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Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tentu masih jauh dari kesempumaan , oleh

karena itu melalui kesempatan ini penulis mengharapkan saran dan kritik demi

penyempurnaannnya.

Semoga karya ilmiah ini akan dapat beermanfaat bagi mahasiswa sebagai satah satu
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BAB I

PENDAHULUAN

i

Seperti diketahui bahwa pembangunan itu merupakan usaha sadar

dan terencanayang dilakukan oleh suatu bangsa dalam rangka mewujudkan

kes ej ahteraan seluruh masyarakat.

Pembangunan suafu bangsa memerlukan asset pokok yang disebut

sumber daya (resources). Salah satu sumber daya yang sangat penting dan

menentukan berhasilnya usaha pembangunan ialah sumber daya manusia

(human resources).

Berbicara masalah sumber daya manusia, sebenarnya dapat dilihat

dari dua aspek, yakni aspek kuantitas dan aspek kualitas. Kuantitas

menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk) yang kurang penting

kontribusinya dalam pembangunan, dibandingkan dengan aspek kualitas;

bahkan kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang

baik, hanya akan menjadi beban pembangunan. Sedangkan aspek kualitas

adalah menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut yang menyangkut

baik kemampuan fisik maupun kemampuan nonfisik.

Untuk kepentingan akselerasi suatu pembangunan dibidang apapun,

peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan sesuatu yang sangat

penting; bahkan menurut para ahli merupakan suatu prasyarat 
.utama

Qrlotoatmodjo, 1991). Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini



diarahkan juga kepada peningkatan aspek fisik (kualitas fisik)dan aspek

nonfi sik (kualitas nonfisik)

Pada umumnya pembangunan di . negara-negara yang sedang

berkembang, termasuk Indonesia, lebih banyak dipusatkan pada

pembangunan dibidang ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi pengalaman - pengalaman pelaksanaan pembangunan di negara

- negara ini telah memberikan suatu pelajaran bahwa, perhatian terhadap

pembangunan ekonomi saja beium memberikan jaminan untuk suatu proses

pembangunan yang stabil dan kuntinue, apabila mengabaikan segi - segi

atau aspek-aspek lainnya misalnya aspek "manusianya". Oleh sebab itu,

dewasa ini lebih tepatnya mulai pertengahan dasawarsa 1970-an, lebih

dikembangkan suatu pendekatan pembangunan yang lebih integral, yaitu

disamping dibidang ekonomi juga dibarengi dengan pembangunan

dibidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seiring dengan pembangunan

dibidang ekonomi. Bagi bangsa Indonesia hal yang demikian ini secara

tegas telah dinyatakan dalam GBHN dimana arah kebijakan dalam bidang

sosial budaya adalah untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan

lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat,

yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan,

pencegahan,penyembuhan,pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan

dalam kandungan sampai usia lanjut.(GBHN, 1999) masalah rendahnya

kualitas sumber daya manusia memang merupakan suatu kendala utama
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dalam usaha percepatan pembangunan. Hal demikian ini sangat terasa

terutama di daerah-daerah pedesaan. Beberapa indikator yang dapat

menunjuk masalah tersebut antara lain .: masih rendahnya tingkat

pendidikan formal dan pendidikan non formal (pengetahuan dan

ketrampilan) masyarakat, masih rendahnya derajat kesehatan dan mutu

harapan hidup masyarakat, masih menonjolnya keterbatasan pola berfikir

modern dan masyarakat, dan lain sebagainya.

Menyadari akan masalah -maSalah nyata sebagai kendala

pembangunan seperti disebutkan diatas, sehingga pada masa reformasi

sekarang ini yang ditandai dengan berakhirnya rczkn orde baru, dimana

pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia telah mendapat

bobot perhatian / penekanan yang besar dalam usaha pembangunan

nasional, dalam penyelenggaraannya dilaksanakan secara menyeluruh,

terarah dan terpadu diberbagai bidang yang mencakup terutama bidang -

bidang kesehatan, perbaikan gizi, pendidikan dan latihan, serta penyediaan

lapangan kerja (lihat GBHN 1999).

Konsep surnber daya manusia itu merupakan suatu konsep yang luas'

Seperti dikatakan oleh Zainun (1993), bahwa sumber daya manusia itu

adalah daya yatg bersumber dari manusia, yang dapat berupa energi

(tenaga) dan kekuatan. Sumber daya manusia juga mengandung pengertian

sebagai pemanfaatan potensi yang ada pada kemampuan manusia itu sendiri

dalam melakukan pekerjaan dengan isi karya yang akan mendorong setiap



i

usaha (Sinungan, t982). Pengembangan sumber daya manusia (Human

developmant), yang menyangkut pengembangan aktifitas dalam bidang

pendidikan dan latihan, kesehatan dan gizi, penurunan fertilitas,
i

peningkatan kemampuan pengembangan teknologi, dan sebagainya.

Konsep Bank Dunia mengatakan bahwa pengembangan sumber daya

manusia mengandung unsure - unsur : pendidikan dan latihan, kesehatan

gizi, kesempatan kerja, lingkungan hidup sehat, pengembangan karir

ditempat kerja dan kehidupan politik yang bebas (dalam Eman, 1993).

Berdasarkan konsep sumber daya manusia tersebut diatas jelaslah

kiranya bahwa sumber daya manusia itu menunjuk kepada daya dan

kekuatan serta kemampuan yang ada pada diri manusia yang dapat berupa

potensi fisik, moral, intelekfual, yang berwujud dalam bentuk pendidikan,

ketrampilan, kesehatan dart gizi, dan lain -lairu1ya. Dilihat dari konsep

demikian ini, di daerah pedesaan masih merupakan masalah utama yang

perlu dikembangkan.

Secara teoritis diketahui batrwa, antara sumber daya manusia dan

pembangunan itu mempunyai hubungan timbal balik satu sama lain. Disatu

piirak pembangunan itu dilaksanakan untuk mengembangkan dan

mensejahterakan manusia, dan dilain pihak bahwa sumber daya manusia itu

menentukan keberhasiian pembangunan. Sampai sejauh mana keberhasilan

suatu usaha pembangunan akan tercermin pada kedua aspek tersebut, yaitu :

sejauh mana pembangunan telah dapat meningkatkan kesejahteraan atau



taraf hidup masyarakat, serta sejauh mana manusia-manusia itu dapat

memberikan kontribusi bagi pembangunan diri mereka dam masyarakat

unlrumlya. Hal demikian ini telah banyak.dikemukakan dalam literatur-

literatur tentang pembangunan, bahwa indikator keberhasilan pembangunan

itu akan nampak pada : (1) sejauh mana kondisi dan taraf hidup masyarukat

berhasil ditingkatkan. (2) sejauh mana keikutsertaan masyarakat dalam

pembangunan berhasil digerakkan, dan (3) sejauh mana kemampuan

masyarakat untuk berkembang secara mandiri berhasil ditumbuhkan

Qlldraha Taliziduhu, 1 987).

Dilihat dari ketiga ukuran keberhasilan pembangunan berdasarkan

konsepsi diatas, maka dengan melihat hasil-hasil pembangunan sekarang ini

jelas masih jauh dari harapan atau masih belum mencapai hasil yang

memuaskan.

Memang secara teoritis diakui batrwa berhasil tidaknya

pembangunan itu bergantung pada,banyak aspek-seperti biaya, informasi,

pertisipasi, peralatan, tenaga terlatih, kewenangan yang sah, dan lain-

lainnya S{atz, Dalam Taliziduhu, 1989). Namun dengan melihat tingkat

kualitas sumber daya manusia di daerah telah diidentifikasi diatas, maka

timbul dugaan bahwa permasalahan kekurang berhasilnya (rendahnya)

pembangunan di daerah tersebut antara lain disebabkan atau ada

hubungannya dengan rendatrnya kualitas (kemampuan fisik dan nonfisik)

dari pada sumber daya manusia melaksanakan pembangunan.



BAB II

KERANGKA TEORI

A. Sumber Daya Manusia

Istilah "sumber daya manusia" merupakan suatu istilah yang akhir-

akhir ini sangat populer dan banyak dibicarakan baik oleh para praktisi

maupun para ahli bidang teoritis, walaupun sebenamya makna dan hakekat

dari istilah tersebut sudah ada atau sudah banyak dibicarakan pada waktu-

waktu sebelumnya yang bisa dilihat dari adanya berbagai istilah yang

sinonim dengan sumber daya manusia seperti istilah-istilah: potensi

manusia/ potensi penduduk,kualitas manusia, kualitas hidup dan lain-

lainnya. Literatur-literatur yang membahas sumber daya manusia, baik

Secara makro maupun secara mikro, juga banyak yang bermunculan akhir-

akhir ini, merupakan salah satu sumter daya manusia yang menjadi sesuatu

yang meflarik para akademisi atau ahii teori.

Secara umum diketahui bahwa, sumber daya manusia itu

mengandung pengertian sebagai daya yang bersumber dari manusia. Daya

yang bersumber dari manusia itu disaebut pula sebagai tenaga (energi) atau

kekuatan /power (Zainun,l993). Dalam pengertian lain diartikan sellagai

pemanfaatan potensi yang ada pada kemampuan manusia itu sendiri dalam

melakukan peke{aan dengan isi ke{a yang akan mendorong setiap usaha

yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan pencapaian



tujuan usaha bisa terselenggarakan dengan baik, efeklif dan efisien

(Sinungan,1987). Sedangkan Mangum ( dalam Suroto, 1986)

mengemukakan bahwa, sumber daya manusia adalah semua kegiatan

manusia yang produktif dan semua potensinya untuk memberikan

sumbangan yang produktif kepada masyarakat.

Notoadmodjo dalam bukunya " Pengembangan Sumber daya"

(1992) mengemukakan bahwa berbicara sumber daya manusia sebenarnya

dapat dilihat dari 2 aspek, yakni aspe\ kuantitas dan aspek kualitas.

Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk);

sedangkan kualitas menyngkut kemampuan baik kemampuan fisik maupun

non fisik (kecerdasan dan mental).'

Kedua aspek sumber daya manusia tersebut, maka aspek kulaitaslah

yang terpenting dibandingkan dengan aspek kuantitas. Karena itu

pembahasan mengenai sumber daya manusia lebih banyak di arahkan

kepada pengemabngan kualitas.

Kualitas menusia mencakup dua aspek yaitu aspek fisik (kulaitas

fisik), dan aspek non flsik (kualitas non fisik) yang menyangkut

kemampuan bekeda" berpikr dan ketampilan-ketrampilan lain. Oleh

karena itu upaya pengembangan kulaitas sumber daya manusia ini harus

diarahkan kepada kedua aspek tersebut. Untuk meningkatkan kulaitas fisik

dapat diwujudkar/diupayakan melalui program-program kesehatan dan

gizi; sedangkan untuk meningkatkan kesehatarr non fisik maka upaya



pendidikan dan pelatihan adalah yang paling diperlukan. Upaya inilah yang

dimaksud dalam pengembangan sumber daya manusia Q'{otoadmodjo,

t992). 
l

Dalam hubungan dengan pengembangan sumber daya manusia,

Bank Dunia (1990) mengemukakan bahwa pengembangan sumber daya

manusia mirip dengan pengembangan manusia (human development)'

Pengembangan sumber daya manusia yang menyangkut pengembangan

akivitas dalam bidang-bidang pendidikan ian latihan, kesehatan dan gizi,

penurunan fertilitas, peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan

teknologi. Penertian ini diperluas oleh Bank Dunia dengan menambah

I

beberapa komponen sehingga pengertiannya menjadi atau mengandung

unsur- unsur : pendidikan dan latihan, kesehatan dan gizi, kesempatan kerja,

lingkungan hidup yang sehat, pengembangan karier di tempat kerja dan

kehidupan politik yang bebas.

Payaman Simanjuntak (1982) mengemukakan bahwa pengembangan

sumber daya manusia disatu pihak dimaksudkan untuk meningkatkan

ketrampilan dan kemapuan kerja manusia dalam berbagai macam kegiatan

dalam masyarakat; dan di tain pihak pembinaan sumber manusia itu

berhubungan erat dengan usaha peningkatan taraf hidup. Lebih lanjut

dikatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia dilakukan meialui 3

tingkatan, yakni :



1. Tingkat pertama dari sumber daya manusia dilakukan dikalangan

keluarga. Orang tua memberikan petunjuk-petunjuk dan

meneruskan kebiasaan cara kerja kepada anak-anaknya. Demikian

juga orang dewasa dalam keluarga hidup dengan aturan dan tata

kebiasaan tertentu dan ditiru oleh orang muda. Cara demikian sudah

berlangsung sejak permulaan peradaban manusia dilakukan

dikalangan keluarga.

2. Tingkat kedua dari pengembangan_ sumber daya manusia adalah

pendidikan dan latihan formal. Orang didik dan/atau dilatih bukan

unfuk memperoleh pengetahuan tertenfu, akan tetapi untuk

meningkatkan kemampuan ke{a dn penghasilannya.

3. Tingkat ketiga dari pengembangan sumber daya manusia, khusunya

dilingkungan organisasi adalah melalui penerapan prinsip-prinsip

manajemen.

Dari uraian singkat pendapat-pendapat para sadana diatas setidak-

tidaknya memberikan suatu pengertian/pemahaman kepada kita pada

hakekat penegmbangan sumber daya manusia itu mengandung pengertian

dan ruang lingkup yang amat luas, meliputi beberapa aspek kehidupan

manuisa yang berhubungan dengan peningkatan potensi-potensinya. Hal

ini juga banyak disinyalir oleh para sarjana antara lain Soeroto (1986) yang

mengatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia mempunyai arti

luas dan mencakup berbagai aspek seperti pendidikan dan meningkatkan



ketrampilan, kesahatan dan lain-lainnya. Hal ini juga dikonsepkan oleh

CIDA ( dalam Eman,l993) bahwa, pengembangan sumber daya manusia

menekannkan manusia sebagai alat (means) maupun tujuan akhir

pembangunan. Dalam jangka pendek dapat berarti sebagai pengembangan

pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli teknik,

kepemimpinan,tenaga admistrasi, dimana upaya ini ditujukan kepada

kelompok sasaran untuk mempefinudah mereka terlibat dalam sistem sosio-

ekonomi di negara itu.

Disamping itu menurut Djoko Suseno (1995) bahwa pengembangan

sumber daya manusia didalamnya juga mencakup peningkatan partisipasi

manusia yang meliputi peningkatan partisipasi manusia melaui perluasan

kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, perluasan kerja dan berusaha.

Dengan kata lain menurut pendapat ini bahwa peningkatan keterlibatan

manusia dalam proses pengembatrBffi, baik dimensi hak maupun dimensi

kewajiban. Mangum ( dalam Soeroto, 1986) juga mengemukakan bahwa,

perigembangan sumber daya manusia (human resouces development)

meliputi usaha untuk memperbesar kemampuan berproduksi seseorang,

baik dalam pekerjaan, dalam seni, dan lain-lain kegiatan yang dapat

mernperbaiki hidup bagi diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan uraian-uraian diatas jelasnya kiranya bahwa sumber

daya manusia itu adalah potensi yang bersumber dari manusia. Sedangkan

kualitas sumber daya manusia menyangkut mutu atau bobot atau



kemampuan yang berasal dari manusia, yang meliputi kemampuan fisik dan

non fisik. Pengembangan sumber daya manusia diarahkan kepada aspek-

aspek pendidikan dan ketrampilan, kesehatan dan gizi, kecerdasan dan

mental, lingkungan hidup yang sehat dan sebagainya.

Dalam teori pembangunan berdasarkan pendekatan pengembangan

sumber daya manusia, disebutkan bahwa pengembangan sumber daya

manusia dipandang sebagai kunci bagi pembangunan yang dapat menjamin

kemajuan ekonomi dan kestabilan sosial. karena itu menurut teori ini

investasi harus dizrahkan bukan saja untuk meningkatkan "physical capital

stock", tetapi juga "human capital stock" dengan mengambil prioritas

kepada usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan dan gizi.

Kalau pembangunan telah dapat menciptakan manusia yang memiliki

kualitas diatas, maka peranan modal (dalam arti capital stock) dan teknologi

yang mempunyai manfaat yang besar (Hidayat,1987).

Sejalan dengan teori diatas, maka jelas bahwa

peningkatan/pengembangan kualitas sumber daya manusia merupakan

faktor utama dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

merupakan faklor utama dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber

daya manusia untuk pembangunan. Mengenai hal ini diuraikan pada bagian

berikut, yang akan didahului dengan uraian mengenai konsepsi

pembangunan itu sendiri.



B. Pembangunan dan Indikator Keberhasilannya

seperti telah disinggung diatas bahwa masalah pembangunan

merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara sedang

berkembang. Negara-negara ini dengan kata lain sedang dalam proses

perubahan sosial yang besar,yang disebut pembangunan'

Di Indonesia pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan

kualitas manusia, dan masyarakat Indgnesia yang dilakukan secala

berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan

perkembangan global

Milton Esman memberikan pengertian mengenai pembangunan iaiah

suatu usaha perubahan dari suatu keadaan atau kondisi kemasyarakatan

yang dianggap lebih baik atau lebih diinginkan (dalam Bintoro dan

Mustopadidjaja). Saul Katz (dalam Goni, 1988) mengartikan pembangunan

sebagai suatu perubahan luas dari masyarakat, dari suatu keaclaan

kehidupan bangsa ke suatu kehidupan bangsa yang lebih bernilai' Ruopp

(dalam Ndraha Taliziduhu,l987) mendefinisikan pembangunan sebagai

upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju

keadaan yang lebih baik.

1 Berdasarkan pengertian atau batasan pembangunan itu, beberapa

kalangan cendekiawan menyebut pembangunan sebagai perubahan sosial-

budaya (Bintoro, lggT), ada juga yang menyebut sebagai bangsa (nation



building) sebagai usaha menuju moderenisasi (Siagian,1984), adapuia yang

mengemukakan pembangunan itu sebagai perubahan/perbaikan soaial

ekonomi dan kebudayaarL masyarakat (PBB, dalani Taliziduhu,l987).

Konsep pembangunan seperti dikemukakan diatas telah

menimbulkan pula perbedaan interpretasi yang seringkali secara diametrik

bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Moeljarto Tjokrowinoto

(dalam Goni,1988) menyatakan bahwa sumber perdebatan itu beraneka

ragam, mulai dari perbedaan prespektif episternologik-ontologik pada

tingkat filsafat, sampai pada perbedaan penilaian mengenai hasil/buah

pembangunan, sebagaimana diwujudkan oleh umpan balik pembangunan

itu sendiri pada tingkat empirik. Goni (1998) secara lebih nyata menyebut

pebedaan-perbedaan itu sebagai berikut :

* Perbedaan pandangan tentang hakekat nilai pembangunan yang hendak

dicapai (indikator ekonomi versus indikator non ekonomi);

v perbedaan pandangan tentang proses/dinamika pembangunan (teori

konfl ik versus ekuilibrium) ;

"? Perbedaan pandangan tentang tahaptahap jalur peurbangunan (unliner

versus multiliner)

i Perbedaan pandangan tentang dimensi hubungan antar bangsa dalam

proses pembangunan (model dipendensia versus difu sionisme)



perbedaarl persepsi tentang strategi pembangunan (pembangunan

pertanian versus pembangunan indusri; bigpused srtategy unbalance

growth srtategy);

{ perbedaan pendapat dalam tujuan pembangunan (pertumbuhan versus

pemerataan); dan lain-lain.

Dari pendapat-pendapat diatas tampak bahwa pembangunan itu

rnengandung pengertian yang luas dan meliputi berbagai dimensi yang luas

yang meliputi baik aspek sosial /dimensi ekonomi, sosial-budaya dan

lainnya. Yang jelas apapun pengertian yang diberikan terhadap kata

pembangunan itu, semua ditujukan kepada kepentingan manusia atau untuk

perbaikan dan peningkatan harkat dan martabat manusia dlam segala aspek

kehidupan dan penghidupannya.

Secara umum keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditandai oleh

beberapa indikator penting. Indikator itu antara lain (dalam Turang,1995) :

v Peningkatan GNP (Growth Nation Product) dan PDRB (Product

Domestic Regional Brutto)

Peningkatan pendapatan masyarakat (income perkapita) ;

Perkembangan tingkat pemerataan (Index Gini Ratio) yang semakin

mambaik;

Peningkatan physical quality of life index (PQLI) atau indeks mutu

hidup.



Dari indikator-indikator yang disebabkan diatas jelas bahwa

indikator keberhasilan pemabngunan itu tidak semata-mata ditunjukkan

oleh peningkatan dibidang ekonomi (indikator ekonomi) saja, tetapi juga

dapat diukur dari indikator sosial.

Dari konsep diatas terlihat bahwa diukur dari indikator ekonomi

murni, keberhasilan pembangunan itu akan terlihat dri perbaikan taraf hidup

secara terus menerus yang tercermin pada kenaikan nyata secara komulatif

pendapatan nasional (GI.IP) dan pendapatan perkapita ( income perkapita).

Singkatnya, menurut indikator ini bahwa tujuan pembangunan bedasarkan

indikator ekonomi hanyalah ssmata-mata untuk mencapai tujuan

perumbuhan ekonomi setinggi-tingginya.

Selanjutnya, menurut pendekatan sosial (indikator sosial) bahwa

keberhasilan penbangunan itu tidaklah semata-mata diukur dari

perfumbuhan ekonomi (GNP dan income perkapita) setinggi mungkin tetapi

juga mencakup bidang-bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan,

perumahan, pelayanan sosial dan lainnya. Yang berhunbungan dengan

kebutuhan minimum seseorang. Torkel Alfthan ( dalam Sumardi,1982)

menyebutkan kebutuhan-kebutuhan minimum itu meliputi makanan,

pakaian, perumahan,kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, transportasi

dan partisipasi.

Dalam teori pembangunan, pendekatan yang menitik beratkln pada

kebutuhan pokok manusia dikenal dengan teori atau pendekatan (Human



Basic Needs), yaitu pendekatan untuk mengukur keberhasilan

pembangunan dinegara-negara berkembang (penurunan tingkat kemiskinan

dan ketimpangan). Asumsi dasar yang melandasi teori ini ialah, dengan

terpenuhinya kebutuhan pokok manusia baik primer maupun sekunder,

dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas taraf hidup fiasmaniah dan

rohaniah), sehingga mempengaruhi produktivitas. Dengan meningkatkan

produktivitas penduduk maka pendapatan akan meningkat dengan demikian

pembangunan akan berhasil (Emil Salim,1982). Adapun bidang

permasalahan didalam pembangunan dengan pendekatan pembangunan

dengan pendekatan bidang kebutuhan dasar/pokok ini antara lain meliputi :

(1) makanan, nutrial, lapangan kerja (2) kesehatan, (3) perumahan, (4)

pendidikan, (5) komunikasi, (6) kebudayaan, (7) penelitian dan teknologi,

(8) energi, (9) hukum, (10) dinamika politis dan implikasi idiologi.

Teori/pendekatan baru dalam strategi dan kebijaksanaan

pembangunan yang muncul sekitar dasawarsa 1970-an, ialah pendekatan

yang diarahkan pada pemerataan pembangunan yang menghendaki

pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan pembangunan disegala

aspek,seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lain dalam rangka

perbatkan/penngfiatan taraf hidup sebagian ralqat yang berpenghasilan

rendah didalam suatu masyarakat. Pendekatan demikian oleh pendukung-

pendukungnya disebut pendekatan pembangunan "pertumbuhan dan

pemerataan" atau "Growth with Equity" @intaro dan
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Mustopadidjaya,l9S2), atau menurut istilah islam dan Hanault (dalam

Goni, 1993) disebut pembangunan orientasi pemerataan. Menurut Islam

dan Henault bahwa model pembangunan yang demikian ini berorientasi

pada pemenuhan pokok seperti kesempatan kerja dan kesempatan berusaha,

pemberantasan kelaparan dan kekurangan gizi, pemeliharaan kesehatan, air

bersih dan perumahan.

Akhir-akhir ini muncul pula suatu pendekatan/strategi pembangunan

yang berorientasi pada kualitas manusia menurut istilah Korten dan Klaus

(dalam Goni,1993) disebut "pembangunan orientasi manusia People

Contrered Development" srtategi dAn kebijakan pembangunan pada model

ini dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mencapai perubahan-

perubahan kongkrit secara fisik dan sekaligus mampu meningkatkan

kapasitas penduduk untuk mengantisipasi dan menjawab perubahan-

perubahan tersebut. Dengan demikian akan meningkatkan kapasitas

manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Inti dari pendekatan

pembangunan model ini menitik beratkan pada upaya pembangunan sumber

daya manusia yang urenyangkut pengembangan aktivitas dalam bidang-

bidang seperti : pendidikan dan latihan, kesehatan dan gizi, kesempatan

kerja, lingkungan hidup sehat, pengembangan karir ditempat kerja dan lain

sebaginya.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai teori dan pendekatan-

pendekatan pembangunan tersebut diatas maka jelaslah bahwa konsepsi



pembangunan itu meliputi dimensi yang luas. Hal demikian pula pernah

dikemukakan oleh Michael Todaro (terjemahan 1987) yang menyimpulkan

pembangunan itu sebagai proses multidimensi yang mencakup perubahan-

perubahan penting dalam struktur sosial.
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BAB III

KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA HUBUNGA}INYA

DENGAN KEBERHASILAII PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan Desa.

Dalam uraian di atas telah diuraikan konsep utama pembangunan

dan pendekatan-pendekatan serta indikator-indikator keberhasilannya.

Dibawah ini akan diuraikan aspek teoritis pembangunan desa.

Meskipun pembangunan desa itu pada dasarnya mengacu pada

konsepsi pembangunan itu sendiri, karena pembangunan desa itu

merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari pembangunan

nasional, namun ada beberapa hal pokok yang dapat membedakannya

dengan pembangunan jenis-jenis lainnya yang akan diuraikan di bawah ini.

Dalam literatur-literatur yang khusus membahas pembangunan desa

ditemui berbagai istilah guna menyebut pembangunan desa, seperti rular

"rural deveiopment", 'ovillage development,,, ,.rural community

development", "community development" dan lain-lain. Di Indonesia juga

dapat ditemui istilah-istilah seperti pembangunan desa, pembangunan

pedesaan, pembangunan masyarakat desa dan lain-lain sebagainya.

Meskipun pengertian ataupun penekanan tiap-tiap istilah itu berbeda-beda

konsepsinya, namun pada dasamya kesemuanya punya sasaran yang sama

yaitu desa dan masyarakatnya. Ndraha Taliziduhu (1987) menjelaskan

l9



bahwa, sejak pembangunan desa dijadikan bagian integral pembangunan

nasional, maka konsep pembangunan pedesaan, pembangunan desa,

pembangunan masyarakat desa, dan lain-lainnya itu dianggap sinonim

dengan pembangunan masyarakat atau pembangunan komunitas. Karena

itu, dalam penulisan ini istilah-istilah pembangunan desa, pembangunan

pedesaan, pembangunan masyarakat desa dianggap sinonim atau tidak

dii2edakan konsepsinya.

Konsep/pengertian pembangunan desa (pembangunan masyarakat

desa) yang popular dan paling banyak dijadikan acuan dalam pembangunan

desa di negara-negara sedang . berkembang, adalah konsep yalg

dikemukakan PBB (1956). Menurut konsep tersebut bahwa, pembangunan

masyarakat desa adalah suatu proses dengan usaha-usaha masyarakat desa

yang bersangkutan dipadukan dengan wewenang pemerintah untuk

meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan dari masyarakat

desa, dan memampukan mereka untuk memberi sumbangan kepada keajuan

nasional. Banyak orang, demikian juga T.R. Betten (1960) menyetujui

pendapat bahwa pembangunan masyarakat pendapat bahwa pembangunan

masyarakat desa adalah suatu proses dimana masyarakat membahas dan

merumuskan kebutuhan mereka, merencanakan usaha pemenuhannya, dan

melaksanakan rencana itu sebaik-baiknya.

Konsep pembangunan desa yang diterapkan dalam strategi dan

kebijaksanaan di Indonesia pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan



konsep pembangunan desa yang disebutkan diatas. Dalam pola gerak

operasional pembangunan desa (SK Mendagri Nomor 4211969) telah

dinyatakan bahwa, pembangunan desa adalah usaha pembangunan dari

masyarakat pada unit pemerintahan, yang dilaksanakan dan dibina terus

menerus dalam pembangunan bangsa secara menyeluruh. Pembangunan

desa dilaksanakan dengan berpedoman pada asas-asas swadaya masyarakat,

gotong royonglkekeluargaan, berorientasi kepada kepentingan rakyat,

massal dan integrasi, satu pola nasional, dan pembangunan social dan

ekgnomi yang seimbang ( dalam Beratha, 1982; Haryoto dkk, 1986).

Dari uraian diatas nampak bahwa penekanan utama pembangunan

desa adalah pada prakarsa dan swadaya masyarakat, sedangkan pemerintah

hanya memberi bimbingan, pengarahan, koordinasi, serta bantuan fasilitas

yang diperlukan. Hal demikian ini juga telah dikemukakan dalam berbagai

sumber bahwa, partisipasi merupakan input dan output dari pembangunan

desa (Cohen dan Uphoff, dalam Ndraha, 1987). Namun, karena lemahnya

kualitas dan semangat serta kemampuan masyarakat yang diakibatkan oleh

kemiskinan (Bryant 8. White, 1982) maka prakarsa (inisiatif) dan

partisipasi sebagai salah satu elemen utama proses pembangunan desa,

tidak segera tergerak, sehingga partisipasi perlu dibangkitkan lebih dahulu

oleh pihak lain (Ndraha, 1987), dalam hal ini tentu adalah pihak pemerintah

yang berbentuk bimbingan, pengarahan ataupun bantuan fasilitas sebagai

perangsang/pendorong.



Berdasarkan penjelasan diatas dapatlah dikatakan bahwa

tujuan/sasaran daripada pembangunan desa bukan saja untuk menghasilkan

'perubahan-perubahan yang fisik dan kong[<rit, melainkan juga untuk

menghasilkan kemampuan masyarakat . desa unfuk membanggn atau

mempengaruhi masa depannya, termasuk kemampuan untuk berprakarsa

dan berpartisipasi dalam menentukan masa depannya melalui

pembangunan-pembangunan didesa mereka. Konsep pembangunan yang

demikian ini telah dikemukakan oleh Bryant & White (1982) yang telah

mengartikan pembangunan sebagai masa deparurya. Dikatakan agat

pembangunan benar-benar sebagai' suafu peningkatan kapasitas atau

kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi masa depannya, maka
I

pembangunan harus memberikan perhatian kepada hal-hal sebagai berikut :

pertama, memberikan perhatian terhadap "kapasitas", terhadap apa yang

perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna

membuat perubahan. Kapasitas disini meliputi faktor-falctor ekonomi

seperti fasilitas-fasititas produksi, dan lain-lain. Kedua, memberikan

perhatian pada "keadilan" (equity), ini mencakup masalah-masalah

diskibusi. Ketiga, pembangunan mencakup pula pengertian bahwa hanya

jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka

akan menerima manfaat pembangunan. Dan keempat, pembangunan harus

memberikan perhatian yang bersungguh-sungguh terhadap 'saling
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ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapa

ditunj ang oleh kelangsungannya.

Konsep pembangunan yang dikemukakan oleh Bryant dan White

diatas setidaknya menegaskan bahwa pembangunan itu tidak hanya

mencakup perfumbuhan (dalam arti ekonomi), melainkan juga pembinaan

kapasitas/kemampuan,keadilan dan pertumbuhan kuasa dan wewenang.

Bertolak dari konsep pembangunan yang dikemukakan oleh Bryant

dan White (1982) di atas, maka sangat tepat apa yang disimpulkan oleh

Ndraha Taliziduhu (1987) bahwa indikator keberhasilan pembangunan

masyarakat (desa) itu secara kumullatif akan nampak pada : (1) sejauh

mana kondisi dan tarcf hidup masyarakat berhasil diperbaiki atau

ditingkatkan, (2) sejauh mana kemampuan masyarakat (kapasitas

partisipasi) dalam pembangunan berhasil digerakkan atau ditingkatkan, dan

(3) J;ejauh mana kemampuan/kapasitas masyarakat untuk berkembang

secara mandiri berhasil dtumbuhkan.

Bila disimak lebih lanjut konsepsi pembangunan desa yarug

dikemukakan dimuka, maka hakekatnya pembangunan desa itu diarahkan

pada ketiga hal diatas, yaitu kepada perbaikan kondisi dan taraf hidup

masyarakat desa khususnya dan masyarakat bangsa pada umumnya,

pembangkitan/peningkatan kapasitas partisipasi masyarakat dalam

pembangunan dan untuk penumbuhan dan peningkatan kemampuan

masyarakat untuk berkembang secara mandiri; dimana ketiga sasaran



pembangunan desa itu diusahakan berkaitan sehingga merupakan suatu

paket usaha. Dihubungkan dengan konsepsi pembangunan dari Bryant &

White di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa,semua usaha ataupun sasaran

itu adalah sebagai usaha peningkatan kemampuan (kapasitas) masyarakat

desa unfuk mempengaruhi masa depannya.

Antara kemampuan masyarakat unfuk mempengaruhi masa

depamya dengan keberhasilan pembangunan desa, punya hubungan timbal

balik yang erat satu sama lain. Disatu pihak, pembangunan itu adalah untuk

meningkatkan kemampuan masyarukat untuk membangun masa depannya;

dan dilain pihak, meningkatkan keniampuan/kapasitas masyarakat (dalam

arti meningkatkan taraf hidup mereka, kemampuan berpartisipasi, dan

kemampuan berkembang secara mandiri) akan meningkatkan keberhasilan

pembangunan itu sendiri,, oleh karena itu agar supaya usaha pembangunan

itu dapat berhasil mencapai tujuan atau sasarannya seperti disebutkan

diatas, maka peningkatan kapasitas dan kualitas manusia (masyarakat) perlu

memperoleh prioritas utama dalam usaha pembangunan.

I

B. Peningkatan Kualitas sumber Daya Manusia Dalam Hubungannya

Dengan KeberhasilanPembangunanDesa.

Telah dikemukakan dalam uraian terdahulu bahwa pembangunan

yang menekankan pada perfumbuhan atau GNP oriented, tidaklah cukup



untuk dapat mengatasi masalah-masalah pembangunan yang multi

kornpleks atau multi dimensi, sehingga ditempuh altematif lain di dalam

strategi pembangunan yang dikenal dengan strategi pembangunan yang

berorientasi kepada sumber daya manusia. Asumsi dasar dari strategi

pembangunan berorientasi sumber daya manusia ini ialah peningkatan

dalam sumber daya manusia (human factor) akan memberikan kontribusi

yang besar bagi kenaikan laju pembangunan yaitu menjamin kemajuan

ekonomi dan kestabilan sosial. Prioritas utama ialah meningkatkan kualitas

pendidikan, kesehatan dan gizi, disiplin kerja, keterampilan, dan lain-lain.

(Hidayat, 1979), kalau kualitas sumb"er daya manusia tersebut sudah dapat

ditingkatkan, maka masukkan modal fisik dan teknologi (capital stock) baru

akan terasa manfaatnya tanpa menimbulkan efek samping yaug dapat

menimbulkan kerawanan sosial (Hidayat, 1 98 1).

Konsepsi teori pembangunan berorientasi sumber daya manusia di

atas bila dihubungkan dengan konsepsi sumber daya manusia itu sendiri,

yang menurut Zainun (1993) ialah daya yang bersumber dari manusia yang

berupa tenaga dan kekuatan yang meliputi aspek-aspek berupa potensi

fisik, moral dan intelektual yang berwujud dalam bentuk pendidikan,

ketra,mpilan, kesehatan gizi dan sebagainya itu; maka hal ini berarti bahwa

aspek sumber daya manusia tersebut mendapatkan kualitas dalam rangka

meningkatkan kes eimbangan mereka dalam pembangunan.



Hidayat (i981) yang dikenal sebagai salah seorang pendukung teori

dan strategi pembangunan yang berorientasi padi sumber daya manusia

mengemukakan bahwa, pendekatan sumber daya manusia karena

hakekatnya adalah manusiawi maka dalam mengikutsertakan masyarakat

dalam proses pembangunan bukan memberi prioritas kepada mereka yalg

telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi atau bukan

kepada mereka yang telah produktif, melainkan kepada seluruh lapisan

masyarakat dengan seluruh kehidupannya. Oleh karena itu, investasi harus

diarahkan bukan saja untuk meningkatkan physical capital stock, tetapi juga

human capital stock dengan mengambil prioritas pada usaha peningkatan

kualitas pendidikan, kesehatan gizi, keterampilan, dan lain-lain. Dengan

meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti yang dimaksukan

dalam strategi pembangunan orientasi sumber daya yang berorientasi apda

sumber dava manusia tersebut diatas, maka konsep pembangunan yang

dikehendaki oleh Bryant dan white (19s2) yaitu sebagai usaha peningkatan

kapasitas masyarakat untuk mempengaruhi masa depannya, akan

diwujudkan.

Bertolak dari konsep-konsep yang diuraikan di atas maka dalam

penulisan ini akan membahas aspek-aspek yarlg menyangkut kualitas

sumber daya manusia yang diduga penting peranannya dalam rangka upaya

keberhasilan pembangunan dipedesaan, yaitu aspek-aspek : kualitas,

pend;idikan, kesehatan dan gizi, kuaritas kondisi sanitasi dan lingkungan



hidup, serta kaulitas mental. Sejauh mana pentingnya peningkatan kualitas

sumber daya manusia pada aspek-aspek ini dalam hubungannya dengan

keberhasilan pembangunan (dilihat dari 3 aspek indikator yaitu :

peningkatan kemampuan dalam perbaikan tarap hidup, kemampuan

berpartisipasi dalam pembangunan, dan kemampuan untuk berkembang

secara mandiri) akan diuraikan secara ringkas dibawah ini.

a. Kualitas pendidikan :

Seperti diketahui bahwa pendidikan sebagai salah satu aspek menunjukkan

sumber daya manusia sudah sejak lama diakui peranannya dalam

pemhangunan. Suatu bangsa yang berhasil dalam pembangunan secara

"self propelling'o dan tumbuh menjadi bangsa yang maju apabila telah

berhasil memenuhi minimum jumlah dan mutu dalam pendidikan

penduduknya @intoro Tjokroamijojo, 1986). Peran pendidikan bagi

pembangunan sangatlah luas. Pendidikan (termasuk latihan) tidak saja

berperan menambah pengetahuan, tetapi juga meningkatkan keterampilan

bekerja, dan dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja.

Pendidikan yarLglebih tinggi mengakibatkan produktivitas kerja yang lebih

tinggi (Simanjuntak, 1981). Dengan demikian pendidikan merupakan

dorongan utama terhadap kemajuan ekonomi (Amin, 1992). Perlunya

keluasan pendidikan supaya disatu pihak dapat memperbesar tingkat

perlumbuhan ekonomi, dan dilain pihak dapat meningkatkan taraf'hidup

(Simanjuntak, 1981). Disamping itu, dilihat dari peranan pendidikan



sebagai pembentuk sikap maka pendidikan berperan untuk mendidik

individu-individu didalam masyarakat agar mereka tergugah, terdorong

untuk berpartisipasi terhadap tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingan

bersama didalam pembangunan dengan penuh kegairahan (Goni, 1984).

Pendapat-pendapat yang dikemukakan diatas setidaknya telah menunj ukkan

pentingnya peranan pendidikan (formal maupun nonformal)didalam

pembangunan suatu bangsa. Oteh karena itu perbaikan atau peningkatan

kualitas pendidikan masyarakat untuk memampukan mereka didalam

mempengaruhi masa depannya, merupakan hal yang penting untuk

berhasilnya pembangunan. Dengan kata lain, perbaikan/peningkatan

kualitas pendidikan merupakan suatu yang mutlak apabita menghendaki

agar pembangunan bergerak maju dan menjadi kekuatan yang berkembang

dalam masyarakat. Dalam rangka itu, maka peningkatan kualitas

pendidikan masyarakat pedesaan (terutama melalui pendidikan nonformal

yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan), perlu

memperoleh prioritas/perhatian utama. Dengan demikian, usaha-usaha

pembangunan pedesaan akan memberikan hasil yarlg dapat dirasakan

langsung manfaatnya oleh masyarakat desa, dan dengan demikian akan

meningkatkan kemampuan mereka untuk memperbaiki taraf hidup dan

keikutsertaan didalam pembangunan masa depan mereka.



b. I(esehatan dan Gizi :

Kualitas kesehatan dan gizi juga besar pengaruhnya bagi upaya-upaya

pembangunan, sehingga perlu memperoleh perhatian. Hanya mereka yang

fisiknya sehat dan energik dapat berperan dalam pembangunan secara

penuh. Seperti yang dikatangan soemitro Djojohadikusumo (1976) bahwa

kesehatan dan gizi akan meningkatkan produktifitas tenaga manusia, karena

itu peningkatan kesehatan dan gizi akan memberikan keuntungan bagi

proses ekonomi masyarakat. Baum dan Stokes (terjemahan 19gg) juga

mengemukakan, bahwa masyarakat yang sakit aun kekuranga n gizidapat

menghambat pembangunan karena dua masalah ini dapat mengganggu

peroduktivitas kerja karena menghalangi proses belajar dan pengembangan

mental. Dalam teori pembangunan pendekatan sumber daya manusia (Teiro

Human capital), infestasi yang dilakukan untuk perbaikan gizi dan

kesehatan dipandang sebagai salah satu aspek dari human capital

(Simanjuntak, 1981).

Di daerah pedesaan, masalah rendahnya kualitas kesehatan dan gizi

sangat dirasatr<an oleh sebagian masyarakat. Kondisi yang demikian ini

menyebabkan lemahnya kemampuan masyarakat desa untuk

berproduklivitas yang tinggi dalam rangka perbaikan taraf hidup mereka.

Kondisi kesehatan gizi masyarakat desa yang rendah itu jugu

mempengaruhi kemampuan mereka untuk ikut serta dalam kegiatan-

kagiatan pembangunan di desa mereka khususnya dan kegiatan-kegiatan



pembangunan yang lebih laus. Oleh karena itu, supaya usaha pembangunan

di desa dapat berhasil mencapai sasaran yang dikehendaki, maka kualitas

kesehatan dan gizi masyarakat desa harus ditingkatkan.

c. Sanitasi Lingkungan :

Sebagaimana telah disebutkan dimuka bahwa konsepsi

pemngembangan sumber daya manusia versi Bank Dunia (1990), telah

dimasukkan sanitasi dan lingkungan sebagai salah satu aspek dari konsep

pengembangan sumber daya manusia. bertitik tolak dari konsep

pengembangan sumber daya manusia oleh PBB diatas jelas pengembangan

kualitas kondisi sanitasi dan lingkungan hidup yang sehat akan memberikan

kontribusi bagi pembangunan. Hanya mereka yang hidup dalam lingkungan

yang sehat akan dapat berperan dalam pembangunan secara penuh. Kondisi

sanitasi lingkungan hidup yang sehat masih merupakan salah satu masalah

yang dihadapi di daerah-daerah pedesaan, sehingga itu perlu ditingkatkan

kualitasnya sebagai bagian dari usaha pengembangan kualitas sumber daya

manusia pedesaan.

d. Mental/Mentalitas :

Faktor kualitas mental (mentalitas) juga merupakan aspek yang

penting dalam rangka pembangunan. Koentjaraningrat (197 4) mengatakan,

bahwa suatu bangsa yang akan mengintensifkan usaha untuk pembangunan

harus berusaha agar warganya lebih bermental tinggi. Dikatakan bahwa

mental yang tinggi iru meliputi aspek-aspek seperti : lebih menilai tinggi



orierltasi kemasa depan, lebih manilai tinggi hasrat explorasi untuk

mempertinggi kapasitas berinovasi, lebih bersifat hemat untuk bisa lebih

teliti memperhitungkan hidupnya dimasa depan, lebih menilai tinggi

orientasi kearah achievement dari karya, dan lebih menilai mentalitas

berusaha atas kemampuan sendiri, kepada diri sendiri, berdisiplin murni dan

berani bertanggung jawab sendiri. Dari apa yang dikemukakan oleh

Koentjaraningrat diatas, nampak bahwa aspek kualitas mental (mentalitas)

juga merupakan suatu yang penting didalam upaya meningkatkan

pembangunan.

Berdasarkan uraian empat aspek kualitas, setidak-tidaknya dapat

memberikan gambaran kepada kita bahwa kualitas sumber daya manusia

(terutama kualitas pendidikan dan latihan, kualitas kesehatan dan gizi,

kualitas lingkungan hidup, dan kualitas mental)'merupakan suatu yang

sangat penting didalam meningkatkan laju atau keberhasilan usaha-usaha

pembangunan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada aspek-

aspek tersebut akan meningkatkan kemampuan masyarakat didalam

melaksanakan pembangunan, setidak-tidaknya dalam hal upaya mengatur

dan membangun masa depan mereka sendiri dan masyarakat umumnya.

oleh karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama aspek-

aspek pendidikan, kesehatan gizi, lingkungan hidup, dan mental,

merupakan suatu yang sangat penting didalam rangka meningkatkan laju

dan keberhasilan pembangunan disemua bidang terutama dibidang ekonomi



dan sosial. Pentingnya kualitas sumber daya manusia didalam

meningkatkan pembangunan, telah ditunjukkan oleh teori pembangunan

penclekatan sumber daya manusia yang telah d.iuraikan sebelumnya.



BAB TV

KESIMPULAII

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan hasil penulisan pada bab-bab

terdahulu, ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa kualitas sumber daya manusia (pendidikan formal dan non

formal, kesehatan dart gizi, sanitasi dan lingkungan hidup, dan

i mental/mentalitas) merupakan aspek yang berpengaruh terhadap

upaya keberhasilan pembangunan di pedesaan.

2. Tingkat keberhasilan pembangunan masih rendah dilihat dari

peningkatan taraf hidup masyarakat dan dari peningkatan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci bagi keberhasilan

pembangunan yang dapat menjamin kemajuan-kemajuan. Dengan

kata lain, kualitas sumber daya manusia yang lebih baik akan

meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan.

4. Hasil penulisan membuktikan bahwa kedua variable tersebut

berhuhmgaa erat. Rendahnya kualitas sumber daya manusia akan

dapat meaglmbat proses tercapainya keberhasilan pembangunan

desa.
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