
Rekonstruksi Model Pembangunan Wilayah Berdasarkan Pendekatan Empirik 

IV. IMPLIKASI KEBIJA.KAN PEMBANGUNAN 

a) Pembangunan adalah suatu proses jangka panjang. 
Diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang me
nyeluruh (comprehensive), artinya mencakup dan 
memperhitungkan berbagai aspek. Di samping itu, pe
rencanaan pembangunan harus terintegrasi (integrated) 

artinya ada kaitan relevansi antar berbagai aspek, 
saling mendukung dan bersifat sinergik. Sebagai con
toh. penulis kemukakan pada Gambar 5, suatu model 
pengembangan ekonomi masyarakat pesisir yang 
bersifat holistik. Model ini dibangun dari penelitian 
empirik di 19 kabupaten daerah pesisir di Indonesia 
(Kameo. dkk. 2001). Dalam model ini. sasaran akhir 
yang akan dicapai adalah meningkatnya tingkat ke
sejahteraan masyarakat pesisir. Lembaga-lembaga 
yang berperan utama adalah pemerintah, NGO, sektor 
swasta. universitas dan lembaga penelitian dan lemba
ga-lembaga pembiayaan (Lembaga Pembiayaan Alter
natif/LPA dan penyalur kredit mikrolcredit union). 
Lembaga-lembaga ini berperan dalam minimal dalam 
10 program mulai dari program peningkatan kualitas 
SDM dengan memperhatikan aspek gender, sampai 
dengan pembuatan peraturan/perundangan yang kon
dusif (agar juga terjamin kelestarian lingkungan dan 
efisiensi alokasi sumberdaya), penyuluhan dan media
si. Potensi utama yang dirniliki dalam model ini adalah 
sumber daya laut dan potensi pendukungnya antara 
lain nilai-nilai budaya dan pasar yang luas. 
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b) Karena pembangunan adalah suatu proses jangka 
panjang, maka diperlukan komitment (politik) dari 
semua stake holders, terutama dari lembaga eksekutif 
dan legislatif. Visi pembangunan daerah menggam
barkan tujuan dan target-target jangka panjang yang 
ingin dicapai secara bertahap. Dengan demikian. pe
rencanaan pembangunan tidak bisa dirancang sebagai 
paket-paket pembangunan yang terpisah dan tidak 
saling terkait antara satu periode dengan periode 
berikutnya. Perencanaan pembangunan daerah tidak 
dapat dirancang menurut selera pengambil keputusan. 
pemerintah atau legeslatif, sesuai masa jabatan yang 
sifatnya jangka pendek. Perencanaan dan kegiatan 
pembangunan jangan sampai dipakai atau dimani
pulasi sebagai alat politik untuk kepentingan individu 
atau kelompok. 

c) Pembangunan hanya bisa berlangsung dalam jangka 
panjang jika dalam prosesnya ia bersifat berkelanjutan 
(sustainable). Seperti yang telah diuraikan pada bagian 
terdahulu tentang kondisi modal alam NTT, lahan 
pertanian khususnya, yang sangat rentan terhadap de
gradasi lingkungan, maka diperlukan kebijakan-kebi
jakan yang ramah lingkungan dan pemulihan ling
kungan alam yang rusak. Sustainability juga perlu di
perhatikan baik dari sisi penawaran (misalnya kelang
sungan ketersediaan bahan baku) maupun dari sisi per
mintaan (misalnya permintaan dan harga yang stabil). 
Keterbatasan modal alam dan fisik, mengharuskan kita 
untuk membuat pilihan investasi yang paling mengun
tungkan. Misalnya, setiap produk/ komoditas pertanian 
yang ingin dihasilkan tidak saja didasarkan pada 
kesesuaian tanaman dan lahan, tapi juga harus didasar
kan juga pada perhitungan ekonomi. 

d) Program-program pembangunan perlu memperhatikan 
skala dan besaran untuk kegiatan-kegiatan ekonomi 
produktif. Jika targetnya adalah mengangkat pendu-
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duk miskin keluar dari jerat kemiskinan. maka pro
gram yang dipakai harus mempunyai daya angkat yang 
signifikan. Kalau tidak demikian. berbagai upaya akan 
mubazir. Penelitian penulis terhadap petemak sapi 
potong di Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS 
(Kameo. 1995) menunjukkan bahwa kebutuhan pokok 
minimum hanya bisa terpenuhi jika satu keluarga 
petemak yang terdiri dari 5 orang harus memelihara 
minimal 6 ekor sapi (iika sumber pendapatannya hanya 
dari usaha peternakan sapi potong). 

e) Dalam pembangunan sektor pertanian. diperlukan 
kebijakan dan aturan yang jelas berkenaan dengan 
distribus1 atau pengalokasian aset. tanah khususnya. 
dan kejelasan hak kepemilikan secara legal. Rasa 
memiliki akan berdampak positif pada pemanfaatan 
aset secara bertanggungjawab dan pada akhirnya akan 
menunjang berbagai usaha pelestarian lingkungan 
alam. 

f) Komitmen pembangunan harus tercermin pada adanya 
skala prioritas. Apalagi dengan terbatasnya sumber
daya, alokasi penggunaannya perlu terarah. Jika usaha 
ekonomi rumah tangga, pendidikan dan kesehatan 
masyarakat merupakan pilar pembangunan daerah, 
maka bidang-bidang ini sudah sepantasnya mendapat 
prioritas dalam kebijakan-kebijakan investasi dan pen
danaan. Contoh konkritnya, bidang-bidang ini menda
pat alokasi dana pembangunan yang proporsionaL 
yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. Kalau tidak demikian, maka strategi 
pembangunan SDM berkualitas tinggi tidak lebih dari 
sekedar slogan saja. 

g) A bad 21 ini adalah era informasi yang padat ilmu 
pengetahuan khususnya pengetahuan sains. SDM 
berkualitas tinggi yang dicita-citakan harus dibekali 
dengan Jatar belakang pengetahuan sains yang 
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memadai dan hal ini hanya bisa dilakukan secara 
efektif dan efisien melalui jalur pendidikrut formaL 
Untuk itu, para pendidik dan ahli pendidik�m harus 
dapat merancang kurikulum yang relevan dan yang 
dapat merangsang minat anak didik untuk menyenangi 
dan mau menekuni bidang ilmu-ilmu sains. Mate
matika dan bahasa asing juga merupakan mata pela
jaran pendukung yang sangat penting. 

h) Catatatan Kritis: Sudah sejak lama para ahli 
pembangunan berdebat tentang masalah ·brain drain · 

�pelarian modal manusia dari negara-negara sedang 
berkembang/miskin ke negara-negara maju). Brain 

drain dianggap sebagai suatu kerugian bagi negara
negara sedang berkembang karena mereka telah 
melakukan investasi besar-besaran dalam pengem
bangan SDM. tetapi SDM yang berketrampilan tinggii 
ahli pada bidang-bidang tertentu ini, membaktikan 
kecakapan mereka di negara-negara maju. 

i) Adakah dampak positif pengembangan SDM 

melampaui dampak kerugian dari proses brain 

drain? Menurut pendapat penulis, dalam konteks pem
bangunan daerah NTT, dampak positif dari penciptaan 
SDM berkualitas tinggi antara lain adalah: 1) dampak 
ekonomis dalam bentuk kenaikan pendapatan rumah 
tangga dan efek multiplier-nya pada perekonomian 
daerah: 2) membantu mengurangi tekanan pada 
eksploitasi sumberdaya dan penciptaan kesempatan 
kerja di sektor pertanian5; 3) berkurangnya tekanan 
pada sektor pertanian pada gilirannya mengurangi 
tekanan pada lingkungan alam NTT yang rentan 
terhadap proses degradasi; 4) ketersediaan SDM ber
kualitas tinggi, dapat menarik masuk kegiatan investasi 
pada sektor-sektor ekonomi yang padat modal dan 

5 Kalaupun terjadi arus migrasi masuk. diharapkan lebih kecil dari 
migrasi ke luar (nel-negative outmigralion) 
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pada sektor-sektor ekonomi yang padat modal dan 

pengetahuan; 5) ketersediaan jasa pendidikan dan 
kesehatan yang bermutu, tidak tertutup kemungkinan 
untuk dikembangkan menjadi suatu industri jasa yang 
melayani masyarakat di luar NTT 

V. CATATAN PENUTUP 

Pembangunan adalah suatu proses berdimensi jamak. 
Seperti yang di rumuskan oleh Bank Dunia pada 
tahun1991: 

The challenge of development. m the broadest sense. is to 
Improve the quality of zve. Especially In the world's 
poor countries, a better quality of l�fe generally calls _f(Jr 
higher income- but 1t invoive much more. It encompasses 
as ends in themselves better education. higher standards 
of health and nutrition. less poverty, a cleaner 
environment, more equality of opportunity. greater 
individual freedom. and richer cultural lzfe (1991 :4). 

Atau dalam formulasi lain, David Korten (1990) 
merangkum berbagai pendapat tentang definisi pem
bangunan yang bersifat people oriented (berpusat-rakyat) 
yang menyatakan: 

"Pembangunan adalah proses dimana anggota-anggota 
suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan 
institusional 6 mereka untuk memobilisasi dan mengelola 
sumberdaya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan 
yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai 
dengan aspirasi mereka sendiri." 

6 Istilah institusi dalam defmisi ini mengacu kepada sistem struktur. 
adat dan nilai-nilai yang tahan lama yang membentuk prilaku dan 
hubungan orang-orang dalam suatu masyarakat 
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