14 Maret),  atau proyeksi penurunan angka kemiskinan seperti yang 

disampaikan Deputi Seswapres Bidang Kebangsaan, Kewilayahan dan Kemanusiaan 

Gunawan Sumodiningrat, kenaikan harga BBM memperbesar kemungkinan 

bertambahnya angka kemiskinan di beberapa daerah. Misalnya, adanya warga di 10 

kabupaten di Nusa Tenggara Timur terancam gagal memenuhi tingkat hidup yang paling 

subsisten sekalipun karena ancaman kelaparan, (Kompas, 14 Maret). Beban hidup yang 

berat pun dialami oleh masyarakat di berbagai provinsi pasca kenaikan harga BBM. 

Jumlah penduduk miskin di sejumlah provinsi diperkirakan meningkat sejalan dengan 

melonjaknya harga pelbagai kebutuhan dan tarif transportasi. Harga beras naik Rp 600-

RP 1000/kg (Suara Pembaruan, 19 Maret), harga minyak tanah di beberapa lokasi di 

Jakarta Timur melambung hingga Rp 1.300 - Rp 1.500 per liter. Padahal, menurut 

keterangan dari Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas), HET untuk 

daerah DKI Jakarta hanya Rp 885 per liter (Suara Pembaruan, 19 Maret). Bahkan di 

daerah lain seliter minyak tanah harus ditebus dengan harga 2000 rupiah. 

        Uraian di atas memperlihatkan, saat ini kemiskinan makin terasa, bahkan dari 

sumber yang sama, tercatat di Papua, menurut data Kompas, jumlah penduduk miskinnya 

sebesar 80,07 persen atau sekitar 1,5 juta jiwa dari 1,9 juta penduduk (data tahun 2001). 

Angka kemiskinan di Papua diperkirakan akan meningkat dengan kenaikan harga BBM. 

Provinsi lain yang juga kaya sumber daya alam seperti Kalimantan Timur (Kaltim) 

menghadapi masalah berat dari tingginya angka warga miskin. Di Kaltim jumlah 

penduduk miskin mencapai 12 persen (328.000 orang dari 2,7 juta jiwa). Di Provinsi 

Lampung, merujuk data Badan Pusat Statistik Lampung, 1,5 juta jiwa penduduk 

tergolong miskin. Angka ini berarti 22,63 persen dari total penduduk yang berjumlah 

6,85 juta jiwa. Di Provinsi Riau, yang juga kaya minyak bumi, penduduk miskin 

mencapai 22,19 persen dari total 4,54 juta penduduk. Di Sumatera Selatan (Sumsel) yang 

juga kaya minyak, 20,92 persen penduduknya miskin. Penduduk Sumsel mencapai 6,593 

juta jiwa, sedangkan penduduk miskin mencapai 1,379 juta jiwa (Kompas, 22 Maret). 
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        Ilustrasi data yang dihimpun oleh urban poor consortium tersebut menghadirkan 

beberapa pertanyaan penting, apa sebenarnya yang terjadi dalam penyelenggaraan 

pembangunan di Indonesia?, mengapa hal tersebut terjadi?, dan bagaimana 

memperbaikinya?. Dari sumber yang sama, disampaikan juga bahwa menurut Seto 

Mulyadi, Ketua Komisi Perlindungan Anak, sulitnya kondisi ekonomi masyarakat miskin 

saat ini akan memantik semakin banyaknya anak yang putus sekolah. Data pada 2001, 

jelasnya, terdapat 11,7 juta anak yang putus sekolah. Ia meyakini bahwa jumlah anak 

putus sekolah yang ada sekarang ini melebihi jumlah data yang dilansir Depdiknas pada 

2001 (Republika, 22 Maret). Informasi ini sangat jelas memperlihatkan perlahan-lahan 

bahkan makin lama makin cepat, bangsa ini akan segera kehilangan generasi yang 

berkualitas, karena ketidakmampuan bangsa ini memberikan pengajaran, pendidikan 

yang murah dan berkualitas pada anak-anak bangsanya. 

        Saat ini, pemberdayaan masyarakat sebagian besar ditempuh dengan cara 

mengucurkan dana untuk digunakan sebagai modal dalam rangka upaya meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Asumsinya, penyebab kemiskinan masyarakat, misalnya nelayan 

dianggap berakar pada keterbatasan akses permodalan dan kultur kewirausahaan yang 

tidak kondusif, yang masih bercorak manajemen keluarga dengan orientasi sekedar 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (subsistence). Kemudian untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, ditempuh penguatan ekonomi/kelembagaan maupun yang 

sifatnya sosial-budaya dengan cara memberikan kucuran dana, misalnya Departemen 

Kelautan dan perikanan dengan dana yang berasal dari APBN dan dana kompensasi 

BBM serta dukungan penuh dari Departemen Kelautan dan Perikanan dilaksanakan 

program PEMP di 247 kabupaten/kota dengan jumlah LEPP-M3 kurang lebih 300 buah. 

Dalam mengakses permodalan, melalui program PEMP pada tahun 2003 dikucurkan 

dana sebesar Rp 120 milyar mengakomodir 126 kabupaten/kota, tahun 2002 dikucurkan 

dana Rp 90 milyar mengakomodir 90 kabupaten/kota, tahun 2001 dikucurkan dana 

sebesar Rp105,8 milyar untuk 125 kabupaten/kota. Untuk tahun 2004 ini dialokasikan 

dana sebesar Rp 140 milyar untuk 160 kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditempuh 

melalui program Swamitra Mina kerjasama Departemen Kelautan dan Perikanan dengan 

Bank Bukopin, (Departemen Kelautan dan Perikanan R.I, 2005). Pertanyaanya adalah, 
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benarkah kemiskinan masyarakat, misalnya nelayan berakar pada keterbatasan akses 

permodalan dan kultur kewirausahaan yang tidak kondusif?, dan tepatkah cara 

‘mengobatinya’, dengan memberikan kucuran dana?. Hal penting yang perlu diingat, 

kesuksesan program pembangunan masyarakat dengan pola pengucuran dana selalu 

ditandai dengan berhasilnya masyarakat mengembalikan modal yang dipinjamnya, 

tepatkah cara menilai seperti ini?. 

        Sebagai penutup bagian awal tulisan ini, perlu direnungkan, secara nyata kemiskinan 

dan berbagai penyimpangan merupakan masalah utama bangsa ini, pertanian di negeri 

agraris kini makin tertinggal, kehidupan nelayan makin miskin di negeri maritim yang 

kaya hasil laut, pengangguran dan kriminalitas meningkat, konglomerasi, pemusatan 

kekayaan, kesenjangan sosial yang makin lebar, dan ketimpangan pembangunan desa dan 

kota yang makin mencolok. Fenomena ini secara nyata dapat dilihat dari makin derasnya 

urbanisasi dari desa ke kota, pembangunan yang tidak merata di seluruh tanah air telah 

mengkibatkan perpindahan penduduk dari kawasan timur ke kawasan barat Indonesia 

makin deras, jumlah tenaga kerja Indonesia yang mencari nafkah ke luar negeri makin 

besar, terutama tenaga kerja wanita. Di dalam negeri sendiri, globaliasi dan pasar bebas 

berdampak luas bagi bursa tenaga kerja, akhir-akhir ini serbuan kerja tenaga asing makin 

gencar, terutama untuk menempati posisi tenaga ahli di berbagai perusahaan, juga 

termasuk ilmuwan asing, ini merupakan  pertanda kompetisi di pasar tenaga kerja dalam 

negeri semakin ketat, implikasinya adalah makin sempitnya lahan pekerjaan bagi tenaga 

kerja dalam negeri. Sebenarnya, untuk siapakah pembangunan suatu bangsa dilakukan?, 

siapa yang akan melakukan, dan bagaimana wujud pembangunan yang seharusnya?, 

kemudian bagaimana mengukur bahwa pembangunan tepat guna, dan tepat saran?.  

 
 

Permasalahan 
Berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, maka permasalahan utama yang dihadapi 

bangsa Indonesia dalam pembangunan adalah: 

1. Pembangunan yang belum mendekati kondisi keadilan dan kesejahteraan. 
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2. Perekonomian belum disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. 

3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya belum dipergunakan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

4. Perekonomian nasional belum diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional. 

5. Negara belum secara nyata mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh 

rakyat, belum melakukan upaya pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak 

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dengan cara yang tepat. 

 
Tujuan 

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk: 

1. Mengetahui apa yang terjadi dalam pembangunan di Indonesia, sehingga belum 

mampu mengantarkan bangsa Indonesia  pada kondisi tatanan kehidupan yang 

adil dan sejahtera. 

2. Membuat suatu desain pola pikir untuk menjawab permasalahan di atas dalam 

rangka memperbaiki penyelenggaraan pembangunan. 

 

Pembahasan dan Solusi 
Kesalahan utama dalam membangun 

        Ditilik dari tahapan pengembangan ekonomi Model Rostow, saat ini bangsa 

Indonesia berada pada posisi masyarakat transisi, bercirikan adanya hubungan kontak 

dengan kebudayaan-kebudayaan lain, mencakup berbagai transfer dari nilai-nilai sikap, 

lembaga-lembaga, teknologi, bantuan luar negeri, dan investasi langsung dari luar negeri, 

dari bangsa-bangsa yang lebih berkembang. Ini dipandang dapat menciptakan suatu 

situasi yang rawan, kekuatan-kekuatan di luar kuasa suatu negara yang berada dalam 

posisi transisi seperti ini dapat menjalankan pengaruh dominan dan menentukan 

keseluruhan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, Kotler, Jatusripitak, Maesince, (1997). 
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Situasi rawan yang dimaksud tengah berlangsung, alih teknologi yang dilakukan 

beberapa waktu yang lalu telah bergeser menjadi ketergantungan pada teknologi asing. 

Industri dalam negeri yang padat modal, seperti industri pesawat terbang, terbukti tidak 

mampu tampil menjadi keunggulan kompetitif bagi bangsa ini. Sementara itu hasil-hasil 

penelitian dalam negeri, sampai saat ini sedikit sekali yang mampu menembus industri, 

dan unggul walau untuk skala lokal. Pembangunan ekonomi, fisik, bahkan teknologi, 

bukan sesuatu yang salah, namun bangsa Indonesia telah melakukan  suatu loncatan yang 

sangat berani yang berakibat fatal, dan sekarang sedang ‘menikmati’ hasil-hasilnya. 

Tertinggalnya pembangunan sumberdaya manusia Indonesia atau pembangunan sosial, 

atau tidak fokusnya pemerintah untuk melakukan inovasi sosial mengakibatkan 

pembangunan ekonomi, dan fisik, termasuk di dalamnya teknologi, mencapai suatu  

kondisi ‘keberhasilan pembangunan yang semu’. 

BUDAYA 
TRADISI 

dsb 

PENGETAHUAN 
KETERAMPILAN 

PERSEPSI 
 

SIKAP 

ALIH 
TEKNOLOGI 
 
PENYEDIAAN 

● Sarana 
● Informasi 
● Kredit 

 
PELATIHAN 
 
PENDAMPINGAN 

ADOPSI 
TEKNOLOGI 

 
TINGKAT 

USAHA 
 

INTENSIFIKASI 
USAHA 

 
DIVERSIFIKASI 

USAHA 
 

dsb 

KEPRIBADIAN 
 

● Semangat 
● Rasa -PD 
● Kemauan 
● Ulet 
● Mandiri 
● Kompeten 
● Positif  
   Thinking 
● Kreatif 
● Rasional 
● Dsb. 
 

Gambar. Konsep Inovasi Sosial,  
dan Batasannya dengan Inovasi Fisik  

(Diadaptasi dari Tjitropranoto.Prabowo, 2005) 
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PENYULUHAN PEMBANGUNAN 
SEBAGAI  

INOVASI SOSIAL 
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        Bagan yang diadaptasi dari Tjitropranoto.Prabowo (2005), memperjelas kesalahan 

utama yang telah dilakukan selama ini dalam membangun bangsa Indonesia yang besar 

dan heterogen, yaitu didahulukannya pembangunan fisik, ekonomi, dan terlalu sektoral, 

artinya yang dibangun adalah sektornya, bukan manusia yang ada dan berkecimpung di 

sektor itu. Bahkan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pembangunan sering dianggap 

identik dengan penyampaian informasi semata, dan sering dimanfaatkan sebagai ajang 

alih teknologi, dengan cara adopsi inovasi. Perbedaan persepsi para domain 

pembangunan terhadap konsep penyuluhan pembangunan yang sebenarnya ampuh untuk 

membentuk pola perilaku manusia pembangunan dalam rangka mencapai perubahan 

sosial ke arah yang lebih baik merupakan penghambat keberhasilan mencapai tujuan 

pembangunan. Akibatnya, pembangunan sosial, terutama pembangunan sumberdaya 

manusia Indonesia jauh tertinggal, hasil kemajuan teknologi dan arus informasi yang 

berkembang sangat cepat ternyata merupakan kemajuan ‘semu’ dari pembangunan, 

karena keberhasilan yang dicapai tidak berakar dari kemampuan murni bangsa ini, 

teknologi yang berkembang adalah teknologi asing, beragam produk asing juga telah 

menyerbu pasar lokal, dan kini produk dalam negeri makin tak mampu bersaing dengan 

baik di pasar lokal sekalipun, beras dan gula impor menyerbu pasar lokal, bisa 

dibayangkan nasib petani dan nelayan Indonesia, saat ini makin sulit, bagaimana dengan 

masa depannya?. 

       Akibat inovasi sosial tidak dapat berlangsung dengan semestinya melalui kegiatan 

penyuluhan pembangunan karena bergesernya konsep penyuluhan pembangunan ketika 

sampai pada level birokrasi dan dalam penerapannya, kini bangsa ini mengalami 

ketergantungan yang tinggi terhadap berbagai produk termasuk teknologi asing, bangsa 

ini telah menjadi konsumen setia, baik sebagai konsumen kebutuhan pokok, kebutuhan 

sekunder, hingga tersier, termasuk di dalamnya kebutuhan akan barang-barang produk 

hasil kemajuan teknologi. Dilain pihak ketergantungan bantuan asing dalam membiayai 

pembangunan sangat tinggi, pembangunan nasional yang dilakukan melalui berbagai 

program, telah dan sedang dilakukan dengan biaya yang besar, tanpa kepastian akan 
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menuai hasil yang seimbang, terutama tanpa adanya kepastian apakah program-program 

pembangunan tersebut dapat berbuah peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia 

secara nyata. 

        Pembangunan fisik dan ekonomi yang pesat, selama ini tidak diimbangi dengan 

pembangunan sosial. Perkembangan sumberdaya manusia Indonesia secara nyata 

tertinggal jauh dibandingkan perkembangan fisik dan ekonomi, termasuk perkembangan 

teknologi asing yang menyerbu pasar lokal. Bangsa ini telah sangat berani berkali-kali 

mengambil resiko melakukan ‘lompatan’ dalam membangun, dan kini berada di suatu 

tempat tak berbatas yang namanya pasar bebas, memainkan peran aktif sebagai 

konsumen, menghabiskan uangnya berbelanja di ‘hipermarket globalisasi’. Sampai 

kapan?. Permasalahan yang dihadapi bangsa ini tentu saja berbeda dari waktu ke waktu, 

benarkah kemiskinan yang sebagian besar menimpa masyarakat, berakar pada 

keterbatasan akses permodalan dan kultur kewirausahaan yang tidak kondusif?. Analisis 

dengan fenomena gunung es berikut memperlihatkan akar permasalahan yang 

sesungguhnya dihadapi Indonesia saat ini. 

 

         

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Gambar . Permasalahan Kegagalan Pembangunan 

1          2        3         4          5 
 
1.1      2.1     3.1       4.1        5.1 
 
1.2      2.2     3.2       4.2         5.2 
 
1.3      2.3     3.3        4.3        5.3 
                                      
 

Evidence 

Pola 

Struktur 
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berdasarkan Analisis Fenomena Gunung Es 
Tabel: Permasalahan Kegagalan Pembangunan  

Berdasarkan Hasil Analisis Fenomena Gunung Es 
 

Evidence / Kejadian: 
Pembangunan yang belum mencapai tujuan (adanya hambatan dalam mencapai tujuan) 

(Fenomena, antara lain: kemiskinan, peningkatan urbanisasi, produk lokal yang kalah bersaing, PHK) 
 

Penyebab Langsung (L) Penyebab Tidak Langsung 
(TL) 

Struktur / Pola Interaksi Sosial  
L1 =   Tidak adanya komitmen bersama  terhadap 

visi pembangunan nasional, dan bagaimana 
cara mencapainya. 

 

T.L.1.1 = Tidak menyadari pentingnya memiliki dan 
                mewujudkan visi pembangunan nasional 
T.L.1.2 = Ketidakmampuan menggalang komunikasi  
                dalam bahasa kebangsaan 
T.L.1.3 = Lebih mengutamakan kepentingan  
                kelompok, dan kepentingan pribadi 

L2 =   Pembangunan yang terpusat, tidak 
menjangkau seluruh penjuru tanah air. 

 

T.L.2.1 = Negeri yang luas, dan keterbatasan  
                jangkauan, kurang mampu membangun akses 
T.L.2.2 = Ketidakmampuan membuat model 

pembangunan yang spesifik 
T.L.2.3 = Ketidakmampuan melakukan pembangunan 

dengan optimaliasi sumberdaya lokal (alam 
dan manusia) 

L3 =   Rendahnya mutu sumberdaya manusia 
           Pembangunan (pemerintah, swasta, 

masyarakat), budaya kerja yang tidak 
berbasis mutu. 

 

T.L.3.1 = Orientasi pembangunan fisik, ekonomi,  
                dan sektoral 
T.L.3.2 = Pendidikan masyarakat tidak diutamakan 
T.L.3.3 = Kurangnya perhatian pada peningkatan mutu 
                sumberdaya manusia, dan mutu produk  
                (barang maupun jasa yang dihasilkan) 
 

L4 =   Ketidakadilan dalam pengelolaan dan 
penguasaan kekayaan alam.  

 

T.L.4.1 = Kapitalisme 
T.L.4.2 = Globalisasi 
T.L.4.3 = Keuntungan golongan, dan pribadi 

L5 =   Korupsi, kolusi, dan nepotisme. T.L.5.1 = Lemahnya iman, dan lemahnya komitmen  
                 terhadap tugas 
T.L.5.2 = Standar gaji aparat yang rendah 
T.L.5.3 = Kebutuhan bergaya hidup modern dan trendi 

agar mendapat pengakuan dari lingkungan 
 

        Apa yang diuraikan pada tabel  analisis di atas memperihatkan berbagai masalah 

yang terjadi dan tengah dihadapi bangsa ini, diantaranya kemiskinan, peningkatan 

urbanisasi, produk lokal yang kalah bersaing dengan produk import, PHK, meningkatnya 

TKI yang bekerja di luar negeri, dan lain sebagainya menunjukkan pembangunan 

nasional yang dilakukan dari waktu ke waktu, hingga kini masih mengalami hambatan 

dalam mencapai tujuan. Namun demikian, sampai saat ini, di manapun pembangunan 

masih diharapkan dapat menjadi kendaraan suatu bangsa menuju kesejahteraan, maka 
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hambatan-hambatan tersebut perlu segera dihalau. Jika diperhatikan dengan seksama, 

maka baik penyebab langsung, maupun penyebab tidak langsung belum berhasilnya 

pembangunan nasional bermuara pada kondisi sumberdaya manusianya, bukan pada 

keterbatasan akses permodalan dan kultur kewirausahaan. Sehingga solusi memberikan 

modal usaha dengan tujuan peningkatan pendapatan masyarakat, walaupun pinjaman 

dapat dikembalikan, belum dapat dipastikan apakah mutu sumberdaya manusia telah 

meningkat, dan karenanya masih menggulirkan pertanyaan: (1) apakah memang modal 

usaha (dana) yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan?, atau (2) 

ada hal lainnya, yang tidak dapat diketahui langsung dan harus melalui penelusuran 

masalah lebih mendalam, misalnya: bagaimana persepsi masyarakat terhadap usahanya 

selama ini?, cukup puaskah masyarakat dengan pekerjaan yang dilakukannya? , apakah 

yang menjadi motivasi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaannya?, bagaimana 

keterampilan yang dimiliki?, cukupkah keterampilan yang dimiliki untuk menghasilkan 

sesuatu yang bermutu?.  

         

Revolusi pola pikir dalam membangun 

        Revolusi pola pikir dalam membangun merupakan suatu konstruksi desain pola pikir, 

yang dihadirkan dengan tujuan agar bangsa Indonesia dengan segera merubah orientasi 

dan pola pembangunannya, agar tidak hanya ditujukan pada pembangunan fisik, 

ekonomi, dan sektoral semata, namun berorientasi pada pengembangan dan peningkatan 

mutu sumberdaya manusia, yang berarti membangun setiap manusia dalam setiap sektor 

pembangunan, dan bukan membangun sektornya, membangun manusia Indonesia agar 

dapat menolong dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya secara mandiri. 

Dengan demikian, pembangunan yang secara umum diartikan sebagai perubahan ke arah 

yang lebih baik, Keban, YT (1996), dan seperti yang disampaikan oleh Todaro (1995), 

pembangunan bukan hanya pada ukuran ekonomi, ia harus melampaui sisi materi dan 

keuangan dari kehidupan manusia, juga yang disampaikan oleh Slamet. Margono dalam 

Yustina. I dan Sudrajat. A (2003)  yang menyatakan, pembangunan yang dilaksanakan 

sepenuhnya adalah pembangunan manusia Indonesia dan untuk keuntungan manusia 

Indonesia seluruhnya, dan dalam hubungan itu yang perlu diusahakan bersama adalah : 
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(1) agar seluruh rakyat Indonesia dapat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, 

dan juga (2) dapat menikmati hasil-hasil pembangunan, dapat tercapai.  

        Terkait dengan pembangunan suatu bangsa, dalam konsep good governance domain 

pembangunannya terdiri dari tiga institusi yaitu: (1) pemerintah, (2) swasta, dan (3) 

masyarakat, Lembaga Administrasi Negara, (2000),  maka secara nyata kemampuan 

ketiga domain ini untuk bersinergi sangat tergantung pada tingkat mutu kepribadian 

sumberdaya manusia dari ketiga domain tersebut, yang meliputi: (1) pengetahuan, (2) 

keterampilan, dan (3) sikap, yang didukung oleh moral dan spiritual yang tinggi. Semakin 

tinggi kapasitas dan mutu sumberdaya manusia, maka akan semakin nyata pencapaian 

tujuan pembangunan. Wujud pembangunan yang baik adalah pembangunan yang 

mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebagai pelanggannya, dan keberhasilan 

pembangunan ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat 

mencapai kepuasannya 

        Perlu disadari,  bahwa sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan 

suatu bangsa. Modal fisik dan sumberdaya alam hanya faktor produksi yang pasif dan 

karenanya jika bangsa Indonesia tidak segera mengembangkan keahlian dan pengetahuan 

masyarakat, atau dengan kata lain mutu sumberdaya manusia tidak ditingkatkan, maka 

untuk selanjutnya tanpa disadari akhirnya Indonesia tidak mengembangkan apapun, 

pembangunan fisik, sarana prasarana yang telah dilakukan membutuhkan pemeliharaan, 

masyarakat yang miskin tidak akan mampu memelihara apa yang telah dibangun, 

teknologi yang ada masih merupakan inovasi teknologi asing, dan tingkat ketergantungan 

akan makin tinggi jika sumberdaya manusia Indonesia tidak segera mengejar 

ketinggalannya. 

        Berdasarkan uraian di atas, maka melakukan revolusi pola pikir dalam membangun, 

berarti: 

1. Menghadirkan kesadaran bagi seluruh komponen bangsa, bahwa sangat penting 

menyelenggarakan pembangunan sumberdaya manusia melalui inovasi sosial, 

sehingga Indonesia dapat mencapai perubahan perilaku manusia yang makin 
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bermutu, setiap orang yang produktif memiliki kompetensi, dan mampu mandiri 

dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya.  

2. Menyelenggarakan inovasi sosial bukan berarti meninggalkan pembangunan fisik, 

ekonomi, ataupun meninggalkan kemajuan teknologi yang telah sangat pesat 

berkembang, namun dengan penyelenggaraan inovasi sosial, diharapkan dapat 

dihadirkan inovasi lainnya yang jauh lebih maju dan berakar dari kemampuan 

sumberdaya manusia Indonesia, sehingga tidak lagi hasil pembangunan yang 

semu, hanya pada tampak luarnya saja. 

3. Pembangunan sumberdaya manusia, atau inovasi sosial harus merupakan prioritas 

utama pembangunan, bukan merupakan tujuan jangka panjang yang karenanya 

saat ini dapat diabaikan, melainkan harus dimulai saat ini juga dan berlangsung 

secara berkelanjutan, diseluruh penjuru tanah air.  

4.  Jika inovasi sosial berhasil, diharapkan manusia Indonesia menjadi manusia-

manusia yang mandiri dan dapat membuat berbagai inovasi lainnya serta menjadi 

pemilik inovasi lain tersebut dan bukan sekedar pengguna atau konsumen seperti 

saat ini, misalnya inovasi teknologi, inovasi cara bertani, inovasi cara melaut, 

inovasi politik, inovasi tata negara, serta berbagai inovasi lainnya sesuai 

kebutuhan bangsa ini. 

4. Dengan inovasi sosial diharapkan manusia Indonesia mampu mengendalikan 

berbagai kegiatan penting terkait dengan kebutuhan hidupnya, mengendalikan 

ekonominya sendiri, dan bukan dikendalikan oleh kekuatan lain.  
 
        Revolusi pola pikir dalam membangun merupakan suatu cara cepat yang dapat 

digunakan sebagai proses penyadaran yang menyeluruh bagi seluruh komponen bangsa, 

agar bangsa ini tidak terlalu lama berada dalam perjalanan yang tidak pasti, akan ke 

mana, dan harus bagaimana. Jika revolusi pola pikir dalam membangun dapat diterima 

dan dengan dipahami dengan baik, maka inovasi sosialpun dapat diselenggarakan. 

Membayangkan pesisir laut Indonesia rapi tertata dan di huni oleh nelayan yang makmur 

dan sejahtera merupakan gambaran masa depan yang indah bagi nelayan Indonesia, 

namun untuk mencapai kondisi itu, banyak episode yang harus dilewati, salah satunya 
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adalah membangkitkan kesadaran nelayan akan hak dan kewajiban, serta apa yang harus 

dilakukannya sebagai nelayan profesional. Tidak mustahil, jika kekuatan kelembagaan 

nelayan makin kuat, maka laut dengan kapal-kapal penangkap ikan modern adalah milik 

nelayan pesisir, dan nelayan Indonesia di masa yang akan datang, yang kiranya masa 

tersebut tidak terlalu lama lagi, nelayan Indonesia akan menjadi nelayan yang mandiri, 

karena memiliki pegetahuan yang cukup tentang profesinya, mampu memiliki dan 

trampil menggunakan perlengkapan melaut dengan baik, memiliki pengetahuan 

kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem laut, serta memiliki komitmen tinggi untuk 

bersama-sama menjaga laut Indonesia, memiliki kekuatan menentukan harga pasar bagi 

hasil tangkapannya, memiliki jaringan pemasaran yang dapat dikendalikan oleh 

kelembagaan nelayan, serta mempunyai kelembagaan yang kuat, sehingga terwakili 

dalam panggung politik  .  

        Sebagai negeri agraris dengan sumber daya alam yang melimpah, tidak mustahil 

dalam waktu yang tidak terlalu lama desa-desa Indonesia akan menjadi desa yang subur 

dan makmur, karena petani Indonesia memiliki wawasan yang baik akan pertanian, 

merupakan petani moderen yang tahu bagaimana harus mengembangkan pertaniannya, 

trampil menggunakan alat-alat pertanian yang dibutuhkan, memiliki akses langsung 

untuk mendapatkan informasi hasil-hasil penelitian terbaru dalam bidang pertanian, 

memiliki kekuatan untuk menentukan harga pasar bagi komoditasnya,  serta memiliki 

kelembagaan yang kuat sehingga juga terwakili dalam panggung politik,  seperti halnya 

gambaran kondisi nelayan yang diilustrasikan sebelumnya. 

        Dua ilustrasi di atas hanya akan tercapai apabila orientasi pembangunan benar-benar 

ditujukan pada peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia. Kini saatnya 

melakukan revolusi pola pikir dalam membangun bangsa ini. Konsep inovasi sosial hadir 

untuk menggalang kekuatan seluruh komponen bangsa dalam melakukan proses 

perubahan sosial bagi bangsa ini agar menjadi bangsa yang mandiri dan maju, inovasi 

sosial hadir guna mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia agar benar-benar 

bermutu. Dalam konsep ini, manusia adalah subyek dan harus ditingkatkan 

sumberdayanya agar memiliki kemandirian dalam menentukan sikap dan mengambil 

berbagai keputusan penting yang akan menentukan masa depannya, dan yang paling 
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mendasar diharapkan setiap orang mampu merubah perilakunya, memahami hakikat 

kehidupan yang dijalaninya, memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam kehidupan 

sosialnya dan mampu mengaktifkan kompetensi tersebut guna kepentingan peningkatan 

kesejahteraan hidup.  

 
Penutup 

        Bangsa Indonesia perlu melakukan revolusi pola pikir, sebagai satu cara cepat yang 

dapat digunakan sebagai proses penyadaran yang menyeluruh bagi seluruh komponen 

bangsa, agar bangsa ini tidak terlalu lama berada dalam perjalanan yang tidak pasti, akan 

ke mana, dan harus bagaimana. Jika revolusi pola pikir dalam membangun dapat diterima 

dan dipahami dengan baik, maka inovasi sosial dapat diselenggarakan, untuk itu: 

1. Orientasi pembangunan harus diubah dari orientasi fisik, ekonomi, dan sektoral ke 

orientasi peningkatan sumberdaya manusia agar manusia Indonesia dapat menjadi 

manusia yang mandiri, tanpa tergantung pada pihak manapun, serta mampu 

mengarahkan dirinya sendiri mencapai kesejahteraan hidupnya. 

2. Pendidikan informal, non formal, dan formal dengan segala jenjangnya harus 

merupakan prioritas utama sebagai upaya meningkatkan mutu sumberdaya 

manusia Indonesia. Secara konkrit memperoleh pendidikan yang bermutu 

merupakan hak setiap warga Negara untuk mendapatkannya, seperti yang 

dijanjikan oleh UU Sisdiknas No.20 tahun 2003, Pasal 5 Ayat 1. 

3. Perekonomian negara perlu segera disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 

asas kekeluargaan, yang bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat 

Indonesia, dan ini harus dilakukan dalam bentuk nyata, artinya siapapun yang 

mau mengembangkan usahanya, berhak mendapatkan bantuan modal dari 

lembaga keuangan yang ada. 

4. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, artinya setiap warganegara secara 

individu berhak atas hasil kekayaan alam yang  secara nyata telah dikelola dan 

mendapatkan keuntungan, wujud konkritnya dapat diberikan melalui 

penyelenggaraan tabungan rakyat sebagai pembagian keuntungan pengelolaan 
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kekayaan alam, ini dapat merupakan wujud nyata penyelenggaraan sistem 

jaminan sosial bagi seluruh rakyat. 

5. Sesuai amanat UUD 1945 Pasal 34, maka Fakir miskin dan anak-anak terlantar 

dipelihara oleh segara, dan penyelenggaraan inovasi sosial merupakan wujud 

nyata pemenuhan janji negara kepada rakyatnya, dengan inovasi sosial maka fakir 

miskin dan anak-anak terlantar diberdayakan sesuai dengan martabat 

kemanusiaan, agar kelak mampu mandiri dan bersama-sama menjadi manusia 

Indonesia yang bermanfaat hidupnya. 
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