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Jika ke sembilan faktor tersebut dilihat dalam konteks 
Indonesia saat ini, maka mungkin dapat dikatakan bahwa 
dalam jangka pendek ini yang pasti dimiliki Indonesia 
adalah sumberdaya (alam). Delapan faktor yang lain masih 
perlu waktu pembenahan dan atau pengembangan lebih 
lanjut. Krisis ekonomi masih terasa dampaknya pada 
potensi permintaan pasar domestik serta pada dinamika 
dalam lingkungan bisnis dan berbagai industri pendukung. 
Pembenahan dalam tubuh birokrasi untuk mengurangi 
praktek-praktek KKN masih akan memakan waktu lama. 
Namun demikian, terlepas dari kekurangan-kekurangan 
tersebut, Indonesia mempunyai potensi untuk memajukan 
ekonominya jika sembilan faktor yang dikemukakan oleh 
Dong-Sung Cho dapat difungsikan untuk bisa berperan 
secara optimal. 

Ill. GAMBARAN UMUM DAERAH NTT 

A. Sekilas Kondisi Fisik dan Sosial Ekonomi NTT: 
Potensi dan Tantangan 

Nusa Tenggara Timur meru�akan daerah kepulauan 
dengan luas daratan 47.350 Km . Dari 566 pulau, 246 
pulau mempunyai nama dan hanya 42 pulau yang ber
penghuni dengan tiga pulau besar utama yaitu Timor (30,4 
%), Sumba (23,3 %) dan Flores (30 %) (BPS Prop. NTT, 
200lb). 

Daerah NTT beriklim kering atau semi-arid dengan 
musim kemarau cukup panjang yaitu antara 8 - 9 bulan. 
Sebagian besar wilayah NTT, 70 %, berbukit-bukit sampai 
bergunung-gunung dengan kemiringan lebih dari 25°· dan 
juga merupakan daerah dengan tanah yang berbatu-batu. 
Tingkat kesuburan kimiawi tanah cukup baik namun 
karena kekurangan air, maka tingkat kesuburannya secara 
fisik rendah (Pura Woha, 2001). 
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Propinsi NTT terbagi dalam 14 kabupaten dan 1 kota 

madya dengan kecamatan sejumlah 163 (124 k<:camatan 
dan 39 perwakilan kecamatan) dan 2516 desa/kelurahan 

(BPS Prop. NTT. 2001 ) . 

Dari segi ekonomi. dibandingkan dengan daerah
daerah lain di Indonesia. NTT merupakan daerah miskin. 
Sumber daya alam yang tersedia. selain sumber daya 

kelautan. relatif terbatas. Dari segi pendapatan, rata-rata 
PDRB per kapita penduduk NTT tahun 2000 atas dasar 
harga berlaku. sekitar Rp 1.6 juta. Angka ini adalah yang 
terendah di Indonesia atau hanya sekitar 26 % dari rata
rata PDB nasional yang sebesar Rp 6.25 juta (BPS, 2002). 

Rendahnya rata-rata pendapatan tercermin juga pada 
masih relatif tingginya tingkat kemiskinan. Pada tahun 

1999. data BPS menunjukkan bahwa hampir 47% jumlah 
penduduk atau sekitar 40 % rumah tangga di NTT hidup di 
bawah garis kemiskinan. 
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Tabel l. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Miskin di 
NTT tahun 1999 diperinci per Kabupaten/Kota3 

Penduduk Miskin 
Rumah T angga 

Kabupaten/K ota Miskin 

Jumlah % Jumlah % 

1. Belu 126000 49.9 22000 41,9 

2. Timor T engah Utara 126500 64,4 24200 58.4 

3 Timor T engah Selatan 222000 54,6 ' 43600 48.3 

4. Kupang 203200 49,4 40700 43.4 

5. Kota Kupang 17800 7,8 2900 6,4 

6 Manggara1 279400 46.4 1 42800 38.8 

,7 Ngada 50100 22,7 8000 18.9 
I 
I 8 Ende 105200 44

.5 15800 30,9 
I 

9. Sikka 172200 63,6 31700 57,4 

! 10. Flores T1mur 146300 52,5 27000 43,2 

11. Alor 89100 54,9 15100 44,4 

12. Sumba Barat 191200 53,9 27300 45,1 

13. Sumba Timur 49900 27,2 6700 17,7 

N TT 1777000 46,7 307700 39,6 

Indonesia 47974700 23,4 

Sumber: BPS, Jakarta, 2000 (Dalam Kompas, 30-3-2001, hlm. 30) 

Pad a tahun 1998, l 0 kabupaten di NTT menempati 
urutan termiskin di antara kabupaten/kota di Indonesia. 
Kabupaten Timor Tengah Selatan bahkan merupakan 
kabupaten termiskin di Indonesia. Dari data yang sama 
juga ditunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan 

3 Pada tahun 1999, batas garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS 
adalah pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp 146.300 untuk 
daerah perkotaan, Rp 66.143 untuk daerah pedesaan (BPS, 2000: 596-
597) 

27 

i 



Rekonstruksi Model Pembangunan Wilayah Berdasarkan Pendekatan Empirik 

antara 70 - 90 % petani (kecuali Sumba Barat yang 
mencapai 90,7%) masuk kategori miskin dengan buruh 
tani sebagai subyek kemiskinan (Kompas, 13-3-2001 him. 
30). 

Kondisi seperti tersebut di atas merupakan tantangan 
pembangunan yang berat bagi masyarakat NTT. Bagai
mana tidak di satu pihak sektor pertanian menjadi tulang 
punggung ekonomi sebagian besar penduduk NTT. tapi di 
pihak lain sektor ini tidak mampu menjamin kenaikan 
taraf hidup ekonomi masyarakat. Pada tahun 2000, seba
nyak 79,35% angkatan kerja bergiat di sektor pertanian 
(BPS Prop. NTT, 200la) dan sektor ini merupakan pe
nyumbang terbesar pada total output daerah. Pada tahun 
2000 sektor pertanian menyumbang 37,7% pada PDRB 
NTT dengan dominasi kontribusi dari sub sektor tanaman 
bahan makanan (19,8%) dan sub sektor peternakan (9,6%) 
(BPS Prop. NTT, 200lb). 

Tantangan lain yang berkaitan dengan kegiatan sektor 
pertanian adalah terbatasnya dukungan sumberdaya alam. 
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktek bertani 
dengan cara tebas-bakar dan ladang berpindah telah me
nyebabkan kerusakan lingkungan hutan dan vegetasi yang 
sangat serius (Kameo, 1994). Ormeling, dalam bukunya 
The Timor Problem, mengatakan bahwa degradasi ling
kungan di Pulau Timor sudah berlangsung lama seiring 
dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan 
aktifitas pertanian laban kering. Ormerling (1957: 21 0) 
mengatakan : 
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"The vegetative cover is being destroyed to an increasing 
extent by man's activity. Due to repeated burning, the 
soil is laid bare to the transporting effects of wind and 
rain. The dangers of this system on semi-arid Timor are 
all the more serious since the vulnerable periods 
coincide with the times of greatest wind velocity and 
heavies/ rainfall. The belukar is burned off in the middle 
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of the dry season. when the southeast monsoon is at its 
height, to which the bare, dried-up soil is an easy prey. " 

Degradasi lingkungan masih terus berlangsung sampai 
saat ini. NTT mempunyai areal lahan kritis terluas 
dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Pada tahun 
!999 terdapat 1.356 .757 ha lahan kritis di NTT (BPS. 
2000). atau hampir 30% dari luas wilayah NTT. Pada 
tahun 1995. 81.7% tanah di Kabupaten Sumba Timur dan 
59.5% di Sumba Barat termasuk kategori lahan kritis 
(lJmbu Pura Woha, 2001:61). 

T ekanan penduduk juga merupakan tantangan bagi 
daerah semi-arid seperti NTT. Sensus Penduduk tahun 
2000 menunjukkan bahv,:a 84.5% dari 3.8 juta penduduk 
NTT bermukim di daerah pedesaan dan hampir 80°/o 

angkatan kerja bergiat di sektor pertanian. Dari jumlah 
angkatan kerja di sektor pertanian ini. 90 ��o bergiat dalam 
pertanian tanaman pangan (BPS Prop. NTT, 200la). 
Konsekwensinya adalah adanya tekanan yang makin berat 
pada daya dukung (carrying capacity) lahan pertanian. 

Dari berbagai hasil penelitian diketahui bahwa sebe
narnya secara ideaL carrying capacity laban pertanian di 
NTT telah terlampaui batas maksimumnya. Hal ini terlihat 
dari makin pendeknya atau cepatnya siklus dalam sistem 
perladangan berpindah sehingga tidak ada cukup waktu 
pemulihan (regenerate) bagi tanah-tanah pertanian. Me
nyimpulkan dari berbagai penelitian (an tara lain studi 
Freeman di Serawak dan Conclin di Filipina serta studi 
Van Beukering ten tang pertanian ladang berpindah yang 
memberikan batas daya dukung maksimum sebanyak 50 
orang per Km2), Fox (1977: 18) kemudian menyimpulkan 
bahwa sebenarnya kapasitas dukung tanah pertanian di 
Pulau Timor, yang diukur dengan kepadatan pertanian 
(agricultural population/land density), telah terlampaui 
pada tahun 1930. Kenyataannya, pada tahun 1993, 

29 



Rekonstruksi Model Berdasarkan Pendekatan 

agricultural population density di NTT telah mencapai 
200 orang per Km:; (Umbu Pura Woha, 1995:6). 

Tekanan penduduk dan ekonomi rumah tangga juga 
tercermin pada tingginya angka partisipasi angkatan kerja 
(% angkatan kerja terhadap penduduk) yang mencapai 
82% pada tahun 2000 (BPS Prop. NTT, 2001a). Tekanan 
penduduk juga antara lain terlihat pada data migrasi keluar 
tahun 1990-an. diperkirakan bahwa sekitar 3000 pekerja 
dari NTT memasuki Malaysia setiap tahun secara ilegal 

(Tirtosudarmo. 1995 ). 

Dilihat dari segi tingkat pendidikan formal. kua
litas SDM di NTT dapat dikatakan masih rendah. Data 
SCSENAS tahun 1999 menunjukkan bahwa 79,14% 
angkatan kerja di NTT berpendidikan SO. tidak tamat SO 

atau tidak pernah sekolah (BPS Prop. NTT. 2001b). Dari 
segi aspek kesehatan terdapat berbagai permasalahan 
seperti misalnya masih tingginya tingkat kematian bayi 
(IMR). Data tahun 1999 menunjukkan bahwa NTT 
termasuk 1 0 propinsi dengan IMR tertinggi di Indonesia 
yaitu 59,7 dan rata-rata Indonesia 52,2 (BPS. 2002). 

B. MODEL PEMBANGUNAN ALTERNATIF BAGI 
NTT 

Terlepas dari berbagai kekurangan dan tantangan yang 
berat. NTT memiliki potensi untuk keluar dari tekanan
tekanan persoalan pembangunan. Namun demikian, 
karena keterbatasan sumberdaya, maka diperlukan suatu 
strategi dan kebijakan pembangunan yang tepat. Peng
alokasian sumberdaya yang terbatas perlu diarahkan pada 

pencapaian tujuan pembangunan yang berada pada urutan 
skala prioritas teratas. 

Apa yang penulis kemukakan dalam tulisan ini 
bukanlah merupakan sesuatu yang baru atau yang belum 
dipikirkan oleh para perencana dan pembuat kebijakan di 
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NTT. Namun demikian. pendapat yang penulis angkat 

dalam tulisan ini ingin memberi penekanan pada dua hal 
yaitu: pertama, fokus dan arah pembangunan daerah dan 
kedua, apa implikasinya terhadap kebijakan pembangunan 
daerah dalam jangka panjang. Pendapat yang dikemu
kakan dalam tulisan ini didasarkan pada pengalaman dan 

kondisi empirik daerah NTT serta cita-cita yang mgm 

dicapai berdasarkan potensi daerah yang dimiliki. 

a. Ekonomi Rumah Tangga dan Pengembangan SDM 
Suatu Pengalaman Empirik dari Rumah Sendiri 

Manusia pada hakekatnya merupakan makhluk yang 

dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. 
Demikian juga untuk masyarakat 1\TT yang pada 

umumnya dapat menyesuaikan diri dengan kondisi alam 
NTT. dengan potensi yang dimiliki maupun dengan 
berbagai kendala alam. Dengan berbagai keterbatasannya. 
pemerintah dan masyarakat NTT, baik pada aras komu
nitas maupun aras mikro keluarga, selalu berusaha untuk 

tidak saja keluar dari himpitan kemiskinan dan mencapai 
suatu tingkat kesejahtraan yang lebih baik tetapi juga 
sampai pada taraf memberi sumbangan pada kepentingan 
masyarakat luas di daerah maupun secara nasional. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa dari daerah yang 
"miskin" ini telah lahir sejumlah putra-putri terbaik yang 
berkecimpung dalam berbagai bidang: pemerintahan, eko
nomi, dunia akademik, dan berbagai bidang profesional 
lainnya. Kenyataan ini merupakan salah satu indikator 
akan adanya potensi daerah yang memberikan harapan 
untuk masa depan NTT. Pengalaman kehidupan pribadi 
penulis dalam salah satu lingkungan kehidupan pedesaan 
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Timor. secara induktiL penulis gambarkan secara seder
hana pada Gambar 2.4 

Gambar 2 mencerrninkan bagaimana keluarga kami 
dan beberapa keluarga lain di desa ini secara swa sem
bada berusaha memenuhi kebutuhan pokok mereka dan 
bagaimana mereka berusaha meningkatkan kualitas SDM 
keluarga/anak-anak mereka melalui usaha rumah tangga 
sektor penanian. Seluruh kebutuhan pokok minimum 

rumah tangga dipenuhi melalui dua sub sektor mama yaitu 
petemakan dan pertanian lahan kering terrnasuk usaha 
pekarangan. Usaha petemakan secara intensif (pengge
mukan sapi melalui sistim paron! merupakan sumber 
pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuahan 
non-makanan yaitu barang non pertanian. sandang. kese
hatan dan pendidikan. 

4 Karena tidak ada referensi yang dapat penulis rujuk sebagai 
perbandingan. maka model ini penulis namakan Model Timor. 
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Gambar 2. Model Timor: Pemenuhan Kebutuhan Pokok dan Pengembangan SDM berbasis Ekonomi 
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Dampak dari Model Timor. model ekonomi rumah 
tangga seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2 secara 

skematis digambarkan pada Gambar 3. Pada hagan ini di
tunjukkan bahwa usaha ekonomi rumah tangga dapat 
menjadi salah satu basis untuk pembangunan SDM ber
kualitas melalui kecukupan pangan dan gizi. kebutuhan
kebutuhan dasar. dan biaya pendidikan. Perkembangan 
yang menarik dari model ini adalah masuknya variabel 
'transfer p(.�vmen( (remitansi) kedalam struktur ekonomi 
rumah tangga. 

Pada umumnya. dalam perekonomian yang mempu
nyai kelebihan tenaga kerja (over supply oflabour) dengan 

keterbatasan sumberdaya dan atau kesempatan kerja. pen
dapatan masyarakat dari sumber transfer pa_vmenr yang 

berasal dari anggota keluarga/masyarakat yang bermigra
si untuk mencari pekerjaan di daerah atau negara lain, 
menjadi signifikan baik pada aras ekonomi rumah tangga 

maupun pada aras ekonomi makro daerah/nasionaL Seca
ra teoritis, pendapatan dari sumber remitansi ini mempu

nyai efek pengganda (multiplier effects) melalui belanja 
rumah tangga yang mendorong berkembangnya kegiatan
kegiatan ekonomi produktif. 
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Gambar 3. Dampak (hasil) dari Model Timor 
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Berdasarkan Pendekatan 

b. Pendidikan dan Kesehatan: Variabel Kunci 
Pembangunan SDM 

Berbagai penelitian dan bukti-bukti empms dari 
banyak negara menunjukkan bahwa ada korelasi positif 
dan kuat antara tingkat pendidikan dan kualitas sumber
daya manusia (SDM). Karena itu sangatlah wajar jika bagi 
banyak negara sedang berkembang, pendidikan selalu 
merupakan salah satu faktor yang mendapat perhatian 
dalam strategi dan program-program pembangunan me
reka. 

Berbagai studi Bank Dunia (2001 :59) berkesimpulan 
bahwa aset utama dari kebanyakan kaum miskin adalah 
modal manusia mereka. Berinvestasi dalam modal manu
sia kaum miskin merupakan sebuah cara yang kuat untuk 
memperbesar aset mereka. mengurangi ketimpangan aset. 
dan mengurangi kemiskinan. Kanbur and Squire 
(2001 :200) menyimpulkan dari berbagai penelitian dan 
menu! is: 

" 
... I here are important linkages between human 

development and income-earning capacity: income is a 
major determinant and outcome of human development. 
The .�pecific way in which the poor participate in growth 
tends to be through increased or more productive use of 
their moM abundant asset, labor. But i..-ome of the 
intrinsic characteristics qf poverty lack of education. 
poor nutrition. and poor health also have junctional 
effects on poor people 's capacity to v.Drk ". 

Dampak potensial lain dari pendidikan/investasi dalam 
diri manusia adalah dampak positifnya terhadap ling
kungan. Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa perem
puan yang berpendidikan lebih baik akan memiliki anak
anak yang lebih sehat. dan dalam banyak kasus lebih 
sedikit jumlahnya. sehingga dengan demikian mengurangi 
tekanan demografis terhadap sumberdaya alam dan ling-
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kungan. Masyarakat yang terdidik dapat menyerap dan 
memahami lebih banyak informasi dan menerapkan instru
men untuk melindungi lingkungan dan dapat mengelola 
sumberdaya dengan lebih baik (200 1 :61 ). 

Studi-studi dari Bank Dunia (200 1) juga menyim
pulkan bahwa investasi yang dilakukan dalam modal fisik. 
manusia dan alam. memberikan kontribusi terhadap kema
juan teknologis dan pertumbuhan produktivitas faktor total 
(total factor productivity!TFP = kenaikan output sebagai 
akibat dari efisiensi dan bukan tambahan penggunaan 
input). Penumbuhan TFP di negara-negara sedang ber
kembang masih erat kaitannya dengan akumulasi aset. 
Oleh karena itu. TFP dapat dipercepat jika modal manusia 
diperdalam dan diperluas dengan cepat melalui pendi
dikan. Ekonom Bank Dunia. Psacharopoulos dan 
Woodhall (Nafziger. 1997:271) menyimpulkan dari pene
litian mereka bahwa: the average return to education (and 

human capiral) is higher than that to physical capital in 
LDCs. . . . . Primary education is the most effective for 
overcoming absolute poverty and reducing income 
inequality. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Keith 
Griffin (1999:xviii) yang juga merujuk pada studi dari 
Asian Development Bank (1996) dan UNDP (1997) yang 
mengatakan. 

. .. recent evidence suggests that the contribution of 
human capital to growth is higher than that of either 
natural or physical capital, and perhaps more than the . 
two combined ... improvements in health and education 
contribute directly to human development as well as 
indirectl�v through their effects on increasing the growth 
of output and incomes. 

Pendidikan dan kesehatan adalah dua variabel yang 
saling terkait dan juga telah terbukti dari berbagai 
penelitian empiris bahwa ada dampak signifikan baik 
langsung maupun pengaruh yang tidak langsung terhadap 
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kemajuan ekonomi khususnya dan keberhasilan pem
bangunan pada umumnya dari suatu masyarak:at. 

Walaupun belum ada penelitian yang bisa mengukur 
secara persis berapa kontribusi kesehatan terhadap 
kenaikan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi (Szirmai, 
1996: 143), namun berbagai penelitian sudah membuktikan 
bahwa ada hubungan positif antara kesehatan penduduk 
dan produktivitas, Chamber (1982) dan de Kadt and 
Lipton, 1988), menyimpulkan dari penelitian mereka 
(yang dirangkum oleh Szirmai: 1996) bahwa penyakit dan 
kekurangan gizi mempunyai dampak negatif langsung 
terhadap produktivitas tenaga kerja pada umumnya dan 
khususnya pada mereka yang bergiat dalam pertanian 
subsisten dan angkatan kerja upahan, 

Hasil penelitian Bank Dunia ( 1990) di beberapa negara 
sedang berkembang di Amerika Latin, Mrika dan Asia, 
menunjukkan misalnya bahwa setiap satu tahun pendi
dikan ibu berdampak pada penurunan tingkat kematian 
balita sebanyak 9%. Penelitian di Guetemala dan Indo
nesia menujukkan adanya kenaikan produktivitas tenaga 
kerja yang signifikan, 15 - 25%, setelah mereka diberikan 
makanan suplemen bergizi. Penelitian di Cina, India dan 
Kenya menunjukkan bahwa kekurangan gizi/energy prote
in mempunyai dampak negatif pada prestasi belajar anak
anak sekolah. 

Dari uraian bukti-bukti empirik seperti tersebut di atas 
maka, penulis berpendapat bahwa salah satu pendekatan 
untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang bagi 
daerah yang memiliki sumber daya fisik atau alam yang 
terbatas seperti NTT adalah melalui investasi pada sumber 
daya manusia, sebagai aset utama daerah inL Bagan pada 
Gambar 4 menunjukkan bagaimana pembangunan sektor 
pertanian, kesehatan dan pendidikan diarahkan secara 
sengaja pada investasi modal manusia dengan output SDM 
berpen-didikan dan beketrampilan tinggi. Kebijakan dalam 
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pembangunan pertanian di sini bukanlah pertanian sebagai 
penopang utama ekonomi masyarakat, tetapi pertanian 
sebagai target antara. Pertanian pada tingkat usaha rumah 
tangga yang berperan ganda yaitu selain sebagai penyang
ga kebutuhan pangan dan gizi minimum masyarakat, juga 
untuk tujuan komersial sebagai penopang bagi investasi 
SDM. 
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Gam bar 4. Stralegi dan kebijakan pengembangan SOM berkualitas tinggi melalui: kecukupan glzi, 

pelayanan kesehatan dan sistem pendidikan 

KEBIJAKAN _ ... FOOD SECURITY 
PERTANIAN -

t 
"" 

KECUKUPAN GIZI SDM BERKUALITAS 

� (IBU HAMIL. BALITA f---11- SlAP DIDIKI 

DAN REMAJA SlAP LATIH 

.I 

I' 

KEBIJAKAN 
PELAYANAN KESEHATAN DASAR 

_.. KECUKUPAN TENAGA MEDIS & SARANA. 
KESEHATAN - " 

PRASARANA DAN OBAT-OBATAN 
SDM 

BERPENDIDIKAN 

& 
BERKETERAMPILAN 

TINGGI 

r , 

i PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN 
KEBIJAKAN • DISAIN SISTEM PENDIDIKAN 

PENDIDIKAN . 
• KECUKUPAN SARANA & 

PRASARANA PENDIDIKAN 

\.... .. -

..... 

� 

:.J 
.') 
;.<:• 

<:.• 

� 
1:;. 

s.: 

� 
-o 
(1) 
3 
g 
:J 

<0 
c:: 
:J 
a> 
:::> 

:s; 
QJ '< 
� 

� 
Ill 

� 
:J 

l 
� 
� 
� 
m 
3 

"0 
5. 
;oc-



I 

Pidato Guru Besar: Prof. Daniel D. PhD 

c. Kelembagaan: lnfrastruktur Penunjang yang tidak 
dapat diabaikan 

Institutions are rules, enforcement mechanisms, and 
organizations (World Bank, 2002). Institutions dapat 
dikategorikan menjadi formal institutions dan informal 
institutions. Kelembagaan formal berkaitan dengan lem
baga dan aturan-aturan formal yang berkaitan dengan 

hukum dan lembaga-lembaga resmi pemerintah maupun 

swasta (pemerintah. hukum dan aturan. lembaga ke
uangan. pendidikan. sistem/struktur pasar). Kelembagaan 
informal berkaitan dengan lembaga-lembaga dan peratur
an informal (seperti keluarga. klan. tradisi. kebiasaaan. 
ikatan kekerabatan. konvensi), yang ada dan berlaku 

dalam suatu masyarakat. 

Y oshihara Kunio ( 1995) mengatakan bahwa dalam 
pembangunan ada empat kelompok institusi utama yang 
satu dengan lainnya saling terkait yaitu I) economic 
institutions: 2) political institutions; 3) cultural inst
itutions; dan 4) family institutions. Keberhasilan pem

bangunan sangat ditentukan oleh apakah institusi-institusi 

ini berfungsi secara sempurna dan bersifat mendukung dan 
bukan menghambat proses pembangunan. 

Kelembagaan, dengan demikian. merupakan suatu 

sistem yang mengatur berbagai aspek dalam aktivitas 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Tanpa dukungan 

kelembagaan yang memadai, proses pembangunan tidak 
berjalan lancar, tujuan pembangunan tidak akan tercapai, 

bahkan merugikan masyarakat luas terutama kelompok 
miskin. 

d. Fokus Pembangunan Daerah NTT 

Berdasarkan pada kondisi empirik NTT dan pemi

kiran-pemikiran seperti yang dikemukakan di atas, maka 
saya mengusulkan suatu strategi pembangunan yang 
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ReKonstruksi Model Pembangunan Wilayah BerdasarKan Pendekatan Empirik 

sederhana saja yaitu strategi pembangunan sumberdaya 

manusia. Pembangunan SDM ini dilakukan melalui 
empat bidang pembangunan yaitu ekonomi rumah 

tangga, kesehatan masyarakat, pendidikan dan kelem

bagaan. Jelas yang menjadi fokus atau tujuan pem
bangunan adalah SDM bermutu tinggi yang juga sebagai 
output akhir. Sedangkan kinerja (outcome) yang di
harapkan pada akhimya adalah meningkatnya tingkat 
kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pada umum
nya. Jika proses pembangunan NTT diibaratkan sebagai 
suatu proses membangun rumah, maka empat bidang 
pembangunan seperti tersebut di atas adalah pilar-pilar 
penyangga dengan sumberdaya dan potensi daerah sebagai 
fondasinya. Empat pilar penyangga tersebut tidak berdiri 

sendiri-sendiri tapi saling terkait dan saling menopang.. 
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Gam bar 5. Em pat Pilar Pembangunafl Daerah NTT 
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