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I. PENGANTAR 

l? aya dilahirkan di kota Kupang. Pada usia satu 
d tahun kami pindah ke ke Lelogama (ibu kota 

Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang), sebuah 
desa terpencil, sekitar 120 km dari kota Kupang. Saya 
tinggal di desa ini bersama orang tua dan lima orang adik 
saya sampai berumur 15 tahun dan kemudian kembali ke 
Kupang untuk melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah 
Atas. Seperti kebanyakan anak-anak desa. sejak usia dini 
saya telah berkenalan dengan kegiatan-kegiatan produksi 
pertanian ( subsisten) pedesaan. tradisi, ad at istiadat, pola 
hidup dan sistem sosial kemasyarakatan pedesaan pada 
umumnya. 

Ayah saya bekerja sebagai pegawai kantor kecamatan 
yang sering bepergian ke seluruh wilayah kecamatan 
Amfoang Selatan. Saya sering diajak beliau dalam ber
bagai perjalanan dinasnya (tourney) yang biasanya me
makan waktu berminggu-minggu. Wilayah kecamatan ini 
secara geografis cukup luas dan satu-satunya alat trans
portasi adalah kuda. Tanpa sadar, saya belajar banyak 
sekali tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat 
pedesaan di pedalaman pulau Timor. Ayah saya pun 
sering bertindak sebagai 'guru' yang mentransfer berbagai 
pengetahuan umum, nilai-nilai dan bahkan kearifan
kearifan lokal orang Timor. 

Setelah menjadi mahasiswa dan belajar tentang eko
nomi, tentang pembangunan, tentang sosiologi pedesaan 
dan politik, saya sering merenung dan membuat kilas 
balik. Saya sering (secara subjektif) mengatakan pada diri 
saya sendiri bahwa saya beruntung telah berkesempatan 
untuk belajar tentang banyak hal, melalui pengalaman 
hidup seperti yang telah saya lalui, dari orang tua saya, 
dari keluarga dekat saya, dari klan dan komunitas 
masyarakat pedesaan serta dari alam dan lingkungannya. 



Rekonstruksi Model Pembangunan Wilayah Berdasarkan Pendekatan Efll)irik 

Semua ini tidak pernah saya dapatkan di sekolah maupun 
dari buku teks. 

Mata pencaharian sumber nafkah utama penduduk 
Amfoang adalah pertanian lahan kering dan peternakan. 
Walaupun sebagian besar penduduk bergiat pada tingkat 
usaha subsisten1, semasa kanak-kanak di Lelogama saya 
tidak pernah merasa kekurangan. Semua kebutuhan pokok 
untuk keperluan sehari-hari selalu tersedia dalam jumlah 
yang lebih dari cukup. Menu empat sehat lima sempurna 
yang diajarkan oleh guru-guru SD. ada di rumah kami 
walaupun dalam bentuknya yang paling sederhana. 

Karena terbatasnya pengetahuan dan komunikasi 
dengan dunia luar, bagi saya, Lelogama adalah tempat 
yang ideal. Karena itu, saya sering merasa heran mengapa 
ayah saya selalu menekankan pentingnya sekolah dan 
mendorong kami untuk terus belajar ke jenjang pendidikan 
yang lebih tinggi. Mengapa dia tidak membiarkan saya 
menikmati kebebasan dan hidup di desa seperti orang
orang desa yang lain? 

Setelah dewasa dan bekesempatan mengenyam pendi
dikan tinggi, tentu saja saya melihat Lelogama dan NTT 

dengan pemahaman yang lebih objektif. Berbagai masalah 
pembangunan daerah ini selalu berkecamuk dalam benak 
saya. Dalam karier akademik saya di UKSW sejak tahun 
1980, sekali lagi saya merasa beruntung. Melalui berbagai 
kegiatan tridarma UKSW, kerjasama dengan pemerintah 
pusat dan daerah, lembaga-lembaga interna-sional dan 
lembaga-lembaga non pemerintah, saya mem-peroleh 
banyak sekali kesempatan untuk belajar tentang NTT dan 
menyumbangkan sesuatu untuk daerah ini, sesuai dengan 
kapasitas yang saya miliki, betapapun kecilnya. Pengalam-

1 Subsisten dalam arti sebagian besar output pertanian dikonsumsi 
sendiri. narnun masih ada surplus yang dijual ke pasar untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri, 
pendidikan dan kesehatan. 
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an pribadi, penelitian-penelitian, observasi langsung, dan 
interaksi dengan berbagai pihak di NTT dalam berbagai 
forum, sangat berperan dalam pemikiran-pemikiran saya 
mengenai bagaimana membangun NTT. 

Dengan adanya sentimen pribadi dan keinginan untuk 
bisa memberi sesuatu pada daerah yang saya cintai ini, 
maka pada kesempatan menyampaikan pidato Guru Besar 
ini saya ingin pergunakan untuk berbicara tentang NTT. 
Saya berharap, pemikiran-pemikiran yang saya kemu
kakan dalam tulisan ini mempunyai relevansi dan dapat 
bermanfaat juga untuk daerah-daerah lain di Indonesia. 

Tulisan ini saya bagi dalam tiga bagian. Bagian per
tama memuat secara singkat tentang bagaimana relevansi 
berbagai teori. model dan strategi pembangunan untuk 
negara-negara sedang berkembang. Pada bagian kedua, 
dikemukakan tentang kondisi empirik daerah Nusa 
T enggara I imur dan pemikiran say a tentang model pem
bangunan alternatif bagi NTT. Pada bagian terakhir saya 
kemukakan implikasi kebijakan pembangunan untuk 
daerah NTT. 

II. TEORI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 

A. PERKEMBANGAN TEORI DAN PEMIKIRAN 

TENTANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN 

KETERBELAKANGAN DI NEGARA-NEGARA 

SEDANG BERKEMBANG 

Keterbelakangan dan kemiskinan absolut yang antara 
lain tercermin pada taraf hidup masyarakat yang rendah, 
kesehatan yang buruk, kekurangan gizi, dan tingkat 
pendidikan yang rendah, masih tetap merupakan salah satu 
masalah utama pembangunan di sebagian besar negara
negara sedang berkembang. Berbagai teori, model dan 
strategi pembangunan yang pernah ditawarkan oleh para 
ahli, perencana dan pembuat kebijakan pembangunan 
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