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Bab I 

Memahami Globalisasi dan Neoliberalisme di Indonesia 

Globalisasi dengan neo-liberalnya telah hidup dan menjadi madzab 

ekonomi yang mempengaruhi banyak negara. Globalisasi telah 

memberi pengaruh dan efek dalam ekonomi dan politik kita. Intinya, 

madzab neo-liberal sebagai anak kandung globalisasi yang menjadikan 

pasar menjadi fundamentalis, pro-pertumbuhan dan bukan 

pemerataan serta menjadikan kesejahteraan umum bukan sebagai 

tujuan sedang tren di berbagai negara.  

Pemahaman terhadap globalisasi dan neo-liberalisme akan menjadi 

dasar pijakan bagi pergulatan pemikiran dan kontestasi di bursa 

gagasan berkenaan dengan strategi membangun ekonomi negara. 

Tanpa pemahaman yang memadai, mustahil kita menyusun kembali 

agenda ekonomi yang khas Indonesia dan merupakan “teori” yang 

menjelma dalam urat nadi negara kita. 

Neoliberalisme menjadi istilah yang sering mengecoh para 

pemakainya. Misalnya, ekonomi pasar dianggap identik 

neoliberalisme. Neoliberalisme memang melibatkan aplikasi ekonomi-

pasar, tetapi tidak semua ekonomi-pasar bersifat neoliberal (ekonomi 

pasar sosial, pasar terkelola, dan pasar keadilan bukan neoliberal). 

Privatisasi juga sering dilihat identik dengan ciri kebijakan 

neoliberal. Padahal, tidak semua program privatisasi bersifat 

neoliberal. Mengapa istilah itu berawalan neo? Awalan neo (baru) 

pada istilah neoliberalisme menunjuk gejala kemiripan tata ekonomi 30 

tahun terakhir dengan masa kejayaan liberalisme ekonomi di akhir 

abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang ditandai dominasi financial 

capital dalam proses ekonomi. Namun, apa yang terjadi dalam 30 

tahun terakhir bercorak lebih ekstrem daripada seabad lalu. 

Reinkarnasi liberalisme ekonomi akhir abad ke-19 dan awal abad 

ke-20 dalam bentuk lebih ekstrem itu berlangsung dengan mengakhiri 

era besar yang disebut embedded liberalism. Embedded liberalism 

merupakan model ekonomi setelah Perang Dunia II hingga akhir 

dekade 1970-an. Intinya, kinerja ekonomi pasar dikawal dengan 

seperangkat aturan yang membuat relasi antara modal dan tenaga-

kerja tidak selalu berakhir dengan subordinasi labour pada capital. 

Seperti tata ekonomi seabad lalu, neoliberalisme berisi kecenderungan 

lepasnya kinerja modal dari kawalan, tetapi dalam bentuk lebih 

ekstrem. 

Dari hal kecil itu tampak, betapa sulitnya menunjuk persis arti 

neoliberalisme. Selain itu, neoliberalisme merupakan istilah yang lebih 

terpahami dalam konteks intelektual Eropa (istilah liberal punya arti 

lain di AS). Dalam perjalanan sejarah yang tumpang tindih, 

neoliberalisme banyak dikaitkan visi ekonomi kelompok seperti Mont 
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Pelerin Society dan ekonom mazhab Chicago, seperti Milton Friedman, 

Gary Becker, dan George Stigler. 

Namun, neoliberalisme bukan sekadar ekonomi. Ia visi tentang 

manusia dan masyarakat, dengan cara pikir ekonomi yang khas 

sebagai perangkat utama. Mungkin dua lapis definisi yang saling 

terkait dapat membantu memahami jantung filsafat ekonomi 

neoliberalisme. 

Lain dengan liberalisme abad ke-19, neoliberalisme berkembang 

melalui reduksi manusia sebagai makhluk ekonomi (homo 

oeconomicus). Tak ada yang aneh pada reduksi itu. Penciutan 

pengandaian itu tidak dengan sendirinya keliru. Keketatan berpikir 

dalam kinerja tiap ilmu biasanya melibatkan penciutan, seperti 

geografi berangkat dari pengandaian manusia sebagai makhluk ruang; 

ilmu hukum dari premis manusia sebagai makhluk tata aturan. 

Apakah visi antropologis yang telah diciutkan demi keketatan 

proses berpikir suatu bidang ilmu mengungkapkan seluruh dimensi 

manusia, tentu soal lain. Dari keragaman bidang akademis pun dari 

matematika hingga sastra, dari antropologi sampai teknologi sudah 

pasti penciutan asumsi bukan seluruh fakta dimensi manusia. Manusia 

pasti homo oeconomicus, tetapi homo oeconomicus pastilah bukan 

keseluruhan manusia. 

Yang menarik dari visi neoliberal adalah pengandaian manusia 

sebagai homo oeconomicus direntang luas untuk diterapkan pada 

semua dimensi hidup manusia. Pada gilirannya, perspektif 

oeconomicus itu direntang untuk menjadi prinsip pengorganisasian 

seluruh masyarakat. Inilah aspek yang mungkin paling tegas 

membedakan ekonomi neoliberal dari ekonomi liberal klasik. Tak ada 

yang lebih eksplisit dalam proyek perentangan ini daripada Gary 

Becker dalam The Economic Approach to Human Behavior (1976): 

pendekatan ekonomi menyediakan kerangka semesta untuk 

memahami semua tingkah laku manusia. 

Bagaimana mungkin sebuah visi, yang karena tuntutan bidang 

ilmu berdiri di atas penciutan asumsi, menjadi dominan? Tak ada teori 

yang berjalan sendiri. 

Dalam stagnasi ekonomi negara-negara maju pada dasawarsa 1970-

an, dan dalam revolusi teknologi informasi sejak awal dekade 1980-an, 

kecenderungan itu mengalami evolusi lanjut dan menghasilkan ciri 

utama neoliberalisme. Perspektif oeconomicus bukan hanya direntang 

untuk diterapkan pada dimensi lain hidup manusia, bahkan dalam 

perspektif oeconomicus sendiri berkembang hierarki prioritas: 

prioritas sektor finansial (financial capital) atas sektor-sektor lain 

dalam ekonomi. 
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Hasilnya adalah revolusi produk finansial, seperti derivatif, 

sekuritas, dan semacamnya. Tren ini lalu mempertajam pembedaan 

antara sektor virtual dan sektor riil dalam ekonomi, dengan prioritas 

yang pertama. Dalam bahasa sederhana, proses ekonomi bergerak 

dengan prioritas transaksi uang ketimbang produksi barang/jasa riil. 

Ada anggapan, maraknya transaksi produk-produk finansial akan 

mengalir langsung ke investasi di sektor riil (dalam bentuk pabrik atau 

sepatu), yang diharapkan menyediakan lapangan kerja dan 

mengurangi pengangguran. Ekonom Dominique Leavy punya temuan 

penting dengan data statistik menawan. Dalam karya baru, Capital 

Resurgent (2004), mereka menemukan tetesan itu amat minim, di AS 

maupun di Perancis. Simpulnya, finance finances itself, but does not 

finance investment. Pokok ini sentral karena kritik atas neoliberalisme 

biasanya dianggap sikap anti-investasi, antipertumbuhan, antiekonomi 

pasar, dan semacamnya. 

Dalam fakta, visi neoliberal yang berdiri di atas asumsi tentang 

manusia yang sudah amat diciutkan itu tentu penuh kontradiksi. 

Misalnya, bila dalam visi neoliberal tiap orang atau perusahaan 

bertanggung jawab atas diri sendiri, bagaimana harus dijelaskan 

bailout banyak bank dan perusahaan dengan uang setiap orang 

melalui dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)? Itulah 

mengapa tak sedikit ahli menyimpulkan, neoliberalisme merupakan 

cara para tuan besar modal merebut kembali kekuasaan, sesudah 

mereka terkekang dalam periode setelah PD II sampai dasawarsa 1970-

an. 

Jadi, neoliberalisme baik atau buruk? Silakan menyimpulkan 

sendiri. Namun, untuk itu kita perlu berguru. Bulan Oktober 2005 

terbit buku A Brief History of Neoliberalism karya David Harvey, 

mahaguru geografi dan ekonomi politik. Buku serius tetapi ringan itu 

amat perlu dibaca presiden, wakil presiden, para pengambil kebijakan 

publik, pelaku bisnis, dan khalayak pembaca di Indonesia.1 

Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi 

neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi 

atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. 

Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang 

sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. 

Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan 

pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan 

tekanan ekonomi, diplomasi, dan/atau intervensi militer. Pembukaan 

pasar merujuk pada perdagangan bebas. 

                                                
1B Herry-Priyono, Neoliberalisme, Kompas, 15 Desember 2005, hal. 6  
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Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik 

multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti 

WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang 

pemerintahan sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi 

pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah (seperti paham 

Keynesianisme), and melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi 

keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi korporasi, neoliberalisme 

berusaha keras untuk menolak atau mengurangi kebijakan hak-hak 

buruh seperti upah minimum, dan hak-hak daya tawar kolektif 

lainnya. 

Neoliberalisme bertolakbelakang dengan sosialisme, 

proteksionisme, dan environmentalisme. Secara domestik, ini tidak 

langsung berlawanan secara prinsip dengan poteksionisme, tetapi 

terkadang menggunakan ini sebagai alat tawar untuk membujuk 

negara lain untuk membuka pasarnya. Neoliberalisme sering menjadi 

rintangan bagi perdagangan adil dan gerakan lainnya yang 

mendukung hak-hak buruh dan keadilan sosial yang seharusnya 

menjadi prioritas terbesar dalam hubungan internasional dan 

ekonomi. 

Bagi kaum liberal, pada awalnya kapitalisme dianggap 

menyimbolkan kemajuan pesat eksistensi masyarakat berdasarkan 

seluruh capaian yg telah berhasil diraih. Bagi mereka, masyarakat pra-

kapitalis adalah masyarakat feodal yang penduduknya ditindas. 

Bagi John Locke, filsuf abad 18, kaum liberal ini adalah orang-orang 

yg memiliki hak untuk 'hidup, merdeka, dan sejahtera'. Orang-rang 

yang bebas bekerja, bebas mengambil kesempatan apapun, bebas 

mengambil keuntungan apapun, termasuk dalam kebebasan untuk 

'hancur', bebas hidup tanpa tempat tinggal, bebas hidup tanpa 

pekerjaan. 

Kapitalisme membanggakan kebebasan seperti ini sebagai hakikat 

dari penciptaannya. dan dalam perjalanannya, kapitalisme selalu 

menyesuaikan dan menjaga kebebasan tersebut. Misalnya masalah 

upah pekerja, menurut konsepsi kapitalis, semua keputusan 

pemerintah atau tuntutan publik adalah tidak relevan. 

Kemudian paham yang terbentuk bagi kaum liberal adalah 

kebebasan, berarti: ada sejumlah orang yang akan menang dan 

sejumlah orang yg akan kalah. Kemenangan dan kekalahan ini terjadi 

karena persaingan. Apakah anda bernilai bagi orang lain, ataukah 

orang lain akan dengan senang hati memberi sesuatu kepada anda. 

Sehingga kebebasan akan diartikan sebagai memiliki hak-hak dan 

mampu menggunakan hak-hak tsb dengan memperkecil turut campur 

nya aturan pihak lain. "kita berhak menjalankan kehidupan sendiri" 
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Saat ini, ekonom seperti Hayek dan Milton Friedman kembali 

mengulangi argumentasi klasik Adam Smith dan JS Milton yang 

menyatakan bahwa: masyarakat pasar kapitalis adalah masyarakat 

yang bebas dan masyarakat produktif. Kapitalisme bekerja 

menghasilkan kedinamisan, kesempatan, dan kompetisi. Kepentingan 

dan keuntungan pribadi adalah motor yang mendorong masyarakat 

bergerak dinamis. 

Sejak masa kehancuran Wall Street (dikenal dengan masa Depresi 

Hebat atau Great Depression) hingga awal 1970-an, wacana negeri 

industri maju masih 'dikuasai' wacana politik sosial demokrat dengan 

argumen kesejahteraan. 

Kaum elit politik dan pengusaha memegang teguh pemahaman 

bahwa salah satu bagian penting dari tugas pemerintah adalah 

menjamin kesejahteraan warga negara dari bayi sampai meninggal 

dunia. Rakyat berhak mendapat tempat tinggal layak, mendapatkan 

pendidikan, mendapatkan pengobatan, dan berhak mendapatkan 

fasilitas-fasilitas sosial lainnya. 

Dalam sebuah konferensi moneter dan keuangan internasional 

yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di 

Bretton Woods pada 1944, setelah Perang Dunia II. Konferensi yang 

dikenal sebagai konferensi Bretton Woods ini bertujuan mencari solusi 

untuk mencegah terulangnya depresi ekonomi di masa sesudah 

perang. Negara-negara anggota PBB lebih condong pada konsep 

negara kesejahteraan sebagaimana digagas oleh John Maynard Keynes. 

Dalam konsep negara kesejahteraan, peranan negara dalam bidang 

ekonomi tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi 

diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan 

intervensi fiskal, khususnya untuk menggerakkan sektor riil dan 

menciptakan lapangan kerja. 

Pada kondisi dan suasana seperti ini, tulisan Hayek pada tahun 

1944, The Road Of Serdom, yg menolak pasal-pasal tentang 

kesejahteraan dinilai janggal. Tulisan Hayek ini menghubungkan 

antara pasal-pasal kesejahteraan dan kekalahan liberal, kekalahan 

kebebasan individualisme. 

Perubahan kemudian terjadi seiring krisis minyak dunia tahun 

1973, akibat reaksi terhadap dukungan Amerika Serikat terhadap Israel 

dalam perang Yom Kippur, dimana mayoritas negara-negara 

penghasil minyak di Timur Tengah melakukan embargo terhadap AS 

dan sekutu-sekutunya, serta melipatgandakan harga minyak dunia, 

yang kemudian membuat para elit politik di negara-negara sekutu 

Amerika Serikat berselisih paham sehubungan dengan angka 

pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, dan beban biaya-biaya sosial 

demokrat (biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya). Pada situasi 
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inilah ide-ide libertarian sebagai wacana dominan, tidak hanya di 

tingkat nasional dalam negeri tapi juga di tingkat global di IMF dan 

World Bank. 

Pada 1975, di Amerika Serikat, Robert Nozick mengeluarkan 

tulisan berjudul "Anarchy, State, and Utopia", yang dengan cerdas 

menyatakan kembali posisi kaum ultra minimalis, ultra libertarian 

sebagai retorika dari lembaga pengkajian universitas, yang kemudian 

disebut dengan istilah "Reaganomics". 

Di Inggris, Keith Joseph menjadi arsitek "Thatcherisme". 

Reaganomics atau Reaganisme menyebarkan retorika kebebasan yang 

dikaitkan dengan pemikiran Locke, sedangkan Thatcherisme 

mengaitkan dengan pemikiran liberal klasik Mill dan Smith. 

Walaupun sedikit berbeda, tetapi kesimpulan akhirnya sama: 

Intervensi negara harus berkurang dan semakin banyak berkurang 

sehingga individu akan lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang 

akhirnya disebut sebagai "Neoliberalisme". 

Paham ekonomi neoliberal ini yang kemudian dikembangkan oleh 

teori gagasan ekonomi neoliberal yang telah disempurnakan oleh 

Mazhab Chicago yang dipelopori oleh Milton Friedman. 

Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada 

kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. 

Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman 

neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan 

gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja sepenuhnya ini 

urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja. Pendorong 

utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi 

aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang 

dimiliki-dikelola pemerintah. 

Tapi privatisasi ini tidak terjadi pada negara-negara kapitalis besar, 

justru terjadi pada negara-negara Amerika Selatan dan negara-negara 

miskin berkembang lainnya. Privatisasi ini telah mengalahkan proses 

panjang nasionalisasi yang menjadi kunci negara berbasis 

kesejahteraan. Nasionalisasi yang menghambat aktivitas pengusaha 

harus dihapuskan. 

Revolusi neoliberalisme ini bermakna bergantinya sebuah 

manajemen ekonomi yang berbasiskan persediaan menjadi berbasis 

permintaan. Sehingga menurut kaum Neoliberal, sebuah 

perekonomian dengan inflasi rendah dan pengangguran tinggi, tetap 

lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah. 

Tugas pemerintah hanya menciptakan lingkungan sehingga modal 

dapat bergerak bebas dengan baik. 
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Dalam titik ini pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan 

memotong pengeluaran, memotong biaya-biaya publik seperti subsidi, 

sehingga fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan publik harus dikurangi. 

Akhirnya logika pasarlah yang berjaya diatas kehidupan publik. Ini 

menjadi pondasi dasar neoliberalism, menundukan kehidupan publik 

ke dalam logika pasar. Semua pelayanan publik yang diselenggarakan 

negara harusnya menggunakan prinsip untung-rugi bagi 

penyelenggara bisnis publik tersebut, dalam hal ini untung rugi 

ekonomi bagi pemerintah. Pelayanan publik semata, seperti subsidi 

dianggap akan menjadi pemborosan dan inefisiensi. Neoliberalisme 

tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum. 

Tidak ada wilayah kehidupan yang tidak bisa dijadikan komoditi 

barang jualan. Semangat neoliberalisme adalah melihat seluruh 

kehidupan sebagai sumber laba korporasi. Misalnya dengan sektor 

sumber daya air, program liberalisasi sektor sumber daya air yang 

implementasinya dikaitkan oleh Bank Dunia dengan skema watsal 

atau water resources sector adjustment loan. Air dinilai sebagai barang 

ekonomis yang pengelolaannya pun harus dilakukan sebagaimana 

layaknya mengelola barang ekonomis. Dimensi sosial dalam 

sumberdaya public goods direduksi hanya sebatas sebagai komoditas 

ekonomi semata. Hak penguasaan atau konsesi atas sumber daya air 

ini dapat dipindah tangankan dari pemilik satu ke pemilik lainnya, 

dari satu korporasi ke korporasi lainnya, melalui mekanisme transaksi 

jual beli. Selanjutnya sistem pengaturan beserta hak pengaturan 

penguasaan sumber air ini lambat laun akan dialihkan ke suatu badan 

berbentuk korporasi bisnis atau konsursium korporasi bisnis yang 

dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan swasta nasional atau 

perusahaan swasta atau bahkan perusahaan multinasional dan 

perusahaan transnasional. 

Satu kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran 

politik yang sederhana, menawarkan penyederhanaan politik sehingga 

pada titik tertentu politik tidak lagi mempunyai makna selain apa yang 

ditentukan oleh pasar dan pengusaha. Dalam pemikiran 

neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan 

nilai-nilai, sedangkan secara bersamaan neoliberalisme menganggap 

hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua 

pemikiran di luar rel pasar dianggap salah. 

Kapitalisme neoliberal menganggap wilayah politik adalah tempat 

dimana pasar berkuasa, ditambah dengan konsep globalisasi dengan 

perdagangan bebas sebagai cara untuk perluasan pasar melalui WTO, 

akhirnya kerap dianggap sebagai Neoimperialisme. 

Penerapan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara mencolok 

dimotori oleh Inggris melalui pelaksanaan privatisasi seluruh Badan 
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Usaha Milik Negara (BUMN) mereka. Penyebarluasan agenda-agenda 

ekonomi neoliberal ke seluruh penjuru dunia, menemukan momentum 

setelah dialaminya krisis moneter oleh beberapa Negara Amerika Latin 

pada penghujung 1980-an. Sebagaimana dikemukakan Stiglitz, dalam 

rangka menanggulangi krisis moneter yang dialami oleh beberapa 

negara Amerika Latin, bekerja sama dengan Departemen keuangan AS 

dan Bank Dunia, IMF sepakat meluncurkan sebuah paket kebijakan 

ekonomi yang dikenal sebagai paket kebijakan Konsensus Washington. 

Agenda pokok paket kebijakan Konsensus Washington yang 

menjadi menu dasar program penyesuaian struktural IMF tersebut 

dalam garis besarnya meliputi: (1) pelaksanan kebijakan anggaran 

ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai 

bentuknya, (2) pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, (3) 

pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan, dan (4) pelaksanaan 

privatisasi BUMN. 

Di Indonesia, walaupun sebenarnya pelaksanaan agenda-agenda 

ekonomi neoliberal telah dimulai sejak pertengahan 1980-an, antara 

lain melalui paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, 

pelaksanaannya secara massif menemukan momentumnya setelah 

Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1997. 

Menyusul kemerosotan nilai rupiah, Pemerintah Indonesia 

kemudian secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan 

perekonomian Indonesia. Sebagai syarat untuk mencairkan dana 

talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib 

melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui 

penanda-tanganan Letter Of Intent (LOI), yang salah satu butir 

kesepakatannya adalah penghapusan subsidi untuk bahan bakar 

minyak, yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan 

multinasional seperti Shell. Begitu juga dengan kebijakan privatisasi 

beberapa BUMN, diantaranya Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang 

Timah dan Aneka Tambang. 

 

• Negara dan Globalisasi: Upaya Mematahkan Sebuah Mitos 

Globalisasi memang menjadi semacam mantera di jaman modern 

ini. Dengan mantera ini, banyak hal diamini, ditoleransi dan 

dibenarkan. Tapi, di antara banyak hal itu, penindasan dan 

penghisapanlah yang utama. Banyak orang sebenarnya melihat 

dengan mata kepala sendiri akibat-akibat buruk yang disebabkan oleh 

Globalisasi. Namun, karena pemahaman mereka yang keliru tentang 

gejala ini, mereka jadi beranggapan bahwa ketidakadilan dan 

pemiskinan yang dibawa oleh globalisasi hanyalah sebuah dampak, 

sebuah efek samping - bukan inti yang hakiki dari globalisasi. 
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Ada beberapa mitos yang dipajang para pembela globalisasi untuk 

menutupi kebusukan di jantung pelebaran kapitalisme ini.  

Yang pertama, tentunya, adalah mitos bahwa globalisasi adalah 

satu gejala baru, yang khas merupakan ciri dari kapitalisme modern. 

Para advokat globalisasi menyatakan bahwa, karena globalisasi adalah 

sebuah gejala baru, maka mustahil kita menghadapinya dengan belajar 

dari sejarah. 

Yang kedua adalah anggapan bahwa karena globalisasi merambah 

ke seluruh dunia, maka tidak ada lagi "negeri imperialis" dan "negeri 

semi-kolonial". Di sebuah dunia yang saling tergantung, kalau negeri 

berkembang mau selamat, ia harus mendukung kemajuan di negeri 

maju. 

Yang ketiga, dan yang menjadi pusat pembahasan kita sekarang, 

adalah mitos bahwa globalisasi membuat peran negara melemah. 

Dikatakan bahwa globalisasi meruntuhkan batas-batas negara 

nasional, membuat kita semakin menjadi satu "warga dunia." 

Kritik terhadap neoliberalisme terutama sekali berkaitan dengan 

negara-negara berkembang yang aset-asetnya telah dimiliki oleh pihak 

asing. Negara-negara berkembang yang institusi ekonomi dan 

politiknya belum terbangun tetapi telah dikuras sebagai akibat tidak 

terlindungi dari arus deras perdagangan dan modal. Bahkan dalam 

gerakan neoliberal sendiri terdapat kritik terhadap banyaknya negara 

maju telah menuntut negara lain untuk meliberalisasi pasar mereka 

bagi barang-barang hasil industri mereka, sementara mereka sendiri 

melakukan proteksi terhadap pasar pertanian domestik mereka. 

Pendukung antiglobalisasi adalah pihak yang paling lantang 

menentang neoliberalisme, terutama sekali dalam implementasi 

"pembebasan arus modal" tetapi tidak ada pembebasan arus tenaga 

kerja. Salah satu pendapat mereka, kebijakan neoliberal hanya 

mendorong sebuah "perlombaan menuju dasar" dalam arus modal 

menuju titik terendah untuk standar lingkungan dan buruh. 

 

• Negara dan Perdagangan Bebas 

Globalisasi adalah ‘akhir dari negara bangsa’. Demikian kredo 

neoliberalisme dalam melukiskan nasib negara dalam rejim 

perdagangan bebas. Steger (2002) menamakan ideologi tersebut 

sebagai ‘globalisme’, sementara sebelumnya Held (1999) 

menamakannya ‘hyperglobalisme’. Pokok pandangan dari 

neoliberalisme adalah bahwa globalisasi membuat kekuasaan negara 

dan kebijakan ekonomi nasional menjadi tidak lagi memiliki 

signifikansi dan efektivitas sebagaimana dulu ketika globalisasi belum 

bersimaharaja. 
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Dalam diskursus pembangunan, terdapat dua ‘kubu’ yang 

beroposisi dalam memandang peran negara. Kubu pertama adalah 

sudut pandang neoliberal dengan ‘The Washington Consensus’-nya 

yang melihat bahwa peran negara haruslah dibuat sekecil-kecilnya. 

‘Apapun yang dilakukan negara, sektor swasta dapat melakukannya 

lebih baik’, demikian slogan pemerintahan Reagan (US) dan Thatcher 

(UK) pada era 1980-an yang merupakan promotor utama 

neoliberalisme. Menurut kubu ini, negara haruslah dibatasi perannya 

hanya sebagai ‘wasit’ dan tidak boleh terlibat dalam aktivitas ekonomi 

apa pun. Bahkan perkembangan saat ini menunjukkan ‘selangkah 

lebih maju’ lagi dengan dilepaskannya peran negara dalam 

memberikan social security melalui jaminan kesehatan, kebutuhan 

pokok dan pengentasan kemiskinan. 

Kubu kedua, adalah sudut pandang ‘Negara Transformatif’ (Stiglitz 

2001). Dalam perspektif ini pembangunan memerlukan negara yang 

aktif dalam kebijakan ekonominya untuk mempromosikan industri 

nasional, pembangunan teknologi, dan jaminan sosial yang tidak bisa 

dicapai melalui mekanisme pasar.2 

Sudut pandang yang dianut kubu pertama itulah yang kini 

mendominasi dan meng-hegemoni dunia. Peran negara dipangkas 

sedemikian rupa, pasar negara-negara berkembang diliberalisasi dan 

dibuka seluas-luasnya bagi modal asing, dan subsidi-subsidi sosial 

dipotong demi efisiensi. Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat 

dan Eropa Barat melalui rejim WTO mengkampanyekan ideologi ini 

sebagai ‘keharusan yang tak dapat dihindarkan’ (Steger 1999). 

Namun demikian, kendati negara-negara maju itu menghendaki 

negara-negara berkembang untuk meliberalisasi pasarnya, dalam 

kebijakan mereka saat ini maupun di masa lalu menunjukkan hal yang 

berbeda. Tak heran bila Chang (2001) menyebutkan bahwa promosi 

liberalisasi dari negara-negara maju itu adalah untuk ‘menendang 

tangga’ (kicking away the ladder) agar negara-negara berkembang tak 

bisa memakai tangga itu untuk ‘mengejar’ ketertinggalannya. Sejarah 

negara-negara yang saat ini disebut sebagai negara maju, justru 

menunjukkan bahwa peran negara sangat penting untuk mencapai 

kemajuan pembangunan yang dicapainya saat ini (Shafaeddin 1998). 

Inggris, pada abad ke-16, menerapkan proteksi terhadap industri 

wool-nya sehingga ia kemudian bisa menjadi negara produsen wool 

terbesar di jamannya. Kebijakan proteksionistis itu berlangsung 

sampai abad ke-19 ketika Inggris mulai meliberalisasi pasarnya. Pada 

saat itu, Inggris telah menjadi negara industri yang dominan. Amerika 

                                                
2 Martin Manurung, Negara dan Perdagangan Bebas,12 Feb 2006, tt  
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Serikat pun menunjukkan sejarah yang sama. Bahkan sebagian alasan 

terjadinya Civil War adalah perihal perselisihan tentang tariff antara 

negara-negara bagian di utara dan selatan. Barulah ketika Amerika 

Serikat telah menjadi kekuatan dunia yang dominan pasca Perang 

Dunia II, ia melangkah memasuki rejim perdagangan bebas. 

 

• Globalisasi, Sebuah Gejala Baru? 

Ya, karena perluasan sebuah sistem ke tingkat global baru 

dimungkinkan akhir-akhir ini saja-berkat tingkat teknologi komunikasi 

dan transportasi yang telah membuat apa yang terjadi di satu tempat 

akan dengan mudah diketahui saat itu juga di tempat yang lain, yang 

kadang terpisah ribuan kilometer jauhnya. Tidak, karena yang 

namanya perluasan sistem, upaya untuk merebut dominasi (atau yang 

kemudian dikenal sebagai hegemoni) adalah sebuah gejala yang 

berlaku bagi sistem ekonomi-politik manapun.  

Ketika kapal-kapal laut yang mampu melayari samudera belum 

ditemukan, kelas berkuasa telah mencoba memperluas kekuasaannya 

dengan menundukkan kelas penguasa di negeri yang lain. Dan, 

dengan demikian, mereka juga mencoba merebut dominasi atas rakyat 

pekerja di negeri sasaran mereka. Peradaban-peradaban besar—Mesir, 

Persia, Yunani, Romawi—semua berusaha memperluas pengaruhnya. 

Perluasan pengaruh ini dilakukan baik secara perdagangan atau, jika 

jalan damai tidak mempan, melalui penaklukan. Perluasan pengaruh 

ini tidak hanya terjadi dalam soal ekonomi-politik semata. Namun, 

perluasan agamapun berlangsung dengan cara yang sama. Diakui atau 

tidak, hampir tidak ada perluasan agama yang sepenuhnya 

berlangsung dengan "damai" dan "sukarela". Pada satu titik, perluasan 

agama pasti akan berbuah kekerasan. Sejarah mencatat bahwa sejak 

monoteisme belum berjaya di atas dunia, pembantaian atas nama 

agama sudah merupakan salah satu penyebab utama kematian di atas 

muka bumi ini.  

Walau demikian, karena keterbatasan teknologi komunikasi dan 

transportasi, perluasan pengaruh ini hanya terjadi di wilayah yang 

terbatas. Penggunaan trireme (kapal laut yang didayung) 

memungkinkan Pax Romana berkibar di seluruh wilayah Laut Tengah, 

tapi tidak lebih luas daripada itu. Penggunaan kuda-kuda cepat 

memungkinkan Pax Mongolica berkibar di seputar Asia Tengah yang 

dipenuhi stepa, tapi juga tidak lebih daripada itu.  

Penemuan kapal-kapal berlunas yang sanggup melayari laut dalam 

membuka kemungkinan baru, membuat permainan dapat berlangsung 

di lapangan yang lebih luas. Kapal-kapal layar besar, yang sanggup 

melayari samudera itu telah memungkinkan munculnya 

merkantilisme dan, kemudian, kolonialisme.  



 14 

Di sini sebenarnya nampak adanya satu pengulangan, satu "titik 

nol yang lebih tinggi". Perluasan pengaruh dan kekuasaan, mula-mula 

lewat perdagangan dan kemudian dengan senjata, yang dari dulu 

telah berlangsung dalam skala regional, kini mulai berlangsung dalam 

skala global. Merkantilisme dan kolonialisme melakukan apa yang 

tidak sanggup dilakukan perluasan kekuasaan dalam bentuk-bentuk 

sebelumnya, yakni menghancurkan perkembangan peradaban mandiri 

dari bangsa-bangsa. Kedua pola hubungan produksi ini mendobrak 

isolasi (baik mutlak maupun relatif) dari berbagai bangsa di seluruh 

dunia.  

Walau demikian, keterbatasan dalam hal komunikasi membuat 

kehadiran kekuatan pemaksa masih harus dilakukan secara fisik. Kita 

lihat bagaimana kemudian merkantilisme dan kolonialisme 

mengambil pola pendudukan sebagai metodenya untuk menjamin 

keberlangsungan hidupnya. Tentara yang membela kepentingan kelas 

pedagang (yang baru muncul saat itu) harus hadir secara fisik di tanah 

yang dikuasainya agar dapat mendominasi secara fisik juga rakyat 

pekerja di sana.  

Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, berkembanglah teknologi 

komunikasi dengan amat pesatnya. Berkat penelitian di bidang 

elektromagnetik, berturut-turut orang menciptakan telegraf, telepon, 

radio, kemudian televisi. Semua ini memberi dimensi baru, 

kemungkinan-kemungkinan baru dalam hal pengendalian dan 

propaganda. Penguasaan dan hegemoni semakin tidak membutuhkan 

kehadiran alat-alat pemaksa secara fisik. 

Terciptanya teknologi komunikasi ini disusul dengan terciptanya 

moda pengangkutan yang sama sekali baru: kendaraan bermotor 

mula-mula beroda dua lalu empat, dan kemudian pesawat terbang. 

Teknologi transportasi yang baru ini membuka kemungkinan lebih 

jauh dalam hal penguasaan dan hegemoni. Kini, kalaupun kehadiran 

fisik masih diperlukan (satu saat pasti kekuatan pemaksa fisik pasti 

mau tidak mau harus dipakai), kehadiran itu tidak perlu dilakukan 

sepanjang waktu. Kehadiran fisik cukup diselenggarakan jika keadaan 

menuntut untuk itu.  

Perubahan-perubahan inilah yang memungkinkan berkembangnya 

merkantilisme dan kolonialisme menjadi imperialisme. Imperialisme, 

yang didasarkan pada ekspor modal, oligarki keuangan, peleburan 

birokrasi-industri-keuangan dan penggunaan kelas borjuasi 

komprador dapat berkembang dengan baik karena kelas berkuasa di 

negeri induk dapat melakukan kendali yang cukup ketat akan 

perputaran modal yang ia tanamkan di negeri anak. Tanpa perlu 

berada langsung di satu negeri, seorang kapitalis dapat membuat 

rakyat pekerja di negeri tersebut bekerja keras menghasilkan 
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keuntungan baginya. Ia dapat memastikan bahwa rakyat pekerja di 

negeri tersebut akan patuh kepada sistem penindasan karena kelas 

borjuasi nasional di negeri tersebut patuh padanya. Lebih jauh lagi, 

jika semua upaya pengendalian pribadinya gagal, ia dapat 

menggunakan kekuasaan negaranya sendiri karena ia adalah juga 

seorang pejabat politik. 

Batu terakhir yang diperlukan untuk globalisasi adalah internet. 

Internet, yang diciptakan di pertengahan abad ke-20 untuk sebuah 

keperluan militer, memungkinkan pengendalian secara live. Teknologi 

ini juga memungkinkan pengendalian tersentral, dengan pekerjaan 

dan tanggungjawab yang terdesentralisasi.  

Internet juga memungkinkan apa yang kemudian dikenal sebagai 

e-banking. Kini, transfer modal tidak perlu dilakukan secara fisik. 

Melainkan hanya berupa pertukaran dokumen. Kalaupun 

sesungguhnya hal ini telah ada ratusan tahun yang lalu, e-banking 

memberi lompatan kualitas pada sistem giral ini.  

Dengan kata lain, internet memberi kemungkinan untuk 

melakukan pengendalian global secara ekonomi dan politik sekaligus. 

Globalisasi bukan hal baru. Ia mengandung satu lompatan kualitas, itu 

betul. Tapi, pada hakikatnya, globalisasi adalah perluasan kekuasaan 

ekonomi-politik seperti yang telah berlangsung berabad-abad. Sebuah 

perluasan yang didorong oleh persaingan antar fraksi di tengah kelas 

berkuasa untuk memperbutkan kekuasaan dan hak eksploitasi atas 

rakyat pekerja.  

 

• Globalisasi Mentidaksetarakan Negara-Bangsa 

Secara sederhana globalisasi adalah bentuk baru dari moda 

penghisapan yang dilakukan kelas berkuasa terhadap rakyat miskin. Ia 

memang memiliki kualitas yang baru, dimensi yang baru, karena 

tingkatan teknologi yang kini ada telah memungkinkan dijangkaunya 

arena penghisapan yang luas dan tingkat kendali yang ketat atas 

penghisapan tersebut. Namun, sebagai lompatan kualitatif atas 

imperialisme, globalisasi cuma membawa imperialisme ke tingkat 

yang lebih tinggi.  

Jadi, bukannya menghapuskan imperialisme dan membuat semua 

bangsa menjadi setara, atau setidaknya kelas berkuasa di semua 

bangsa menjadi setara, globalisasi justru membuat jurang ketimpangan 

antar-bangsa menjadi semakin lebar. Penghisapan yang dilakukan oleh 

kelas berkuasa di negeri maju terhadap rakyat pekerja di negeri 

berkembang menjadi semakin hebat. Sementara kelas berkuasa 

setempat semakin ditundukkan menjadi pelayan para imperialis. 

Inilah satu kenyataan yang dapat kita amati sehari-hari pada saat 

ini, bahkan di Indonesia sendiri. Kita ini adalah budak IMF dan Bank 
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Dunia. Sekalipun ada sesumbar bahwa pemerintah Indonesia hendak 

memutuskan hubungan dengan IMF, paling-paling kenyataannya 

nanti adalah perubahan bentuk kerjasama. Tidak lagi secara mencolok 

kasat mata, melainkan lebih halus dan di belakang layar.  

Apa yang dikenal sebagai "bantuan luar negeri" sebenarnya juga 

merupakan kedok bagi praktek ekspor modal dari negeri imperialis. 

"Bantuan" itu pasti dilekati syarat bahwa tenaga ahli dan peralatan 

yang akan digunakan untuk proyek tersebut harus berasal dari negeri 

pemberi bantuan. Kita tahu betapa yang namanya "tenaga ahli asing" 

ini ongkosnya mahal betul. Gaya hidup mereka yang sangat 

kosmopolitan dibiayai oleh gaji mereka yang minimal berjumlah 

delapan angka. Yang harus membayar gaji ini adalah kita juga. Belum 

lagi peralatannya yang pasti dijual ke sini dengan harga di atas harga 

pasar dunia. Ini praktek yang telah berlangsung dalam berbagai skala. 

Tidak usah jauh-jauh. Bantuan dana untuk LSM saja selalu dibuntuti 

dengan syarat semacam ini jika bantuan itu diberi judul 

"pembangunan kelembagaan" (institutional building). 

Kita juga dapat melihat bagaimana perlahan-lahan perusahaan-

perusahaan yang mengaku "modal nasional" mulai terlucuti kedoknya 

dan memperlihatkan kekuatan modal asing di belakangnya. 

Perusahaan-perusahaan yang masih tinggal sebagai modal nasional 

murni juga mulai rontok karena dicaplok oleh modal asing. Kelak, 

yang namanya "borjuasi nasional" hanya akan menjadi pelayan belaka 

dari modal asing.  

Globalisasi hanyalah satu bentuk yang lebih dahsyat dari 

imperialisme. Dan karena ia memberi dimensi penghisapan yang lebih 

kuat pada imperialisme, kesenjangan antar-bangsa yang 

ditimbulkannya pasti juga akan jauh lebih besar, jauh lebih lebar.  

 

• Mengapa Negara Melemah? 

Mungkinkah negara melemah ketika terjadi peleburan antara 

pelaku bisnis industrial dan keuangan dengan pelaku politik? Pasti 

tidak munkin. Mari lihat di negeri sendiri: hampir tidak ada elit partai 

politik di Indonesia yang bukan pelaku bisnis. Mereka pasti punya 

satu atau dua perusahaan. Besar/kecilnya bukan masalah, tapi toh 

biasanya mereka adalah pengusaha besar. Lihat saja daftar kekayaan 

pejabat negara seperti yang pernah dimuat harian Rakyat Merdeka 

secara bersambung beberapa waktu lalu.  

Di sini hal itu mungkin belum begitu menyolok. Tapi lihatlah di 

negeri yang paling getol mempromosikan globalisasi: Amerika Serikat. 

Keluarga Bush memiliki perusahaan minyak (saat ini memegang 

monopoli produksi minyak di Bahrain), perusahaan konsultan 

persenjataan dan klub baseball. Keluarga Cheney (Wapres AS 
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sekarang) merupakan salah satu pemegang saham utama di 

perusahaan pemasok teknologi perminyakan. Ini bisnis milyaran 

dolar. Menteri Luar Negeri AS sekarang, Collin Powell, juga 

memegang saham di berbagai perusahaan enerji. Satu bukti yang 

menyolok bahwa ada peleburan antara bisnis dan politik. 

Belakangan ini ada satu upaya untuk memperkenalkan satu teori 

yang menyatakan bahwa ada tiga matra dalam kehidupan berbangsa: 

Negara-pasar-masyarakat. Tapi, kalau kita perhatikan, negara dan 

pasar ternyata dijalankan oleh orang yang itu-itu juga. Di bawah 

globalisasi, negara dan pasar adalah satu kesatuan. Karena itu, teori 

yang menyebut bahwa negara akan melemah dengan datangnya 

globalisasi adalah karangan para pembela globalisasi untuk menutupi 

fakta apa itu globalisasi. Sebab yang benar adalah negara lemah dalam 

memperjuangkan nasib rakyat miskin. 

Bagaimana mungkin negara melemah jika lembaga ini semakin 

besar tanggung-jawabnya untuk menjamin perputaran modal? Negara 

imperialis bertugas menjamin keamanan perputaran modal di negeri 

berkembang, sedangkan negara berkembang bertugas menjamin agar 

modal imperialis tidak terganggu oleh "instabilitas politik."  

Untuk membuka pasar, dibutuhkan satu proses yang dinamai 

deregulasi. Nama ini sesungguhnya juga tidak tepat dan sangat 

menipu. Seakan-akan apa yang tadinya diatur, kini tidak lagi diatur 

atau diperlonggar aturannya. Sesungguhnya, deregulasi tidak 

bermakna demikian. Makna sejati dari "deregulasi" adalah pergantian 

pemain dan pengurangan kewajiban pengusaha. Kalau tadinya satu 

jenis usaha dilakukan dengan monopoli atau kuasi-monopoli oleh 

lembaga pemerintah atau agen yang ditunjuk oleh pemerintah (sesuai 

konsep negara kesejahteraan ala Keynesian) kini hak usaha itu 

ditransfer pada swasta. Monopolinya sendiri tidak hapus, karena 

biasanya transfer ini dilakukan pada penawar tertinggi atas 

perusahaan pemerintah. Dengan demikian, monopoli pemerintah 

hanya digantikan oleh monopoli/kuasi-monopoli/oligopoli swasta. 

Dan, biasanya yang sanggup membeli hak monopoli seperti ini adalah 

pemodal asing-imperialis. Demikian juga soal kewajiban, kalau dulu 

pengusaha harus bayar banyak pajak, dengan "deregulasi" mereka 

dibebaskan dari banyak pajak itu.  

Sepintas saja kita dapat melihat bahwa di ujung seluruh proses 

"deregulasi" ini terdapatlah penurunan pendapatan pemerintah. Pos 

anggaran mana yang kira-kira akan dikorbankan untuk menutup 

defisit pemerintah ini? Kita sama-sama tahu bahwa yang dipotong, 

dipangkas, digunduli, adalah pos untuk mensubsidi kebutuhan pokok 

rakyat.  
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Penggundulan terhadap pos subsidi ini tentunya akan memicu 

kejatuhan pada tingkat kesejahteraan rakyat. Upah riil akan jatuh 

karena tingkat upah nominal tetap sementara harga barang meroket ke 

langit. Keresahan akan berkembang di tengah rakyat pekerja. Aksi-aksi 

menuntut kenaikan upah akan marak. Kepekaan rakyat terhadap 

persoalan ekonomi dan politik akan naik, penerimaan mereka akan 

agitasi-propaganda kiri juga akan meningkat. Kelas berkuasa tahu ini 

berbahaya bagi mereka. Karena itu, sebuah proses "deregulasi" 

ekonomi akan selalu didampingi dengan proses pengetatan regulasi 

politik (dan juga keamanan).  

Kita bisa melihat di Indonesia sendiri. Proses "reformasi ekonomi" 

yang ditujukan untuk menyiapkan Indonesia memasuki Perdagangan 

Bebas adalah bukti dari tesis di atas. Proses pengalihan usaha 

produktif dari pemerintah ke tangan swasta, pelonggaran pajak, 

pencaplokan modal nasional oleh modal asing - semuanya 

berlangsung mulus di bawah pengawasan Negara. Dan, yang lebih 

penting lagi, Negara kemudian membuat peraturan perburuhan yang 

lebih mencekik buruh, peraturan kelautan yang akan menggusur 

nelayan tradisional "secara alamiah dalam persaingan", peraturan 

agraria yang akan membuat petani miskin dipaksa bertarung dengan 

perusahaan agroindustri multinasional.  

Dan, yang lebih penting, proses reformasi ekonomi ini 

menyertakan pula penguatan militerisme. Seiring dengan menguatnya 

perekonomian Indonesia (sekalipun ini semu dan temporer), menguat 

pula tindakan-tindakan militeristik Negara. Kali ini mereka berpegang 

ketat pada "konstitusi". Tapi, justru dari sini kita tahu bahwa Negara 

justru telah memperkuat kedudukannya sebagai alat represi 

terorganisir resmi terhadap oposisi gerakan rakyat.  

Kita lihat bagaimana kelas borjuasi nasional, yang ramai-ramai 

memasang topeng reformasi, memberikan dukungan baik aktif 

maupun pasif pada UU TNI. Ini UU yang aneh, yang memberi kuasa 

pada militer untuk melakukan kudeta. Aneh, karena sesungguhnya 

sudah ada peraturan yang mengatur bagaimana penyelenggaraan 

Negara dalam keadaan darurat. Sesungguhnya, UU TNI (terutama 

pasal 19) tidak lain adalah UU Anti-Insureksi, tidak lebih dan tidak 

kurang dari itu. Jadi, selain membuat UU yang akan memberi legalitas 

untuk melakukan kekerasan dalam jangka dekat (seperti UU Unjuk 

Rasa), kelas borjuasi nasional juga menyiapkan UU Anti-Insureksi 

kalau-kalau gerakan rakyat tidak terbendung lagi seperti halnya yang 

mereka alami pada saat penggulingan Soeharto.  

Kalau di tingkat nasional penguatan Negara ini semakin jelas 

terlihat justru setelah proses globalisasi dapat berjalan dengan 
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kecepatan penuh, demikian pula halnya di tingkat internasional. 

Malah lebih jelas lagi. 

Contoh yang dapat disebut di sini adalah peningkatan militerisme 

di negeri-negeri imperialis dengan alasan "memerangi terorisme". Saya 

sendiri beranggapan bahwa "terorisme" hanya sebuah preteks, sebuah 

alasan yang dicari-cari. Keluarga bin Laden adalah partner bisnis lama 

dari keluarga Bush. Bahkan keluarga Osama bin Laden dan keluarga 

Bush memiliki satu usaha patungan di bidang konsultan persenjataan 

yang bernama Carlyle Corporation. Saham bin Laden di sana adalah 

USD 2 juta. Agar preteks ini dapat meyakinkan banyak orang, mereka 

tega mengorbankan ribuan nyawa manusia di berbagai tempat-

termasuk dalam tragedi WTC. 

Tapi, contoh yang paling jelas kasat mata adalah agresi-agresi 

militer AS ke berbagai negeri untuk mengamankan kepentingan 

ekonominya. Agresi ke Afganistan, misalnya, sudah kita ketahui 

bersama adalah untuk mengamankan pembangunan jalur gas dan 

minyak dari Azerbaijan yang dikelola oleh Azerbaijan International 

Operating Company (AIOC), sebuah konsorsium perusahaan minyak 

multinasional yang antara lain berisi Unocal, Amoco, Exxon dan 

Pennzoil - perusahaan-perusahaan minyak AS. Sementara agresi ke 

Irak, semua juga tahu, adalah untuk merebut sumur-sumur minyak 

Irak. Setelah AS menduduki Irak, jelas bahwa ia kemudian membagi-

bagi tender dan kontrak untuk "pembangunan kembali Irak" pada 

perusahaan-perusahaan Amerika. Inilah satu peran Negara yang 

sangat mencolok untuk menyelamatkan dunia bisnis AS yang 

terancam kebangkrutan. Bahkan, peran Negara ini telah dilakukan 

dengan cara yang paling primitif, yakni perang. Satu bukti lagi bahwa 

perluasan pengaruh melalui perdagangan satu saat pasti akan buntu 

dan kelas berkuasa pasti akan mengandalkan moncong senjata untuk 

bicara.  

  

• Hadapi Globalisasi: Negara Harus Kuat 

Dari mana orang bisa berkata "di bawah globalisasi peran Negara 

akan melemah"? Uraian di atas telah membuktikan: globalisasi bukan 

sesuatu yang baru, ia hanya merupakan perluasan dan penguatan 

imperialisme dan, dengan demikian, membutuhkan penguatan negara 

sebagai syarat keberhasilannya. 

Mitos-mitos seperti tiga yang telah dibahas di sini adalah karangan 

dari para pembela imperialisme untuk menutupi fakta-fakta telanjang 

yang ada di depan mata kita. Argumen mereka sebenarnya lemah dan 

mudah dipatahkan karena tidak berdasarkan pada fakta. Tapi, sekali 

lagi, prinsip propaganda fasis adalah juga prinsip propaganda 
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imperialis: kebohongan yang diulang seribu kali akan berubah menjadi 

kebenaran. 

Tugas kitalah untuk mematahkan seribu kali kebohongan mereka 

dengan seribu kali juga menyatakan kebenaran yang sejati. Kebenaran 

yang berdasarkan fakta, kebenaran yang berpihak pada rakyat pekerja. 

 Orang miskin di Dunia Ketiga merasa ditinggalkan kaum kaya 

yang sibuk sendiri berhubungan dengan beberapa negara industri 

baru. Pelaku perusahaan multinasional membanjiri produk konsumsi 

di seluruh dunia, mulai dari mainan, alat rumah tangga, barang 

elektronik sampai otomotif.  

 Merekalah yang kemudian berperan dominan dan berhasil 

mempengaruhi sistem keuangan suatu negara serta sistem ekonomi, 

sosial, politik. Kehadiran globalisasi dalam perspektif itu menjadi 

krusial, paradoks yang menimbulkan konflik nilai.  

 Globalisasi seakan-akan dipandang sebagai penghapusan 

identitas dan batas-batas negara-bangsa sehingga dengan suka cita 

menyerahkan diri ke dalam pelukan ideologi baru yang sekaligus 

dianggap sebagai jimat menuju masyarakat adil dan makmur.3  

 Selama ini globalisasi hanya berkembang karena dorongan 

kekuatan institusi pasar. Institusi pasar sendiri tidak dapat 

mengakomodasi moral sebab pelaku-pelakunya hanya bermotifkan 

profit ekonomi. Sedangkan, kelemahan mendasar dapat terjadi dalam 

kekuatan pasar global dengan absennya  institusi pengaturan 

(governance) pada tingkat global.  

    Dalam buku ini ada pertanyaan mendasar, yaitu apakah 

globalisasi bukan sekadar mitos? Sebab itu, globalisasi dengan cara 

atau pola yang tidak berbentuk dan tidak terarah seperti sekarang 

akan menyulitkan negara berkembang untuk berdiri sama tinggi 

dengan partnernya, negara maju.  

Dengan sistem ekonomi yang mengglobal itu akan timbul 

persoalan, bagaimana dengan institusi pemerintah (governance) pada 

tingkat yang sama (international) sehingga masalah itu menjadi isu 

yang krusial karena tanpa mekanisme pemerintahan, institusi pasar 

akan berkembang dalam tatanan yang amat riskan, tidak adil, 

mendekati hukum rimba, dan sulit mengakomodasi nilai moral serta 

etika.  

Pihak pendukung globalisasi sendiri mencoba meramalkan bahwa 

pertumbuhan yang cepat dan substansial terjadi di negara 

berkembang. Pertumbuhan pesat yang terus-menerus akan mengubah 

output dan perdagangan dunia yang dihasilkan oleh negara-negara 

                                                
3Paul Hirst dan Grahame Thompson, Globalisasi Adalah Mitos Dunia Ketiga 

[terj.], Penerbit: Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 11 
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berkembang. Di lain pihak, kaum pesimis juga mencoba meramalkan 

bahwa mobilitas modal dan perdagangan bebas akan mendorong 

pergeseran yang mantap investasi manufaktur negara-negara 

berkembang dengan upah rendah. Pertumbuhan ekonomi global di 

Dunia Ketiga menyebabkan modernisasi yang berkelanjutan dan yang 

berhasil menjadi negara besar termasuk Indonesia. Hal itu juga 

membawa dislokasi sosial dengan prediksi angka pengangguran yang 

besar.  

Permasalahan sekarang adalah perekonomian global seperti 

multilateralisme liberal pada periode pascaperang terpaksa bersikap 

defensif. Bahkan, cenderung dominan pada periode sekarang yang 

sering menimbulkan berbagai pertanyaan yang perlu dijawab. Apakah 

globalisasi itu dapat menggantikan tekanan terhadap multilateralisme 

liberal pada masa kini dan kegiatan ekonomi internasional 

selanjutnya?  

Perdagangan bebas perusahaan transnasional dan pasar modal 

dunia membebaskan bisnis dari hambatan politik dan dapat 

memberikan kepada konsumen dunia produk yang paling efisien dan 

paling murah sehingga menimbulkan ketidakpastian pasar 

internasional, dan berdampak pada perubahan yang mengarah kepada 

cara produksi yang fleksibel, penataan kembali kekuatan tenaga kerja 

secara radikal, dan pertumbuhan di negara maju yang tidak pasti.  

 Bagi kaum globalis kebijakan politik tingkat nasional kurang 

berarti karena tidak dapat mengubah akibat-akibat ekonomi dan sosial, 

kecuali bila dipakai strategi golongan intervensi yang bisa mengurangi 

kemampuan nasional untuk berkompetisi.  

 Secara teoretis globalisasi yang simplistis menentang hal itu atas 

dua alasan. Pertama, perekonomian dunia tidak dapat diatur, karena 

pasar yang rentan dan kepentingan yang selalu berbeda-beda. Kedua, 

mereka melihat pasar memiliki mekanisme koordinasi dalam dan pada 

dirinya sendiri, sehingga setiap usaha arsitektur institusional untuk 

mengaturnya dinayatakan tidak perlu. Apabila ketidakserasian itu 

terus-menerus terjadi, prospeknya adalah disintegrasi yang makin 

besar di antara kekuatan-kekuatan ekonomi dan problem akan 

menyelinap melalui celah berbagai tingkat pemerintahan. Yang 

menjadi sorotan di situ adalah perjuangan yang terus menerus antara 

kekuasaan publik di berbagai tingkat dan hasil yang ditentukan oleh 

pasar dalam jangka pendek. Bahkan, hal itu sering menimbulkan 

persoalan tentang istilah dan mekanisme yang memungkinkan bagi 

pengaturan secara makro pada tingkat nasional dan internasional, 

sehingga dapat menampung dampak operasi pasar yang tidak 

diharapkan.  
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Pada awalnya dalam buku ini, kita dapat melihat bahwa 

persengketaan yang terus-menerus antara kebijakan publik dari 

bangsa-bangsa maju dan pasar uang utama sama sekali tidak dapat 

diselesaikan. Namun, tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa 

kekuatan pasar pasti dan tidak dapat mengungguli sistem regulasi. 

Jadi, para pakar teori globalisasi yang ekstrem memimpikan suatu 

dunia yang akan bebas bagi bisnis untuk melayani konsumen, 

sehingga kekuasaan negara dan militer tidak berarti lagi di mata pasar 

dunia.  

Dunia perdagangan bebas itu menjadi impian paham liberalisme 

ekonomi klasik sejak lahirnya karena negara besar yang menghadapi 

kekuatan regional otoriter berusaha mencaplok kekayaan negara lain 

dengan paksa. Tetapi, tatanan perdagangan bebas dunia yang 

sesungguhnya memerlukan kekuatan militer untuk mendukungnya. 

Sebab secara internasional mereka memerlukan tindakan pengamanan 

dan stabilitas di dalam pasar uang, kerangka yang pasti untuk 

perdagangan bebas dan perlindungan hak-hak komersial.  

Pada umumnya para teorikus global cenderung percaya kepada 

asumsi kaum providentialist (yang mempercayai kemujuran karena 

takdir) yang berasal dari bacaan yang begitu sederhana. Jika kita 

menyebut akibat itu sebagai globalisasi memang demikianlah adanya, 

namun tidak sesuai dengan tipe ideal seperti yang dikemukakan pada 

bab awal buku ini. Tetapi, akibat yang tampak adalah perkembangan 

lebih lanjut perekonomian internasional yang baru "terregeonalisasi" 

yang lebih didominasi oleh trilateralisme AS/NAFTA Uni  Eropa dan 

Jepang.  

 Walaupun proses globalisasi telah berlangsung semakin dalam, 

tetapi bentuk dan model yang baik dan adil bagi semua (participants) 

masih belum tergambarkan dengan jelas. Jika pasar global yang punya 

kekuatan, maka prosesnya hanya menghasilkan pemenang (the 

winners) dan pecundang (the losers).4  

Bagaimana kehadiran institusi WTO setelah putaran Uruguay, 

tetapi masalah hambatan perdagangan masih jauh lebih besar 

ketimbang kapasitas lembaga tersebut. Pengaruh baik buruk menyatu 

dalam institusi pasar finansial tersebut, yang cenderung ke arah zero 

sum game lebih kuat dibanding dengan sistem keluarga yang adil. 

Mengusung Neokolonialisme dan Liberalisme  

                                                
4Kasunidun Waruwu, Globalisasi Adalah Mitos, Suara Pembaruan,  

21/10/2001, hal. 12  
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LAHIR sebagai sepasang kembar dari Bretton Woods, New 

Hamsphire, Juli 1944, IMF dan Bank Dunia ditugaskan bekerja sama 

menggalang ekonomi dunia setelah diporak-poranda Perang Dunia II. 

IMF bertugas menciptakan stabilitas ekonomi global, sedangkan Bank 

Dunia bertugas membiayai pembangunan. Namun, dengan paket 

kebijakan ekonomi Konsensus Washington, keduanya malah bahu-

membahu mengusung neoliberalisme dan neokolonialisme di muka 

bumi. Demikian tulis peraih Nobel Ekonomi 2001, Joseph E Stiglitz, 

dalam bukunya "Globalization and Its Discontent". 

KONSENSUS Washington yang disusun IMF, Bank Dunia bersama 

Departemen Keuangan AS mungkin tidak terlalu familiar di telinga. 

Akan tetapi, isinya mungkin dikenal dalam enam tahun terakhir ini, 

stabilitas makro, liberalisasi, dan privatisasi. Kritik Stiglitz yang 

pernah menjadi Wakil Presiden Bank Dunia ini menggarisbawahi, 

bagaimana kebijakan IMF, terutama di negara-negara miskin, dibuat 

tanpa memperhatikan kesiapan sosial, politik, dan kelembagaan 

sebuah negara. Deretan kejadian yang kita rasakan sehari-hari, mulai 

dari mahalnya BBM hingga maraknya gula impor di supermarket, 

adalah sebagian hasil kebijakan pasar bebas ala IMF. 

Walaupun demikian, tidak dapat dimungkiri, antara desakan 

keterpaksaan dan kebutuhan, IMF memang hadir sebagai malaikat 

penyelamat saat krisis menyerang Asia tahun 1997. Selain kucuran 

dana lewat standby arrangement untuk tahun 1997-2000 sebesar 7,3 

miliar dollar AS, IMF juga menekan berbagai lini birokrat untuk lebih 

transparan. 

Berupaya untuk mandiri, Tap MPR VI/MPR/2002 mengamanatkan 

agar pemerintah tidak memperpanjang kerja sama dengan IMF pada 

akhir tahun 2003. Dengan kata lain, secara politik, telah diputuskan 

bahwa Indonesia akan mandiri dari bantuan finansial IMF. 

Masalahnya, para politisi sering tidak mengerti ekonomi. Di tengah 

pasar bebas yang kian merasuk di seluruh dunia, niat mandiri itu 

memang patut diacungi jempol. Namun, arus besar neoliberalisme dan 

neokolonialisme bukan angin sepoi-sepoi yang efeknya bisa 

dinihilkan. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Anwar Nasution 

mengatakan, itu sudah keputusan politik. "Kalau ditanya soal 

ekonomi, ya harus hati-hati dan punya tekad, berat... berat," katanya. 

Ia lalu menyebutkan sederetan kemungkinan konsekuensi yang 

harus ditempuh. Mulai dari harus menjual BUMN lagi, menjual aset 

BPPN lagi, sampai kemungkinan-kemungkinan pengeluaran tidak 

terduga seperti konflik Aceh hingga bencana alam. "Kalau secara 

ekonomi, sebaiknya diperpanjang setahun lagi, kalaupun sekarang ya, 

PPM itu seperti dibilang Pak Boediono," kata Guru Besar FEUI itu. 
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Banyak juga ekonom Indonesia yang cenderung mendukung opsi 

PPM atau post program monitoring ini. Opsi ini dianggap paling 

optimal. Manajemen risikonya relatif masih dapat dikendalikan 

dibandingkan dengan tiga opsi lain untuk keluar dari program IMF. 

PPM merupakan salah satu opsi yang disampaikan Menteri Keuangan 

Boediono dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Tim Exit Strategy 

IMF 7 Juli lalu. 

Dengan PPM, Indonesia tidak lagi harus menandatangani letter of 

intent (LoI). Indonesia juga tidak lagi menerima bantuan finansial, 

terutama dari IMF serta Paris Club. Begitu lepas dari LoI, Indonesia 

mulai dapat menjalankan program yang dibuatnya sendiri, sementara 

IMF berperan dalam evaluasi dan analisis. Hasil evaluasi dan 

analisisnya itu berhak disampaikan IMF kepada pasar. 

Untuk melunasi utang yang bulan Desember 2003 mendatang 

nominal pokok pinjamannya bernilai 9,2 miliar dollar AS, Indonesia 

harus membayar bunga dan pokok pinjaman hingga lunas tahun 2010 

mendatang. Sebagai contoh, pada tahun 2003, pemerintah 

mengalokasikan Rp 116,3 triliun untuk membayar pokok dan bunga 

utang luar negeri, ditambah pembayaran pokok, bunga, dan 

pembelian kembali (buy back) obligasi dalam negeri. Jumlah ini sama 

dengan 56 persen penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

Tahap-tahap PPM ini sudah pernah dilalui negara-negara lain 

seperti Thailand, Korea Selatan, Rusia, Algeria, dan Filipina. Opsi oleh 

para pendukungnya dianggap sesuai dengan amanat Tap MPR 

VI/MPR/2002. Ada ketakutan, bahwa lewat PPM, modus-modus di 

mana IMF memaksakan kehendak di LoI sebagaimana pernah 

disampaikan Kwik Kian Gie akan terjadi. Namun, menurut Boediono, 

yang mendapat masukan dari menteri-menteri keuangan negara lain 

dalam pertemuan Menteri Keuangan Asia dan Eropa (ASEM) awal Juli 

lalu, tiap-tiap negara relatif bebas membuat PPM-nya. 

WALAU rencananya berjudul "exit IMF", salah satu opsi masih 

berisi perpanjangan kerja sama dengan IMF. Opsi kedua, yaitu standby 

arrangement oleh pihak-pihak yang mendukungnya disebut sebagai 

mampu menjaga kestabilan moneter apalagi momen pemilu yang 

sering memancing kelabilan ada di depan mata. Sementara pihak yang 

kontra opsi ini menyatakan, opsi kembali dengan IMF ini berarti 

bertentangan dengan Tap MPR VI/MPR/2002. 

Opsi ketiga, melunasi utang yang 9,2 miliar dollar AS itu ditambah 

bunga pada IMF sampai batas minimal (kuota) sebesar 2,88 miliar 

dollar. Konsekuensinya, cadangan devisa akan turun menjadi 25 miliar 

dollar AS sampai 26 miliar dollar AS dari cadangan devisa Indonesia 

saat ini sebesar 34,1 miliar dollar AS. 
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Sebagai anggota IMF, Indonesia masih akan menerima kedatangan 

staf IMF setahun sekali dalam rangka peninjauan, sesuai dengan Pasal 

IV Anggaran Dasar IMF. Opsi ini belum pernah dilakukan sebelumnya 

oleh negara mana pun. Boediono mengakui, opsi ini terkesan lebih 

gagah kalau dipilih, namun konsekuensi anjloknya cadangan devisa 

adalah risiko yang besar. Seandainya opsi ini dipilih pemerintahan 

Megawati pada sidang kabinet 16 Agustus mendatang, Bank 

Indonesia-lah yang terpaksa merogoh celengan cadangan devisa. 

 Opsi keempat, precautionary standby arrangement. Bentuknya, 

masih ada LoI, namun tidak ada pinjaman dari IMF. Peru pernah 

menggunakan opsi ini. Opsi ini didasarkan pada asumsi berjaga-jaga 

kalau negara terkena krisis lagi. Tersedia dana pinjaman yang akan 

cair dalam waktu satu hingga dua hari. 

Dalam peraturan IMF disebutkan, kalau jumlah pinjaman lebih 

besar dari kuota, maka negara yang bersangkutan harus mengikuti 

program PPM. Usul dari beberapa orang agar membayar lunas supaya 

tidak diawasi, menurut Nasution, tidak realistis karena cadangan 

devisa akan amblas. 

Senada dengan Nasution, Tony Prasetiantono serta Sri Adiningsih 

menyatakan, PPM cenderung lebih realistis dibandingkan dengan 

membayar lunas uang sebesar 9 miliar dollar itu. Tony mengatakan, 

hal itu akan menimbulkan sentimen negatif karena cadangan devisa 

tiba-tiba turun. 

Kalau ditunda, ia mengaku khawatir justru akan semakin banyak 

kebijakan yang merugikan bangsa. Apalagi IMF dianggapnya tidak 

mengerti situasi Indonesia. "Kita kan yang mengerti persis, cabut 

subsidi mendadak, harga BBM naik akan menimbulkan keresahan," 

katanya. 

Hal-hal semacam itulah yang tidak diperhitungkan IMF. Bagi Tony, 

IMF yang kerap mengenakan kacamata kuda ini terkadang memiliki 

program yang baik, namun saatnya yang tidak tepat. Menurut dia, hal 

ini tidak dilandaskan adanya kepentingan modal di belakang IMF, 

namun lebih pada ketidaksensitifan semata. 

Buat Sri, dilihat dari segi waktu, keluar tahun ini dari program IMF 

sudah tepat. Alasannya, akhir-akhir ini ekonomi Indonesia semua 

cenderung membaik seperti kestabilan ekonomi makro, investasi 

sudah mulai masuk, cadangan devisa menguat, suku bunga turun. 

"Tahun depan, kan ada pemilu, jadi rentan," kata dosen Fakultas 

Ekonomi Universitas Gadjah Mada ini. 

Senada dengan Tony, Sri mengkhawatirkan devisa yang akan 

terkuras akan semakin banyak kalau langsung membayar lunas. 

Menipisnya devisa akan mengundang spekulasi rupiah dari para 

petualang ekonomi. Tanpa Paris Club, kewajiban Indonesia membayar 
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utang jatuh tempo baik oleh pemerintah atau swasta akan besar sekali. 

Isu itu lalu digunakan untuk menghantam rupiah yang melemah 

seiring dengan menipisnya cadangan devisa. 

Di sisi lain, angka pertumbuhan rendah sekali. Berbeda halnya 

kalau dalam perkembangan beberapa bulan mendatang, ekspor 

membaik, FDI mulai naik, capital in flow naik, dan cadangan devisa 

menguat. "Kalau gitu, kita bisa melakukan percepatan seperti Korea 

dan Thailand," kata Sri. 

LALU apa? Setelah keluar IMF bukan berarti masalah lantas selesai. 

"Kalau mau lepas dari IMF kita harus punya tekad, tidak seperti 

sekarang. Coba kau, handphone kau produksi mana," kata Anwar 

dengan logat Sumatera Utara-nya yang kental. Ia lalu membandingkan 

dengan masyarakat Jepang atau Korea yang fanatik akan produksi 

dalam negerinya. 

"Makanya, jangan bilang Korea kok bisa, Thailand kok bisa, situasi 

kita berbeda," katanya. Selain kurangnya tekad, Nasution mengakui 

masih banyak institusi, termasuk perbankan dan hukum, yang lemah. 

Hal serupa juga disampaikan Tony. Menurut dia, memang banyak 

yang harus diperbaiki. Namun, kalau ditunggu semua baik dulu baru 

keluar IMF, tidak akan keluar-keluar. 

Menurut Tony, semua perbaikan itu harus dilihat sebagai proses 

jangka panjang. "Misalnya kita tekan NPL dari 5 persen atau 

mempertahankan CAR 12 persen, itu bukan jangka pendek tetapi 

harus terus-menerus, mana bisa setahun selesai," katanya. 

Sri juga menekankan, hal yang sangat krusial adalah jangan sampai 

keluar dari IMF lalu masuk lagi. Tahun 2004, tidak tertutup ada 

guncangan berhubung pemilu langsung memilih presiden untuk 

pertama kali. Oleh karena itu, harus ada persiapan baik untuk 

mengantisipasi situasi ekonomi pasca-IMF, saat pemilu, dan 

pergantian presiden. 

Masalahnya adalah membuat strategi untuk meningkatkan 

investasi dan ekspor di sektor riil. Tidak mungkin negara seperti 

Indonesia meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi di atas lima 

persen tanpa dukungan ekspor dan investasi. Kedua hal itu sangat 

diperlukan dalam rangka menyerap tenaga kerja. Soalnya, kalau hanya 

dari konsumsi, pertumbuhannya paling hanya 3-4 persen. 

Sementara itu, kepastian makro dan kondisi membaiknya level 

suku bunga atau dari aspek-aspek nonekonomi bisa dijadikan 

pemerintah sebagai basis untuk meningkatkan daya saing 

internasional dan daya tarik investasi Indonesia. Strategi harus 

disiapkan. Strategi itu selain untuk menjaga kestabilan makro, arus 

modal jangan sampai keluar, dan pertumbuhan ekonomi terjaga. 
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Berkaitan dengan politik, Sri menyoroti menteri-menteri yang akan 

banyak beraktivitas politik menjelang pemilu. 

Dengan komposisi menteri dan eselon I yang banyak diisi orang 

partai, hal ini bisa jadi akan mengganggu. Harus ada komitmen dari 

menteri dan pejabat jangan sampai meninggalkan posnya pada masa 

transisi. Kalau mereka pada ikut kampanye, itu akan sangat 

mengganggu roda pemerintahan dan juga departemen dan kantor-

kantor yang ada. 

Apa pun pengumuman Presiden Megawati pada Agustus 

mendatang, berbagai konsekuensi telah siap di ambang pintu. Mulai 

dari risiko budgeter berupa peningkatan defisit, melemahnya kurs 

rupiah, pengetatan moneter, neraca pembayaran, dan hingga 

kepercayaan pasar telah ada di depan pintu. 

Gali lubang tutup lubang dengan penerbitan obligasi sedang galak-

galaknya diupayakan. Kalau memang ingin lepas dari lilitan utang, 

banyak memang yang harus kita lakukan sebagai bangsa. Intinya, 

tekad kita harus kuat! 

 

• Indonesia: Negara Pawang   

Sabtu, 22 April 2006, unjuk rasa berlangsung meriah di Jakarta. 

Unjuk rasa ini dilakukan oleh kelompok Bhinneka Tunggal Ika. 

Misinya cukup tegas: menolak Rancangan Undang-Undang 

Antipornografi dan Pornoaksi, RUU yang telah menyedot perhatian 

publik beberapa bulan belakangan ini.  

Demonstrasi tersebut, sayangnya, disela oleh hujan yang cukup 

lebat. Hujan ada kalanya dikaitkan dengan pekerjaan mistis: pawang. 

Pawang diyakini mampu menjinakkan alam yang liar.  

Pada saat yang sama sekelompok penulis muda Kompas yang 

tergabung dalam Lingkar Muda Indonesia (tahun lalu dinamakan 

Lingkar Palmerah) sedang mendiskusikan nasib kebangsaan 

Indonesia. Bagaikan sebuah metafora, bangsa ini seolah membutuhkan 

pawang saat bangsa tengah dilanda keliaran kelompok-kelompok 

sektarian yang memaksakan kebenarannya. Entah kebetulan atau 

tidak, kelompok akademisi dalam diskusi tersebut mengajukan 

gagasan tentang "negara pawang".  

Apa itu negara pawang? Sebelumnya kita telusuri dulu tiga sistem 

yang saling memengaruhi: pasar, negara, dan masyarakat sipil. Model 

ideal yang diharapkan dari interaksi ketiganya adalah keseimbangan. 

Pasar merangkum seluruh kegiatan transaksional yang bermotifkan 

ekonomi. Hasrat manusia ekonomi disalurkan di ranah ini dan 

hubungan dimediasikan oleh modal. Negara adalah konstelasi sistem 

yang memiliki perangkat-perangkat untuk mengatur ketertiban 

tatanan sosial. Di dalamnya terdapat aparatus negara, sistem 
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pemerintahan, dan sistem hukum yang memonopoli kekerasan. Ranah 

ketiga adalah masyarakat sipil yang anggota-anggotanya saling 

berinteraksi secara komunikatif. Disebut komunikatif karena setiap 

interaksi adalah upaya untuk saling memahami dengan basis nilai 

yang kokoh.  

Pada kenyataannya, pasar tampil lebih kuat ketimbang negara. 

Apalagi pada masa globalisasi ekonomi seperti sekarang ini. Jumlah 

uang yang beredar di pasar dunia jauh melebihi kekuatan devisa yang 

dimiliki oleh negara Indonesia (atau negara mana pun). Tak heran jika 

ekonomi negara ini terus menerus diombang-ambing oleh fluktuasi 

pasar uang dunia. Kekuatan-kekuatan yang ada di ranah pasar tak bisa 

dimungkiri bisa melakukan kolonisasi terhadap kedua ranah lainnya: 

negara dan masyarakat sipil. Dunia bisnis, misalnya, sebagai 

perwakilan sah dari manusia ekonomi dapat "membeli" para aparat 

negara untuk meloloskan kepentingan-kepentingan mereka. Ini 

mengempiskan fungsi negara sebagai tangan kiri sosial yang 

bertanggung jawab atas kesejahteraan umum. Bahkan, ketika praktik 

bisnis menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti kasus Newmont 

dan Freeport, pemerintah cukup puas diberi kompensasi sejumlah 

dana ganti rugi.  

Pasar memiliki "tangan kotor tak kelihatan" yang menandatangi 

setiap peraturan atas nama trinitas: kompetisi, efisiensi, dan profit. 

Dengan demikian, keadilan, kesejahteraan umum, atau tanggung 

jawab sosial adalah sukarela, bukan imperatif. Jadi tidak heran jika 

institusi ekonomi global, seperti IMF dan WTO, lebih melindungi 

kepentingan korporasi transnasional ketimbang berfokus pada 

penghapusan utang dan pengentasan kemiskinan negara-negara dunia 

ketiga.  

Pada ranah yang lain, kolonisasi pasar terhadap masyarakat sipil 

adalah pembiusan daya kritis lewat budaya konsumeristis demi 

hilangnya kelas menengah progresif. Kelas menengah dipaksa melihat 

pasar sebagai satu-satunya institusi yang mampu menjawab segala 

persoalan mulai politik sampai budaya.  

 

• Menyelamatkan Indonesia, Selamatkan Rakyat 

Nurani, keutamaan, rasa keadilan, dan keinginan untuk dipahami 

dan memahami adalah kapasitas yang dimiliki setiap manusia dalam 

masyarakat. Namun, di dalam manusia yang sama pula terdapat 

hasrat untuk meningkatkan kesejahteraan diri atau kelompoknya, baik 

secara ekonomi maupun politik. Namun, bagaimanapun sumber daya 

ekonomi bersifat terbatas, begitu pula dengan politik. Artinya, tidak 

semua orang atau kelompok dapat duduk di kursi ekonomi dan politik 

secara bersamaan.  
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Bangsa ini pun tengah menghadapi kenyataan demikian. Saat 

pemerintahan totaliter Orde Baru runtuh, bangsa Indonesia pun 

menghadapi segregasi sosial yang cukup parah. Ini diakibatkan oleh 

melemahnya peran negara akibat "tangan kotor tak kelihatan" di 

dalam kekuasaan atau karena proses alamiah sebuah transisi sebuah 

sistem politik.  

Melemahnya negara berarti naiknya posisi tawar kekuatan- 

kekuatan politik lokal sebagai konsekuensi logis dari tiadanya 

kekuatan politik dominan. Berkaitan dengan ini, representasi simbolis 

dari kelompok menjadi penting, karena setiap representasi 

mengukuhkan identitas. Itu sebabnya mengapa RUU Antipornografi 

dan Pornoaksi dan perda-perda yang sejiwa bisa dengan leluasa 

mendominasi ruang publik.  

Ruang publik yang terdominasi adalah ruang publik tak sehat. Apa 

pun di dalamnya tidak dalam posisi bisa diuji argumentasi dan 

koherensi isinya. Mengapa demikian? Sebab, apa pun itu sudah 

merupakan representasi simbolik dan identitas politik yang dikeraskan 

secara unilateral dalam masyarakat majemuk. Pada titik paling 

ekstrem, konflik horizontal sangat potensial terjadi. Apalagi, saat 

pemerintah mencoba mencuci tangan atau menarik diri dari polemik 

ini.  

Dua fenomena di atas merupakan indikator mulai hilangnya 

kepercayaan (trust) sebagai modal sosial yang penting. Kepercayaan 

memfasilitasi dan mempermudah terwujudnya berbagai interaksi 

sosial. Pasar terbentuk karena adanya kepercayaan antara pembeli dan 

penjual, pemerintahan bisa langgeng jika ada kepercayaan dari rakyat 

yang dipimpinnya. Karena kepercayaanlah, pemuda dari berbagai 

suku bangsa bisa mendeklarasikan Sumpah Pemuda.  

Ketika kepercayaan tergerus, kehidupan bersama menjadi 

terancam. Apalagi, bagi setiap komponen bangsa, adalah lebih baik 

dan mudah untuk maju dan berkembang di dalam suatu kehidupan 

bersama yang didasari saling percaya, bukan curiga. Komponen-

komponen kaum muda Indonesia yang resah menjadi yakin bahwa 

revitalisasi keindonesiaan tak akan terwujud tanpa adanya saling 

kepercayaan. Pertanyaan selanjutnya, dari mana memulai membangun 

kepercayaan kembali?  

Salah satu yang dapat memutus masalah sirkular ini adalah negara 

atau pemerintah. Penyelenggara negara adalah suri teladan bagi 

masyarakat dan ini merupakan metode pembelajaran yang sederhana 

dan efektif bagi masyarakat patron-klien seperti Indonesia. Untuk itu, 

dibutuhkan integritas dari para pemimpin yang mewujud dalam 

keselarasan antara wicara dan tindakan. Dalam kondisi segregrasi 

semacam ini, negara harus menunjukkan fungsi arbitrasenya.  
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Tindakan main hakim sendiri berupa perusakan, intimidasi, sampai 

penutupan tempat usaha atau ibadah tidak bisa dibiarkan lagi. 

Bukankah Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak 

Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, 

dan Budaya? Negara mesti mencegah terulangnya kekerasan lewat 

penegakan hukum tanpa pandang bulu. Koersi adalah hak istimewa 

negara dan harus dipergunakan seminimal mungkin tetapi jangan 

ditiadakan.  

Metafora yang pas mengenai negara dalam kondisi seperti 

sekarang ini bukanlah Leviathan atau penjaga malam. Negara tak bisa 

bersikap totaliter atau sama sekali abai terhadap realitas sosial yang 

tengah tersobek. Negara hendaknya mengambil peran layaknya 

pawang. Pawang bukan sembarang profesi. Seorang pawang 

diandaikan mengenali potensi dan kapasitas dari yang dipawanginya. 

Seorang pawang tidak menaklukkan, melainkan menjinakkan 

sehingga segala potensi yang dipawanginya tergali.  

Sudah saatnya republik ini mengadopsi metafora pawang dalam 

mengelola kehidupan bersama. Segregasi sosial tidak bisa dihadapi 

dengan koersi semata. Negara mesti mampu mengelola kehidupan 

bersama dengan terlebih dahulu menunjukkan diri sebagai suri 

teladan yang bisa dipercaya. Ketertiban sosial hanya bisa terwujud 

ketika negara membangun kepercayaan dengan masyarakat. 5 

Bagaimana konkretnya? Pemberantasan korupsi dan penegakan 

hukum adalah langkah awal yang tak bisa dihindari. Setelah itu, upaya 

membangun kepercayaan bisa dimulai dengan kelompok-kelompok 

dengan kesepakatan nilai sama. Geliat para kolumnis muda dalam 

Lingkar Muda Indonesia (LMI) adalah contoh bagaimana kepercayaan 

tengah diorganisasi dan diperjuangkan. Mereka bergerak dengan satu 

napas: "kebebasan dan keragaman adalah harga mati bagi kehidupan 

demokrasi yang berkeadaban di republik ini".[] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5Chris Panggabean, Peran Negara Negara Pawang dan Keindonesiaan, 

Kompas, 22 Mei 2006, hal. 6  


