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ABSTRAKSI 

 

Kerjasama Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Gyeongsangbuk-Do Dalam Praktik 

Saemauil Undong Di Desa Ponjong Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2019 

 

 

 Penelitian ini mengkaji kerjasama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-

do dalam praktik Saemul Undong di Desa Ponjong (2015-2019). Kerjasama antar dua 

pemerintah provinsi tersebut dipayungi dalam hubungan sister province. Dari hubungan 

kerjasama yang berlangsung tersebut kemudian ditegaskan dengan penandatangan MoU 

tentang kerjasama pembangunan desa pada tahun 2015. Dari penandatangan tersebut kemudian 

disepakati pembangunan desa dengan menggunakan konsep Saemaul Undong. Studi kasus 

yang dilihat yaitu pembangunan desa menggunakan Saemaul Undong kemudian dianalisis 

menggunakan konsep decentralized international cooperation. Dengan menggunakan konsep 

tersebut, dilihat implementasi kerjasama pembangunan desa tersebut. Analisa implementasi 

menggunakan konsep decentralized international coopetation tersebut melihat kemunculan 

aktor baru yang terlibat. Aktor-aktor yang kemudian terlibat pada level lokal seperti PSTS 

UGM dan Saemaul Globalization Foundation berperan sebagai fasilitator. 

Kata Kunci: Saemaul Undong, decentralized international cooperation, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Gyeongsangbuk-do, PSTS UGM, Saemaul Globalization Foundation, 

pembangunan desa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hubungan konsuler Indonesia dengan Korea Selatan sudah terjalin sejak tahun 1966 yang 

kemudian diperkuat dengan hubungan diplomatik pada tahun 1973.1 Hubungan kedua negara 

tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2006 ketika ditandatanganinya Joint Declaration on 

Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between Republic of Indonesia 

and the Republic of Korea.2 Deklarasi tersebut bertujuan untuk sama-sama berkerjasama dalam 

politik, sosial budaya maupun ekonomi. Dengan adanya kerjasama yang semakin harmonis 

tersebut, banyak sekali peluang kerjasama di segala sektor yang semakin terbuka.  

Peluang kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan semakin terbuka dengan terlibatnya 

local government. Keterlibatan local government di Indonesia sendiri dalam kerjasama 

internasional didukung oleh UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi UU No. 

23 Tahun 2014.3 Undang-undang tersebut memberikan wewenang bagi pemerintah daerah 

untuk mengurus otonomi atau kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dengan 

adanya undang-undang tersebut maka kerjasama yang telah dijalin dengan negara lain bisa 

difokusakan pada pengembangan daerah dalam berbagai sektor. 

Jika dilihat dari dua sudut pandang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemberian 

otonomi daerah atau desentralisasi dari sisi pemerintah pusat ada tiga tujuan utama menurut 

Ahmad Sukarti yang dikutip dalam jurnal “Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan 

Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antar daerah” yaitu:Pertama, melalui praktek 

                                                 
1 Kedutaan Besar Republik Indonesia. 2015.  Hubungan Bilateral. https://www.kemlu.go.id/seoul/id/Pages/hubungan-

bilateral.aspx diakses pada 25 Maret 2018 
2 Kedutaan Besar Republik Indonesia. 2015.  Hubungan Bilateral. https://www.kemlu.go.id/seoul/id/Pages/hubungan-

bilateral.aspx diakses pada 25 Maret 2018 
3 BKPM. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

https://www.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file.../UU_23_2014.pdf diakses pada 25 Maret 2018 
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desentralisasi, diharapkan masyarakat akan belajar mengenali dan memahami berbagai 

persoalan ekonomi, sosial dan politik yang mereka hadapi. Kedua, untuk latihan 

kepemimpinan. Tujuan berangkat dari asumsi dasar bahwa pemerintah daerah merupakan 

wadah yang paling tepat untuk latihan bagai para politisi dan birokrat, sebelum mereka 

menduduki berbagai posisi penting di tingkat nasional. Ketiga, desentralisasi tersebut untuk 

menciptakan stabilitas politik. Melalui kebijaksanaan desentralisasi akan mampu mewujudkan 

kehidupan sosial yang harmonis dan kehidupan politik yang stabil. Selanjutnya dari sisi 

pemerintah daerah ada tiga tujuan yaitu:Pertama, desentralisasi diharapkan aka lebih membuka 

kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktifitas politik di tingkat 

lokal. Kedua, dengan desentralisasi diharapkan akan tercipta kemampuan pemerintah daerah 

dalam memperhatikan hak-hak komunitasnya. Ketiga, pemerintah daerah dianggap lebih 

mengetahui berbagai masalah yang dihadapi oleh komunitasnya, maka diharapkan dapat 

meningkatnya akselerasi dari pembangunan sosial dan ekonomi. 

Kerangka kerja sama antara local government yang mulai ikut aktif dalam dunia 

internasional tersebut bisa dilihat melalui konsep decentralized international cooperation. 

Konsep tersebut melihat kerja sama jangka panjang antara dua komunitas yang berbeda kota 

dan negara yang berfokus pada interaksi langsung dalam kerja sama tersebut.4 Interaksi 

langsung tersebut merujuk pada keterlibatan aktor seperti pemerintah lokal, kelompok desa, 

serikat pekerja, lembaga penelitian dan pengajaran serta kelompok lain selain aktor negara 

yang bekerja secara non-profit.5 Hasil dari kerja sama yang bersifat jangka panjang tersebut 

secara langsung akan menjadikan proses pembangunan pada tingkat daerah menjadi lebih cepat 

dan tentu saja menguntungkan kedua belah pihak yang ikut terlibat. Dalam pelakasanaan kerja 

                                                 
4 Euro African Partnership for Decentralized Governance. Tanpa tahun.  

Mission and Definition of Decentralised Cooperation. http://www.euroafricanpartnership.org/old/index.php/mission-and-

definition.html diakses pada 25 Maret 2018 
5 Pierre Haffteck. 2003. An Introduction to Decentralized Cooperation: Definitions, Origins and Conceptual Mapping. Hlm 
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sama tersebut meskipun tetap ada bantuan atau donor akan tetapi konsep decentralized 

international cooperation lebih berfokus pada peran dari aktor lokal yang ikut berpartisipasi 

karena aktor tersebut lebih mengetahui kebutuhan dari daerah tersebut.6 Jadi, pemerintah 

daerah dengan kewenangan otonomi yang sudah dilegalkan oleh pemerintah pusat bisa 

melakukan aktifitas kerjasama sesuai dengan kepentingan dan fokus kemajuan pembangunan 

yang dibutuhkan. 

Salah satu contoh kerjasama dengan konsep tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY) dari Indonesia dengan Gyeongsangbuk-Do dari Korea Selatan.7 Kerjasama tersebut 

merupakan kerangka kerjasama sister province yang telah terjalin selama 11 tahun.8 Kerjasama 

tersebut meliputi sektor seni, budaya, pendidikan, dan pertanian-perikanan.9 Kerjasama 

tersebut kemudian diperpanjang atau mengalami keberlanjutan dengan penandatanganan letter 

of intent  setelah dinilai saling menguntungkan juga karena adanya gerakan membangun desa 

(Saemaul Undong) yang menjadi salah satu penyebabnya.10 Lebih lanjut lagi gerakan tersebut 

terfokus pada pembangunan desa menuju kehidupan yang lebih baik. Keberlanjutan kerjasama 

atas dasar Saemaul Undong sendiri karena kesamaan antara Indonesia dengan Korea Selatan 

yang mewarisi sektor pedesaan berorientasi ekspor yang berlebihan pada masa kolonial, akan 

tetapi pembangunan desa yang ada di Indonesia sendiri belum berhasil seperti yang ada di 

                                                 
6 Ibid 
7 Bappeda DIY. 2016. LKPJ Gubernur DIY. http://bappeda.jogjaprov.go.id/download/download/433 diakses pada 25 Maret 

2018 
8 Seunghoon Hoon. 2017. Praktik Saemaul Undong di Indonesia dan Kerjasama Sister Province Gyeongsangbuk-do- Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=131

673&obyek_id=4 diakses pada 1 Agustus 2018 
9 Sukarmi. 2015. Hari ini MoU DIY – Prov Gyeong Sang Buk-Do Ditandatangani. 

http://web.jogjaprov.go.id/pemerintahan/kalender-kegiatan/view/hari-ini-mou--diy--prov-gyeong-sang-bukdo-ditandatangani 

diakses pada 25 Maret 2018 
10 Arif Giyanto. 2015. Saling Menguntungkan, Kerja Sama DIY dengan Provinsi Gyeongsangbuk-Do Berlanjut. 

http://jogjadaily.com/2015/09/saling-menguntungkan-kerja-sama-diy-dengan-provinsi-gyeongsangbuk-do-berlanjut/ diakses 

pada 25 Maret 2018 
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Korea Selatan.11  Dengan dasar tersebut pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kembali 

melanjutkan kerjasama mereka dalam sektor pembangunan desa.  

Saemaul Undong bisa didefinisikan sebagai pembangunan desa baru yang berdasarkan 

pada kepaduan antara ekonomi, budaya serta sosial yang kuat pada masyarakat.12 Hampir sama 

dengan prinsip goyong royong yang ada di Indonesia, Saemaul Undong sendiri menanamkan 

dasar we can do it yang terdiri dari self-help, diligence, cooperation. 13 Dengan begitu konsep 

tersebut mampu untuk mengenali permasalahan yang ada di kalangan masyarakat itu sendiri 

sehingga masyarakat bisa mengetahui kapasitasnya untuk mengimplementasikan pembangun 

untuk masyarakat.  

Terdapat 3 kategori tahapan dalam sistematika kerja berdasarkan prinsip Saemaul Undong 

yaitu living condition improvement yang meliputi peningkatan lingkungan perumahan serta 

pemeliharaan infrastuktur dasar, income increasing yang meliputi eksplorasi sumber 

pendapatan yang sesuai dengan karakteristik local serta dukungan untuk pengembangan 

tekonloginya, mindset change yang meliputi perubahan pola pikir melaui pelatihan serta 

penyediaan pendidikan lokal.14 

Dengan sistematika kerja yang begitu detail diatas, konsep pembangunan desa Saemaul 

Undong yang diagendakan oleh Korea Selatan berhasil meningkatkan pendapatan rata-rata 

masyarakat desa dari 825 dollar menjadi 4.602 hanya dalam jangka waktu 10 tahun dan juga 

diakui sebagai salah satu program pembangunan nasional yang paling berhasil.15 Di Indonesia 

                                                 
11 Gloria. 2016. Saemaul Undong Jadi Contoh Strategi Pembangunan Pedesaan. https://ugm.ac.id/id/berita/11603-

saemaul.undong.jadi.contoh.strategi.pembangunan.pedesaan diakses pada 25 Maret 2018 
12 Jin Kwang, SO. 2107. The Evolution of Saemaul Undong in Korea. Hlm 1  
13 Dhimas Ginanjar. 2018. Saemaul Undong, Gaya Korsel Bangun Desa yang Bisa Dicontoh Indonesia. 

https://www.jawapos.com/read/2018/02/13/188210/saemaul-undong-gaya-korsel-bangun-desa-yang-bisa-dicontoh-indonesia 

diakses pada 27 Maret 2018  
14 Korea Saemaul Undong Center. Tanpa tahun. Overseas Saemaul Projects. 

https://www.saemaul.or.kr/eng/sub/globalSMU/overseas.php diakses pada 27 Maret 2018 
15 Gloria. 2016. Saemaul Undong Jadi Contoh Strategi Pembangunan Pedesaan. https://ugm.ac.id/id/berita/11603-

saemaul.undong.jadi.contoh.strategi.pembangunan.pedesaan diakses pada 25 Maret 2018 
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sendiri sebenenarnya banyak sekali program pembangunan seperti Saemaul Undong, namun 

pada praktiknya masih banyak sekali penyimpangan yang akhirnya menyebabkan program 

tersebut tidak menunjukkan hasilnya.  

Daerah Istimewa Yogyakartan melalui PSTS UGM menjalin kerjasama dengan Saemaul 

Globalization Foundation dimana terdapat tiga desa yang akan dilakukan yaitu, Desa 

Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul, Desa Bleberan, Kec. Playen, Kab. 

Gunungkidul, Desa Ponjong, Kec. Ponjong, Kab. Gunungkidul. 

Dari kerjasama tersebut membuahkan diresmikannya gedung serba guna di Desa Ponjong 

yang akan menjadi pusat kegiatan praktik Saemaul Undong, selain itu juga Desa Ponjong 

menjadi desa pertama yang ditunjuk oleh Saemaul Globalization Foundation.16 PSTS UGM 

atau pusat studi Trisakti sendiri merupakan pusat studi yang ditujukan sebagai wadah para 

peneliti dan mahasiwa untuk melakukan berbagai kajian dalam rangka mendukung dan 

meningkatkan pembangunan kapassitas masyarakat pedesaan. 17 

Sejalan dengan kerjasama Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gyeongsangbuk-do,  PSTS 

UGM lebih fokus dalam upaya mengimplementasikan semangat gotong royong yang ada 

dalam Trisakti dan konsep Saemaul Undong. Dalam hal ini konteks yang ditujukan menjadi 

fokus PSTS UGM adalah mendukung upaya implementasi pembangunan pedesaan.  

Program pembangunan desa yang berada di desa Ponjong sendiri akan dilaksanakan dalam 

lima tahun yang mana pada tahun pertama pelaksanaan dilaksanakan untuk pelatihan dan 

                                                 
16 16 Satria. 2017. PSTS UGM-Saemaul Globalization Foundation Memberdayakan Masyarakat Gunung Kidul. 

https://ugm.ac.id/id/news/14960-psts.ugm-saemaul.globalization.foundation.memberdayakan.masyarakat.gunungkidul 

diakses pada 19 April 2018 
17 Ika. 2015. UGM-Pemprov Gyeongsangbuk Do Korsel Resmikan Pusat Studi Tri Sakti dan Saemaul Undong. 

https://ugm.ac.id/id/berita/10372-ugm-pemprov.gyeongsangbuk.do.korsel.resmikan.pusat.studi.tri.sakti.dan.saemaul.undong 

diakses pada 19 April 2018 
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meningkatkan kapasitas masyarakat desa serta penggalian potensi desa. 18 Lebih lanjut lagi 

melalui program pembangunan tersebut dalam penggalian potensi desa terciptalah konsep 

bisnis cycling peternakan terpadu.19 Sejalan dengan konsep bisnis tersebut menghasilkan 

pengintegrasian tiga sektor yang ada di masyarakat desa Ponjong dan menjadi rantai bisnis 

dimana tiga sektor tersebut adalah sektor pertanian, limbah ternak dan peternakan. Limbah dari 

pertanian tersebut akan dimanfaatkan untuk bahan pakan ternak. Program utama dari 

pembangunan desa Ponjong sendiri merupakan peternakan sapi. 20  

Jelas terlihat dengan menggunakan konsep bisnis cycling tersebut limbah pertanian untuk 

pakan ternak bisa digunakan untuk pembibitan sapi dan penggemukan sapi. Target dari usaha 

tersebut adalah untuk penambahan populasi sapi sehingga terpenuhinya kebutuhan daging di 

masyarakat. Dengan direncakannya program kerja dalam lima tahun tersebut maka bisa mulai 

terlihat pelaksanaannya antara tahun 2015 sampai dengan 2019. Seperti yang sudah disebutkan 

diatas bahwa pada tahun pertama program tersebut maka akan diadakannya penggalian potensi 

desa dan hal-hal pendukungnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang, penulis mengangkat permasalahan yaitu bagaimana 

proses implementasi kerjasama Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gyeongsangbuk-do 

dalam pengembangan desa melalui konsep Saemaul Undong di Desa Ponjong, Gunung Kidul 

pada tahun 2015-2019 ? 

                                                 
18 Satria. 2017. PSTS UGM-Saemaul Globalization Foundation Memberdayakan Masyarakat Gunung Kidul. 

https://ugm.ac.id/id/news/14960-psts.ugm-saemaul.globalization.foundation.memberdayakan.masyarakat.gunungkidul 

diakses pada 19 April 2018 
19 Kusnul Istiqomah. 2017. Bisnis Berkonsep Saemaul Undong Berkembang di Gunungkidul, Apa Itu?. 

http://www.jatengpos.com/2017/10/bisnis-berkonsep-saemaul-undong-berkembang-di-gunungkidul-apa-itu-861320 diakses 

pada 30 April 2018 
20 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY. 2017. Audiensi Antara Saemaul Global Foundation Dengan 

Gubernur DIY. https://bppm.jogjaprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=370&Itemid=54 diakses pada 

30 April 2018 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisi bagaimana 

proses implementasi kerjasama antar pemerintah daerah melalui konsep Saemaul Undong 

di Desa Ponjong pada tahun 2015-2019. 

1.4 Manfaat  

a) Manfaat Praktik  :  Sebagai bahan tambahan dan masukan   

    informasi bagi mahasiswa, khusunya di    

   ranah hubungan internasional mengenai     

  kerjasama melaui decentralized cooperation. 

b) Manfaat Akademis : Sebagai bahan acuan dan referensi sehingga   

    bias dipergunakan untuk mendapatkan    

   gambaran bagi peneliti selanjutnya tentang     

  perkembangan kerjasama melalui       

 decentralized cooperation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Studi Terdahulu 
 Dalam referensi tulisan ini peneliti menggunakan dua referensi guna mendukung apa 

yang sedang diteliti. Referensi pertama yang digunakan peneliti yakni tulisan Firstyarinda 

Valentina Indraswari dalam jurnal yang berjudul Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Dalam 

Pengembangan Desa Melalui Sistem SaemaulUndong.1 Tulisan tersebut membahas tentang 

garis besar proses kerjasama Korea Selatan dengan Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 Jurnal yang ditulis oleh Firstyarinda Valentina Indraswari tersebut melihat bagaimana 

peran sub-negara ikut berperan dalam pencapain politik luar negeri suatu negara. Lebih lanjut 

lagi bagaimana awal mula kerjasama antara Korea Selatan dengan Indonesia, dimana studi 

kasus tersebut melihat proses dari pengembangan desa menggunakan sistem dari Korea 

Selatan. Peran dari sub-negara tersebut dirangkai dalam kerjasama sister province.  

Perbedaan tulisan referensi diatas dengan tulisan yang sedang diteliti oleh peneliti yakni 

terletak pada objek yang sedang diteliti. Pada tulisan referensi diatas hanya sebatas pada 

gambaran umum proses kerjasama yang dilakukan ditingkat provinsi menggunakan sistem 

Saemaul Undong, sedangkan tulisan peneliti memfokuskan pada implementasi kerjasama 

tersebut dimana sistem tersebut diterapkan pada salah satu desa di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Sedangkan persamaanya yaitu menggunakan sistem Saemaul Undong sebagai 

subjek penelitian. 

 Kontribusi Jurnal yang ditulis oleh Firstyarinda Valentina Indraswari tersebut terhadap 

peneliti yaitu memberikan gambaran umum bagaimana fenomena kerjasama internasional 

                                                 
1 Firstyarinda Valentina Indraswari. Tanpa Tahun. Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Dalam Pengembangan Desa Melalui 

Sistem Saemaul Undong. Jurnal Ilmiah Transformasi Global, Vol 2 No 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang diimplementasikan menjadi kerjasasama antar pemerintah sub-negara. Selanjutnya, 

melalui tulisan referensi tersebut peneliti mendapatkan pemahaman sejauh mana proses 

kerjasama tersebut terjalin serta memberikan peneliti untuk lebih lanjut lagi meneliti meneliti 

dari sudut pandang yang berbeda.   

 Referensi tulisan kedua yang digunakan oleh peneliti adalah sebuah jurnal penelitian 

yang dikeluarkan United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). 

Referensi tersebut berjudul Contribution of Decentralized Cooperation to Decentralization in 

Africa membahas tentang dampak kerjasama antara Eropa dan Afrika dalam proses 

desentralisasi di negara-negara Afrika.2 

 Referensi tulisan kedua menulis bagaimana konsep decentralized cooperation 

digunakan untuk menganalisa kerjasama antara Eropa dan Afrika dengan tujuan 

pengembangan yang lebih baik yang berfokus pada kebutuhan dan prioritas, adanya penetapan 

kerangka kerja yang jelas untuk keterlibatan masyarakat sipil, membawa kerjasama 

berkelanjutan di tingkat lokal serta transfer pengetahuan langsung ke komunitas atau entitas 

lokal yang bersangkutan. Adapun sektor utama yag dibawa melaui konsep decentralized 

cooperation yang ditulis oleh jurnal diatas adalah sektor air dan sanitasi, sektor lingkungan 

sektor energi, sektor teknologi informasi dan komunikasi. Sektor utama tersebut dinilai sejalan 

dengan kebutuhan utama yang harus terpenuhi pada masyarakat disana. Sektor utama tersebut 

juga menjadi instrument bagaimana decentralized cooperation menjadi faktor pendorong 

terjadinya pembangunan yang ada disana. Dari referensi tulisan kedua tersebut menilai bahwa 

konsep decentralized cooperation haruslah dilihat sebagai sebuah proses daripada sebuah 

proyek yang terputus-putus. Berangkat dari penilaian konsep tersebut maka proses tersebut bisa 

                                                 
2 UNDESA. 2008. Contribution of Decentralized Cooperation to Decentralization in Africa. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan032450.pdf diakses pada 11 April 2018 
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diartikan sebagai kerangka kerja yang membutuhkan waktu, bukan sebagai proyek jangka 

pendek. 

 Perbedaan tulisan referensi kedua dengan tulisan yang sedang diteliti oleh peneliti ialah, 

tulisan pada referensi kedua mengambil kasus tentang kerjasama decentralized cooperation 

antara Eropa dan negara-negara di Afrika sedangkan tulisan peneliti menggunakan konsep 

decentralized cooperation untuk melihat implementasi kerjasama antara Korea Selatan dengan 

Indonesia.  

Kontribusi referensi tulisan yang kedua terhadap tulisan peneliti adalah peneliti 

menemukan konsep yang akan digunakan dalam menganalisa penelitian. Dengan adanya 

tulisan pada referensi kedua tersebut peneliti mempunyai sudut pandang untuk menganalisa 

penelitian melalui beberapa kategori atau prinsip yaitu, pengertian decentralized cooperation, 

tujuan decentralized cooperation, prinsip-prinsip decentralized cooperation. 

2.2 Kerangka Konseptual 
 2.2.1 Decentralized International Cooperation 

 Pada masa globalalisasi ini dimana batas-batas negara dinilai sudah kabur, 

hubungan kerjasama antar negara sangat diperlukan. Kerjasama yang baik akan 

membangun hubungan yang baik yang akan menguntungkan keduanya. Pada saat 

bentuk hubungan kerjasama tidak mungkin lagi dikontrol sepenuhnya oleh negara 

atau pemerintah pusat, peran pemerintah lokal atau sub-negara dituntut untuk ikut 

serta berperan aktif. Peran aktif itu sendiri bukan untuk menyaingi kapasitas 

negara dalam politik internasional melainkan untuk medukung negara dalam 

menjalankan kebijakan-kebijakan luar negeri.  

 Dalam hal ini Eugene D. Zapata dalam bukunya yang berjudul Guideliness for 

the international relations of the local governments and decentralized 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cooperation between the European Union and Latin America mengatakan bahwa 

konsep decentralized cooperation sendiri lebih mengarah pada hubungan 

kolaborasi langsung antara dua atau lebih pemerintah lokal.3 Pada artian 

kolaborasi langsung sendiri memliki maksud untuk pembangunan untuk wilayah 

sesuai dengan kapasitas suatu wilayah yang mana akhirnya mengingkatkan 

pengalaman dari suatu pemerintah daerah itu sendiri dalam pembangunan 

kedepannya. Jadi decentralized cooperation merupakan suatu kerjasama 

terdesentralisasi yang dalam pelaksanaannya sendiri harus melibatkan aktor lain 

yang relevan, sehingga bertujuan untuk merangsang aktor berbasis wilayah dan 

mendorong pembangunan yang partisipatif.  

 Dalam kaitannya dengan kerjasama pembangunan melalui konsep 

decentralized cooperation, bentuknya seringkali disangkut-pautkan dengan unsur 

bantuan. Bantuan disini lebih kepada masalah finansial akan tetapi konsep 

decentralized cooperation lebih melihat kepada adanya unsur lain guna 

berjalannya kerjasama tersebut, unsur lain seperti partisipasi aktif dari aktor lokal 

sangat dibutuhkan.4  

 Seperti yang sudah disebutkan diatas definisi dari konsep decentralized 

cooperation, sebenarnya ada banyak sekali definisi konsep tersebut akan tetapi 

konsep tersebut pertama muncul pada Fourth Lome Convention yang 

mengemukakan bahwa konsep tersebut diharapkan menjadi sebuah inovasi baru 

pada pendekatan proyek mikro.5 Maksud dari inovasi tersebut akan menciptakan 

sebuah ruang bagi aktor baru dari luar lingkup pemerintah sebagai pemegang 

                                                 
3 Eugene D. Zapata. 2007. Guideliness for the international relations of the local governments and decentralized 

cooperation between the European Union and Latin America. Hlm 95 
4 Ibid,. Hlm 102  
5 George Matovu, Andrea de Guttry, Luisa Nardi. 2008. The Impact of Decentralized Cooperation on The Process of 

Decentralization in Africa. Hlm 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kebijkan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam aktivitas melawan kemiskinan, 

mempromosikan perkembangan ekonomi lokal serta transformasi sosial dan 

budaya.6 Jadi bisa dilihat bahwa konsep decentralized cooperation muncul untuk 

memahami ketika aktor dibawah negara atau pemerintah lokal ikut berperan aktif 

dalam dunia internasional. Melihat dari keterbukaan partisipasi yang diharapkan 

tersebut, banyak sekali aktor yang memungkinkan untuk menjalin kerjasama 

dengan komunitas lokal diluar negaranya. 

 Lebih lanjut lagi dalam memahami pandangan konsep decentralized 

cooperation yang mana terdapat unsur lain atau nilai tambah yang bukan hanya 

terpaku pada bantuan secara finansial bisa dilihat melalui beberapa kategori yaitu, 

grass roots stakeholders, horizontal cooperation and experience sharing, 

reciprocity: mutual interest and benefits.7 

a) Grass roots stakeholder (aktor lain non-negara) 

Pada poin ini dijelaskan bahwa aktor decentralized cooperation selain 

pemerintah lokal yang mempunyai kelebihan untuk mengetahui kebutuhan 

dan kapasitas suatu daerah tertentu, melibatkan juga aktor lain seperti 

kelompok warga, NGO, universitas, pebisnis dan lainnya yang mempunyai 

kepentingan untuk pengembangan daerah tersebut. Lebih lanjut lagi ketika 

masyarakat sipil, sektor swasta serta pemerintahan lokal menjadi sinergi dan 

tidak pasif dalam melihat kerjasama ini maka tiddak diragukan lagi 

merupakan sebuah komponen yang akan menjadikan keberlangsungan 

                                                 
6 Ibid 
7 Eugene D. Zapata. 2007. Guideliness for the international relations of the local governments and decentralized 

cooperation between the European Union and Latin America. Hlm 98-103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kerjasama yang terjalin serta hasil sesuai yang diinginkan dalam 

pengembangan daerah tersebut.  

Melihat dari aktor yang ada tersebut, maka decentralized cooperation 

sendiri memiliki tugas dan fungsi dalam mengatasi masalah-masalah dasar 

untuk menunjang kehidupan seperti penyediaan air bersih, pengadaan 

sumber daya listrik, transportasi public serta masalah lainnya yang terdapat 

pada daerah tersebut. Dengan demikian pembangunan dari setiap derah itu 

sendiri menjadi berbeda sesuai dengan masalah serta kemampuan dari 

daerah tersebut.  

b) Horizontal cooperation and experience sharing (bentuk kerja sama serta 

isu) 

Pada poin kedua ini, decentralized cooperation selalu erat kaitannya dengan 

transfer sumber daya. Transfer sumber daya tersebut selalu diimplikasikan 

dengan bantuan secara finansial akan tetapi konsep decentralized 

cooperation lebih melihat pada kerjasama antar aktor tanpa 

mengesampingkan unsur finansial tersebut. Dengan begitu peran aktif dari 

aktor-aktor tersebut sangatlah diperlukan dan tidak hanya kerjasama secara 

substansial dengan memberikan bantuan finansial. Sehingga pada konsep 

tersebut melihat transfer teknologi secara langsung merupakan solusi untuk 

mengedepankan peran nyata dari kedua aktor pemerintahan lokal itu. Solusi 

tersebut menjadikan munculnya aktor lain yang akan ikut berperan aktif 

dalam aktivitas kerjasama itu sendiri. Dengan maksud adalah munculnya 

aktor baru melalui pertukaran pengalaman maka hasil dari suatu kerjasama 

untuk mengembangkan suatu daerah tersebut bisa terlihat hasilnya secara 

nyata. Jadi dari pertukaran pengalaman tersebut bisa menjadikan sebuah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kemitraan yang akhirnya akan didasarkan pada timbal balik untuk 

kepentingan bersama.  

c) Reciprocity: mutual interests and benefits (timbal balik) 

Pada poin ketiga dalam memahami decentralized cooperation selalu 

didasari dengan timbal balik yang akan didapat oleh kedua belah pihak. 

Timbal balik secara umum selalu dinilai secara material, akan tetapi 

decentralized cooperation bukan hanya memandang material saja.  Jika 

dilihat timbal balik secara material sebenarnya hal yang lumrah terjadi dan 

niatan kepentingan bersama dalam memulai sebuah hubungan kerjasama 

hanya menjadi suatu alasan. Jika dilihat lagi timbal balik yang akan didapat 

dari kepetingan bersama tanpa material tersebut jauh lebih banyak, hanya 

saja mungkin akan belum terasa sama sekali. Dengan kata lain hubungan 

tersebut merupakan hubungan jangkan panjang yang akan dirasakan timbal 

baliknya nanti. Timbal balik jangka panjang yang bisa didapat tersebut 

antara lain mempromosikan perkembangan ekonomi melalui investasi, 

perdagangan serta pariwisata, memberikan pengalaman baru untuk 

mengahadapi masalah pada daerah tertentu dan masih banyak lagi timbal 

balik jangka panjang lainya yang bisa didapatkan.  

Untuk memahami konsep decentralized cooperation sendiri tidak terlepas dari faktor 

tujuan yang akan dicapai melalui kerjasama antar beberapa aktor. Dengan adanya kerjasama 

tersebut, melalui konsep ini diharapkan kerjasama terserbut bisa memastikan terciptanya 

pembangunan yang lebih baik melalui fokus pada kebutuhan serta prioritas dari masyarakat itu 

sendiri. Dengan begitu peran dari masyarakat dalam proses pembangunan menjadi unsur 

penting dalam memastikan implementasi dari kerjasama itu sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lebih lanjut lagi decentralized cooperation melihat tujuan dari kerjasama 

mengharuskan untuk meciptakan kerjasama jangka panjang melalui aspek budaya maupun 

ekonomi dari dua komunitas lokal yang berkepentingan sebagai sebuah alat untuk 

mempromosikan standard kehidupan yang lebih baik dan perdamaian.8 Tujuan tersebut bisa 

dikatakan sebagai landasan untuk memulai kerjasama dalam pembangunan untuk melihat poin 

timbal balik yang akan didapat lewat kerjasama tersebut. Keuntungan atau timbal balik dari 

kerjasama melalui decentralized cooperation bisa mulai dilihat ketika konsep ini dianggap 

sebagai alat. Alat tersebut bisa dilihat sebagai landasan untuk mendorong kerjasama karena 

adanya faktor lain seperti mempromosikan resolusi konflik serta kampanye perdamaian. Hal 

tersebut bisa dikatakan sebagai faktor lain karena melihat latar belakang dari satu negara 

dengan negara lain tentunya berbeda-beda.  

Konsep decentralized cooperation tidak menggunakan sistem top down tetapi 

menggunakan sistem bottom-up, dengan begitu semua aktor yang berkepentingan bisa sinergi 

dalam proses kerjasama tersebut.9 Keterlibatan dari semua aktor tersebut maka akan 

menjadikan sebuah pertukaran budaya dalam prosesnya yang mana akhirnya akan 

memudahkan masyarakat untuk mengakses ilmu pengetahuan dan informasi terbaru, 

memberikan keberanian kepada masyarakat untuk bisa menganalisa masalah-masalah yang ada 

serta menentukan solusi bersama. Jadi melihat kembali poin timbal balik diatas dimana selain 

unsur material, decentralized cooperation bisa menjawab keuntungan-keuntungan lain melalui 

konsep kerjasama ini.  

Dalam menjelaskan prinsip dari decentralized cooperation dalam proses kerjasama, 

penulis menggunakan tulisan jurnal referensi kedua pada studi terdahulu penelitian ini. Dalam 

                                                 
8 UNDESA. 2008. Contribution of Decentralized Cooperation to Decentralization in Africa. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan032450.pdf diakses pada 15 April 2018 
9 Ibid,. Hlm 11 
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tulisan referensi kedua tersebut terdapat lima poin dari prinsip decentralized cooperation, 

yaitu: 10  

a) Active involvement of all the various groups of stakeholders.  

Pada prinsip yang pertama ini lebih difokuskan faktor tanggung jawab dari aktor. 

Dengan kerterlibatan aktif semua aktor yang mempunyai tanggung jawab maka 

proses dari kerjasama lebih mudah untuk mengontrol perannya masing-masing. 

b) Seeking consultation and complementarities between stakeholders. 

Dalam poin kedua ini dijelaskan kembali bahwa kemunculan aktor baru selain aktor 

sub-negara bisa menjadi solusi strategi kerjasama agar bisa bertahan lama.  

 

c) Decentralizing management. 

Manajemen desentralisasi harus dibuat secara baik agar implemntasi dari kerjasama 

tersebut sampai pada pihak yang akan menerima hasil kerja nyata kerjasama 

tersebut. Peran dari pemerintah pada poin ini bukan hanya sebagai pembuat 

kebijakan maupun sebagai fasilitator pada proses implementasi tetapi juga ikut 

berperan aktif didalamnya.  

d) Introducing a process approach. 

Dalam prosesnya, konsep ini melihat keterlibatan langsung dan rasa kepemilikan 

dengan upaya untuk mencapai tujuan kerjasama sehingga bisa mengontrol dan 

mengevaluasi proses kerjasamanya. 

e) Giving priority to capacity building and institutional development. 

Pada poin ini, haruslah meningkatkan potensi dan kontrol inisiatif dari masyarakat 

lokal. Peningkatan tersebut ditujukan untuk memberikan semangat pada 

                                                 
10 Ibid,. Hlm 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pertumbuhan stakeholders, pengorganisasian serta pelatihan dan kemampuan 

membangunan hubungan dengan entitas publik lainnya.  

2.3 Operasionalisasi Konsep 
Sesuai dengan latar belakang dan kerangka konseptual yang telah dijabarkan diatas, 

pada operasionalisasi konsep peneliti akan menggunakan konsep decentralized cooperation 

untuk menjabarkan rumusan masalah penelitian. Dengan konsep tersebut peneliti akan 

menggunakan tiga kategori yang disebutkan oleh Eugene D. Zapata yaitu grass roots 

stakeholders, horizontal cooperation and experience sharing, reporocity: mutual interest and 

benefits variabel.11 Dengan kategori yang dikemukakan Eugene D. Zapata tersebut maka akan 

membedakan konsep decentralized cooperation dengan konsep kerjasama yang mungkin 

hampir mirip. Dengan tambahan kategori yang dikemukakan tersebut maka konsep yang 

dipakai lebih berfokus pada implementasinya bukan hanya dari konteks bantuan luar 

negerinya. 

a. Grass roots stakeholder 

Pada poin ini penulis menggunakannya sebagai variabel. Variabel disini 

digunakan untuk melihat aktivitas aktor yang terlibat. Aktor baru yang muncul 

pada level lokal disini akan dilihat sebagai indikator dari peran keterlibatannya. 

Seperti yang sudah dikemukakan diatas bahwa kemuculan aktor baru yang 

terlibat seperti pemerintah lokal dan NGO dibutuhkan untuk melihat 

implementasi kerjasama yang dilakukan. Pierre Hafteck dalam jurnal yang 

berjudul “An Introduction To Decentralized Cooperation: Definitions, Origins 

And Conceptual Mapping” mengemukakan bahwa pada variable ini melihat 

                                                 
11 Eugene D. Zapata. 2007. Guideliness for the international relations of the local governments and decentralized 

cooperation between the European Union and Latin America. Hlm 98-103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



adanya keterlibatan pemerintah lokal atau institusi lain yang mewakilinya 

dalam keterlibatan kerjasama.12  

b. Horizontal cooperation and experience sharing 

Pada variabel kedua ini menjelaskan adanya kerjasama antar aktor yang terlibat. 

Kerjasama antar aktor tersebut bertujuan sebagai tindak lanjut pendandatangan 

kerjasama pada proyek tertentu. Dengan begitu transfer teknologi pada program 

kerjasama tersebut bisa terjadi. Selanjutnya penulis menarik indikator dengan 

adanya kerjasama dari aktor yang terlibat yaitu pembangunan dan 

penerapannya. Pembangunan dan penerapan ditarik menjadi indikator karena 

melihat adanya kolaborasi dari aktor yang terlibat untuk mengimplementasikan 

pembangunan pada tingkat lokal.13 

c. Reciprocity: mutual interests and benefits 

Pada poin ini ketiga ini, penulis menggunakan variabel hubungan timbal balik 

antar pihak yang terlibat dalam kerjasama itu sendiri. Hubungan timbal balik 

disini tidak melihat sisi material sebagai acuannya akan tetapi melihat adanya 

hubungan jangka pendek dan jangka antar aktor. Melihat adanya hubungan 

jangka panjang dan jangka pendek tersebut kemudian penulis menariknya 

sebagai indikator. Selain itu juga penarikan indikator tersebut berlandaskan 

dengan prinsip dari konsep decentralized international cooperation dengan 

adanya capacity building dan institutional development. Dengan demikian 

hubungan timbal balik jangka pendek dan jangka panjang bisa diukur dengan 

adanya capacity building dan institutional development. 

 

                                                 
12 Pierre, H. 2003. An Introduction to Decentralized Cooperation: Definitions, Origins and Conceptual Mapping. Hlm 334 
13 Ibid,. Hlm 336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep 

Variabel dan Indikator dari Decentralized Cooperation 

Variabel Indikator Operasionalisasi 

Grass roots 

stakeholders 

1. NGO 

 

2. Institusi Pendidikan 

 

-Adanya inisiasi kerja sama 

PSTS UGM dengan Saemaul 

Global Foundation  

Horizontal 

cooperation and 

experience 

sharing 

1. Pembangunan Desa -Adanya kerja sama terkait 

dengan pembangunan desa di 

desa Ponjong melalui konsep 

Saemaul Undong 

2. Penerapan -Adanya penerapan konsep 

Saemaul Undong melalui 

pemberdayaan masyarakat 

dengan cara alih teknologi 

-Adanya pembangunan 

infrastruktur 

Reciprocity; 

mutual and 

benefits 

1. Jangka Pendek 

 

2. Jangka Panjang 

-Adanya peningkatan standar 

hidup masyarakat dengan 

adanya kerja sama 

pembangunan desa melaui 

capacity building dan 

institutional development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Alur Pemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pembangunan 

Desa 

Pembangunan di Desa Ponjong, Gunung 

Kidul menggunakan konsep Saemaul Undong 

Konsep Decentralized Cooperation 

Grass roots 

stakeholders 
Horizontal 

cooperation and 

experience sharing 

Reciprocity; mutual 

and benefits 

Jangka 

Pendek 
NGO dan 

Institusi 

Pendidikan 

Jangka 

Panjang 

Kerjasama Daerah Istimewa Yogyakarta- 

Gyeongsangbuk-Do 

Penerapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Argumen Utama 
Argumen utama yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini, yakni proses 

implementasi kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

Gyeongsangbuk-do diawali dengan adanya penandatanganan letter of intent dengan fokus 

pengembangan desa melalui konsep Saemaul Undong tahun 2015 sampai tahun 2019. Dalam 

implementasi kerjasama tersebut,aktor yang terlibat adalah aktor state dan non-state. Dari aktor 

state diwakili oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi 

Gyeongsangbuk-do, sementara itu non-state seperti PSTS UGM dan Saemaul Global 

Foundation sebagai fasilitator. Dengan menggunakan konsep Saemaul Undong tersebut, 

masyarakat desa Ponjong, Gunung Kidul mulai diberdayakan dengan cara pelatihan dan 

transfer teknologi serta pembangunan infrastruktur penunjang. Selain itu juga diterapkan 

konsep bisnis cycling peternakan terpadu dengan pengintegrasian tiga sektor yaitu pertanian, 

limbah ternak dan peternakan. Hasil dari kerjasama tersebut masih sangat timpang karena 

belum ada reprocity mutual and benefit dari kedua belah pihak. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian sangat dibutuhkan guna menganalisis suatu kasus dalam penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis 

penelitian kualitatif dapat menjawab permasalahan penelitian ini dengan menggunakan 

sumber-sumber primer atau informan. Hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini berupa data 

eksplanatif dan deskriptif dalam kata-kata tertulis. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Peneliti membatasi ruang lingkup waktu penelitian yakni antara tahun 2015 sampai 2019, 

yang mana dalam rentan waktu tersebut merupakan fase awal babak baru kelanjutan kerjasama 

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gyeongsangbuk-Do dengan fokus untuk pembangunan 

desa menggunakan sistem Saemaul Undong. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini yakni melalui 

data primer dan sekunder. Data primer yang diambil lewat wawancara dengan pihak yang 

bersangkutan dengan permasalahan yang ditulis oleh peneliti. Dengan begitu peneliti bisa 

mendapatkan data secara terpercaya melalui informan. Selain itu juga penulis akan 

menambahkan dengan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui studi 

pustaka atau pengumpulan data-data melalui media online (internet) dan media cetak (artikel, 

jurnal, buku). 

Adapun tempat yang diharapkan dapat menjadi sumber informasi data dalam peneliatian, 

yakni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a. Biro Kerjasama Luar Negeri, Badan Penanaman Modal Yogyakarta 

b. Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia 

3.4 Teknik Analisa Data 

Data penelitian yang dibutuhkan sudah terkumpul, maka kemudian langkah selanjutnya 

yang dilakukan adalah melakukan pengolahan data secara bolak balik dan interaktif, 

diantaranya meliputi pada: 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data, 4) 

Pemaparan dan penegasan kesimpulan  

3.5 Sistematika Penelitian 

Dalam penelitian ini sistem penelitian dibagi menjadi (6) enam bab, yakni: 

BAB I: Pendahuluan, dalam hal ini peneliti menguraikan tentang latar belakang masalah yang 

melatar belakangi penelitian rumusan masalah yang berisi inti masalah yang sedang diteliti dan 

dirumuskan dalam sebuah kalimat tanya, tujuan penelitian yang mengungkapkan tujuan umum 

dari penelitian yang dilakukan, serta manfaat penelitian yang berisi poin-poin mengenai 

pengembangan keilmuan dan manfaat penelitian secara khusus. 

BAB II: Kerangka Pemikiran, yang terdiri dari studi terdahulu yang berisi mengenai 

kumpulan jurnal atau buku dengan tema terkait fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti dan 

berfungsi untuk membantu memberikan gambaran secara umum terkait fenomena yang sedang 

diteliti. Kemudian, terdapat kajian konseptual yang menjelaskan menguraikan konsep yang 

akan digunakan untuk mengupas fenomena. Setelah itu, terdapat pula operasionalisasi konsep 

yang berisi penurunan variabel dari konsep yang digunakan, dilengkapi dengan kerangka 

berpikir yang berfungsi untuk memahami sudut pandang dan alur berpikir peneliti yang 

nantinya memudahkan pembaca untuk memahami operasionalisasi konsep dari fenomena yang 

sedang diteliti. Subab terakhir dari bab II diakhiri dengan Argumen utama yang berisi argumen 

awal peneliti yang berfungsi sebagai dugaan awal dari penelitian ini, yang mana argumen 

utama ini akan dibuktikan pada bab selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III Metode Penelitian, berisi jenis penelitian, ruang lingkup penelitian yang digunakan 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta sistematika penelitian. Bab ini 

berkaitan dengan sistematika dan teknis penelitian penelitian. 

BAB IV GAMBARAN UMUM, bab ini berisi tentang gambaran awal dari kerjasama yang 

dilakukan. Dimulai dari penjelasan tentang awal mula terjadinya kerjasama tersebut. Dalam 

bab ini juga diuraikan gambaran dari aktor yang terlibat dalam kerjasama tersebut dalam proses 

implementasinya. 

BAB V IMPLEMENTASI SISTEM SAEMAUL UNDONG DALAM PEMBANGUNAN 

DESA PONJONG KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNG KIDUL TAHUN 

2015-2019, bab ini merupakan uraian dari hasil dan pembahasan, yang mana dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan konsep decentralized cooperation untuk mengupas fenomena yang 

sedang diteliti. Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai implementasi kerjasama Korea Selatan 

dengan Indonesia melalui pembangunan desa dengan sistem Saemaul Undong di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran, bab ini berisikan kesimpulan, dan saran yang dinyatakan 

secara terpisah. Kesimpulan merupakan hasil pembahasan secara ringkas dari penelitian yang 

telah dilakukan dan saran merupakan masukan yang ditemukan selama proses penelitian yang 

berfungsi sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

STAKEHOLDERS DALAM KERJASAMA PRAKTIK SAEMAUL UNDONG 

4.1 Hubungan Bilateral Indonesia dengan Korea Selatan 
 Menarik melihat hubungan antara Indonesia dengan Korea Seatan dengan dimulainya 

pada  tahun 1966 yang kemudian diperkuat dengan hubungan diplomatik pada tahun 1973.1 

Kemudian hubungan bilateral tersebut pada tahun 2006 semakin erat dengan adanya Joint 

Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between 

Republic of Indonesia and the Republic of Korea.2 Deklarasi tersebut mempunyai berberapa 

tujuan untuk memperkuat kerjasama dibidang politik, pertahanan serta keamanan dan juga 

tidak lupa adalah hubungan antar pemerintah atau hubungan antar non-pemerintah dan juga 

bidang sosial budaya.  

Selanjutnya sebagai bentuk implementasi lanjutan pada deklarasi tersebut Korea 

International Cooperation Agency (KOICA) sebagai koordinator pelaksana teknis kerjasama 

dari pemerintah Korea Selatan telah mendukung 7 organisasi pemerintah Indonesia dalam 

membangun reformasi pemetaan dan rencana kerja mereka dari tahun 2007 sampai dengan 

tahun 2008.3 Fase pertama pada implementasi tersebut bertujuan untuk menguji kebutuhan dan 

melihat lebih lanjut tugas-tugas yang dapat mendukung reformasi administrasi pada level 

kelembagaan, sedangkan fase proyek kedua mulai dilaksanakan pada kurun waktu tahun 2009 

sampai dengan tahun 2011. pada fase kedua tersebut akan lebih fokus pada bagaimana cara 

yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan reformasi sistem birokrasi yang ada dan 

mekanismenya agara lebih efektif. 

                                                 
1 Kedutaan Besar Republik Indonesia. 2015.  Hubungan Bilateral. 

https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan_bilateral/558/etc-menu diakses pada 20 Mei 2019 
2 Kedutaan Besar Republik Indonesia. 2015.  Hubungan Bilateral. 

https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan_bilateral/558/etc-menu diakses pada 20 Mei 2019 
3 Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia. 2010. Indonesia dan Korea Memperkuat Kerjasama untuk 

Mensukseskan Reformasi Birokrasi. http://overseas.mofa.go.kr/id-

id/brd/m_2707/view.do?seq=639423&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&am

p;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=30 diakses pada 20 Mei 2019 
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 Berlanjut pada perjalanan kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan banyak 

sekali mengalami kemajuan. Kerjasama bilateral yang telah terjadi tersebut banyak mengalami 

perubahan pada segala bidang. Korea Selatan sebagai mitra strategis bagi Indonesia pada tahun 

2017 melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dengan ditandatanganinya kesepakatan 

Republic of Korea-Republic of Indonesia Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace, 

pemimpin kedua negara Indonesia dan Korea Selatan bersepakat untuk meningkatkan status 

kerjasama menjadi special strategic partnership.4 Dalam kesepakatan tersebut terdapat 

beberapa area untuk kerjasama, antara lain yaitu pertahanan dan hubungan luar negeri, 

perdagangan bilateral dan pembangunan infrastruktur, people to people exchanges serta 

kerjasama regional dan global. Hubungan kerjasama tersebut dapat terwujud semakin erat tidak 

terlepas juga dari intensitas saling berkunjungnya kedua negara tersebut yang menjadikan 

peluang kerjasama pada sektor ekonomi, social budaya, militer dan pertahanan semakin 

terbuka lebar. 

 Kerjasama pada bidang ekonomi sendiri bisa dilihat kembali pada tahun 2011 ketika 

utusan atau perwakilan dari Indonesia yaitu Menteri Koordnator Perekonomian melakukan 

kunjungannya ke Korea Selatan. Pada kesempatan tersebut terjadi pembahasan tentang 

kerjasama proyek antara perusahaan Indonesia dan Korea Selatan. Dengan adanya 

pembicaraan kerjasama tersebut berlanjut kepada terjadinya kesepakatan investasi dari Korea 

Selatan pada proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

yang berada di Bali pada 2011. 5 Berangkat permulaan yang baik inilah yang kemudia pada 

tahun 2017 Korea Selatan dan Indonesia meningkatkan hubungan kedua negara menjadi 

special strategic partnership. Imbas dari meningkatknya hubungan dari kedua negara tersebut 

                                                 
4 Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Seoul, Republik Korea. 2018. Profil Negara dan Hubungan Bilateral. 

https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan_bilateral/558/etc-menu diakses pada 20 Mei 2019 
5 Noor Yanto. 2011. Hubungan Indonesia dan Korea Selatan. http://www.neraca.co.id/article/6523/hubungan-indonesia-dan-

korea-selatan diakses pada 20 Mei 2019 
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pada tahun 2018 Presiden Republik Indonesia mengunjungi Korea Selatan yang kemudian 

melakukan kesempatan meningkatkan potensi investasi senilai USD 6,2 miliar dan sudah 

ditandatangani oleh kedua belah pihak. 6 

 Pada dimensi lain kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan juga mencakup bidang 

social budaya. Semakin eratnya hubungan kerjasama kedua negara tersebut bisa terlihat dengan 

adanya pendirian pusat budaya Korea Selatan di Indonesia. Pusat budaya Korea Selatan di 

Indonesia yang kemudian diresmikan ialah Korean Cultural Center (KCC). Di Indonesia sejak 

tahun 2011 awal mula berdirinya Korean Cultural Center (KCC). Menariknya KCC di 

Indonesia merupakan hasil rundingan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Korea 

Selatan. Pada tahun 2008 digelar The First Cultural Committee Meeting RI-ROK di 

Yogyakarta.7 Pada pertemuan tersebut disetujui film sebagai pertukaran budaya disamping tari 

tradisonal, pariwisata, kerajinan dan musik KCC sendiri merupakan lembaga non-profit yang 

bertujuan untuk mempromosikan budaya Korea di Indonesia. Selain itu juga tujuan yang lain 

yaitu meningkatkan persahabatan antara kedua negara melalui pertukaran kebudayaan dan 

sumber daya manusia serta meningkatkan pemahaman atau persahabatan antar dua negara. 

 Dengan adanya KCC Indonesia, maka memberikan dampak yang positif bagi 

Indonesia, mulai dari pertukaran budaya dan juga pendidikan Korea yang mulai dibuka di 

beberapa Universitas Indonesia. KCC sendiri juga aktif bekerjasama dengan pusat studi budaya 

Korea Selatan yang ada di daerah. Sebagai contohnya KCC bekerja sama dengan pusat studi 

Korea Selatan yang ada di Universitas Jenderal Soedirman.8 KCC Indonesia menjadi 

pendukung atau juga menaungi pusat studi tersebut. KCC Indonesia menjadi mendia 

                                                 
6 Kantor Staff Presiden. 2018. Indonesia dan Korea Selatan Tingkatkan Hubungan Perdagangan dan Investasi. 

http://ksp.go.id/indonesia-dan-korea-selatan-tingkatkan-hubungan-perdagangan-dan-investasi/ diakses pada 20 Mei 2019 
7 Syaprin Zahidi. 2017. Korean Community As A Cultural Diplomacy of The Republic of Korea in Indonesia: A Case Study 

on KSSC Community. Hlm 138 
8   Universitas Jendral Soedirman. 2017. Korea Center UNSOED Inisiasi Kerjasama Dengan Korea Cultural Center 

Indonesia. Diakses dari http://unsoed.ac.id/id/berita/korea-center-unsoed-inisiasi-kerjasama-dengan-korea-cultural-center-

indonesia diakses pada 20 Mei 2019 
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penjembatan supaya program – program yang ada pada pusat studi di daerah menjadi 

terfasilitasi. Dalam program kerjasama tersebut dinilai menguntungkan bagi masyarakat 

Indonesia. 

Pada peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan selain beberapa 

aspek bidang diatas, kerjasama tersebut juga mencakup wilayah bidang militer dan pertahanan. 

Peningkatan tersebut sangat memberikan efek yang besar bagi aspek militer dan pertahanan. 

Kerjasama tersebut juga berefek pada kerjasama pengadaan alutsista dari insdutri pertahanan 

Korea Selatan yang beruguna untuk memenuhi kebutuhan alutsista di Indonesia yaitu TNI. 

Sebagai contoh dari adanya kerjasama bidang militer dan pertahanan tersebut ialah dengan 

pembelian alutsista bagi TNI berupa Panser Tarantula untuk TNI Angkatan Darat, Submarine 

Changbogo Class untuk TNI Angkatan Laut serta untuk TNI Angkatan Udara yakni berupa 

pesawat latih tempur T-50i Golden Eagle dan pesawat latih ringan KT-1B.9  

Hubungan kedekatan dari kedua pihak kemiliteran tersebut juga dibarengi dengan 

adanya keikutsertaan personel militer kedua belah negara. Hubungan yang terus berlangsung 

dan semakin erat antar personel militer dari kedua negara tersebut ditandai dengan adanya 

latihan personel militer pada fasilitas latihan Presidential Security Service (PSS) di Korea 

Selatan.10 Keterlibatan personel militer kedua negara tersebut juga terdapat beberapa 

pertukaran kunjungan personel militer yang bertujuan untuk membahas kerjasama dan 

meningkatkan hubungan tersebut. Dengan adanya pertukuran tersebut personel militer kedua 

belah pihak kemudian menyelenggarakan forum diskusi yang bertujuan untuk menyampaikan 

kepentingan dari kedua belah pihak dan juga berguna untuk meningkatkan kemampuan 

personel kedua pihak. 

                                                 
9 Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Seoul, Republik Korea. 2018. Profil Negara dan Hubungan Bilateral. 

https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan_bilateral/558/etc-menu diakses pada 20 Mei 2019 
10 Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Seoul, Republik Korea. 2018. Profil Negara dan Hubungan Bilateral. 

https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan_bilateral/558/etc-menu diakses pada 20 Mei 2019 
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Dengan banyaknya bidang yang terkena dampak dalam peningkatan tersebut, 

kerjasama yang sudah terjalin antara Indonesia dengan Korea Selatan juga mendorong adanya 

kerjasama antara kota atau provinsi. Hubungan yang sudah terjadi ditingkat negara tersebut 

juga mempengaruhi adanya ketertarikan pada tingkat daerah untuk menjalin kerjasama antar 

kota atau provinsi. Kerjasama lanjutan yang tidak hanya terjadi pada tingkat pusat tetapi juga 

pada tingkat daerah-daerah tersebut pada akhirnya terdapat 22 bentuk kerjasma antar kota atau 

provinsi di Indonesia dengan kota atau provinsi di Korea Selatan yang terdiri dari 14 sister city 

dan 8 kerjasama persahabatan.11 

4.2 Kerjasama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gyeongsangbuk-do 
 Kerjasama antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi 

Gyeongsangbuk-do sudah dimulai sejak 9 September 2003 dengan adanya penandatanganan 

Letter of Intent dan kemudian dilanjutkan dengan Memorandum of Understanding pada tanggal 

24 Februari 2005.12 Dalam Memorandum of Understanding tersebut juga terdapat program-

program kerjasama yang disepakati yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan seni, 

pertanian, pariwisata, perdagangan, industry dan investasi yang mana secara teknis akan 

dibahas dalam suatu forum bersama. 

 Secara kronologis kerjasama yang telah terjalin tersebut dimulai  pada Januari 2001 

ketika pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima kedatangan 2 (dua) utusan 

dari Provinsi Gyeongsangbuk-do. Pada saat kedatangan 2 (dua) utusan dari pemerintah 

Provinsi Gyeongsangbuk-do tersebut membawa surat untuk meninjau kemungkinan kerjasama 

pengembangan beberapa obyek wisata serta industri di Daerah Istimewa Yogyakarta. diantara 

beberapa obyek yang yang menjadi proyek kerjasama tersebut dirangkum menjadi Proyek 

Pengembangan Pantai Selatan. Setelah beberapa bulan terjadinya pertemuan antara Gubernur 

                                                 
11 11 Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Seoul, Republik Korea. 2018. Profil Negara dan Hubungan Bilateral. 

https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan_bilateral/558/etc-menu diakses pada 20 Mei 2019 
12 Biro Kerjasama Setda Propinsi DIY.2006. Bunga Rampai Kerjasama Luar Negeri Propinsi DIY. Hlm.73 
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Gyeongsangbuk-do dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan ketertarikan dari 

kedua belah pihak untuk menjalin kerjasama, pada tahun 2003 perwakilan dari pemerintah 

Daerah Istimewa Yogyakarta berkunjung ke Provinsi Gyeongsangbuk-do. Dalam kunjungan 

tersebut terjadi pendatangan Letter of Intent (Lol) antara pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta dengan pemerintah Provinsi Gyeongsangbuyk-do. Letter of Intent tersebut 

ditandatangani oleh Paku Alam IX (Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta) dan 

Lee,Eui Geun (Gubernur Gyeongsangbuk-do). 

 Sebagai tidak lanjut atas kunjungan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa 

Yogyakarta, pada tahun 2005 Gubernur Gyeongsangbuk-do bersama dengan delegasinya 

berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan penandatanganan Memorandum 

of Understanding. Pada pertemuan tersebut dalam rangka penandatangan Memorandum of 

Understanding kerjasama sister province. 

Gambar 1. Penandatanganan MOU kerjasama antara Provinsi DIY dan Provinsi Gyeongsangbuk 

Korea 

 

Sumber : Biro Kerjasama Setda Propinsi DIY.2006. Bunga Rampai Kerjasama Luar Negeri Provinsi DIY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pada tahun 2016 sebagai bentuk implementasi yang mengacu pada Memorandum of 

Understanding pada tahun 2005, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat  (BPPM) 

pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Saemaul Global Foundation pemerintah 

Gyeongsangbuk-do bekerja sama tentang proyek kerja sama Saemaul Globalization. Kedua 

badan tersebut disebut sebagai pelaksana atau fasilitator proyek Saemaul Globalization 

Foundation di desa-desa yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga kedua 

badan tersebut akan membentuk komite bersama untuk konsultasi dan pemantauan proyek di 

3(tiga) desa yaitu Ponjong, Bleberan dan Sumbermulyo.  

4.3 Stakeholders Yang Terlibat ( Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Gyeongsangbuk-do) 
 Dalam pelaksanaan atau implementasi kerjasama antara pemerintah provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah provinsi Gyeongsangbuk-do tentu saja melibatkan 

aktor-aktor lain. Aktor yang mulai bermunculan tersebut diharapkan sinerginya dalam 

implementasi program-program yang telah diwacanakan. Sinergi dari aktor lain yang ikut serta 

tersebut sangat dibutuhkan karena pada teknis pelaksanaan dibutuhkan ahli dibidang tersebut. 

Aktor lainnya yang terlibat tersebut antara lain akan dijelaskan dibawah ini. 

4.3.1 Saemaul Global Foundation 

Saemaul Global Foundation ini didirikan pada tahun 2013 dengan basis 

gerakan yang disebut saemaul undong.13 Istilah dari saemaul undong ini sendiri 

berasal dari kata ‘sae’ yang berarti ‘baru’, ‘maul’ yang berarti ‘desa’, dan ‘undong’ 

yang berarti ‘gerakan’. Dengan demikian istilah saemaul undong sendiri  mempunyai 

artian sebagai gerakan desa baru, yang mempunyai pemahaman yaitu suatu gerakan 

untuk perubahan desa menuju kehidupan baru ang lebih baik. Istilah yang didapatkan 

dari gerakan tersebut tidak terlepas dari faktor sejarah yang pernah dialami oleh Korea 

Selatan. 

                                                 
13 Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia. 2019. Menyemai Asa Menuai Sejahtera Bersama Saemaul Undong. Hlm.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Gerakan desa baru yang terjadi di Korea Selatan itu sendiri berawal dari 

permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi di pedesaan Korea Selatan. 

Kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan yang terjadi pada masa itu terlihat cukup 

kentara di Korea Selatan. Dengan permasalahan tersebut mengakibatkan banyak sekali 

masyarakat pedesaaan yang berbondong-bondong pergi ke perkotaan untuk mencari 

penghidupan yang lebih mapan.14 Pemerintah pada saat akhirnya mencari solusi dengan 

mengembangkan kehidupan di pedesaan yang bisa mengangkat perkonomian dan 

mengangkat nilai-nilai tradiosional.  

  Fokus pengembangan yang dilakukan pada saat itu adalah dengan program 

renovasi. Program renovasi tersebut meliputi penghijauan kembali pegunungan, 

perluasan jalan masuk desa, pemasangan fasilitas kompos, pembuatan fasilitas 

penyimpanan air, perbaikan dan perawatan sumur bor air tanah, pembersihan desa dan 

perawatan sistem pembuangan air limbah, penggalian sumur umum, pembuatan tempat 

pencucian pakaian untuk umum, dan pembasmian hama tikus di pedesaan. Pengerjaan 

program renovasi tersebut secara umum dilakukan dengan melibatkan seluruh lapisan 

masyarakat yang kemudian diberikan nama ‘saemaul undong’. Dengan kapabilitas dari 

gerakan saemaul undong tersebut pada tahun 1970 gerakan tersebut menjadi agenda 

nasional untuk mengambangkan pedesaan yang ada di Korea Selatan.15 

                                                 
14 Ibid 
15 SO, Jin Kwang. Tanpa Tahun. The Evolution of Saemaul Undong in Korea. Hlm 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.  Diagram Purpose of Establishment 

 

 Sumber: Saemaul Globalization Foundation. Purpose of Establishment. 

  Seperti yang terlihat pada gambar diatas, keberhasilan program pembangunan 

atau gerakan desa baru yang disebut saemaul undong menjadikan pemerintah provinsi 

Gyeongsangbuk-do mulai menyebarkan gerakan ini ke ranah yang lebih luas yang itu 

secara internasional. Penyebarluasan gerakan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk 

ikut berkontribusi dalam pembangunan wilayah pedesaan dan pemberantasan 

kemiskinan di negara berkembang.16 menggunakan sistem Government to Government 

pada awal tahun pelaksanaan program, lembaga pemerintahan di Korea Selatan 

mengadakan kerjasama dengan pemerintah di negara-negara berkembang guna 

melaksanakan program pengembangan masyarakat yang bebrbasis saemaul undong.17 

Dengan begitu didirikannya Saemaul Globalization Foundation pada tahun 2013 

diharapkan untuk bisa menjadi kontrol dalam pelaksanaan program-program yang telah 

dicanangkan. 

                                                 
16 Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia. 2019. Menyemai Asa Menuai Sejahtera Bersama Saemaul Undong. Hlm.9 
17 Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Pada perjalanannya untuk mengglobalkan gerakannya ini Saemaul 

Globalization Foundation ini mempunyai beberapa program kerja secara garis besar 

yaitu:18 

1. Merumuskan rencana jangka dan menengah program saemaul undong 

2. Membuat platform diskusi akademis dengan melakukan penelitian dan 

mengadakan forum pada program saemaul undong. 

3. Mengirimkan sukarelawan ke luar negeri dan membangun desa percontohan 

saemaul di negara-negara seluruh dunia. 

4. Membangun sistem tata kelola baru dan menetapkan model kerjasama 

internasional. 

5. Menawarkan kurus pelatihan untuk membina para pakar tentang gerakan 

saemaul. 

6. Melakukan permintaan survei dan evaluasi hasil program pada gerakan 

saemaul undong. 

7. Mempromosikan gerakan saemaul undong di dalam dan luar negeri.  

8. Melaksanakan proyek-proyek lain yang diperlukan untuk memenuhi tujuan 

yayasan. 

4.3.2 Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia 

  Dengan didirikannya Saemaul Globalization Foundation di Indonesia pada 

tahun 2015 semakin membuat leluasa gerak dari aktor non-negara untuk 

mengimplementasikan perannya. Pada perjalanannya pun karena kendala administrasi 

yang mengharuskan kantor perwakilan harus berada di Jakata sebagai Ibukota Negara 

maka solusi untuk mengemban tugas monitoring diserahkan kepada yayasan baru. 

                                                 
18 Saemaul Globalization Foundation. Tanpa Tahun. About Saemaul Globalization Foundation. 

http://www.saemaulgf.or.kr/eng/introduce/overview.html?mniD=1&m=m2 diakses pada 20 Mei 2019 
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Yayasan baru yang terbentuk itulah kemudian yang mengemban tugas dan kemudian 

diberikan nama yaitu Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia yang berkantor di 

Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada. Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia 

tersebut terbentuk pada 12 Maret 2016 dan  bergerak dibidang pemberdayaan 

masyarakat yang melibatkan partisipasi warga desa secara langsung.19 

Gambar 3. Diagram Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Percontohan Saemaul 

 

Sumber: Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia. 2019. Menyemai Asa Menuai Sejahtera Bersama  Saemaul

 Undong 

  Dari diagram pelaksanaan program pembangunan diatas bisa kita lihat beberapa 

tahap dalam rancangan pembangunannya. Diagram diatas merupakan gambaran awal 

                                                 
19 Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia. 2016. Buku Tahunan 2015/2016. Hlm. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sebelum akan diterapkan di lokasi tujuan desa percontohan. Dari awal dilakukan survei 

lokasi serta pemilihan desa. Pada awal rencana tersebut digunakan untuk melihat dan 

meninjau bagaimana kondisi lokasi tersebut. Kemudian setelah itu membentuk local 

governance yang bertujuan untuk menjadi jembatan penghubung program-program 

yang dilaksanakan dari Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia dengan masyarakat 

desa percontohan. Setelah itu membuat rencana garis besar program 5 tahun untuk tiap 

desa yang terpilih. Hal ini dilakukan untuk membantu proses implementasi program 

yang telah dirancang tersebut. Setelah adanya rencana program yang akan diterapkan 

kemudian mulailah dilakukan pemilihan relawan, pelatihan serta penempatan. Kegiatan 

ini dilakukan sebagai langkah awal pendampingan desa serta transfer ilmu. Dengan 

begitu masyarkat desa percontohan bisa mengikuti program dengan baik karena adanya 

pendampingan yang berguna juga sebagai monitoring program. Dengan berjalannya 

proses pembangunan desa percontohan kemudian dilakukan pembuatan detail rencana 

kegiatan tahunan sesuai rencana garis besar. Pada tahap ini sangat penting sekali karena 

akan menghimpun semua kebutuhan serta kendala yang ada di desa percontohan 

sehingga kedepannya program tersebut bisa berjalan dengan baik.  

  Pada tahap-tahap perencanaan yang ada pada diagram diatas kemudian 

diharapkan hasil yaitu program dilaksanakan 5 tahun dengan fokus pada penguatan 

kapasitas kemandirian warga dengan asas pemberdayaan yang berkesinambungan. Poin 

kemandirian ini sangat penting, mengingat ketika program yang dilakukaan oleh 

Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia telah selesai program tersebut kemudian 

dikembalikan dan dikelola oleh masyarakat desa percontohan itu sendiri. Kemudian 

dengan diharapkan adanya keberhasilan pada program yang telah selesai dilaksanakan, 

Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia akan menjadikan contoh keberhasilan pada 

program desa percontohan tersebut untuk disebarkan ke masyarakat umum yang lebih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



luas. Dimana keberhasilan tersebut akan didorong sebagai contoh untuk pengembangan 

desa yang lainnya. 

  Pada diagram diatas juga terdapat beberapa tahap yang terputus namun saling 

berkaitan. Tahap tersebut ialah pelatihan tentang organisasi dan jiwa saemaul kemudian 

program peningkatan pendapatan serta program perbaikan lingkungan sekitar. Pada 

diagram tersebut menjadi contoh atau rancangan awal dimana dalam program tersebut 

harus adanya keterkaitan dan kesinambungan. Saling terkait satu sama lain tersebut 

menunjukkan pembangunan yang dilaksanakan haruslah menjadi pembangunan yang 

berkelanjutan. Pada akhrinya karena keterkaitan tersebut menjadikan masyarakat desa 

yang telah diberdayakan menjadi mandiri untuk mengelola program yang dikembalikan 

kepada mereka. 

  Dengan adanya diagram program kerja seperti diatas, Yayasan Globalisasi 

Saemaul Indonesia dirasa sangat perlu dibentuk untuk menjadi control dan 

memonitoring berjalannya suatu program. Dibentuknya lembaga tersebut juga tidak 

lepas dari sistem kerjasama lama yaitu Government to Government, sehingga fasilitator 

disini sangat dibutuhkan untuk memperlancarkan jalannya program.20 

  Selain dengan melihat adanya program kerja secara diagram diatas, Yayasan 

Globalisasi Indonesia juga mempunyai rencana program 5 tahun sebagai berikut:21 

1. Tahun Pertama : Penggalian potensi desa dan pelatihan peningkatan 

kapasitas. Pada tahun ini mempunyai tujuan peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia dan penanaman 

motivasi. Aktivitas utama pada tahun ini adalah dengan 

                                                 
20 Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia. 2019. Menyemai Asa Menuai Sejahtera Bersama Saemaul Undong. Hlm.9 
21 Ibid., Hlm. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menggali potensi sumber daya dan membuat rencana 

jangka  menengah-panjang untuk BUMDES. 

2. Tahun Kedua : Pada Tahun kedua ini mempunyai program yaitu 

dengan melaksanakan usaha desa. usaha desa yang 

muncul ini merupakan usulan dari desa tersebut. tujuan 

program pada tahun kedua ini merupakan penguatan 

kapasitas untuk operasional BUMDES dan pelatihan 

teknis terkait usaha desa. pada tahun ini juga mulai 

berjalannya program  usulan desa yang melibatkan juga 

sinergi dari pemerintah daerah, pemerintah desa dan 

Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia itu sendiri.  

3. Tahun Ketiga : Pada tahun ketiga ini merupakan tahap optimalissai 

kegiatan usaha desa. tujuannya adalah agar stabilitas 

operasional BUMDES tetap terjaga dengan 

didatangkannya para pakar secara teknis, produksi,  

penjualan dan manajemen. 

 

4. Tahun Keempat : Pada tahun ini merupakan finalisasi dari  

 dan Tahun Kelima rencana program 5 tahun. difokuskan pada peningkatan 

keuntungan usaha desa terkait dan tujuan adanya 

kemandirian pengelolaan usaha desa dan juga adanya 

kesinambungan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.3 Badan Permberdayaan Perempuan dan Masyarakat 

  Menarik untuk melihat lembaga dari pemerintah provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang terlibat dalam pelaksanaan program desa percontohan ini. Melihat 

kebelakang pada tahun 2016, Lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program 

berbasis saemaul undong dari Saemaul Globalization Foudation merupakan Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan 

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta No. 107 Tahun 2018 maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Masyarakat (BPPM) berubah penulisan nama perangkatnya daerahnya menjadi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DP3AP2).22 Perubahan dalam penataan kelembagaan 

pemerintah daerah tersebut berdasarkan pada kefektifitas dan efisiensi pemerintahan, 

manfaat, partisipasi serta pendayagunaan kearifan lokal. Meskipun lembaga pemerintah 

tersebut berganti nama menjadi DPA3P2 namun lembaga tersebut tetap mengampu 

urusan lembaga BPPM sebelumnya.  

  Sebagaimana yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang perunahan 

nama lembaga, DPA3P2 tetap mengampu tugas dan fungsi dari lembaga sebelumnya 

yaitu BPPM dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang telah diatur 

dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 73 Tahun 2015 Tentang 

Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPPM) pasal 17 yaitu 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

kebijakan teknis pembinaan, bimbingan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan 

                                                 
22 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. 2019. Perubahan Nomenklatur. 

http://bppm.jogjaprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=441&Itemid=54 diakses pada tanggal 20 Mei 

2019 
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masyarakat, penyelenggaraan fasilitasi dan pelayanan terhadap lembaga masyarakat 

dan dunia usaha. 23 Dalam Peraturan Gubernur tersebut diatur juga fungsi Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat yaitu:24 

1. Penyusunan program kerja 

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat 

3. Penyusunan pedoman teknis program pemberdayaan masyarakat 

4. Koordinasi dan fasilitasi penguatan potensi masyarakat dan pengembangan 

kelembagaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat 

5. Penyelenggaraan penguatan potensi masyarakat dan pengembangan 

kelembagaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat 

6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat 

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuasi dengan tugas dan 

fungsinya 

  Seiring dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang pemberdayaan 

masyarakat tersebut DPA3P2 sendiri mempunyai strategi dan kebijakan yang telah 

dirumuskan. Dalam strategi dan kebjakan yang telah dibuat tersebut juga merupakan 

implementasi dari misi DPA3P2 dalam meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. strategi dan kebijakan 

tersebut adalah:25 

                                                 
23 Gubernur DIY. 2015. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas 

dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/15035 diakses pada 

20 Mei 2019 
24 Gubernur DIY. 2015. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas 

dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/15035 diakses pada 

20 Mei 2019 
25 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. 2019. Strategi dan Kebijakan DP3AP2. 

http://bppm.jogjaprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=47 diakses pada 20 Mei 2019 
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a. Strategi : 

 Memperkuat dan advokasi pengarusutamaan gender 

 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 

 Mengendalikan pertumbuhan pertumbuhan penduduk 

b. Kebijakan : 

 Perencanaan dan penganggaran responsif gender 

 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

 Peningkatan akses dan kualitas Keluarga berencana 

4.3.4 Desa Ponjong 

  Desa Ponjong sendiri berada di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan luas wilayah Desa Ponjong adalah 

628.042 Ha. 60% dari luas wilayah tersebut merupakan kawasan lindung yang terdiri 

dari tanah pertanian, lahan basah, lahan kering, dan kawasan Sumber Mata Air Ponjong. 

Meskipun begitu di desa Ponjong 40% wilayahnya merupakan area budi daya atau 

pengembangan yang difungsikan untuk pemukiman, area perikanan dan ternak, area 

komersil, area failitas umum, dan area industri rumah tangga.26  

  Di Desa Ponjong terdapat 1.633 kepala keluarga dan juga dengan jumlah 

penduduk sebanyak 5.150 jiwa yang terbagi ke dalam 11 wilayah padukuhan.27 

Mayoritas pekerjaan warga Desa Ponjong adalah petani. Selain dalam kegiatan 

pertanian, warga desa Ponjong seperti kebanyakan penduduk desa lainnya juga 

melakukan kegiatan beternak. Dengan alasan demikian, adanya kegiatan pertanian dan 

peternakan bisa menjadi potensi desa yang akan dikembangkan. Potensi tersebut bisa 

menjadi suatu usaha yang terintegrasi.  

                                                 
26 Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia. 2019. Menyemai Asa Menuai Sejahtera Bersama Saemaul Undong. Hlm.64 
27 Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Desa Ponjong memang terkenal dengan sumber air-nya Sumber Mata Air 

Ponjong yang terletak bersebelahan dengan Kantor Kepala Desa Ponjong. Sumber air 

ini telah dikembangkan oleh BUMDes Hanyukupi Desa Ponjong menjadi sebuah wisata 

air bernama Waterbyur dengan pendapatan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Selain 

itu, sumber air yang melimpah membuat pertanian sawah basah di Desa Ponjong 

menghasilkan panen 3 kali selama satu tahun. Selain padi, Ponjong juga menghasilkan 

jagung dan kacang tanah dari pertanian lahan kering. Selain kegiatan pertanian  

  Dengan sudah mandirinya Kegiatan BUMDes tersebut membuat desa Ponjong 

menjadi kandidat yang cukup kuat dalam penentuan desa percontohan. Dalam 

penentuan desa percontohan tersebut BUMDes dinilai menjadi aktor utama yang bisa 

mendukung konsep pengembangan masyarakat berbasis saemaul undong pada zaman 

modern ini.28 pada saat sebelum mengenal BUMDes, kriteria pada desa percontohan 

yang akan dipilih tersebut hanya terpaku pada angka kemiskinan yahg masih tinggi. 

memiliki konflik sosial serta keberagaman masyarakatnya. Setelah melihat adanya 

kemandiriandirian dari usaha milik desa tersebut, pihak Saemaul Globalization 

Foundation (SGF) menambahkan kriteria pada desa yang sudah memiliki BUMDes 

maupun sedang merintis BUMDes menjadi prioritas utama.29 Hal inilah yang kemudian 

menjadikan desa Ponjong menjadi prioritas utama desa yang akan menjadi desa 

percontohan berbasis saemaul undong. 

  Terpilihnya desa Ponjong menjadi desa percontohan yang berbasis saemaul 

undong, pihak pelaksana dari Yayasan Globalisasi Indonesia sendiri telah membuat rencana 

program 5 tahun. Dari rencana program tersebut, pada tahun kedua di desa Ponjong akan 

dilaksankannya usaha peternakan sapi terpadu. Pada nantinya dengan pengelolaan yang 

bagus maka  limbah peternakan tersebut akan menjadi pupuk organik dan biogas. kelompok 

yang akan menjadi sasaran program ini adalah tani (40%), pemuda (25%) dan perempuan 

(30%).30 selain itu juga dengan terpilihnya desa Ponjong sebagai desa percontohan berbasis 

                                                 
28 Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia. 2019. Menyemai Asa Menuai Sejahtera Bersama Saemaul Undong. Hlm. 14 
29 Ibid. 
30 Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia. 2016. Buku Tahunan 2015/2016. Hlm. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



saemaul undong diharapkan nantinya bisa membuka banyak lapangan pekerjaan dan 

meningkatkan pendapatan asli desa dengan skema akhir pengelolaan usaha ini akan 

diserahkan kepada BUMDes. 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

IMPLEMENTASI KERJASAMA DALAM PRAKTIK SAEMAUL UNDONG 

 

 Berdasarkan pada penjelasan gambaran kerjasama diatas, kerjasama antara pemerintah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah Provinsi Gyeongsangbuk-do bisa 

terjadi karena ada ketertarikan dan peluang kerjasama yang sangat terbuka. disepanjang tahun 

1970-an, saemaul undong telah berhasil mengubah wajah, corak dan bahkan spirit negara serta 

bangsa Korea Selatan.1 Berasal pada etos kerja sama yang hampir mirip yaitu semangat gotong 

royong yang sudah ada pada masyarakat Indonesia dinilai bisa menjadi kunci suksesnya 

program-program yang berbasis pada gerakan saemaul undong. kerjasama yang dilakukan oleh 

kedua aktor sub-negara tersebut bisa menciptakan suatu program kerja yang manfaatnya bisa 

dirasakan masyarakat.  

 Dalam bab ini penulis akan menganalisa bagamaina proses kerjasama yang terjadi 

antara pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah Provinsi 

Gyeongsangbuk-do menggunakan konsep decentralized international cooperation serta 

implementasi yang dilakukan sebagai tindak lanjutnya. Konsep tersebut sejalan dengan 

kerjasama yang telah terjalin antara pemerintah lokal yang sama-sama ingin mengembangkan 

potensi terbaik yang ada pada wilayahnya.  

 

5.1 Grassroots Stakeholder 
 Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, pada tingkat ini kerjasma yang 

terjadi melibatkan aktor lain diluar negara seperti pemerintah lokal, kelompok warga serta 

                                                 
1 Yoon, Yang Seung. Tanpa Tahun. Konsep Dan Peran Saemaul Undong Dalam Pembangunan Bangsa: Inspirasi dari Korea 

Untuk Kemakmuran Indonesia. Hlm 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NGO. Pada tingkat ini para aktor tersebut berelaborasi pada kerjasama demi terjaganya proses 

implementasi.  

5.1.2  NGO Dan Institusi Pendidikan 

 Pada poin ini aktor yang terlibat pada hubungan kerjasama antara pemerintah provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah provinsi Gyeongsangbuk-do selain aktor 

sub-negara telibat juga aktor lain diluar itu seperti Saemaul Globalization Foundation dan 

Pusat Studi Trisakti-Saemaul Undong. Pada tanggal 31 Agustus 2015 diadakannya 

pembukaan kantor Pusat Studi Trisaki-Saemaul Undong dan Kantor Saemaul Globalization 

Foundation di Universitas Gajah Mada.2 Kedua aktor tersebut berperan sebagai faslilitator 

yang berperan dalam inisiasi awal pembentukan program-program yang akan diberdayakan. 

Sebagai langkah awal dari tindak lanjut, kinerja PSTS UGM sendiri melalui tim ahlinya 

melakukan riset awal. 

  Riset tersebut juga berguna untuk penentuan lokasi dari desa percontohan yang 

menjadi sasaran utama elaborasi dari kedua lembaga tersebut. Lebih lanjut lagi dengan 

adanya psts ugm, mendorong adanya pembukaan mata kuliah baru yaitu saemaul undong 

sebagai langkah awal mengenalkan dan mencampurkan prinsip kerja gotong royong yang 

ada di indonesia dengan prinsip gotong royong yang dibawa oleh Saemaul Globalization 

Foundation.3 

 Aktor non-pemerintah tersebut menjadi kunci pendorong terlaksananya awal program 

dari berbagai implementasi yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh peran dari kedua aktor 

tersebut ialah dengan mengadakan seminar tentang pemberdayaan masyarakat desa yang 

mengundang berbagai tokoh masyarakat desa untuk mengetahui permasalahan yang terjadi 

                                                 
2 Ibid. Hlm. 16 
3 Daily Indonesia. 2015. [Wawancara] Penanaman Korean Studies di Indonesia oleh Profesor Yang Seung Yoon. 

http://www.dailyindonesia.co.kr/news/print.php?no=12465 diakses pada 1 Juli 2019 
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di wilayah tersebut.4 selain itu juga hasil dari kerjasama kolaborasi kedua aktor non-negara 

tersebut yaitu dengan diresmikannya gedung serba guna yang menjadi pusat kegiatan 

praktik saemaul undong di desa ponjong, gunung kidul.5 

 Seiring dengan perjalanan dari proses pengerjaan program yang akan dilaksanakan, 

urusan administrasi yang ada di negara Indonesia menjadi urusan yang merpotkan bagi 

kantor perwakilan yayasan asing. Salah satu alasan yang merepotkan kinerja dari yayasan 

asing tersebut adalah dengan harus adanya kantor perwakilan di Ibukota Negara yaitu 

Jakarta. Hal ini dinilai sangat merepotkan juga karena kegiatan yang dilakukan berada di 

pedesaaan. Dengan alasan seperti itu maka dirasa kurang efektif untuk keleluasaan gerak 

bagi yayasan asing. Untuk itu pada 2 Maret 2016 didirikanlah Yayasan Globalisasi Saemaul 

Indonesia (YGSI).6   

 Terbentuknya Yayasan Globalisasi Saemul Indonesia tersebut mempunyai tugas dalam 

hal monitoring program karena sebelumnya terhambat masalah administrasi. Hambatan 

tersebut dirasa cukup mengurangi keefektifan karena jumlah sumber daya manusia yang 

terbatas jika harus membuat kantor perwakilan di Ibukota Negara dan harus melaksanakan 

monitoring pelaksanaan program di pedesaan. Selain itu juga untuk wilayah Indonesia cara 

pelaksanaan program-programnya adalah dengan dilaksanakan melalui cara Local 

Governance.7 Jadi program yang terbentuk tidak dibuat langsung oleh yayasan ataupun 

volunterr yang ditempatkan di tempat dilaksanakannya program akan tetapi melalui 

kerjasama dengan lembaga lain yang ada di wilayah program. Baik itu instansi 

                                                 
4 Tomi,  Sudjatmiko. 2017. PSTS UGM Berdayakan Masyarakat Gunungkidul. 

https://krjogja.com/web/news/read/47007/PSTS_UGM_Berdayakan_Masyarakat_Gunungkidul diakses pada 1 Juli 2019 
5 Kagama.co. 2017. PSTS UGM-Saemaul Globalization Foundation Gotong Royong Berdayakan Masyarakat Gunungkidul. 

http://kagama.co/psts-ugm-saemaul-globalization-foundation-gotong-royong-berdayakan-masyarakat-gunungkidul diakses 

pada 1 Juli 2019 
6 Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia. 2019. Menyemai Asa Menuai Sejahtera Bersama Saenaul Undong. Hlm. 16 

 
7 Ibid. Hlm. 20 
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pemerintahan maupun institusi pendidikan serta dinas yang fokus kerjanya pada 

pengembangan wilayah pedesaan. 

Gambar 4. Diagram Local Governance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia. 2019. Menyemai Asa Menuai Sejahtera Bersama Saemaul Undong 

 Seperti yang terlihat pada gambar diatas, banyak sekali pihak terkait yang ikut terlibat 

dalam proses pelaksanaan program. Banyak pihak yang terlibat tersebut dibutuhkan karena 

mengharapkan masukan tentang kondisi pada wilayah tujuan yang akan dilaksanakan 

program pembangunan desa percontohan.  

 Dengan melihat sinergi yang terjalin dari program pembangunan tersebut sebenarnya 

hanya akan menghilangkan pembangunan diri atau self-improvement pada masyarakat. Pada 

dasarnya pembangunan yang terjadi mempunyai konsep untuk memandu, mengontrol dan 

menentukan pembangunan orang lain.8 Dengan kata lain pembangunan yang diterapkan 

tersebut hanyalah wujud dari keterbelakangan. Dengan adanya keterbelakangan tersebut 

penerapan dari proses pembangunan seringkali tidak tepat dengan dinamika lokal.  

                                                 
8 Aldrin Watson Gainau. 2017. Critial Review Dan Analisi Teori Pembangunan:Suatu Pemikiran Penelitian Tindakan 

Partisipatori Anisur Rahman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Indonesia sendiri sebenarnya adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan 

manusia, sehingga seharusnya sudah bisa mandiri. Dengan kata lain Indonesia sendiri 

sedang dalam masa peralihan dari keterbelakangan akibat penjajahan atau dekolonisasi 

menjadi sebuah negara yang mandiri. Bisa melihat dari latar belakang sejarah pun gerakan 

yang ada di Korea Selatan ini bisa berhasil karena kemandirian, sedangkan jika harus 

diterapkan di Indonesia hanya akan berbenturan dengan kepentingan masyrakat. Benturan 

tersebut bisa terjadi karena prinsip awal proses pembanguna dari luar yang diterapkan hanya 

mengacu pada pertumbuhan ekonomi.9 

 Dengan acuan pertumbuhan ekonomi tersebut maka oputput yang harus didapatkan 

seharunya pendapatan masyarakat yang bertambah. Namun karena kondisi pada suatu 

masyarakat itu berbeda. Tidak bisa disamakan karena dalam hal prestasi maupun pendidikan 

jelas berbeda. Peembangunan yang semacam itu lebih terlihat sebagai kontruksi sosial atau 

rekayas dari para profesional atau ahli. Rekayasa semcam itu mungkin saja bisa dibenarkan 

pada suatu wilayah karena memang kontribusinya diperlukan, namun lokasi pembangunan 

dengan kapasitas masyarakatnya harus lebih diperhatikan. Kemampuan masyarkat harus 

bisa lebih dipertimbangkan untuk mencapai tujuan atau agenda akhir pembangunan. 

 Kemampuan masyaratakat dalam mengimplementasikan program kerja akan 

dijalankan maka pada akhirnya akan menciptakan ketergantungan. Ketergantungan tersebut 

juga merupakan hasil dari pembangunan yang tidak bisa diserap dengan baik. Dengan kata 

lain masyarakat desa percontohan nantinya akan selalu tergantung dengan bantuan. Bantuan 

baik dalam bentuk modal maupun tenaga ahli di bidang terkait. Sama saja proyek yang 

terlaksana tidak bisa menciptakan suatu kemandirian di masyarakat. Ketergantungan 

                                                 
9 Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tersebut pada akhirnya akan menciptakan sebuah hegemoni atau monopoli. Masyarakat desa 

percontohan hanya akan menjadi pasar bagi pemilik modal lainnya. 

 

5.2 Horizontal Cooperation and Experience Sharing 
 Dalam poin ini, kerjasama yang tejalin antara pemerintah provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakrta dengan pemerintah provinsi Gyeongsangbuk-do banyak sekali terkait dengan 

tansfer sumber daya. Selain itu juga terdapat beberapa aktor yang ikut terlibat. 

5.2.1 Pembangunan Desa 

 Menilik pada proses perjanjian yang dimulai pada tahun 2003 sampai dengan 

diadakannya penegasan kembali perjanjian pada tahun 2015, proyek pembangunan desa 

melalui desa percontohan pelaksanaan program tersebut diatur dalam pengaturan 

pelaksanaan antara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Pemerintah 

Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang sekarang telah berganti nama menjadi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPA3P2) 

dengan Saemaul Global Foundation Pemerintah Gyeongsangbuk-do tentang proyek 

Saemaul Globalization. Nota kesepahaman lanjutan yaitu dalam pengaturan pelaksanaan 

tersebut ditandatangani pada 22 Januari 2016 sebagai bukti keseriusan dalam kerjasama 

praktik saemaul undong.10 

 Nota kesepahaman pengaturan pelaksanaan tersebut mempunyai tujuan untuk 

menyediakan kerangka kerjasama yang berimbang, bersifat timbal balik serta saling 

menguntungkan bagi proyek Saemaul Globalization di desa-desa yang berlokasi di Daerah 

Istimewa Yogyakrta. Dalam nota kesepahaman tesebut juga diatur ruang lingkup kerja 

kedua faslilitator tersebut. Pada uraian ruang lingkup disebutkan bahwa:11 

                                                 
10 Pemda DIY. 2016. Pengaturan Pelaksanaan Antara Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat DIY Dan Saemaul 

Globall Foundation Tentang Kerjasama Proyek Saemaul Globalization. 
11 Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Saemaul Globalization Foundation dan Badan Pemberdayaan Perempun dan 

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DPA3P2) akan membentuk komite 

bersama untuk konsultasi dan pemantuan proyek  di 3 (tiga) desa yaitu Ponjong, 

Bleberan, Sumbermulyo yang nantinya akan menjadi proyek desa percontohan.  

2. Saemaul Globalizaiton Foundation dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DPA3P2) akan mendorong proses 

pertukaran informasi terkait deesa – desa percontohan dan proyek – proyek terkait. 

3. Setiap pihak akan mendukung dan berpartisipasi dalam pelatihan dan seminar. 

4. Setiap pihak memberikan dukungan teknis, keuangan dan administrasi untuk 

mengembangkan sumber daya manusia dan komunitas lokal di desa-desa 

percontohan. 

5. Setiap pihak menyiapkan proses pertukaran personil dan ahli di bidang tersebut. 

 Dalam berkas pengaturan pelaksanaan antara badan pemberdayaan perempuan dan 

pemberdayaan masyarakat yang sekarang menjadi dinas permberdayaan perempuan 

perlindungan anak dan pengendalian penduduk dengan Saemaul Globalization Foundation 

tersebut juga memuat beberapa poin yang mengatur tanggung jawab kedua belah pihak. Dari 

pihak badan pemberdayaan perempuan dan masyarakat sendiri bertanggung jawab untuk 

biaya dalam pengelolaan komite bersama untuk konsultasi, studi kelayakan perumusan 

rencana induk (master plan), pembelajaran dan pelatihan, penyelengaraan seminar. Selain 

itu juga tanggungjawab terhadap biaya untuk pengiriman dan kegiatan personil, relawan 

saemaul dan ahli dari Saemaul Globalization Foundation (SGF) di daerah setempat. 

 Lebih lanjut lagi untuk biaya proyek desa percontohan di desa Ponjong, Bleberan, 

Sumbermulyo dan juga biaya untuk partisipasi dalam pelatihan, seminar, dan even 

internasional yang diselenggarakan oleh Saemaul Globalization Foundation  seperti biaya 

transportasi atau round-trip airfare, akomodasi serta partisipasi dalam sesi pelatihan dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sebagainya akan menjadi tanggung jawab dari pihak badan pemberdayaan perempuan dan 

masyarakat.  

 Sementara itu dalam pengaturan pelaksanaan untuk tanggung jawab dari pihak Saemaul 

Globalization Foundation sendiri meliputi fasilitasi dalam peningkatan kapasitas desa 

melalui pembuatan kajian untuk pengembangan ekonomi desa dan rencana pembangunan 

jangka menengah desa (rpjm-des). Lebih lanjut lagi yaitu tanggung jawab untuk dukungan 

teknis dalam peningkatan kesadaran untuk perbaikan kualitas hidup dan peningkatan 

pendapatan di desa-desa percontohan. Untuk poin tanggung jawab terakhir dari Saemaul 

Globalization Foundation adalah dalam bentuk dukungan aktif berupa penerbitan surat 

rekomendai untuk penerbitan visa bagi fasilitator dari Saemaul Globalization Foundation. 

Kerjasama dua pihak tersebut juga dalam jangka waktu 5 tahun sesuai dengan lama waktu 

pengerjaan proyek desa percontohan tersebut yaitu sejak ditandatanganinya pengaturan 

pelaksanaan pada tahun 2016 sampai dengan 2020.  

 Melihat pemberdayaan yang masiv terjadi pada program tersebut tentu bisa 

memberikan celah untuk ketergantungan. Jika melihat pada fakta dilapangan tersebut, 

pemberdayaan yang terjadi hanya seperti pemberdaya dan yang diberdayakan. Dengan kata 

lain masyarakat desa percontohan hanya sebagai objek dari suatu penerapan program. Tentu 

saja program tersebut belum sepenuhnya bisa diserap oleh masyarakat. Kecenderungan 

tersebut bisa terjadi karena pihak luar yang menjadi pemberdaya membawa nilai-nilai baru 

walaupun hampir sama dengan yang sudah ada di masyarakat. 

 Seringkali program pembangunan tersebut hanya akan menghancurkan masyarakat itu 

sendiri.12 Pendampingan dari proses pembangunan itu sendiri bisa dikatakan masyarakat 

akan tergantung dengan adanya modal usaha. Modal tersebut dijadikan untuk pengoperasian 

                                                 
12 Ademos Indonesia. 2016. Pemberdayaan Masyarakat di Persimpangan Jalan (Kritik dan Tanggapan). 

http://ademosindonesia.or.id/pemberdayaan-masyarakat-di-persimpangan-jalan-kritik-dan-tanggapan/ diakses pada 1 Juli 

2019 
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unit usaha yang ada. Jika saja modal tersebut tidak kembali dalam bentuk keuntungan maka 

masyarakatlah yang dirugikan dengan tidak bisa mandiri. Dorongan yang diberikan dalam 

program kerjasama tersebut hanya akan menjadikan masyarakat menjadi boneka yang 

bergerak sesuai arahan dan dalam jangka waktu perjanjian program.  

 Selain itu juga pemberdayaan yang ada di desa percontohan sudah seharunya dapat 

melindungi. Melindungi tersebut dalam artian pada prosesnya harus mencegah yang lemah 

menjadi lebih lemah karena tekanan menghadapi yang kuat.13 Pada proses melindungi 

dalam rangka pemberdayaan tersebut seharusnya bisa mencegah adanya persaingan yang 

tidak seimbang, dimana jalur distribusi dari unit usaha itu seharus jelas. Jelas dalam artian 

masyarakat desa percontohan bisa dengan dengan mandiri memasarkan produk-produk 

usahanya. Jika dalam proses melindungi dalam masa pemberdayaan tersebut mengalami 

kegagalan, maka yang akan terjadi hanyalah suatu ekplotasi dari pemilik modal kepada 

masyarakat yang belum mandiri tersebut. Perlindungan yang harus didapatkan tersebut juga 

karena dalam proses pemberdayaan harus mengedepankan faktor potensi asli desa yang bisa 

dikembangkan serta memperkuatnya agar bisa berkembang. Melindungi serta memperkuat 

tersebut harus termasuk dalam agenda pemberdayaan karena setelah program selesai maka 

masyarakat tidak lagi menerima pendampingan.  

5.2.2. Penerapan 

 Pada poin penerapan kerjasama pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

dengan pemerintah provinsi Gyeongsangbuk-do dalam praktik saemaul undong ini sendiri 

bisa dilihat atau menilik pada tahun 2008. Pada tahun tersebut Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta berkunjung ke provinsi Gyeongsangbuk-do untuk menandatangi Letter of Intent 

on Friendly Cooperation. Pada kesempatan tersebut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

                                                 
13 Ginandjar Kartasasmita. 1998. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Membangun Perekonomian Berlandaskan 

Pancasila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menandatangani surat pernyataan kehendak kerjasama saemaul undong dengan Gubernur 

Gyeongsangbuk-do.  

 Pada surat pernyataan tersebut disepakati bahwa kedua aktor pemerintah tersebut 

bersepakat untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara keduanya melalui gerakan desa 

baru (saemaul undong). Program gerakan desa baru tersebut akan dilaksanakan dengan 

membangun desa percontohan saemaul undong di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal 

ini kedua aktor sub-negara tersebut juga bersepakat untuk penguatan kapasitas, pelatihan, 

saling kunjung dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan pedesaaan.  

 Dari surat pernyataan kehendak pada tahun 2008 tersebut kemudian berlanjut pada 

proses penegasan kembali MoU pada tahun 2015 yang kemudian pada tahun 2016 diatur 

kembali tentang pelaksanaannya. Untuk desa ponjong sendiri penerapan yang telah 

dilakukan salah satunya bisa dilihat dengan adanya pembangunan gedung serba guna di desa 

tersebut.14 pembangunan gedung serba guna tersebut merupakan titik awal untuk menunjang 

kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga terdapat banyak sekali pelatihan dan 

pertemuan yang telah dilakukan kepada masyarakat desa ponjong. 

 Jika diurutkan dari tahun ke tahun tentang penerapan yang telah dilakukan, dimulai dari 

2015 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

1. Tahun 2015 – 2016 

Program penerapan desa percontohan ini dimulai pada desember 2015 dimana pada 

kesempatan tersebut dimulai dengan pelatihan perencanaan pembangunan desa 

partisipatif.15 Pelatihan tersebut menekankan program yang akan dikerjakan di desa 

terpilih tersebut pada dasarnya mempunyai prinsip sama dengan yang dimiliki oleh 

                                                 
14 Ibid,. Hlm. 28 
15 Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia. 2016. Buku Tahunan 2015/2016. Yogyakarta: Yayasan Globalisasi Saemaul 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bangsa Indonesia yakni gotong royong. Dalam prinsip tersebut juga ditekankan 

untuk  dapat mengelola potensi-potensi yang ada di bawah naungan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) karena dirasa sangat penting sebagai usaha kolektif 

bersama. 

Pada bulan Februari 2016 di desa Ponjong diadakan pelatihan dan penguatan 

kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Wanita Tani 

dengan tema penguatan kapasitas. Pada kesempatan pelatihan yang dihadiri oleh 40 

orang peserta kelompok tani dan relawan dari SGF, peserta diberikan pelatihan 

untuk membuat perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek yang 

diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara 

mandiri. Selain itu juga pelatihan juga diadakan terhadap Kelompok PKK di desa 

Ponjong. Hampir sama dengan Gapoktan dan KWT, kelompok PKK di Desa 

Ponjong mendapatkan pengarahan dan penyusunan perencanaan prioritas 

didasarkan pada kemendesakan, dampak bagi banyak orang serta antisipasi pada 

hal-hal yang sering terjadi dan bersifat parah. 

Pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2016 sebanyak 40 petani dari desa 

Ponjong mendapatkan pelatihan pengolahan limbah pertanian.16 Pada pelatihan itu 

juga para petani mendapatkan pelatihan untuk praktik pembuatan pakan dari limbah 

pertanian seperti jerami, kulit kacang yang bisa juga digunakan untuk cadangan 

pakan di musim kemarau. Selanjutnya terdapat juga penyampaian materi tentang 

pembuatan pupuk kompos, pupuk organik cair, pupuk hijau, pestisida nabati dan 

pembuatan mikroorganisme lokal. Disamping itu juga para petani yang mengikuti 

pelatihan mendapatkan starter yang bisa dipraktekkan dirumah. 

                                                 
16 Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia. 2016. "Laporan Berkala." Kegiatan Program Desa Percontohan Saemaul, Mei - 

September 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pada bulan Oktober 2016 guna meningkatkan kemampuan di bidang pertanian, 

diselenggarakan acara bertema Sekolah Lapangan 3. Acara tersebut melibatkan 

Gapoktan dan Kelompok Wanita Tani desa Ponjong. Acara tersebut diisi dengan 

diskusi mengenai pentingnya pupuk organik dan pelestarian bibit lokal. Setelah 

acara diskusi tersebut dilajutkan dengan praktik lapangan untuk menganalisa 

perkembangan padi yang telah ditanam. Dalam pengamatan tersebut peserta 

mempelajari perbandingan jenis bulir padi dan juga mengenalai jenis hama serta 

penyakit yang menyerang padi mereka. 

2. Tahun 2017 

Pada tahun 2017 ini tepatnya di bulan Maret tim dari Saemaul Globalization 

Foundation berkunjung ke desa Ponjong.17 Dalam kunjungan tersebut dimanfaatkan 

oleh perwakilan pemerintah desa dan BUMDes untuk membahas program di desa 

Ponjong. Program usaha yang diusulkan pada kunjungan tersebut ialah usaha 

peternakan sapi komunal sebagai tambahan unit usaha baru bagi BUMDes Ponjong. 

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut maka tim Yayasan Globalisasi 

Saemaul Indonesia mengadakan pelatihan di Balai Desa Ponjong yang 

menghadirkan pakar peternakan dari Korea Selatan. Dalam pelatihan tersebut 

dipaparkan hasil pengamatan lapangan bahwa warga desa memelihara sapi hanya 

sebagai tabungan, bukan sebagai usaha sehingga akan lebih baik jika warga desa 

melakukan penggemukan terencana dan memanfaatkan hasil samping pertanian 

sebagai pakan secara maksimal. 

Pada bulan Mei 2017 menyusul hasil kesepakatan pembangunan gedung, maka 

akhirnya didirikanlah Gedung Serbaguna di desa Ponjong. Gedung yang telah 

berhasil dilakukan peletakan batu pertama tersebut kedepannya akan digunakan 

                                                 
17 Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia. 2017. "Laporan Berkala." Kegiatan Program Desa Percontohan Saemaul, 

Januari - Maret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sebagi gedung yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas penunjang berbagai 

kegiatan di desa Ponjong. Pada bulan Mei juga dibarengi dengan perbaikan fasilitas 

pendidikan Dasar Usia Dini di Desa Ponjong. Perbaikan tersebut dibantu oleh tim 

relawan dari Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia.  

Seiring dengan adanya perbaikan pada fasilitas pendidikan tersebut, pada bulan Juli 

2017 relawan mahasiswa dari gabungan universitas di Gyeongsangbuk-do 

melakukan kegiatan sukarela selama satu minggu di desa Ponjong. Dalam kegiatan 

sukarela tersebut diisi dengan bertukar ilmu dan pengetahuan dengan siswa-siswa 

yang juga diajari kesenian serta ilmu beladiri. 

Pada bulan September 2017 di Balai Desa Ponjong terlaksana kegiatan pelatihan 

teknik peternakan sapi. Dalam kegiatan tersebut mendatangkan pakar bidang 

peternakan dari Korea Selatan. Dalam pelatihan tersebut juga membahas tentang 

segala jenis penyakit yang sering menyerang sapi, cara pencegahan hingga 

perawatannya. 

Pada bulan September juga menyusul rangkaian pelatihan teknik peternakan sapi 

maka diremiskan kandang sapi komunal di desa Ponjong. Kandang sapi komunal 

tersebut rencananya bisa menampung 50 ekor sapi yang akan dikelola langsung oleh 

BUMDes dan bekerjsama dengan pengelola sapi dari warga setempat.  

Sebagai tindak lanjut dari peresmian kadang sapi komunal tersebut, pada bulan 

Desember 2017 tim desa percontohan saemaul membeli bibit sapi untuk dipelihara. 

 

3. Tahun 2018 

Pada awal tahun 2018 tepatnya di bulan Februari, perwakilan dari BUMDes, 

Gapoktan, PKK, Karang Taruna dan perangkat desa lainnya dari desa Ponjong 

mendapatkan pelatihan dengan tema memajukan desa pertanian dengan gerakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



saemaul.18 Pelatihan tersebut menghadirkan dua narasumber praktisi 

permberdayaan desa dari Korea Selatan. Materi yang dipaparkan oleh narasumber 

tersebut adalah tentang pengelolaan desa wisata dan air bersih. 

Selanjutnya pada bulan yang sama ini di desa Ponjong juga terdapat pembangunan 

Greenhouse yang sudah direncakan dari tahun 2017 dan selesai pada bulan Februari 

2018. Pembangunan Greenhouse ini dilakukan secara gotong royong yang mana 

nantinya akan digunakan sebagai demplot bibit sayuran dan akan dikelola oleh 

petani-petani muda desa Ponjong.  

Sejak awal tahun 2018 pula, kegiatan dalam peternakan sapi komunal bertambah 

yakni penimbangan berat sapi. Kegiatan penimbangan berat sapi ini dilakukan 

untuk mengetahi perkembangan sapi-sapi yang ada di kandang sapi komunal 

sehingga penggaduh yang terlibat dalam usaha perternakan sapi ini bisa 

menyesuaikan pemberian pakan.penimbangan sapi ini biasanya diadakan setiap 

akhir bulan dengan cara bergotong royong karena memerlukan tenaga lebih untuk 

membawa sapi tersebut. 

Sampai dengan akhir tahun 2018 kegiatan usaha peternakan sapi komunal yang 

berada di desa ponjong mengalami beberapa kendala yang mengharuskan tim dari 

puskeswan untuk turun mengunjungi kandang komunal. Kendala yang terjadi 

diantaranya ada beberapa sapi yang mengalami permasalahan reproduksi. Dengan 

adanya kendala tersebut menuntut tim dari Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia 

untuk membuat pertemuan dengan pihak terkait guna membahas solusi 

permasalahannya. 

 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Begitu banyak usaha dan program yang dijalankan dalam implentasi praktik saemaul 

undong di desa percontohan tersebut. Akan tetapi ada bererapa poin yang sudah seharunya 

digaris bawahi oleh beberapa aktor yang ikut terlibat dalam implementasi tersebut. 

Implementasi yang mengedepankan potensi suatu wilayah tersebut seharunya sudah diterapkan 

pemerintah sejak lama. Aldri Watson Gainau dalam Jurnal Ilmu Sosial Critical Review Dan 

Analisis Teori Pembangunan : Suatu Pemikiran Penelitian Tindakan Partisipatori Anisur 

Rahman yanng mengurip dari John Pilger pada tahun 2011 mengatakan bahwa Indonesia 

sendiri merupakan negara yang kaya akan segalanya mulai dari gunung emas dan 

tembaga,minyak bumi, kayu dan kterampilan serta tenaga kerja yang tersedia sehingga sudah 

sepatutnya tidak menjadi negara miskin.19 Maka dengan demikian program pemberdayaan 

seharunya tidak menunggu bantuan dari faktor eksternal untuk mendorong penerapannya. 

Melihat pendorongan pemberdayaan yang didodorong oleh aktor maka akan menjadikan 

beberapa bias yang terjasdi. Bias yang bisa terjadi antara lain kecenderungan berpikir bahwa 

dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, dimensi material 

lebih penting dari dimensi sosialnya.20 Dengan demikian pemikiran masasyarakat yang 

diberdayakan menjadi desa percontohan hanya akan menjadi berorientasi pada keuntungan 

ekonomi. Dengan jalan berpikir demikian maka akan menghacurkan kearifan lokal masyarakat 

desa percontohan tersebut. Untuk selanjutnya bias yang bisa terjadi karena program yang 

dijalankan berasal dari para ahli dan tidak melihat kapasitas masyarakat maka keberlangsungan 

suatu program tidak bisa terjamin atau lestari.  

 Untuk menghindari adanya bias dari pemberdayaan masyarakat yang terjadi, Ginandjar 

Kartasasmita dalam Jurnal Studi Pembangunan yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat 

Dalam Rangka Membangun Perekonomian Berlandaskan Pancasila mengemukakan pendapat 

                                                 
19 Aldrin Watson Gainau. 2017. Critial Review Dan Analisi Teori Pembangunan:Suatu Pemikiran Penelitian Tindakan 

Partisipatori Anisur Rahman. 
20 Ginandjar Kartasasmita. 1998. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Membangun Perekonomian Berlandaskan 

Pancasila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bahwa pemberdayaan sudah seharusnya berlandaskan pada Pancasila.21 Berlandaskan pada 

Pancasila tersebut dimaksudkan pemberdayaan masyarakat yang terjadi sudah seharusnya 

beriringan dengan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini adalah 

dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan menjadi objek 

pembangunan. Dengan demikian keberlanjutan dari proses kemajuan dari hasil pemberdayaan 

akan berjalan secara berkelanjutan.  

 Dengan adanya pemberdayaan yang berlandaskan Pancasila maka hasil yang 

didapatkan nantinya bukan hanya peningkatan dari segi ekonomi melainkan juga harkat, 

martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Demikian pula pemberdayaan masyarakat tidak 

hanya menghasilkan emansipasi ekonomi dan politik masyarakat bawah tetapi juga menjadi 

wahana transformasi budaya. 

5.3 Reciprocity; Mutual and Benefit 
 Pada variabel yang ketiga ini dimana pada awal penulisan terdapat dua indikator yang 

akan digunakan, pada saat penulis melakukan kegiatan penelitian lapangan menemukan data 

yang berkebalikan. Dari dua indikator yang digunakan yaitu jangka penjang dan jangka 

pendek, penulis hanya menggunakan satu indikator yaitu jangka pendek. Hal tersebut karena 

penemuan lapangan penulis yang dirasa sudah sesuai. Berikut penjelasannya; 

5.3.1 Jangka Pendek 

  Pada indikator jangka pendek disini dipilih oleh penulis karena adanya 

penemuan penelitian yang tidak sesuai dengan proses awal penulisan skripsi ini. Dalam 

program pembangunan desa percontohan yang berbasis saemaul undong pada poin ini 

penulis melihat bahwa program kerja yang dibuat hanya dalam waktu 5 tahun. Setelah 

perjanjian program kerja tersebut selesai maka unit usaha yang telah dilaksanakan 

                                                 
21 Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tersebut pengelolaannya diserahkan pada Badan Usaha Milik Desa. Dengan demikian 

dalam hal kelanjutan seperti belum ada kejelasan kedepannya. 

  Selain itu juga pada indikator ini, seharusnya dari kedua belah pihak yang 

terlibat dalam program kerjasama ini mendapatkan timbal balik yang terlihat. 

Sedangkan pada saat penulis melakukan penelitian, timbal balik tersebut lebih condong 

kepada masyrakat desa Ponjong. Masyarakat desa Ponjong mendapatkan banyak sekali 

manfaat dari hasil kerjasama ini berkaitan dengan capacity building maupun 

institutional development. 

  Program kerja yang menguntungkan tersebut diantaranya adalah banyak sekali 

pelatihan yang diadakan oleh tim Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia maupun dari 

dinas terkait yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelatihan-pelatihan tersebut 

juga diharapkan menjadikan masyarakat desa Ponjong bisa mandiri dalam pengelolaan 

unit usaha peternakan sapi dan juga pertanian. Selain itu juga dari dinas terkait aktif 

melakukan rapat jaringan provinsi untung melihat perkembangan program desa 

percontohan tersebut.  

  Temuan lainnya penulis saat sedang melakukan wawancara dengan narasumber 

dari Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia, penulis mendapati pada hubungan timbal 

balik ini untuk pihak dari Korea Selatan hanya sebagai kegiatan promosi agar gerakan 

saemaul undong bisa dikenal masyarakat luas. Selain itu juga dari pihak Korea Selatan 

sendiri hanya sebagai penggugur ODA. Dalam kasus Korea Selatan sebagai negara 

maju  yang berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada negara berkembang, 

gerakan saemaul undong dijadikan model ODA dari Korea Selatan. Sehingga Korea 

Selatan menggugurkan kewajiban ODA dengan cara mempromosikan gerakan saemaul 

undong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 2. Capaian Dan Rencana Perbaikan 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia. 2019. Menyemai Asa Menuai Sejahtera Bersama Saemaul 

Undong 

 

  Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa manfaat yang banyak dirasakan adalah 

oleh masyarakat desa percontohan. Pada tabel tersebut dikelompokkan menjadi satu 

yang didalamnya ada permaslahan dan perbaikan dari unit usaha yang dijalankan. 

Sebagai contoh pada kegiatan peternakan kandang sapi komunal terdapat permaslahan 

pakan ternak  atau nutrinya kurang maka rencana perbaikan yang dilakukan yaitu 

pengadaan konsentrat yang dilakukan oleh BUMDes, penggaduh, Gapoktan, Perangkat 

Desa yang bresinergi dengan YGSI langusng merespon masalah tersebut. Kemudian 

permaslahan SDM rendah yang berkaitan juga dengan ekonomi yang rendah kemudian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



direspon dengan adanya pelatihan manajemen pengelolaan usaha dan budidaya setiap 

3 bulan serta peminjaman usaha. Kemudian dengan adanya masalah pengelolaan 

kotoran sapi yang kemudian permasalahan pendampingan, direspon dengan adanya 

pembangunan prasarana pengomposan dan adanya pendamping yang diberikan agar 

program berjalan baik dan terkontrol. Kemdian untuk masalah pasar hasil dan pengelola 

unit usaha yang belum ada, sinergi dari aktor yang terlibat begitu cepat. Respon 

perbaikan yang yang dilakukan adalah dengan survey pasar dan pembuatan pola 

penjualan serta perekrutan pengelola unit usaha. 

 

Tabel 3. Capaian Dan Rencana Perbaikan 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia. 2019. Menyemai Asa Menuai Sejahtera Bersama Saemaul 

Undong 

 

  Dalam kegiatan pembangunan gedung serbaguna seperti pada tabel diatas 

terdapat banyak sekali permasalahan. Dari berbagai permaslahan tersebut antaranya 

yaitu dokumen SOP dan serah terima yang belum ada, dimana dalam tahap 

perbaikannya yaitu penyusunan draft SOP dan serah terima gedung seebaguna yang 

melibatkan PEMDES, BUMDes, YGSI, penggaduh serta SKPD. Selanjutnya masalah 

pengelola unit usaha yang belum ada serta partisipasi dari masyarakat yang belum 

maksimal dilakukan tahap perbaikan dengan perekrutan pengelola unit usaha dan 

pendorongan partisipasi pada masyarakat. Selanjutnya permasalahan tentang akses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



jalan yang belum memadai diadakan perbaikan dengan setting lay out dan pembuatan 

jalan dengan melibatkan berbagai partisipasi aktif dari aktor terkait. 

 

Tabel 4. Capaian Dan Rencana Perbaikan 

 

 

 

 

 

 

  

  Sumber: Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia. 2019. Menyemai Asa Menuai Sejahtera  

  Bersama Saemaul Undong 

  Dalam kegiatan atau aktivis pemberdayaan pertanian, permasalahan yang 

terjadi dikarenakan perserta pelatihan yang tidak mempunyai kreativitas serta rencana 

yang tidak lanjut. Maka dari itu diadakan tahap perbaikan dengan pemilihan atau seleksi 

peserta pelatihan serta pembuatan Rencana Tindak Lanjut. Dengan demikian setiap 

rencana yang dijalankan akan mendapatkan monitoring. Selanjutnya adalah dalam 

pembuatan green house belum ada SOP. Dalam menjalankan green house maka dibuat 

SOP green house dengan melakukan pendekatan ke pemilok lahan serta pola kerjasama 

yang akan dilakukan. 

Tabel 5. Capaian Dan Rencana Perbaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sumber: Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia. 2019. Menyemai Asa Menuai Sejahtera  

  Bersama Saemaul Undong 

  Pada kegiatan pemberdayaan PKK diatas, terdapat beberapa poin permasalahan. 

Faktor permasalahan yang terjadi pada kegiatan pemberdayaan PKK hampir dengan 

kegiatan pertanian yaitu masyarakat yang kurang partisipatif. Dengan permasalahan 

begitu tahap perbaikan yang dilakukan adalah dengan pemilihan atau seleksi peserta 

pelatihan, pembuatan Rencana Tindak Lanjut serta demplot tiap pedukuhan. Dengan 

tahap perbaikan tersebut diharapkan partisipasi dalam kegiatan PKK bisa berjalan lebih 

baik dan kelompok PKK bisa menyerap berbagain pelatihan yang diberikan.  

  Seperti yang terlihat pada tabel diatas, uraian tersebut merupakan hasil dari 

berbagai pelatihan dan pertemuan yang telah dilakukan. Dalam tabel tersebut 

merupakan hasil kerja dari tim yang terlibat untuk melihat potensi dan rencana 

pembangunan yang dilakukan. Berbagai rencana yang telah dituliskan diatas bisa 

menjadi penunjang pemberdayaan masyarakat untuk menjadi desa percontohan yang 

lebih baik. Pada program ini sangat dibutuhkan peran dari berbagai lapisan masyarakat 

seperti BUMDES, pemerintah desa, Gapoktan dan juga PKK serta pihak lain yang 

terkait karena pemberdayaan masyarakat dan juga alih teknologi yang dilakukan 

membutuhkan partisipasi aktif.  

  Selain dari dari tabel perencanaan perbaikan, masyarakat desa Pongjong juga 

mendapatkan manfaat lain dari adanya pendampingan desa dari ahli terkait. Sebagai 

contoh ialah dengan adanya perbaikan manajemen kandang. Pada saat perbaikan 

tersebut pendampingan desa bertugas untuk melakukan survey mengenai sistem 

pengelolaan, kualitas pakan, peluang penjualan. Dengan tujuan dari survey tersebut 

adalah untuk memastikan usaha serta pemasaran tersebut tidak terputus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Dengan adanya hubungan timbal balik yang hanya jangka waktu pendek ini ada 

beberapa pekerjaan rumah yang seharusnya terpikirkan diawal. Adanya capacity 

building yang dilakukan dalam kegiatan seminar dan pelatihan hanya terkesan seperti 

pemaksaan. Pemaksaan tersebut bisa terlihat karena akhir program pembangunan desa 

percontohan ini akan dilimpahkan kepada BUMDes. Sementara itu BUMDes Ponjong 

sendiri sudah mempunyai pekerjaan sendiri yaitu mengelola waterbyur sebagai sarana 

pariwisata desa Ponjong. Dengan demikian hanya akan menambah beban kerja 

monitoring dari jajaran BUMDes.   

  Pada akhirnya degan terhambatnya atau bertambahnya beban kerja pada 

BUMDes akan menimbulkan terhambatnya jalur distribusi atau pemasaran dari unit 

usaha yang sudah berjalan. Selain itu juga kekurangan dari program desa percontohan 

ini adalah pada akhir porgram belum adanya proses melindungi jalur pemasaran 

produk-produk usaha sapi komunal. Sehingga nantinya masyarakat sendiri akan 

kesusahan dengan tidak adanya pendampingan yang dilakukan. Selain itu juga dalam 

melakukan wawancara penelitian lapangan, peneliti menemukan bahwa unit usaha yang 

dijalankan mendapatkan kesulitan. Kesulitan tersebut karena untuk awal penerapan 

progam sapi komunal diserahkan pada penggaduh. Dengan adanya fakta baru 

dilapangan tersebut, capacity building yang dijalankan tidak sepenuhnya berhasil. 

Penggaduh sapi tersebut belum bisa mencapai target pembibitan yang diberikan.  

  Dengan adanya kendala tersebut maka program kerja yang lain juga terhambat. 

Seperti yang kita tahu diawal bisnis yang akan dikembangkan adalah dengan 

pemanfaatan peternakan dan pertanian. Sampai pada saat ini dalam bidang pertanian 

belum berjalan sesuai program awal. Program yang dijalankan masih berfokus pada 

peternakan. Contoh saja dalam agenda tersebut akan dibuat desa organik dengan 

membuat rumah kompos. Rumah kompos sampai pada saat ini baru sampai tahap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pembicaraan pada saat pelatihan. Bisa kita lihat dengan begitu program desa 

percontohan dalam 5 tahun dirasa sangat kurang sekali. Kekurangan disini disebabkan 

karena masyarakat tidak bisa menerima capacity building dengan baik. Hal tersebut 

memperlihatkan bahwa masyarakat desa percontohan hanya sebagai objek 

pemberdayaan bukan sebagai pelaku.  

  Proses implementasi kerjasama yang terjadi diatas bisa dilihat dengan 

menggunakan beberapa prinsip dari konsep yang digunakan penulis yaitu decentalized 

international cooperation. Dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa kerjasama 

implementasi program mengguakan sistem bottom-up dan bukan top-down. Selain itu 

juga keterlibatan dari semua aktor yang mencul harusnya juga menimbukan adanya 

nilai pertukaran budaya. Pada kenyataaannya, proses impelmentasi memang 

menggunakan sistem bottom-up akan tetapi praktek yang dijalankan adalah potensi 

yang ada dimasyarakat tersebut dirancang oleh para ahli. Dengan kata lain masyarakat 

hanya menerima secara jadi program yang telah dibuat tersebut. Selanjutnya dengan 

melihat harus adanya nilai pertukaran budaya yang terjadi, pada prakteknya ialah 

pertukaran budaya hanya dilakukan oleh relawan mahasiswa dari kumpulan Universitas 

Korea Selatan. Masyarakat desa percontohan tidak memberikan feedback lain dengan 

mengadakan juga suatu acara guna memperlihatkan kearifan lokal yang mereka punya.  

  Dalam melihat proses implementasi kerjasama ini bisa kita lihat menggunakan 

beberapa prinsip dari konsep decentralized international cooperation yaitu; Pertama, 

active involvement of all various group of stakeholders. Pada poin ini dituntut adanya 

keterlibatan serta tanggung jawab dari semua aktor yang terlibat. Dalam poin ini 

beberapa aktor yang terlibat seperti dari dinas terkait serta YGSI sebenarnya sudah baik 

dalam menjalankan perannya. Akan tetapi peran tersebut leih dominan kepada tim 

YGSI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Kedua, seeking consultation and complementarities between stakeholders. Pada 

prinsip kedua ini mengharuskan adanya aktor baru yang muncul selain aktor sub-negara 

agar kerjasama bisa berjalan baik. Pada prakteknya memang banyak sekali aktor baru 

yang bermunculan seperti BUMDes, kelompok PKK, Gapoktan serta Kelompok 

Wanita Tani. Namun dalam kemunculan aktor baru tersebut hanya seperti pemaksaan 

dari pemberi program. Aktor tersebut hanya sebagai jembatan untuk melancarkan 

program. Kemunculannya aktor tersebut juga merupakan karena hasil dari berbagi 

pelatihan yang dilakukan, bukan karena kesadaran dari masyarakat.  

  Ketiga, decentralizing management. Dalam prinsip ketiga ini manajemen 

desentralisasi yang dibuat harus sampai kepada masyarakat serta peran pemerintah 

bukan hanya sebagai fasilitator program tetapi ikut juga berperan aktif. Pada prakteknya 

memang program tersebut bisa diterima dan dijalankan oleh masyarakat desa 

percontohan. Namun sekali lagi peran aktif tersebut sangat timpang karena tim YGSI 

yang lebih banyak berperan. Sementara untuk pemerintah hanya berupaya untuk 

menyediakan tenaga ahli di bidang terkait. Tenaga ahli di bidang terkait memang sangat 

diperlukan akan tetapi melihat dari intensitas kunjungannya sangat terbatas.  

  Keempat, introducing a process approach. Pada prinsip keempat ini melihat 

harus adanya keterlibatan langsung serta rasa kepemilikan terhadap program-program 

yang dijalankan. Pada proses berjalannya program yang dikerjakan memang terlihat 

masyarakat ikut langsung untuk mengerjakan, mengontrol dan mengevaluasi 

pekerjaanya melalui berbagai aktor berbasis lokal yang muncul seperti BUMDes, 

Gapoktan, KWT, PKK. Namun pada poin rasa kepemilikan program terlihat sangat 

kurang sekali. Bisa kita lihat kembali pada tabel capaian dan rencana perbaikan, 

kegiatan atau aktivitas masyarakat desa percontohan mengalami banyak kendala salah 

satunya karena monotonnya atau kurangnya partisipas peserta. Dengan begitu banyak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sekali tahap perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat. Mulai dari pemilihan peserta pelatihan, penggalian gagasan pelatihan serta 

pelatihan teknis sampai dengan pembuatan rencana tindak lanjut.  

  Kelima, giving priority to capacity building and institutional development. Pada 

pinsip kelima atau terkahir ini melihat harus adanya peningkatan potensi dan kontrol 

inisiatif dari masyarakat. Dengan begitu masyarakat desa melalui pemberdayaan 

mampu dan mandiri untuk mengorganisasikan serta berhubungan baik dengan entitas 

publik lainnya. Proses implementasi kerjasama tersebut sudah banyak melakukan upaya 

untuk meningkatkan kapasitas masyarakat seperti melalui pelatihan dan juga rapat kerja 

jaringan di jajaran provinsi. Pada prakteknya pun masih terlihat adanya permasalah 

karena kecakapan penggaduh yang mengelola unit usaha kandang sapi komunal masih 

kurang. Kekurangan kecakapan tersebut mengakibatkan adanya keterlambatan dalam 

mencapai hitungan tujuan atau hasil dari produk pembibitan sapinya.  Walaupun pada 

praktek pengelolaan tersebut kesiapan dari BUMDes untuk melakukan pendampingan 

sudah sangat baik namun perlu digaris bawahi bahwa BUMDes tersebut sudah ada 

sebelum program ini dijalankan. Poin selanjutnya yang harus digaris bawahi yaitu 

berkaitan dengan instituional development. Dalam poin institutional development 

tersebut tidak bisa berjalan baik. Dalam berbagai kegiatan seperti pelatihan dan unit 

usaha kandang sapi komunal pada khususnya pengelolaan hanya ditangani dan 

diserahkan kepada BUMDes. Seperti yang kita BUMDes disini seharusnya hanya 

sebagai pendampingan awal ketika program desa percontohan tersebut diterapkan. 

Untuk selanjutnya seharusnya muncul lembaga lain selain BUMDes yang fokusnya 

untuk untuk mengkontrol dan mengelola kegiatan unit usaha tersebut. Implikasinya 

adalah kemampuan untuk berhubungan dengan entitas lainnya tidak bisa mandiri 

sepenuhnya. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel capaian dan rencana perbaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



terdapat masalah pasar hasil. Dari permaslahan tersebut bisa kita simpulkan bahwa jalur 

distribusi atau pemasaran belum bisa dilakukan oleh masyarakat desa percontohan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 
 Kerjasama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah 

Provinsi Gyeongsangbuk-do dalam praktik saemaul undong di desa Ponjong pada tahun 2015 

sampai dengan 2019 sudah terjadi sampai dengan tahap implementasi kepada masyarakat 

terkait. Proses implementasi kerjasama dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

dengan Pemerintah Provinsi Gyeongsangbuk-do diawali dengan Reaffirmation of the 

Memorandum of Undestasnding atau penegasan kembali kerjasama saling pengertian pada 31 

Agustus 2015. Kemudian setelah itu muncul aktor yaitu PSTS UGM dan Saemaul 

Globalization Foundation yang melakukan riset peluang kerjasama yang akan diterapkan. Dari 

riset peluang kerjasama tersebut kemudian keluar agenda tentang pengembangan desa yang 

pernah dilakukan pada tahun 2008 sampai 2011. 

 Pada momen penegasan kembali kerjasama saling pengertian dan riset tentang peluang 

kerjasama pengembangan desa tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan adanya nota 

kesepahaman pengaturan pelaksanaan antara Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Masyarakat dengan Saemaul Global Foundation dalam rangka kerjasama proyek Saemaul 

Globalization pada tangga 22 Januari 2016. Dalam pengaturan pelaksanaan tersebut juga 

memuat tentang tanggung jawab serta ruang lingkup penerapannya. Pada perjalan proses 

implementasi tersebut akhirnya Saemaul Globalization Foundation membentuk lembaga baru 

yaitu Yayasan Globalisa Saemaul Indonesia agar lebih bisa fokus untuk berkolaborasi dengan 

BPPM serta jajaran terkait untuk proyek pengembangan desa.  

 Dengan adanya sinergi dari tim pelaksana poyek pengembangan desa tersebut harus 

mendorong partisipasi masyarakat lokal bisa terlihat secara pengembangan potensi asli yang 

dimiliki desa percontohan  menjadi suatu konsep bisnis cycling di desa Ponjong. Konsep bisnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cycling tersebut merupakan integrasi dari tiga sektor yaitu pertanian, limbah ternak dan 

peternakan. Dengan konsep bisnis itu juga akhirnya terwujudlah kegiatan atau aktivitas unit 

usaha kandang sapi komunal dan green house (rumah kompos) mengolah limbah ternak 

tersebut.    

 Adanya unit usaha kandang sapi komunal tersebut melibatkan juga peran dari aktor 

lokal seperti BUMDes untuk ikut mengelola. BUMDes tersebut menjadi pendamping serta 

pengelola bagi para penggaduh untuk bisa meningkatkan potensi pembibitan sapi. Selain itu 

juga terlibatnya Gapoktan, KWT dalam bidang pertanian memperlihatkan bahwa dalam bidang 

pertanian juga semakin mempunyai progres pengembangan. 

 Melihat berjalannya proses implementasi tersebut hubungan timbal balik yang terjadi 

masih sangat timpang. Ketimpangan tersebut dikarenakan hanya masyarakat desa percontohan 

yang mendapatkan manfaatnya. Manfaat dari pihak masyarakat desa percontohan sendiri 

seperti pembangunan infrastuktur gedung serbaguna dan kandang sapi komunal, transfer ilmu 

dan teknologi untuk pengelolaan unit usaha. Sementara itu untuk pihak dari fasilitator hanya 

menjalanakan tugas yang diberikan.  

 

6.2 Saran 

6.2.1 Saran Akademis/Teoritis 

1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat membahas masalah sister 

province atau sister city dalam perspektif kerjasama pemerintah lokal yang 

baik (good governance). 

2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan mampu melakukan penelitian 

kerjasama tersebut menggunakan pendekatan konsep yang lain yang 

menunjukkan detail peran dan aktivitas aktor sub-negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.2 Saran Praktis  

1. Melalui penelitian ini, diharapkan kepada jajaran Pemerintah Daerah Istimewa 

Yogyakarta mampu melakukan monitoring dan keberlajutan program yang 

telah dijalankan di Desa Ponjong. oleh karena itu jalur distribusi ataupun 

pemasaran dari unit usaha yang sudah terbentuk tidak mengalami kendala. 

2. Melalui penelitian ini, diharapkan Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia pada 

implementasi desa percontohan bisa mempercepat prosesnya dengan melukan 

lebih banyak pendampingan dengan lebih banyak ahli. Agenda perjanjian yang 

hanya dalam waktu 5 tahun akan serasa sangat cepat mengingat sampai saat ini 

masih belum terjadi singkronisasi secara mandiri dari konsep bisnis awal yaitu 

cycling. 
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