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A. Latar Belakang Masalah 

Korea Selatan adalah salah satu negara yang mengalami kehancuran 

ketika mereka mengalami perang saudara di tahun 1950-1953, sehingga saat 

itu Korea Selatan merupakan negara agraris termiskin di dunia, lebih miskin 

daripada Irak, Liberia, dan Zimbabwe (Schuman, 2010).Perang saudara hanya 

menyisakan desa-desa yang compang-camping, tanah telantar, serta 48 jutaan 

warga miskin dan kurang makan. Akibatnya perekonomian menjadi lumpuh, 

menimbulkan desa-desa miskin, hingga menyebabkan lahan pertanian di 

Korea Selatan sempit sehingga tidak akan cukup untuk memproduksi 

makanan untuk kebutuhan seluruh rakyat Korea Selatan (Darini, Park Chung-

Hee dan keajaiban Ekonomi Korea Selatan, 2015). 

Dari titik kehancuran pada tahun 1953, Korea Selatan berusaha keras 

untuk menata perekonomiannya. Transformasi kebangkitan ekonomi di Korea 

Selatan cukup spektakuler, hanya dalam waktu kurang dari 30 tahun, Korea 

Selatan menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru dunia (new 

emerging economic power) dari yang semula menjadi salah satu negara 



termiskin di dunia, menjadi negara dengan pendapatan per kapita mencapai 

USD 36,511 pada 2015 (Economic Watch Website, 2015).  

Keberhasilan Korea Selatan dalam pembangunannya tidak bisa lepas 

dari peranan Park Chung Hee. Ia merupakan presiden Korea Selatan tahun 

1961-1979 dan ia merupakan peletak dasar pembangunan ekonomi di Korea 

Selatan. Salah satu program andalan Park Chung Hee dalam membangun 

Korea Selatan adalah gerakan Saemaul Undong. Saemaul Undong merupakan 

sebuah konsep pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan desa-desa 

yang memiliki kapasitas dan potensi untuk dikembangkan. Tujuannya adalah 

membangkitkan kemerdekaan (independence), kemandirian (self-help), 

mewujudkan gerakan desa baru (new village movement), dan sifat gotong 

royong (mutual cooperation) dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat setempat. 

Konsep Saemaul Undong mulai dikenalkan pada tahun 1971 saat 

Korea Selatan memprioritaskan pembangunan yang menekankan 

industrialisasi berorientasi ekspor. Munculnya gerakan Saemaul Undong 

sebagai wujud pembangunan dari bawah dengan semangat kerjasama, 

disiplin, dan kerja keras membuat gerakan ini menjadi pengkritik 

pembangunan yang dilakukan oleh kaum modern yang mengutamakan 

pembangunan ekonomi kapitalis dan tunduk pada pasar. 



Gerakan Saemaul Undong hadir sebagai paradigma alternatif 

pembangunan bagi negara-negara berkembang di mana banyak negara 

berkembang yang menjadikan paradigma modernisasi sebagai acuan dalam 

pembangunan negaranya. Paradigma modernisasi memandang bahwa 

kemiskinan dan keterbelakangan disebabkan oleh ciri kultural dan struktural 

masyarakat negara berkembang itu sendiri. Inti dari paradigma ini adalah 

rasionalisasi yang mana ruang normatif yang rigid harus digeser ke ruang 

normatif yang elektif, dengan itu perubahan menjadi terlembagakan. 

Dalam prakteknya, ideologi pembangunan yang dianut adalah 

pertumbuhan, efisiensi, dan kompetisi dengan tujuan pembangunan yang lebih 

berfokus pada ekspansi produktifitas ekonomis. Dengan paradigma 

modernisasi, pemasukan modal asing, pengembangan teknologi modern, 

perbaikan dan pengembangan prasarana, serta pengembangan pondasi 

ekonomi ditempatkan sebagai sarana utama pembangunan. Jika angka 

pendapatan nasional bruto, cadangan devisa, dan penyerapan tenaga kera telah 

mengalami peningkatan maka  pembangunan itu akan dianggap sukses. 

Adapun aktor utama dalam pembangunan model ini adalah birokrat militer, 

lembaga pembangunan internasional, serta perusahaan multinasional 

(Sunarwan Asuhadi, 2016). 

Di balik kesuksesan paradigma modernisasi dalam membangun suatu 

negara berkembang, terdapat beberapa masalah salah satunya adalah 



keberlanjutan dari pembangunan itu sulit dipertahankan dalam jangka waktu 

yang lama. Fenomena ketergantungan semakin nyata, kemiskinan semakin 

persisten, dan degradasi lingkungan semakin nyata. Dengan tidak bertahan 

lamanya pembangunan model ini, untuk itulah gerakan Saemaul Undong 

muncul untuk mengatasi permasalahan ini dengan membawa paradigma 

alternatif pembangunan yang mengutamakan keberlanjutan, pembangunan 

dari desa, dan partisipasi masyarakat lokal dalam membangun daerahnya yang 

telah terbukti berhasil dijalankan di Korea Selatan. Salah satu bukti 

keberhasilan Korea Selatan dalam gerakan Saemaul Undong-nya adalah 

menempatkan Korea Selatan di urutan ke-15 dalam Human Development 

Index 2015 dengan pendapatan per kapita terbesar ke-10 di dunia (UNDP, 

2015). 

Keberhasilan Korea Selatan dalam program pembangunannya ini 

membuat Korea Selatan berani mencanangkan kepada dunia internasional 

bahwa gerakan ini adalah gerakan yang efektif jika dilakukan di negara 

berkembang. Dalam forum bertajuk “The International Symposium on 

Saemaul Undong” pada 2010, dikemukakan bahwa gerakan Saemaul Undong 

telah diadopsi oleh United Nations Ecocomic and Social Commission for Asia 

Pasific (UNESCAP) sebagai salah satu pola pembangunan desa di negara-

negara berkembang di Asia. Hingga saat ini sudah ada 30 negara yang 



mengimplementasikan model pembangunan ini, seperti Tiongkok, Pakistan, 

Mongolia, Vietnam, dan Indonesia. (Setiawati, 2017). 

Salah satu agenda symposium yang diikuti oleh 200 pemimpin 

Saemaul Undong di seluruh dunia adalah pemaparan hasil Saemaul Undong di 

Indonesia oleh Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Pusat Studi Korea 

Universitas Gajah Mada, Ratih Pratiwi Anwar, S.E., M.Si. (Marwati, 2010). 

Di sana Ratih memaparkan bahwa sejak tahun 2007 Indonesia sudah 

mengadopsi Saemaul Undong di Desa Kampung, Kecamatan Ngawen, 

Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di 

Ngawen, Korea Selatan memberi bantuan berupa hibah untuk membangun 

balai pertemuan desa (Gedung Saemaul), 15 ekor sapi, lima sumur bor, dan 

pembangunan jalan desa sepanjang 1000 meter. Hasilnya, masyarakat 

Ngawen bisa mendapatkan pendapatan alternatif bagi petani, ketersediaan air 

bersih tercukupi, dan meningkatkan kerja sama warga dalam membangun 

desa mereka (Agung, 2010). 

Saemaul Undong menjadi brand baru bagi citra pembangunan Korea 

Selatan yang terbukti telah meningkatkan perekonomiannya. Pada tanggal 22 

Desember 1977, Korea Selatan menggelar upacara peringatan Hari Ekspor 10 

Miliar Dolar Amerika di Stadion Olahraga Jangchung Seoul dalam rangka 

merayakan tingginya jumlah ekspor di bidang industri dan pertanian. Selain 

itu, peningkatan pendapatan ekonomi Korea Selata dalam waktu 30 tahun juga 



menandai kemajuan Korea Selatan hingga dunia menjulukinya sebagai 

Keajaiban di Sungai Han (KBS World Radio Website, 2015).  

A. Saemaul Undong sebagai Solusi atas Disparitas Ekonomi antara Pedesaan 

dan Perkotaan 

Saemaul Undong diciptakan untuk mengatasi permasalahan di sektor 

pertanian yang terkena imbas dari ajaibnya pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di 

dua rencana pembangunan lima tahun pertama (1962-1966 dan 1967-1971) yang 

menekankan pada pengembangan industri dan memperluas kapasitas ekspor Korea 

Selatan. Suksesnya implementasi dari dua rencana pembangunan lima tahun pertama 

tersebut menghasilkan 85 persen kenaikan angka produk nasional bruto atau 

pendapatan total ekonomi suatu negara dalam 10 tahun. Dua rencana pembangunan 

lima tahun pertama itu juga meningkatkan angka pendapatan per kapita masyarakat 

Korea Selatan dari 91 Dolar Amerika pada 1961 menjadi 316,8 Dolar Amerika pada 

tahun 1971. (Kim K. S., 1991). 

Namun, meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata membawa 

dampak kepada sektor pertanian di Korea Selatan. Rata-rata pertumbuhan per tahun 

selama rencana pembangunan lima tahun yang pertama tahun 1961-1966 adalah 7,8 

persen, sedangkan sektor pertanian hanya tumbuh 5,3 persen per tahun selama 

periode tersebut. Situasi semakin memburuk karena pada rencana pembangunan lima 

tahun yang kedua pada tahun 1967-1971 pertumbuhan per tahun di sektor pertanian 



hanya mencapai angka 2,5 persen yang rata-rata pertumbuhan per tahun saat itu di 

angka 10,5 persen. (Korean Overseas Information Center, 1983). 

Dengan sukses pesatnya sektor industri dalam dua rencana pembangunan lima 

tahun pertama, jarak antara pendapatan masyarakat di pedesaan dengan masyarakat di 

perkotaan semakin lebar. Dengan rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh petani di 

pedesaan hanya 71 persen dari pendapatan masyarakat perkotaan pada tahun 1962 

dan turun menjadi 61 persen pada tahun 1970. Terlebih kepada 67 persen petani yang 

hanya memiliki lahan kurang dari satu hektar lahan pada saat itu hanya mendapatkan 

penghasilan 50 persen dari penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat perkotaan. 

Buruknya kondisi ekonomi di pedesaan menjadi penyebab cepatnya migrasi 

masyarakat dari pedesaan ke perkotaan. Pada tahun 1950-an populasi penduduk yang 

berkera sebagai petani adalah 70 persen dari total penduduk. Namun, pada tahun 

1970, angka itu menurun menjadi 46 persen dari total penduduk yang menjadi petani 

di pedesaan. Hal ini membuat masalah dan tekanan untuk daerah perkotaan terutama 

masalah kependudukan dan masalah perkotaan lainnya. 

Kekurangan sumber daya manusia juga menjadi salah satu kendala bagi 

masyarakat pedesaan karena adanya sikap negatif di masyarakat dikarenakan 

pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang dan cepatnya perubahan populasi di 

pedesaan. Kualitas sumber daya manusia di pedesaan juga semakin memburuk karena 

sebagian besar orang tua dan wanita tetap tinggal di pedesaan yang membuat tidak 



adanya pemimpin yang potensial karena mereka yang bermigrasi ke perkotaan adalah 

masyarakat yang berusia produktif dan berpendidikan relatif baik. (Nahm, 

Introduction to Korean History and Culture, 1993). 

Sadar akan dampak yang ditimbulkan dari dua rencana pembangunan lima 

tahun pertama yang menyebabkan timpangnya perekonomian anatara pedesaan dan 

perkotaan, maka pemerintah Korea Selatan dalam hal ini adalah Menteri Dalam 

Negeri membentuk Divisi Rencana Komunitas Baru dan Dewan Konsultasi 

Komunitas Baru yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan. 

Untuk rencana pembangunan lima tahun yang ketiga, pemerintah Korea Selatan ingin 

sektor pertanian dikembangkan dengan cara berinvestasi dengan nilai sekitar 2 miliar 

dolar Amerika. 

Tak lama setelah itu, Dewan Konsultasi Komunitas Baru mendorong 

masyarakat pedesaan untuk menciptakan proyek individu, proyek pedesaan, dan 

proyek antar pedesaan dengan ataupun tanpa bantuan pemerintah. Proyek-proyek 

tersebut bisa berupa momodernisasi rumah-rumah di pedesaan, konstruksi ulang jalan 

raya dan saluran irigasi, dan mengembangkan sistem sanitasi serta memberikan 

pengetahuan terhadap masyarakat desa. Proyek tersebut juga diperluas dengan 

memperbesar peran wanita, dari segi pendapatan dan standar hidup. (Nahm, 

Introduction to Korean History and Culture, 1993). 



Namun, investasi moneter saja tidak cukup dalam membangun sektor 

pertanian. Para petani harus siap untuk menggunakan investasi tersebut secara efektif 

dan efisien supaya hasil yang didapatkan akan maksimal. Tanpa adanya binaan 

kepada petani dalam hal kepercayaan diri dan masa depan yang cerah, upaya 

pemerintah Korea Selatan dalam mengembangkan sektor pertanian tidak akan efisien. 

Masyarakat harus memiliki motivasi dan dorongan untuk percaya bahwa mereka bisa 

membangun kehidupan mereka sendiri dengan lebih layak dari sebelumnya. Dalam 

artian bahwa gerakan Saemaul Undong juga didukung oleh kekuatan politik dan pola 

administrasi yang baik sehingga masyarakat pedesaan bisa tumbuh sikap positif dan 

memperoleh keyakinan untuk masa depan yang lebih baik. (Kim K. S., 1991). 

B. Gerakan Saemaul Undong sebagai Model Alternatif Pembangunan di 

Negara-negara Berkembang 

Korea Selatan merupakan negara yang berhasil mengubah status negaranya 

sendiri dari salah satu negara termiskin di dunia pada tahun 1960-an menjadi salah 

satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia abad 21. Dari pendapatan per 

kapita 79 dolar Amerika naik ratusan kali lipat menjadi 26.000 dolar Amerika pada 

periode itu. Salah satu faktor yang paling berperan yakni adanya gerakan Saemaul 

Undong yang mampu memberdayakan masyarakat pedesaan di Korea Selatan untuk 

mengurangi kemiskinan dengan tiga aspek kunci dari Saemaul Undong yakni 

Ketekunan, Mandiri, dan Kerjasama. 



Dengan keberhasilannya ini, Korea Selatan percaya diri untuk menawarkan 

gerakan Saemaul Undong kepada negara-negara berkembang di dunia. Berbagai 

upaya dilakukan oleh Korea Selatan untuk menginternasionalisasikan gerakan 

Saemaul Undong ke seluruh dunia, seperti melakukan kampanye-kampanye, 

mengadakan simposium internasional, membuat institusi pendidikan khusus Saemaul 

Undong, hingga mengundang perwakilan-perwakilan negara berkembang untuk 

mengikuti pelatihan menjadi pemimpin Saemaul di negaranya masing-masing. 

1. Kampanye Gerakan Saemaul Undong 

Pada tahap Perombakan tahun 1980-1989, gerakan Saemaul Undong 

diubah menjadi sektor privat yang dipisahkan dari pemerintahan dan 

menamakan diri menjadi organisasi Saemaul Undong. Organisasi Saemaul 

Undong resmi didaftarkan sebagai perkumpulan resmi pada tanggal 1 

Desember 1980. Lalu, pada 13 Desember 1980, organisasi Saemaul Undong 

dilakukan pembinaan yang bertujuan untuk mendorong organisasi Saemaul 

Undong secara sukarela diurus oleh sektor swasta. Tujuan pembinaan tersebut 

supaya ketika sudah berada di tangan swasta, tetap menjamin dilanjutkannya 

implementasi dan promosi organisasi Saemaul Undong yang membantu 

berkontribusi dalam pengembangan lingkungan sosial dan bangsa. Dengan 

begitu, organisasi Saemaul Undong mampu menjadi entitas nasional yang 

menjangkau sampai ke sudut-sudut negara. 



Salah satu kampanye yang menyukseskan gerakan Saemaul Undong 

adalah ketika digelarnya Olimpiade di Seoul pada tahun 1988. Olimpiade 

merupakan acara internasional pertama bagi Korea Selatan sebagai tuan 

rumah. Melalui Olimpiade, Korea Selatan mampu mempromosikan negaranya 

dari yang dulunya miskin hingga mampu menggelar acara besar seperti 

Olimpiade. Dengan adanya Olimpiade, masyarakat juga menjadi 

terberdayakan karena mereka terlibat langsung dalam acara itu, baik sebagai 

panitia, relawan, maupun menjadi pedagang di sekitar tempat 

diselenggrakannya Olimpiade. Dengan begitu, secara tidak langsung, Korea 

Selatan juga membekali masyarakatnya dengan pengetahuan kepemimpinan 

termasuk pengetahuan mengenai event organizer. 

2. Pendidikan Saemaul untuk Pemimpin Saemaul 

Lembaga pendidikan Saemaul dibuka pada Januari 1972 di 

Agricultural Cooperative College yang dilaksanakan oleh National 

Agricultural Co-operative Federation. Lembaga pendidikan ini memulai 

pendidikan untuk pemimpin Saemaul mulai Juli pada tahun yang sama. Lalu, 

pada tahun 1973 lembaga pendidikan ini pindah ke Farmers Centerdi Suwon-

shi, Kyonggi-do dan mengubah namanya menjadi Training Institute for 

Saemaul Leaders. Lembaga ini kemudian pindah lagi ke gedung baru yang 

disubsidi oleh pemerintah tahun 1983 di Songnam-shi, Kyonggi-do. 



Kemudian baru ditahun berikutnya berubah nama menjadi Saemaul Undong 

Headquarters Training Institute. 

Lembaga pendidikan ini mempunyai tiga tujuan yang harus dicapai, 

pertama adalah menyeleksi dan melatih pemimpin Saemaul yang memiliki 

kualitas dan tingkat pengabdian yang tinggi, kedua mendorong para pemimpin 

Saemaul untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka yang nantinya akan 

ditularkan kepada masyaerakat, dan ketiga berkontribusi terhadap sistem yang 

memanfaatkan tiga aspek kunci Saemaul Undong, yakni ketekunan, 

kemandirian, dan kerjasama. 

Lembaga pendidikan Saemaul kemudian meluaskan jaringannya tidak 

hanya kepada para petani namun juga seluruh masyarakat yang bersedia 

mengabdi kepada masyarakat untuk memajukan daerah pedesaan. Sejak mulai 

dibuka pada tahun 1973 hingga tahun 1980, lembaga pendidikan Saemaul 

telah ada di 85 lokasi. Semua lembaga pendidikan Saemaul berkontribusi 

terhadap peningkatan pendidikan bagi masyarakat Korea Selatan secara luas. 

Hal ini merupakan momentum yang baik bagi Saemaul Undong karena 

memiliki partisipasi masyarakat yang tinggi secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Antusiasme dan kreatifitas dari pemimpin Saemaul juga merupakan 

kunci terhadap berkembangnya gerakan Saemaul Undong. Untuk 



membedakan Pemimpin Saemaul dengan pegawaui pemerintah dan juga 

sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, pemimpin Saemaul tidak 

dibayar untuk semua pelayanannya. Karena itu, pemimpin Saemaul haruslah 

orang yang rela berkorban untuk sesama demi kemajuan bersama. Suksesnya 

pemimpin Saemaul ini juga ditopang karena kemampuan mereka di tingkat 

individu. Semakin tinggi pendidikan seorang Pemimpin Saemaul, maka peran 

yang dimainkan olehnya juga akan semakin tinggi. 

Setiap pemimpin Saemaul sebelum memulai tugasnya harus diberi 

pendidikan Saemaul selama satu sampai dua minggu di lembaga pendidikan 

Saemaul. Di sana mereka diberi motivasi dan diberi cara bagaimana cara 

untuk meningkatkan kepercayaan diri supaya nantinya mereka bisa 

menularkan semangat positif tersebut kepada masyarakat luas. Salah satu hal 

menarik dalam pendidikan Saemaul adalah para calon pemimpin Saemaul 

yang notabene adalah masyarakat biasa diberikan kesempatan untuk berkerja 

sama dengan tokoh-tokoh terkenal di lingkungannya untuk mewujudkan 

tujuan Saemaul Undong. Kesempatan ini memberikan motivasi tambahan 

yang besar bagi calon pemimpin Saemaul di progeram pendidikannya itu. 

(The National Council of Saemaul Undong Movement in Korea, 2015). 

3. Globalisasi Gerakan Saemaul Undong di Negara-negara Berkembang 

Pada awaltahun 1970, Saemaul Undong hanya ada di provinsi 

Gyeongsangbuk-do. Kemudiankarena mencatatkan hasil yang luar biasa di 



provinsi tersebut, maka pemerintah Korea Selatan mulai memasukkan gerakan 

Saemaul Undong ke seluruh provinsi di sana pada tahun 1980. Kemudian baru 

pada tahun 2005, gerakan Saemaul Undong dicanangkan untuk diterapkan di 

negara-negara berkembang yang membutuhkan. Pemerintah Korea Selatan 

yang mana di sini adalah provinsi Gyeongsangbuk-do menggandeng Korea 

International Cooperation Agency (KOICA) sebagai mitra untuk 

mengglobalkan gerakan Saemaul Undong, termasuk juga membentuk desa-

desa percontohan, mengirim beberapa kelompok relawan, dan mengundang 

pemimpin-pemimpin negara berkembang untuk diberikan pelatihan mengena 

Saemaul Undong. (Saemaul Globalization Foundation, 2015). 

Dengan adanya pendidikan Saemaul dan pemimpin Saemaul ini, 

Korea Selatan menjadi yakin mengundang para tokoh dan pemimpin negara-

negara berkembang untuk datang ke Korea Selatan dan mengikuti pelatihan-

pelatihan yang ada di lembaga pendidikan Saemaul. Gayung bersambut, 

negara-negara berkembang itu juga tertarik kepada gerakan ini khususnya 

dalam tata cara memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengurangi 

kemiskinan yang sangat tinggi. Hingga sekarang, sudah ada lebih dari 50.000 

orang dari 84 negara yang diundang datang ke Korea Selatan untuk 

mempelajari rahasia pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui gerakan 

Saemaul Undong. (Korea Saemaul Undong Center , 2015). Pemimpin-

pemimpin negara berkembang yang telah mendapatkan pelatihan mengenai 



Saemaul Undong kembali ke negaranya dengan harapan mampu menyebarkan 

semangat Saemaul Undong di negaranya. Mereka juga diharapkan mampu 

menciptakan program-program yang berguna untuk mengurangi kemiskinan 

yang ada di negara asalnya. (Hyeon, 2015). 

Pada tahun 2005, globalisasi Saemaul Undong mulai ditandai dengan 

dibentuknya Saemaul Leader Volunteer Corps. Hal ini ditandai dengan 

adanya proyek pembangunan 16 desa percontohan dan 341 relawan Saemaul 

di enam negara berkembang. Kemudian pada tahun 2013, bantuan dana 10 

juta dolar Amerika diinvestasikan untuk 90 relawan dan 15 desa di lima 

negara berkembang di Asia dan Afrika. Ke depan, proyek globalisasi Saemaul 

Undong merencanakan untuk mendirikan sistem yang terpadu antara 

pemerintahan dan swasta yang keluarannya nanti akan membentuk Saemaul 

Training Center di seluruh dunia berdasarkan regionalnya demi berkontribusi 

terhadap dunia dalam rangka mengurangi kemiskinan di negara-negara 

berkembang. (Hyeon, 2015). 
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